
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বর্িনাচর্ী পর্নম্বিক্ষক বর্ম্ব াগ সংক্রান্ত বিষ গুম্বলা স্পষ্ট করম্বে এিং বর্িনাচর্ী ককম্বে 

র্ম্বেষ্ট কমনকেন া রম্ব ম্বের্ ো বর্বিে করম্বে প্রণীে আইর্ স্বাক্ষবরে কম্বরর্  
  

S.3141-A/A.1525-A অর্ুসাম্বর িোলট এিং রাজনর্বেক কবমটিগুবলম্বে োকা প্রােীরা কর্ ককার্ 
বর্িনাচর্ী কজলা  বের্ জর্ পর্নম্বিক্ষক এিং কর্ ককার্ সমম্ব  োম্বের মম্বযে ককিল একজম্বর্র 

েত্ত্বািযাম্বর্ োকম্বে পারম্বির্  
  

S.3146/A.1454 একটি বর্িনাচর্ী কিার্ন ম্বক ককার্ কভাটম্বকম্বের বর্জস্ব প্রম্ব াজম্বর্র বভবিম্বে একটি 
বিকল্প কপাল সাইট স্টাব ং পবরকল্পর্া (Alternative Poll Site Staffing Plan) বর্যনারণ করার 

অর্ুমবে কে   
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ যেম ার্ সাধারণ, প্রাথমম , মিমেষ, গ্রাম িা েহর মর্িনাচমর্ 
মর্িনাচর্ী পেনমিক্ষ  মর্ম াগ সংক্রান্ত মিষ গুম া স্পষ্ট  রমে (S.3141-A/A.1525-A) এিং যভাট 
য ন্দ্রগুম ামে মর্জস্ব প্রম াজমর্র মভমিমে েমথষ্ট  মন েন া রম মের্ ো মর্মিে  রমে আইর্ স্বাক্ষমরে 
 মরর্ (S.3146/A.1454)।  
  
"যভাটারমের োমিসমূহ যোর্ার জর্য স্বচ্ছ মর্িনাচর্ অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
পেমক্ষপগুম াম  আইর্ মহমসমি স্বাক্ষমরে  রার মাধযমম আমরা আমামের মর্িনাচমর্ এমর্ভামি 
আধুমর্ া র্, েক্ষো িমৃি ও সাধারণ যিাধ এমর্মে োর ফম  এই প্রমক্র াটি অ্মর্  মের্ ধমর 
অ্প্রম াজর্ী ভামি অ্স্পষ্ট হম  রম মে।"  
  
S.3141-A/A.1525 বর্িনাচর্ী পর্নম্বিক্ষক বর্ম্ব াগ সংক্রান্ত বিষ গুম্বলা স্পষ্ট কম্বরম্বে  
  
এই পেমক্ষপগুম া যেম ার্ সাধারণ, প্রাথমম , মিমেষ, গ্রাম িা েহর মর্িনাচমর্ মর্িনাচর্ী পেনমিক্ষ  
মর্ম াগ সংক্রান্ত মিষ গুম া স্পষ্ট  মর, িযা ট এিং িযা ট ও রাজনর্মে   মমটিগুম মে থা া 
প্রাথীমেরম  যে য ার্ মর্িনাচর্ী যজ া  মের্ জর্ পেনমিক্ষ  এিং যে য ার্ সমম  োমের মমধয 
য ি  এ জমর্র েত্ত্বািধামর্ থা ার অ্র্ুমমে যে । এই আইর্ সংমোধমর্র মাধযমম, মর্উ ই  ন  যেট 
মর্িনাচর্ী পেনমিক্ষ  মর্ম ামগ িৃহির অ্ন্তেৃন মষ্ট এিং স্বচ্ছ ক্ষমো প্রোর্  রমে, ো এেমের্ 
ঐমেহামস ভামি এ টি জটি  এিং মিেম ন ে প্রমক্র া মে ।  
  
S.3146/A.1454 বর্িনাচর্ী ককম্বে র্ম্বেষ্ট কমনকেন া রম্ব ম্বের্ ো বর্বিে কম্বর  



 

 

