
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে মূল বর্িনাচম্বর্র বির্ আপম্বেট ঘভাটিাম্বর্র সময় িৃবি ও 

কম্বপনাম্বরট অিিার্ বর্বষি করার িেিস্থা 2019 বর্িনাহী িাম্বেম্বট অন্তভুন ক্ত করা হম্বি  

  

এটি গভর্নর কুওম্বমার 100 বিম্বর্র র্োয়বিচার এম্বেন্ডায় অন্তভুন ক্ত প্রধার্ ঘভাট সংস্কারম্বক ঘোরিার 

কম্বর ো বর্উ ইয়কন  ঘেট বিধার্সভায় আে পাস হওয়ার কথা  
  

সিনাঙ্গীণ সংস্কার ো বর্উ ইয়ম্বকন র ঘভাটিং আইর্ম্বক আধুবর্কায়র্ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কম ন্ামরট অ্র্ুদার্ নর্নষদ্ধ করার এবং প্রধার্ নর্বনাচর্ 

নদমর্ আ্মেমটর ঘভাট দামর্র সময় বনৃদ্ধর প্রস্তাব 2019 সামের নর্বনাহী বামজমট অ্ন্তভুন ক্ত হমব। এটি নর্উ 

ইয়মকন র ঘভাট আইমর্র সবনাঙ্গীণ সংস্কামরর েমযয গভর্নর কুওমমার প্রস্তামবর অ্ংশ োমে রময়মে নর্বনাচমর্র নদমর্ 

ঘের্ সব নর্উ ইয়কন বাসী ঘভাট দামর্র জর্য েুটি ্ায় এবং অ্র্োইর্ এবং স্বয়ংনিয় ঘভাটার নর্বন্ধর্ নর্নিে 

করা। নর্উ ইয়কন  ঘেট নবধার্সভায় আজ গভর্নর কুমমার 100 নদমর্র র্যায়নবচার এমজন্ডায় অ্ন্তভুন ক্ত প্রধার্ 

ঘভাট সংস্কার ্াস হওয়ার কথা, োর মমধয অ্নিম ঘভাট দার্, ঘমইমের মাধযমম ঘকামর্া-কারণ োড়াই 
অ্র্ু্নিে ঘভাট, একই নদমর্ নর্বন্ধর্ এবং ঘেডামরে এবং ঘেট নর্বনাচর্ সমন্বয় করা অ্ন্তভুন ক্ত।  

  

"এমর্ একটি সমময় েখর্ ঘেডামরে সরকার ঘভাটারমদর বনিে করার জর্য ো সম্ভব োর সবই করমে, 

আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এই গণোনিক ্দ্ধনেমে অ্ংশিহণ সহজ করা এবং নর্বনাচমর্র উ্র ঘথমক 

কম ন্ামরট প্রভাব নর্রসর্ করমে ্দময্ িহণ করনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বযা্ারটা হাসযকর ঘে 

আ্মেট নর্উ ইয়মকন র অ্নধকাংশ জায়গায় ঘভাটারমদর দু্ ুমরর আমগ ঘভাট নদমে ঘদওয়া হয় র্া, অ্থচ ঘেমটর 

বানক সব জায়গায় ঘভার 6টায় ঘভাটদার্ ঘকন্দ্র খুমে োয় – এ ্নরনিনের ঘশষ এখামর্ই। এই প্রস্তাবগুনে ঘকবে 

আমামদর ঘভাটিং আইর্মক আধুনর্কায়র্ করমব র্া, বরং, ঘেসব বাধা ঘভাটারমদর োমদর ঘভাট দামর্র এই 
্নবত্র অ্নধকার প্রময়াগ করমে বাধাদার্ এবং নর্রুৎসানহে কমরমে ো অ্্সারণ করমব। 100 নদমর্র 

র্যায়নবচার এমজন্ডায় অ্ন্তভুন ক্ত অ্মর্কগুনে প্রধার্ ঘভাট সংস্কামরর নবষময় আজ দ্রুে ্দময্ ঘর্ওয়ার জর্য 
আনম নবধার্সভামক ধর্যবাদ জার্ানি এবং আনম োমদর সামথ কাজ কমর এই কাজগুনে ঘশষ করা এবং বামজমট 

এই অ্নেনরক্ত ্দময্গুনে আইমর্ ্নরণে করার বযা্ামর মুনখময় আনে। এখর্ই সঠিক সময়।"  

  

নর্উ ইয়মকন র ঘভাটিং আইর্ আধুনর্কায়র্ করমে, গভর্নর কুওমমার 2019 সামের নর্বনাহী বামজমট সবনাঙ্গীণ 

নবধার্ প্রস্তাব করা হমব, োর মমধয অ্ন্তভুন ক্তঃ  
  

• আপম্বেম্বট িপুমু্বরর আম্বগ ঘভাটঃ ঘেট নর্বনাচর্ আইর্ (State Election Law) বেন মামর্ 

