
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা তাম্বের েম্বলর র্াম িা প্রতীক পবরিতন র্ করা থেম্বক রাজনর্বতক েলগুম্বলাম্বক 
সীমাবিত কম্বর এমর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
আইর্ থভাটারম্বের বিভ্রান্ত করার প্রম্বেষ্টাি রাজনর্বতক েলগুম্বলাম্বক তাম্বের র্াম িা বমের্ 

পবরিতন ম্বর্ িাধা থেম্বি  
  
কুওম্বমা: "বর্উ ইিকন িাসীম্বের জার্ার অবধকার আম্বে কাম্বক এিং ঠিক বকম্বসর জর্ে তারা থভাট 

বেম্বের্ যখর্ তারা িোলট িম্বের কাম্বে যাম্বের্ আমাম্বের বর্িনাের্ী আইম্বর্রএই সহজ পবরিতন র্টি 
কম্বর, আমরা বর্বিত করম্বত পাবর থয রাজনর্বতক সংগঠর্গুম্বলা থভাটারম্বের থোম্বখ ধুম্বলা বেম্বত 

পারম্বির্ র্া বর্ম্বজম্বের এমর্ বকেু িম্বল োিী কম্বর যা তারা র্র্ যাম্বত তারা িহু-িেম্বরর 
আইর্সম্মত েলীি মযনাো লাভ করম্বত পাম্বরর্।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.5974-A/A.2047-A) স্বাক্ষর কমরর্ র্তুর্ 
রাজনর্ততক দলগুমলামক তামদর র্াম পতরবতন র্ করা তর্মেধ করমত একবার তা জমা বা প্রততষ্ঠা করা 
হমে গগমল।  
  
"তর্উ ইেকন বাসীমদর জার্ার অ্তধকার আমে কার এবং তকমসর জর্য তারা গভাট তদমের্ যখর্ তারা 
বযালট বমে যার্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর তর্বনাচর্ আইমর্ এই সহজ পতরবতন র্টি করার 
মাধযমম, আমরা তর্তিত করমত পাতর গয রাজনর্ততক সংগঠর্গুমলা গভাটারমদর গচামখ ধুমলা তদমত 
পারমবর্ র্া তর্মজমদর এমর্ তকেু বমল দাবী কমর যা তারা র্র্ যামত তারা বহু-বেমরর আইর্সম্মত 
দলীে মযনাদা লাভ করমত পামরর্।"  
  
থসম্বর্টর থেবভে কালুনবে িম্বলর্, "গভাটারমদর স্পষ্ট কমর জার্া উতচত গকার্ দল বযালমট প্রততটি 
প্রার্থীমক সমর্থনর্ কমর। এই আইর্ তর্তিত কমর গভাটারমদর গযর্ তবভ্রান্ত র্া করা হে, এবং আমামদর 
তর্বনাচমর্ আমরা স্বেতা সৃতষ্টর লমক্ষয একটি পদমক্ষপ। আমামদর গভাট আইমর্র উন্নততমক অ্গ্রাতধকার 
গদওো অ্বযাহত রাখার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ।"  
  
বিধার্সভা সেসে সোবি গাম্বলফ িম্বলর্, "গভাটাররা তর্বনাচর্ প্রতিোে সততা ও স্বেতার 
অ্তধকারী। কমর্ গকার পাটিন  যখর্ হঠাৎ কমর তরফমন পাটিন  হমে গগল, তখর্ গয 'গটাপ তদমে বদমল 
যাওো' পন্থা বযবহার করা হমেতেল তা গযর্ তর্উ ইেকন বাসীরা সহয র্া কমরর্। এই র্তুর্ আইর্ 
এই প্রতারণা আবার ঘটা প্রততমরাধ করমব।"  



  
একবার প্রতততষ্ঠত হমল পরবতী চার বেমরর জর্য একটি রাজনর্ততক দল স্থােী বযালট লাইর্ প্রাপ্ত 
হে। এই তবল তর্বনাচর্ আইর্ সংম াধর্ কমর দল বা অ্র্যার্য স্বাধীর্ সংস্থা বা পাটিন গুতলমক তামদর 
র্াম বা দলীে প্রতীক পতরবতন র্ করা গর্থমক গসগুতল জমা গদওোর এবং প্রততষ্ঠা করার পর। 2014 
সামলর তর্বনাচমর্, স্টপ কমর্ গকার বযালট লাইর্ দলীে মযনাদা গপমেমে, এবং এইভামব পরবতী চার 
বেমরর জর্য একটি স্থােী বযালট লাইর্ প্রাপ্ত হমেমে। অ্র্থচ 2015-র জার্ুোতরমত দলীে সংগঠর্ 
গঘােণা কমর তারা তামদর র্াম "স্টপ কমর্ গকা" গর্থমক পতরবতন র্ কমর "তরফমন পাটিন " করমে। এই 
আইর্, যা অ্তবলমে কাযনকর হমব, এই ধরমর্র গটাপ তদমে বদল করার গকৌ লমক গবআইতর্ কমর 
গতামল।  
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