  
এই পেমক্ষপগুম া য ার্ মর্িনাচর্ী যিার্ন ম  য ার্ যভাটম মন্দ্রর মর্জস্ব প্রম াজমর্র মভমিমে এ টি মি ল্প 
যপা  সাইট োমফং পমর ল্পর্া মর্ধনারণ  রার অ্র্ুমমে যে ।  খর্ ম ভার যভাটিং যমমেমর্ যভাট 
পমরচা র্া  রা হম মে  োর উপর মভমি  মর িেন মামর্ অ্মর্  োমফং পমর ল্পর্া মর্ধনারণ এিং 
গঠর্  রা হম মে। েমি, সমম র সামথ সামথ যভাট য ন্দ্র সংগঠর্ ও যভাট পিমেমে 
উমেখমোগয পমরিেন র্ এমসমে। মর্িনাচর্ যিার্ন গুম ম  প্র ৃে চামহো ও মর্িনাচর্ যিামর্ন র (Board of 
Election, BOE) যরগুম েমর্র মভমিমে োমফং পমর ল্পর্া মর্ধনারমণর অ্র্ুমমে যেও া , এিং 
মিমধিি প্রম াজর্ী ো র্ , মর্উ ই  ন িাসীরা মর্জস্ব যভাট য ন্দ্রগুম ার  ােন ামরো িৃমি যেখমে 
পামি।  
  
বসম্বর্টর কজলর্র মাইবর িম্বলর্, "যভাটারমের মিশ্বাস  রমে হমি যে প্রমেটি যভাট গণর্া  রা হমি 
এিং োমের গণেন্ত্র সেোর সামথ  াজ  রমি। মর্িনাচর্ী পেনমিক্ষ রা আমামের গণেমন্ত্র অ্মিমচ্ছেয 
ভূমম া পা র্  মরর্ এিং োমের  াজ  রার জর্য আমামের োমেরম  ক্ষমো র্  রমে হমি। 
মর্উ ই ম ন র মমো িৃহৎ এিং বিমচত্র্যম  এ টি যেমট আমামের যভাট য ন্দ্রগুম া পমরচা র্ার জর্য 
এ ই ধরমর্র য ার্ মর্মেনষ্ট পন্থা িযিহামরর য ামর্া  ারণ যর্ই। আমামের মর্িনাচর্ যিার্ন গুম াম  
সাহােয  রমে যপমর এিং আমামের গণেমন্ত্র অ্ংেগ্রহণ ারী স   মর্উ ই  ন িাসীমের সুমিধাজর্ , 
েক্ষ এিং মর্রাপে অ্মভজ্ঞো মর্মিে  রমে যপমর আমম গমিনে।"  
  
বিযার্ সভার সেসে কর্বভর্ িুচও াল্ড িম্বলর্, "এই মি গুম  মর্উ ই  ন  যষ্টমট আমামের মর্িনাচর্ী 
আইর্ম  আধুমর্ া মর্ সাহােয  রমি এিং মর্উ ই  ন  যেমটর যভাটোর্ আইর্ এ মিংে েোব্দীমে 
মর্ম  আসার জর্য গৃহীে পেমক্ষমপর এ টি অ্ংে। ম ভামি যভাট প্রোর্  রা হ  যস সম্পম ন  স্বচ্ছো 
প্রোমর্র মাধযমম মর্িনাচর্ পমরচা র্া  রা হ । ম ভামি যভামটর জর্য  মীমের যভাট প্রোর্  রা 
হ , আমামের মর্িনাচর্ পিমে আমরা েক্ষ এিং মর্িনাচর্ী স্থামর্র িযাপ  োরেময যমা ামি ার জর্য 
সক্ষম হমি, প্রাথমম  যভামটর স্থার্। আমম গভর্নর কুউমমাম  ধর্যিাে জার্ামে চাই এই ঐমেহামস  
মি টি স্বাক্ষর  মর আইমর্ পমরণে  রার জর্য।"  
  
যভাটাররা োমের মমর্ার্ীেমের মর্িনামচে  রমে যভাটম মন্দ্র এ ইিারই োমি ো মর্মিে  রার 
উমেমেয যফর্ামর  এিং যেট মর্িনাচর্ম  এ ইমেমর্ অ্র্ুমিে  রা, যেটি 16 এিং 17-িের 
ি সীমের যভামটর জর্য প্রা -মর্িন্ধর্ী  রমে সাহােয  মর; এিং যভাটার মর্িন্ধমর্র সিনজর্ীর্ 
স্থার্ান্তর  ােন র  রা সহ মর্উ ই ম ন র যভাট প্রোর্ আধুমর্  া র্  রার উমেমেয জার্ু ামর 24, 
2019 োমরমখ গভর্নর কুওমমা এ টি সামমগ্র  পযাম মজ স্বাক্ষর  মরমের্। এই ঐমেহামস  র্েুর্ 
আইর্গুম া মে  গভর্নমরর 2019 র্যা মিচার এমজন্ডার মূ  উপাোর্ এিং 2019 সাম র আইর্সভার 
অ্মধমিেমর্র প্রথম 100 মেমর্র মমধয স্বাক্ষমরে হম মে ।  
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