অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/26/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা প্রাথবমক বর্িন াচম্বর্ ভভাটদার্ম্বক আরও সহজ করার উম্বেম্বেে দলীয় তাবলকাভুবি
পবরিতনর্ ত্বরাবিত করার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

14 ভেব্রুয়াবর পর্ন ন্ত করা দলীয় তাবলকাভু বি বকিংিা র্তু র্ তাবলকাভু বি পবরিতন র্ অবিলম্বে
কার্ন কর হম্বি
গভর্ন র কুওম্বমা: "ভেডারাল প্রোসর্ র্খর্ সারাম্বদম্বে ভভাটারম্বদর ভভাটাবিকার হরর্ করার র্তু র্
র্তু র্ উপায় অর্ুসন্ধার্ করম্বে, তখর্ বর্উইয়ম্বকন আমরা িোলট িাম্বের িািা অবতক্রম করম্বত
এিিং আরও ভিবে মার্ুষম্বক এই ভমৌবলক অবিকারটি প্রম্বয়াগ করম্বত অর্ুম্বপ্ররবিত করম্বত এম্বকর পর
এক গুরুত্বপূিন পবরিতন র্ কম্বর চম্বলবে। বর্উ ইয়ম্বকনর বর্িন াচর্িেিস্থা েবিোলী করম্বত এিিং
সিসমম্বয়র জর্ে ভভাটারম্বদর অিংেগ্রহি িৃবি করম্বত আমাম্বদর করা ভিে বকেু সিংস্কাম্বরর উপর
বভবি কম্বর দাাঁবিম্বয় থাকা এই পদম্বক্ষপটি রাষ্ট্রপবত, কিংম্বগ্রসর্াল এিিং ভেম্বটর প্রাথবমক বর্িন াচম্বর্
বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর জর্ে তাম্বদর মতামত ভগাচম্বর বর্ম্বয় আসাম্বক সহজ কম্বর তু লম্বি।"

আজ গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা ভভাটারমের জর্য আসন্ন প্রাথমমক মর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহণমক সহজ
করার উমেমশয েলীয় তামলকাভু মি ত্বরামিত করার আইমর্ (S.6532A/A.8228B) স্বাক্ষর
কমরমের্। এখর্ অ্র্মি, র্মভম্বমরর সািারণ মর্র্নাচর্ ভশষ হর্ার আগ পর্নন্ত েলীয় তামলকাভু মি
কার্নকর হয়মর্, ভর্ কারমণ পমরর্তন র্ কার্নকর হমত ভভাটারমের এক র্ের পর্নন্তও অ্মপক্ষা করমত
হয়। র্তু র্ আইর্টি 11 অ্মটার্মরর মর্িনামরত সময়সীমা অ্পসারণ করমর্ এর্ং 14 ভেব্রুয়ামর পর্নন্ত
েলীয় তামলকাভু মি পমরর্তন র্ করমত ভভাটারমের সময় ভেমর্ এর্ং এমপ্রমলর ভপ্রমসমেন্ট ও জুমর্র
কংমগ্রস ও ভেট প্রাথমমক মর্র্নাচমর্ ভভাট প্রোমর্ সক্ষম করমর্। পমরর্তন র্টি অ্র্মতমর্লমম্ব কার্নকর
হমর্।
"ভেোরাল প্রশাসর্ র্খর্ সারামেমশ ভভাটারমের ভভাটামিকার হরর্ করার র্তু র্ র্তু র্ উপায়
অ্র্ুসন্ধার্ করমে, তখর্ মর্উইয়মকন আমরা র্যালট র্ামের র্ািা অ্মতক্রম করমত এর্ং আরও ভর্মশ
মার্ুষমক এই ভমৌমলক অ্মিকারটি প্রময়াগ করমত অ্র্ুমপ্ররমণত করমত এমকর পর এক গুরুত্বপূণন
পমরর্তন র্ কমর চমলমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উ ইয়মকন র মর্র্নাচর্র্যর্স্থা শমিশালী করমত
এর্ং সর্সমময়র জর্য ভভাটারমের অ্ংশগ্রহণ র্ৃমি করমত আমামের করা ভর্শ মকেু সংস্কামরর উপর
মভমি কমর োাঁমিময় থাকা এই পেমক্ষপটি রাষ্ট্রপমত, কংমগ্রসর্াল এর্ং ভেমটর প্রাথমমক মর্র্নাচমর্ মর্উ
ইয়কন র্াসীমের জর্য তামের মতামত ভগাচমর মর্ময় আসামক সহজ কমর তু লমর্।"

