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গভর্নর কুওম্বমা অর্ুপবিত ভভাট প্রবিযা মসৃণ করার জর্ে আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

S.3135/A.2687 বর্বিত কম্বর অর্ুপবিত িোলট বর্িনাচম্বর্র বিম্বর্র িোলম্বটর সাম্বে ভমম্বল  
  

S.2038A/A.1922 র্তুর্, সরলীকৃত অর্ুপবিত িোলট অোবিম্বকের্ সু্কল ভজলা বর্িনাচম্বর্ িেিহার 
করা হয তা বর্বিত কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সু্কল জজলায় নর্র্নাচমর্র নির্ র্যর্হৃত র্যালট এর্ং অ্র্ুপনিত র্যালট 
যামত জমমল তার জর্য আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ (S.3135/A.2687) এর্ং জয র্তুর্, সরলীকৃত 
অ্র্ুপনিত র্যালট আমর্ির্ 2010 সামল ততনর করা হয়, তা সু্কল জজলা নর্র্নাচমর্ যামত র্যর্হার করা 
হয় তা নর্নিত করার জর্য (S.2038A/A.1922)।  
  
"এই র্ছর আমরা ঐনতহানসক সংস্কার প্রণয়র্ কমরনছলাম আমামির জসমকমল জভাট প্রনিয়ামক 
আধুনর্ক করার জর্য এর্ং আমামির নর্র্নাচর্ র্যর্িামক আরও সুিঢৃ় করার জর্য," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই পিমক্ষপগুমলা জসই অ্গ্রগনতর উপর গম়ে উমেমছ যামত অ্র্ুপনিত র্যালট, সকল জভাটার 
নর্র্নাচমর্র নির্ সশরীমর জভাট জির্ার সময় জয র্যালট র্যর্হার কমরর্ তার সামে জমমল এর্ং সরল 
অ্র্ুপনিত র্যালট অ্যানিমকশর্ র্যর্হার করা হয় সু্কল জজলা নর্র্নাচমর্, যামত জভাটারমির জর্য তামির 
জভাট জিওয়ার জমৌনলক অ্নধকার প্রময়াগ করা সহজ হয়।"  
  
বসম্বর্টর ভজলর্র বমবর িম্বলর্, "আমরা এখর্ আর জভামটর র্ুমের মমধয নলভার টানর্ র্া, তাই 
আমামির র্যালট নলভার টার্ার জর্য নিজাইর্ করা উনচত র্য়। এই আইর্ জসমকমল র্যালমটর 
ফরমযাট অ্পসারণ কমর যামত আমামির অ্র্ুপনিত র্যালট আমামির প্রােনমক র্যালমটর সামে জমমল 
এর্ং আমামির গণতন্ত্র যামত কাজ কমর তা নর্নিত করমত সাহাযয কমর। আনম এই আইর্মক সমেনর্ 
করার জর্য গভর্নমরর প্রশংসা কনর এর্ং তার র্াস্তর্ায়র্ হমত জিখার জর্য উিগ্রীর্।"  
  
অোম্বসেবল সিসে ভেড বেম্বযল িম্বলর্, "আনম জরামানিত জয গভর্নর আমার আইর্ (A.2687)-এ 
স্বাক্ষর কমর আইর্ হালর্াগাি কমরমছর্ এর্ং নর্র্নাচমর্র নির্ র্যালট ও অ্র্ুপনিত র্যালট জমমল তা 
নর্নিত কমরমছর্। এর সামে তার সু্কল জজলা নর্র্নাচমর্ র্যর্হৃত অ্র্ুপনিত র্যালট সহজতর করার 
জর্য আইর্ অ্র্ুমমাির্ (A.1922) জভাট জিওয়া সহজ করার প্রর্ণতা অ্র্যাহত রামখ এর্ং সর্ নর্উ 
ইয়কন ারমির জর্য আমরা সহজলভয কমর। জভাট জিওয়া হমে প্রমতযক আমমনরকামর্র অ্নধকার এর্ং 
আমামির মূলযমর্াধ ও গণতমন্ত্রর তর্নশষ্ট্য। এই সর্ গুরুত্বপূণন জভাট সংস্কামরর র্যর্িা এনগময় নর্ময় 
জযমত গভর্নমরর সমে কাজ করমত জপমর আনম আর্নিত।"  



