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গভর্নর কুউম্বমা 2021 বর্িনাহী অর্নিছম্বরর িাম্বেম্বে বিম্বেবে-প্রভাবিত কম্ব ন্াম্বরেম্বর্র সাহায্ে 
বর্বিদ্ধ করার ের্ে আইর্ প্রণয়ম্বর্র ঘ ািণা বেম্বয়ম্বছর্  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র রােনর্বতক প্রচারণায় অিোর্ এিং বর্িনাচর্ম্বক প্রভাবিত করা ঘর্ম্বক বিম্বেেী-

প্রভাবিত কম্ব ন্াম্বরের্গুবলম্বক বর্বিদ্ধ করার প্রস্তাি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2021 নর্র্নাহী অ্র্নর্ছমরর র্ামজমে রাজযজমুে রাজনর্নিক প্রচারণায় 
নর্মেনি-প্রভানর্ি কম্নামরিমর্র সাহায্য নর্নিদ্ধ করার জর্য আইর্ প্রণয়মর্র ঘ ািণা নেময়মছর্।  
  
"আমরা অ্র্স্বীকায্ন প্রমাণ ঘেমেনছ ঘয্ নর্মেনি সংস্থাগুনি আমামের নর্র্নাচর্মক েরু্নি ও প্রভানর্ি 
করার ঘচষ্টা কমরমছ, এর্ং আজ নর্উ ইয়কন  আমামের গণিানিক প্রনিয়াটির অ্েণ্ডিা রক্ষার জর্য 
একটি সাহসী ্েমক্ষ্ গ্রহণ কমরমছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ্েমক্ষম্র সামর্, আমরা নচরিমর 
একটি ফাাঁক র্ন্ধ কমর নেময়নছ য্া নর্মেিী নর্য়নিি কম্নামরির্গুনিমক প্রচারণা এর্ং প্রনিয়ামি 
অ্র্ুোর্ ঘেওয়ার অ্র্ুমনি ঘেয়, িা আমামের নর্র্নাচমর্র প্রনি আস্থা নফনরময় আর্মি সহায়িা 
কমর।"  
  
এই েসো আইমর্ কম্নামরির্গুনিমক নর্উ ইয়মকন র রাজনর্নিক প্রচামর অ্র্োর্ রাো র্া নর্র্নাচর্মক 
প্রভানর্ি করমি স্বাধীর্ র্যয় করা ঘর্মক নর্নিদ্ধ করা হময়মছ, য্নে ঘকার্ও একক নর্মেিী সত্ত্বা 5 
িিাংি মানিকার্া নর্য়িণ কমর র্ামক। এই প্রস্তার্টি েইু র্া িমিানধক নর্মেিী সংস্থার সমন্বময় 10 
িিাংমিরও ঘর্নি মানিকার্াধীর্ কম্নামরির্গুনিমক এই জািীয় অ্র্োর্ র্া র্যয় করা ঘর্মক নর্নিদ্ধ 
করমর্। ্নরমিমি, প্রস্তার্টি য্নে ঘকার্ও কম্নামরিমর্র ঘর্ামডন র সেসযমের 10 িিাংমির ঘর্নি নর্মেিী 
র্াগনরক, র্া ঘকার্ও নর্মেিী র্াগনরক য্কু্তরামে ঘকার্ও কম্নামরিমর্র রাজনর্নিক কমনকামণ্ডর নর্িময় 
নসদ্ধান্ত গ্রহমণ অ্ংি ঘর্য় িমর্ প্রচারণা র্যয় নর্নিদ্ধ করমর্।  
  
আমামের ঘেমির প্রচামরর অ্র্ন আইর্ "নর্মেিী র্াগনরকগণমক" িহর, রাজয র্া রােীয় ঘকার্ও 
আমমনরকার্ নর্র্নাচমর্ র্যয় করা ঘর্মক নর্রি রামে। ঘয্মহিু ্ৃর্ক নর্মেিীমের ্মক্ষ এটি সিয, িাই 
িামের মানিকার্াধীর্ র্া িামের দ্বারা নর্য়নিি কম্নামরির্গুনির ঘক্ষমেও এটি অ্র্িযই সিয।  
  
এই আইর্টি গভর্নর কুউমমার 2016-এর ্াাঁচ-েফা র্ীনিগি সংস্কার ্নরকল্পর্ার নভনিমি তিনর 
হময়মছ য্ার মমধয র্াগনরমকর সংয্ুক্ত নসদ্ধামন্তর নর্রুমদ্ধ িোইময়র ্মক্ষ ঘেিটির সর্মচময় িনক্তিািী 



 

 

সুরক্ষা অ্ন্তভুন ক্ত নছি, সরকারী, িনর্ং (lobbying) এর্ং রাজনর্নিক ্রামমিনর ছায়াময় ঘছেমক 
আমিাক্াি করার জর্য কম ার জনরমার্া।  
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