বসম্বর্টর ব্রায়ার্ কোভার্াহ িম্বলর্, "আমামের প্রণয়র্ করা আজমকর পমরর্তন র্টির মািযমম, র্হু
মর্উ ইয়কন র্াসীমক তামের পেমের েমল ভর্াগ ভেয়ার এর্ং আমামের প্রাথমমক মর্র্নাচমর্ অ্ংশ ভর্য়ার
পমথর র্ািামক উমেখমর্াগযভামর্ কমমময় মেমি। প্রায় এক েশক িমর আমামের অ্তযন্ত সীমার্ি েলীয়
তামলকাভু মি আইমর্র সংস্কামর কাজ করার পর, আমম সন্তুষ্ট ভর্ ভভাট োমর্র অ্মিকার রক্ষা ও
সম্প্রসামরত করমত এর্ং মর্উ ইয়মকন র মর্র্নাচর্ী আইর্মক ভেমশর সমর্নাচ্চ মামর্র সমার্ করমত,
আমরা এই র্ের ইমতামমিয প্রণীত অ্মর্কগুমলা আইমর্র সামথ এই ভভাটার র্ান্ধর্ সংস্কারমক র্ুি
করমত সক্ষম। আমম ভর্তা আমেয়া েু য়াটন-কামজন্স, মসমর্ট মর্র্নাচর্ কমমটি (Senate Election
Committee)-র সভাপমত ভজলর্র মযামর, মিকার কালন ভহইমে, এর্ং অ্যামসম্বমল পৃষ্ঠমপাষক জর্াথর্
জযাকর্সর্মক তামের ভর্তৃ মত্বর জর্য, এর্ং আজ এই মর্মল স্বাক্ষর ও সংস্কামরর েৃঢ় ভরকেন অ্র্যাহত
রাখার জর্য গভর্নর কুওমমামক ির্যর্াে জার্াই।"
অোম্বসেবল সদসে জর্াথর্ জোকিসর্ িম্বলর্, "ভভাট োর্ িষ্ট ও সহজ হওয়া উমচত। এ র্েমরর
অ্মিমর্শমর্, প্রথম েোর ভভাটগ্রহণ-সহ র্হু উমেখমর্াগয ভভাট সংস্কার আইর্সভায় পাশ হময়মে।
গভর্নর কুময়মমা আজ ভর্ মর্লটিমত স্বাক্ষর কমরমের্ তা র্াটকীয়ভামর্ ভভাটারমের েলীয় তামলকাভু মি
পমরর্তন মর্র সময়মক র্ামিময় মেময়মে। ভপ্রমসমেন্ট মর্র্নাচমর্র মাত্র 10 সপ্তাহ আগ পর্নন্ত ভভাটাররা
এখর্ তামের তামলকাভু মি অ্র্স্থা পমরর্তন র্ করমত পারমর্র্। আমম এই মর্মল স্বাক্ষর করার জর্য
এর্ং মর্উ ইয়কন ভেমট ভভাটার অ্মিকার সম্প্রসারমণর র্যাপামর সমথনর্ অ্র্যাহত রাখার জর্য
গভর্নরমক সািুর্াে জার্াই।"
14 ভেব্রুয়ামরর পর ভভাটারমের করা তামলকাভু মি পমরর্তন র্ পরর্তী জুমর্র প্রাথমমক মর্র্নাচমর্র
সাত মের্ পমর কার্নকর হমর্।
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