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গভর্নর কুউম্বমা 2020 এর জর্ে রাম্বজের 3য় পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্: সমাপর্ী বর্িনাচম্বর্ 
স্বয়়ংবিয় হস্তচাবলত পরু্ঃগণর্ার িেিস্থা করা হম্বে  

  
রাজে জমু্বে অবভন্ন মার্দম্বের মাধ্েম্বম ঘভাটারম্বদর ইোর র্োয্ে ও উপম্বয্াগী প্রবিয়ায় ভাম্বলা 

প্রবতবর্বধ্ত্ব করম্বি  
  

কুওম্বমা: "য্খর্ পরু্গনণর্া পরু্রুদ্ধার করা উবচত এি়ং স্থার্ীয় সরকারগুবলর একটি প্রবিয়া 
অর্ুসরণ করা উবচত, এর জর্ে সুস্পষ্ট বিবধ্ বর্ম্বষধ্ স্থাপর্ কম্বর আমরা গণতাবিক প্রবিয়াম্বত 

আত্মবিশ্বাস িাবেম্বয় ঘদি এি়ং আমাম্বদর বর্িনাচর্ী িেিস্থাটিম্বক জাবতর িাকী অ়ংম্বের জর্ে একটি 
মম্বেল বহসাম্বি রূপান্তবরত করার বদম্বক আরও পদম্বেপ ঘর্ি।"  

  
  
আজ গভর্নর কুউম ো 2020 এর জর্য রোমজযর 3য় পররকল্পর্ো ঘ োষণো কমরমের্: আইর্ যো স্বয়ংরিয় 
হস্তচোরিত ব্যব্স্থোমক ঘজোর রিমে স োপর্ী_রর্ব্নোচমর্র পুর্ঃরর্রীক্ষণ এব্ং অরভন্ন গণর্ো পদ্ধরত স্থোপর্ 
করমে। ব্তন  োর্ আইমর্ স্বয়ংরিয় ঘভোট পুর্ঃগণর্ো প্রময়োজর্ হয় র্ো, এ র্রক যখর্ রর্ব্নোচমর্র 
ফিোফি অতযন্ত কোেোকোরে হয়। তোেোড়ো, কোউরি রর্ব্নোচমর্র রব্শোি সংখযোগররষ্ঠরো তোমির 
রর্জস্বভোমব্ এ জোতীয় প্রময়োজর্ীয়তো প্রময়োগ কমরর্রর্ এব্ং যরিও এটি আিোিমত ব্োধ্য করো ঘযমত 
পোমর, তমব্ খবু্ ক ই তো করো হয়।  
  
"রর্ব্নোচর্ আ োমির গণতমের রভরি, এব্ং তোমির ফিোফমি ঘকোর্ রব্ভ্রোরন্ত হমত পোমর র্ো — অর্যথোয় 
 োর্ুষ এই প্ররিয়োর উপমর রব্শ্বোস হোররময় ঘফমি। প্রোয় সব্ ধ্রমর্র প্ররতদ্বরিতো ূিক প্ররতমযোরগতোয় 
অংশ রর্ময় অগ্রসর হওয়ো এখর্ ব্যয়ব্হুি এব্ং অপ্রময়োজর্ীয় জর্স্বোমথন আটমক থোমক," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "যখর্ পরু্গনণর্ো পুর্রুদ্ধোর করো উরচত এব্ং স্থোর্ীয় সরকোরগুরির একটি প্ররিয়ো 
অর্ুসরণ করো উরচত, এর জর্য সসু্পষ্ট রব্রধ্ রর্মষধ্ স্থোপর্ কমর আ রো গণতোরেক প্ররিয়োমত 
আত্মরব্শ্বোস ব্োরড়ময় ঘিব্ এব্ং আ োমির রর্ব্নোচর্ী ব্যব্স্থোটিমক জোরতর ব্োকী অংমশর জর্য একটি 
 মেি রহসোমব্ রূপোন্তররত করোর রিমক আরও পিমক্ষপ ঘর্ব্।"  
  