  
ভসম্বর্টর ভডবভড কালুনবচ িম্বলর্, "আমার সহকমীমির সমে কাজ কমর আমরা নর্উ ইয়মকন র জসমকমল 
নর্র্নাচর্ী আইর্মক 21তম শতমক নর্ময় এমসনছ জভাট জির্ার র্াধা অ্পসারণ কমর জভাটারমির সংখযা 
র্া়োমর্ার জর্য। সু্কল জজলা নর্র্নাচমর্ অ্র্ুপনিত জভাট প্রনিয়া নর্ময় আমার আইর্ সর্ার কণ্ঠস্বর 
যামত জশার্া যায়, তা নর্নিত করমর্। এই নর্লটিমক স্বাক্ষর করার মাধযমম আইমর্ পনরণত করার 
জর্য আপর্ামক ধর্যর্াি গভর্নর কুওমমা।"  
  
বিধার্সভা সিসে সোবি গাম্বলফ িম্বলর্, "2010 সামল নর্উ ইয়কন  যখর্ অ্র্পুনিত র্যালট প্রনিয়া 
সংস্কার কমর, তখর্ সু্কল জজলা নর্র্নাচর্ তার অ্ন্তভুন ক্ত নছল র্া। ফমল, সু্কল জজলা নর্র্নাচমর্র জর্য 
অ্র্ুপনিত র্যালট র্যর্হার করা জভাটারমির জসমকমল, কষ্ট্কর অ্র্ুপনিত জভাটিামর্র ফমন র্যর্হার 
করমত হত। এই র্তুর্ আইর্ অ্র্ুপনিত র্যালট প্রনিয়ামক কম অ্র্নধকারপ্রমর্শমূলক কমর জতামল, 
এর্ং এটি নর্উ ইয়কন  রামজয জভাটামরর সংখযা র্নৃি করমত সাহাযয করমর্ র্মল আমার আশা।"  
  
S.3135/A.2687 অ্নর্লমে কাযনকর হমর্। 90 নিমর্র মমধয S.2038A/A.1922 কাযনকর হমর্।  
  
গভর্নমরর 2019 সামলর জানিস এমজন্ডার একটি গুরুত্বপূণন লক্ষয হমলা জভাটারমির অ্ংশগ্রহণ র্ৃনির 
জর্য নর্উ ইয়মকন র জভাট আইর্ আধুনর্কা়েয়র্ করা। 26 অ্মটার্র, প্রেম িফার জভাটগ্রহণ 
প্রেমর্ামরর মত কাযনকর হয়, যা নর্উ ইয়মকন র জভাটারমির জর্য লনজনিক জর্াঝা ছা়োই নর্র্নাচমর্ 
অ্ংশগ্রহণ করা সহজ কমর জতামল। এই ঐনতহানসক র্তুর্ আইমর্র ফমল নর্র্নাচমর্র আট নির্ পূমর্ন 
দ্রুত জভাটিার্ সম্ভর্ হমর্; জফিামরল ও জিমটর মূল নর্র্নাচমর্র মমধয একটি সমন্বয় সাধর্ সম্ভর্ 
হমর্; নকমশারমির জর্য প্রাক-নর্র্ন্ধর্ এর্ং জিমটর মমধয জভাটারমির িার্ান্তমরর জযাগযতা সম্ভর্ হমর্ 
এর্ং LLC ফাকমফাকর র্ন্ধ হমর্।  
  
জসমেেমর গভর্নর কুওমমা জভাটারমির জর্য আসন্ন প্রােনমক নর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহণমক সহজ করার 
উমেমশয িলীয় তানলকাভুনক্তর পনরর্তন র্ ত্বরানন্বত করার আইমর্ স্বাক্ষর কমরমছর্। র্তুর্ আইর্টি 11 
অ্মটার্মরর নর্ধনানরত সময়সীমা অ্পসারণ কমরমছ এর্ং 14 জফব্রুয়ানর পযনন্ত িলীয় তানলকাভুনক্ত 
পনরর্তন র্ করমত জভাটারমির সময় জিমর্ এর্ং এনপ্রমলর জপ্রনসমিন্ট ও জমুর্র কংমগ্রস ও জিট 
প্রােনমক নর্র্নাচমর্ জভাট প্রিামর্ সক্ষম করমর্।  
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