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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আজ প্রচার অবভযাম্বর্র অিদার্ কম করার এিং 2019 কাযন বর্িন াহী িাম্বজম্বে
অন্তভন ভ ক্ত সিন জর্ীর্ অর্ন সংস্থার্ িাস্তিাবিত করার প্রস্তাি ঘ াষণা কম্বরম্বের্

িেপক সংস্কার রাজর্ীবতম্বত িড় পবরমাম্বর্ অম্বর্ন র বিরুম্বে লড়াই করম্বি এিং সমস্ত বর্উ
ইিকনিাসীম্বদর মতামতম্বক েবক্তোলী কম্বর তু লম্বি
গভর্ন ম্বরর এই প্রস্তাি ঘ াষণা করার বভবিও এখাম্বর্ পাওিা যাম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ প্রচার অ্ভভযামর্র অ্বদার্ কম করার এবং 2019 কাযনভর্বনাহী বামজমে
অ্ন্তভভন ক্ত সবনজর্ীর্ অ্র্ন সংস্থার্ বাস্তবাভিত করার প্রস্তাব ঘ াষণা কমরমের্ এই বযপক সংস্কারসমভহ রাজর্ীভতমত
ভবপুল পভরমাণ অ্মর্নর অ্ভভ তপভবন প্রভামবর ভবরুমে লড়াই করমব এবং সমস্ত ভর্উ ইিকন বাসীমদর মতামতমক
শভক্তশালী কমর তু লমব। গভর্নমরর এই প্রস্তাবটি ঘ াষণা করার ভভভিও YouTube এএখামর্ এবং TV মামর্র
(h.264, mp4)ভবর্যামস এখামর্ পাওিা যামে|
"অ্মর্ক ভদর্ ধমর, ধর্ী সংস্থাগুভল এবং ধর্বার্ এক শতাংশ আমামদর ভর্বনাচর্মক প্রভাভবত কমরমে এবং
সাধারণ ভর্উ ইিকন বাসীমদর কন্ঠস্বরগুভলমক দাভবমি ঘরমখমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এখর্ সমি ভর্উ
ইিমকন প্রকৃ ত প্রচার অ্ভভযামর্র অ্র্নািমর্র সংস্কার বাস্তবাভিত করা। প্রার্ীমদর বড় কমপনামরশর্গুভলর পভরবমতন
ঘোে ঘোে দাতামদর উপর র্জর ঘকন্দ্রীভভ ত করামক অ্র্ুপ্রাভণত কমর, এবং প্রচার অ্ভভযামর্র অ্বদামর্র সীমা
কভমমি ও ভর্উ ইিকন বাসীমদর সকলমক তামদর ক্ষমতা একবামরর জর্য ভিভরমি ভদমি আমরা আমামদর প্রচার
অ্ভভযার্ অ্র্নাির্ করার পেভতটি ভামলা কমর সাজাই।"
প্রচার অবভযাম্বর্র অিদাম্বর্র সীমা কম করা
গভর্নর কুওমমা সমস্ত প্রার্ীমদর জর্য অ্বদামর্র সীমা কমাবার প্রস্তাব করমের্। এই সংস্কারগুভল বাস্তবাভিত
কমর, এবং একটি শভক্তশালী সবনজর্ীর্ অ্র্নাির্ পেভত ততভর কমর, ভর্উ ইিকন র্ােকীিভামব রাজর্ীভতমত অ্মর্নর
প্রভাব হ্রাস করমব এবং একটি মার্ুমষর দ্বারা, ও মার্ুমষর জর্য সরকামর ভিমর আসমব। ঘয সব প্রার্ীরা
সবনজর্ীর্ অ্র্নািমর্ অ্ংশগ্রহণ করমের্ র্া, প্রস্তাবটি তামদর অ্বদামর্র সীমা সংমশাধর্ করমব এইভামব:
•

রাজযবযাপী প্রার্ীমদর অ্বদামর্র সীমা র্াকমব 25,000 িলার, অ্র্বা প্রার্ভমক ভর্বনাচমর্র
জর্য 10,000 িলার এবং সাধারণ ভর্বনাচমর্র জর্য 15,000 িলার। বতন মামর্, সাধারণ
ভর্বনাচমর্র জর্য রাজযবযাপী প্রার্ীমদর অ্বদামর্র সীমা 44,000 িলার। প্রার্ভমক ভর্বনাচমর্র
জর্য, সীমা হমলা র্ভর্ভু ক্ত ঘভাোমরর সংখযার সমার্, ভর্ভিি ঘভাোর বামদ, যা গুণ করা হমব
0.005 িলার, যার ঘমাে পভরমার্ হমব 21,100 িলার, ভকন্তু অ্ন্তত 7,000 িলার।

•

•

রামজযর ভসমর্ে প্রার্ীমদর অ্বদামর্র সীমা র্াকমব 10,000 িলার, অ্র্বা প্রার্ভমক এবং
সাধারণ ভর্বনাচর্ প্রভতটির জর্য 5,000 িলার কমর র্াকমব। বতন মামর্ রামজযর ভসমর্ে
প্রার্ীমদর অ্বদামর্র সীমা র্ামক 18,000 িলার অ্র্বা 7,000 িলার প্রার্ভমক ভর্বনাচমর্র
জর্য এবং 11,000 িলার র্ামক সাধারণ ভর্বনাচমর্র জর্য।
রামজযর ভবধার্সভার প্রার্ীমদর প্রার্ভমক এবং সাধারণ ভর্বনাচর্, প্রভতটির জর্য অ্বদামর্র সীমা
6,000 িলার, অ্র্বা 3,000 িলার কমর র্াকমব। বতন মামর্, রামজযর ভবধার্সভার প্রার্ীমদর
অ্বদামর্র সীমা, প্রার্ভমক এবং সাধারণ ভর্বনাচর্, প্রভতটির জর্য 8,800 িলার, অ্র্বা
4,400 িলার কমর র্াকমব।

বর্িন াচর্গুবলর সিন জর্ীর্ অর্ন াির্
ভর্উ ইিমকন র বতন মার্ প্রচার অ্ভভযামর্র অ্র্নাির্ বযবস্থাি প্রার্ীমদর সাধারণ দাতামদর উপর র্জর ঘকন্দ্রীভভ ত
করার জর্য ঘকামর্া ইর্মসর্টিভ ঘর্ই| বড় দাতারা বড় পভরমামর্ দার্ কমরর্ যা সাধারণ মার্ুমষর মতামতমক
দাভবমি রামখ। সবনজর্ীর্ প্রচার অ্ভভযামর্র অ্র্নাির্ হমলা এই সমসযার সমাধার্। ঘোে দামর্র জর্য সবনজর্ীর্
অ্র্নািমর্র 6:1 অ্র্ুপামতর আইর্ প্রর্ির্ কমর, প্রার্ীরা ঘোে দাতামদর প্রভত র্জর ভদমত উঃৎসাভহত করা হমব।
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