রর্ব্নোচমর্ ব্যোপক  োর্ ও প্রচোরণো চোিোমর্োর জর্য, কোউরি ঘব্োেন  অফ ইমিকশর্ এব্ং কযোমেইর্গুমিো 
প্রোয়ই প্ররতমযোরগতো ূিক প্ররতমযোরগতোয় পরু্ঃগণর্োর সম্ভোব্র্োর জর্য অপ্রস্তুত হময় পড়মে। ব্যয়ব্হুি 
এব্ং স য়সোমপক্ষ  ো িো ঘ োকদ্দ োর  োধ্যম , স্থোর্ীয় সরকোমরর উপর একটি অপ্রময়োজর্ীয় ঘব্োঝো 
এব্ং রর্উ ইয়মকন র রর্ব্নোচর্ী ব্যব্স্থোর প্ররত ঘভোটোরমির রব্শ্বোসমক িবু্নি করোর ব্যব্স্থো হয়। এই 



আইর্টি রর্ব্নোচমর্র কোউরি ঘব্োেন গুরিমক সসু্পষ্ট রিকরর্মিনশর্ো ঘিমব্ যোমত তোরো স ময়োপমযোগী ও 
রর্ভুন ি পুর্ঃরর্রীক্ষণ করমত পোমর, রর্ব্নোচর্ী সংস্কোমর জোতীয় ঘর্তো রহসোমব্ রর্উ ইয়কন  রোমজযর ধ্োরো 
অব্যোহত রোখমব্।  
  
র্তুর্ আইর্টি ব্তন  োর্ রোজয রর্ব্নোচর্ আইর্ সংমশোধ্র্ করমব্:  

• স স্ত রোজযব্যোপী রর্ব্নোচমর্র একটি স্বয়ংরিয় পুর্ঃরর্রীক্ষণ প্রময়োজর্ ঘযখোমর্ প্রোথী ব্ো ব্যোিট 
প্রস্তোমব্র জর্য রব্জময়র প্রোন্ত প্ররতমযোরগতোয় প্রোপ্ত স স্ত ঘভোমটর 0.2%;  

• অর্য সব্ রর্ব্নোচমর্ একটি স্বয়ংরিয় পুর্গনণর্োর প্রময়োজর্ যোর  মধ্য একটি প্রোথী ব্ো ব্যোিট 
প্রস্তোমব্র জর্য রব্জময়র প্রোন্ত ঘ োট ঘভোমটর 0.5%।  

• পুর্ঃগণর্ো হস্তচোরিত ভোমব্ সেন্ন করো রর্রিত করমত হমব্।  
  
2019 সোমি, গভর্নর কুউম ো তোর র্যোয়রব্চোর আমিোচযসূরচর একটি গুরুত্বপূণন িক্ষয সেন্ন কমরর্ 
যুগোন্তকোরী আইর্ স্বোক্ষর করোর  োধ্যম  যখর্ রতরর্ রর্উ ইয়কন  রোমজযর গণতেমক শরিশোিী কমর 
রর্ব্নোচর্ী আইর্ ব্িমি ঘির্ এব্ং ব্যোিমট প্রমব্শোরধ্কোর ব্ৃরদ্ধ কমরর্। এই  োইিফিকগুরির  মধ্য 
রময়মে শীঘ্রই ঘভোটিোর্ প্ররতষ্ঠো করো, আসন্ন প্রোথর ক রর্ব্নোচমর্ অংশগ্রহণকোরীমির ঘভোটোরমির পমক্ষ 
আরও সহজ করোর জর্য িিীয় তোরিকোভুরির পররব্তন র্মক ত্বরোরিত করো, র্োব্োিকমির জর্য প্রোক-
রর্ব্ন্ধকরণ স্থোপর্ করো, এব্ং রোজয সংরব্ধ্োমর্র সংমশোধ্র্ীগুরির জর্য প্রস্তোব্গুরি পোস করোর 
উিযোপমর্র  োধ্যম  একই রিমর্র জর্য অর্ু রত ঘিওয়ো হমব্। ঘভোটোর রর্ব্ন্ধর্ এব্ং অর্ুপরস্থত 
সিসযমির ঘ ইমি ঘভোটিোর্।  
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