
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অর্ুপবিত িেক্তির িোলট বর্রাপদ রাখম্বত এিং বর্উ ইয়কনিাসীর 

হভাটাবিকার রক্ষা করম্বত বিবিমালায় স্বাক্ষর করম্বলর্  

   

বিবিমালা (S.253A/A.1144A) বর্ক্তিত কম্বর হে িাড়বত দাগ িা হলখার জর্ে িোলট োম্বত 

িাবতল র্া  ম্বয় োয়  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালায় (S.253A/A.1144A) স্বাক্ষর ক্রকলর্ যা িযালট যথি 

হভাটাকরর ইচ্ছা দ্ব্যি ন ীর্ভাকি প্রক্াশ ক্কর তা কল হক্ার্ও িাড়থত িাড়থত িাগ িা হলখার জর্য 

িযালট যাকত িাথতল র্া  কয় যায় তা থর্শ্চিত ক্কর অরু্পথিত িযশ্চির িযালট (absentee ballots) 

থর্রাপি রাখকি এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীর হভাটাথিক্ার রক্ষা ক্রকি।   

   

"যখর্ অর্য হেটগুথল হভাটাথিক্াকরর প্রথতিন্ধক্তা ততথর ক্রকে, থর্উ ইয়ক্ন তখর্ সািারণ িুশ্চির 

সংকশাির্ দ্ব্ারা িযালট িাক্স িযি ার ক্রার সুকযাগ িৃশ্চি ক্রকে যা আমাকির থর্ি নাচর্কক্ স্বািীর্ ও 

র্যাযয ক্রকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এক্টট এক্ক্ ক্লকমর িাকগর ক্ারকণ হক্ার্ও িযালকটর 

িাথতল  কয় যাওয়া উথচত র্য় এিং আমরা আজকক্ হযই থিথিমালাটট স্বাক্ষর ক্রথে তা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীর দ্ব্যি ন ীর্ হভাট গণর্া থর্শ্চিত ক্রার জর্য এক্টট িড় অগ্রগামী িাপ।"  

   

থর্ি নাচর্ আইর্ (Election Law) অরু্যায়ী িযালকট শুিু হযখাকর্ হভাটার থর্কজকির পেকের 

প্রািীকক্ হভাট থিকচ্ছ হসখাকর্ই িাগ িাক্কত পারকি। মাকে মাকে, িযালকট িাড়থত িাগ িা ক্াথল 

হলকগ যায়। এটট অসািিার্তা িা অথর্চ্ছাকৃ্ত  কত পাকর এিং তা অর্যিায় তিি এক্টট িযালটকক্ 

িাথতল ক্রকত পাকর, যার ফকল হসই হভাটাকরর সরক্াথর পথলথস সুথিিায় হক্ার্ও হভাটাথিক্ার 

িাকক্ র্া। থিথিমালাটট থর্শ্চিত ক্কর হয যখর্ হভাটাকরর প্রক্াথশত ইচ্ছা স্পষ্ট  কি, তখর্ এক্টট 

িাড়থত িাগ িা হলখার ক্ারকণ অরু্পথিত িযশ্চির িযালট িাথতল  কি র্া এিং এর ফকল অরু্পথিত 

িযশ্চির িযালকটর তিিতার জর্য হক্ার্ও িযয়িহুল আইথর্ মামলার প্রকয়াজর্  কি র্া, যা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীর জর্য এক্টট চাপ থেকলা এিং হভাটাকরর হভাটাথিক্ার খি ন ক্রকত পারকতা।  

  

অরু্পথিত িযশ্চির িযালট এিং তার দ্ব্ারা সম্ভি ক্রা থর্ি নাচর্ী প্রশ্চিয়ায় অংশগ্র ণ ক্রকত পারা 

এক্টট স্বািীর্, র্যাযয থর্ি নাচকর্র জর্য হমৌথলক্ এিং এটটই গণতকের শশ্চি। সাম্প্রথতক্ 

িেরগুথলকত, থর্উ ইয়কক্ন অরু্পথিত িযশ্চির িযালকটর িযি ার আক্াশচুম্বী  কয়কে এিং হক্ার্ও 

থর্উ ইয়ক্নিাসী যাকত হভাটাথিক্ার র্া  ারায় তা থর্শ্চিত ক্রকত তাকির িযি ার সুরথক্ষত রাখা 

অতযন্ত জরুথর।   



   

হেট বসম্বর্টর হজলর্র মাইবর িম্বলর্, "অরু্পথিত িযশ্চির িযালট থর্উ ইয়ক্নিাসীকির 

থর্কজকির গণতকে অংশগ্র ণ ক্রার জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন এক্টট পন্থা, যখর্ তাকির সশরীকর 

হভাট থিকত যাওয়া সম্ভি  য় র্া। এক্টট িাড়থত িাগ িা অর্য কু্ষদ্র থর্য়কমর িা াঁিার ক্ারকণ হক্ার্ও 

হভাটাকরর িযালট িাথতল  ওয়া উথচত র্া, যথি তাকির ইচ্ছা দ্ব্যি ন ীর্ভাকি প্রক্াথশত  য়। আইর্টট 

আকরা হভাট গণর্া  ওয়া থর্শ্চিত ক্রকত সা াযয ক্রকি এিং আথম এটট স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

   

অোম্বসেবল সদসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "হভাটাকরর ইচ্ছার সম্মার্ ক্রা থর্ি নাচর্ী প্রশ্চিয়া এিং 

হভাটাকরর আিা উভকয়র জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন। থিলটট অরু্যায়ী হক্ার্ও িাড়থত িাগস  

অরু্পথিত িযশ্চির িযালট গণর্া ক্রা আিশযক্  কি, যথি হভাটাকরর মত দ্ব্যি ন ীর্ভাকি প্রক্াশ 

পায়। হযসক্ল হভাটার অরু্পথিত িযশ্চির িযালট িযি ার ক্কর, তাকির জর্য এটট এক্টট থর্য়কমর 

িা াঁিা িরূ ক্রকি যা থর্শ্চিত ক্রকি হয পাতার হক্ািাও ভুলিকম হক্ার্ও িাগ হলকগ হগকলও তাকির 

হভাট গণর্া ক্রা  কি। আথম হেকটর থসকর্টর মাইথরকক্ তার অংশীিাথরত্ব এিং অযাডকভাকক্থসর 

জর্য ির্যিাি জার্াশ্চচ্ছ যার ফকল থসকর্কট এই থিল পাশ  কয়কে।  এোড়াও আথম এই থিলটটকক্ 

আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য এিং হসটট ক্কর থর্উ ইয়কক্নর হভাটারকির সমূ্পণ ন হভাটাথিক্ার 

প্রিার্ ক্রার হক্ষকে এক্টট গুরুত্বপূণ ন পিকক্ষপ হর্ওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে।"  
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