প্রধার্ নর্বনাচর্ী নদমর্ ঘকবে আ্মেট নর্উ ইয়মকন  দু্ ুমরর আমগ ঘভাট িহণ ঘকন্দ্র খুেমে বাধা 
ঘদ, োর েমে ঘেটবযা্ী ঘভাটদামর্র অ্সম সুমোগ তেনর হয়। অ্র্য সব এোকার নর্উ 



 

 

ইয়কন বাসী ঘভাট দামর্র একই সুমোগ ্াওয়ার অ্নধকার রামখ এবং এই বের নর্উ ইয়কন  
নর্নিে করমব ঘের্ আ্মেমট ঘভাটদামর্র সময় নর্উ ইয়মকন র অ্র্যার্য অ্িমের ঘভাটদামর্র 

সমময়র সামথ নমে ঘরমখ বনধনে হয়।  

• বর্িনাচম্বর্র বির্ম্বক একটি ছুটির বির্ িার্াম্বর্াঃ কাজ ঘথমক েুটি নর্মে র্া ্ারা কখমর্াই 
ঘভাটদামর্র অ্ন্তরায় হওয়া উনচে র্া। এই বের, নর্উ ইয়কন  এটি নর্নিে করমব ঘে 

নর্বনাচমর্র নদর্ ঘভাট ঘদওয়ার জর্য সকে নর্উ ইয়কন বাসী েুটি ্ামব।  

• স্বয়ংবিয় বর্িন্ধর্ঃ আজমক নর্উ ইয়কন বাসীমদর এই সুনবধা ঘদওয়া হময়মে ঘে োরা ঘেমটর 

ঘকামর্া এমজনির সামথ কথাবােন া চাোমর্ার সময় ঘভামটর জর্য নর্বন্ধর্ করমে ্ারমব এবং 
োমদর অ্বশযই ঐনিকভামব নর্বনন্ধে হমে চাইমে হমব। বামজমট এমর্ একই প্রস্তাবর্া থাকমব 

ো প্রনিয়াটিমক উমে ঘেেমব এবং উ্েুক্ত সকে নর্উ ইয়কন বাসীর ঘভাটার নর্বন্ধর্ করমব 

েনদ র্া োরা ঐনিকভামব নর্বনন্ধে হমে র্া চায়। স্বয়ংনিয় ঘভাটার নর্বন্ধর্ শুধু ঘভাটার 

নর্বন্ধর্ ও ঘভাট নদমে আসা মার্ুমষর সংখযাবৃনদ্ধই করমব র্া, এটি আমামদর গণোনিক 

প্রনিয়া ঘজারদার করমব।  

• অর্লাইর্ বর্িন্ধর্ঃ DMV োড়া, নর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্োইমর্ ঘভাটার নর্বন্ধমর্র ঘকামর্া 
বযবিা ঘর্ই। বামজমট এমর্ প্রস্তাবর্া রাখা হমব ো অ্র্োইমর্ স্বয়ংনিয় ঘভাটার নর্বন্ধর্ 

সুমোগ নর্নিে করমব োর মমধয ঘেমটর নর্বনাচর্ ঘবামডন র ওময়বসাইমট নর্উ ইয়কন বাসীমদর 

নর্বন্ধমর্র অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ অ্ন্তভুন ক্ত।  

• কম্বপনাম্বরট অিিার্ বর্বষিঃ কম ন্ামরট অ্থন আমামদর নর্বনাচর্ী বযবিামক িাস কমর 

ঘেমেমে। নর্বনাহী বামজমট সব ধরমর্র কম ন্ামরট অ্বদার্ নর্নষদ্ধ ঘ াষণা করার প্রস্তাব 

অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব, এর েমে যমো জর্গমণর হামে নেমর আসমব এবং আমামদর গণেমির 

প্রনিয়ায় কামো টাকা এবং নবমশষ স্বামথনর প্রভাব অ্্সারমণ সহায়ো করা হমব।  

  

আজমক, নর্উ ইয়কন  ঘেট নবধার্সভা নর্মনাক্ত ঘভাটদার্ সংমশাধর্ ্াশ গভর্নমরর 100-নদর্ এমজন্ডার অ্ংশঃ  
  

• LLC লুপম্বহাল "িন্ধ" করাঃ এই আইর্ নবেটি LLC েু্মহাে বন্ধ করমব একটি LLC-এর 

সমবনাচ্চ অ্বদার্ বানষনক 5,000 মানকন র্ ডোমর সীমাবদ্ধ কমর, কম ন্ামরশমর্র জর্যও একই 
সীমা থাকমব। এই নবেটির েমে কযামেইমর্ অ্বদার্ রাখা LLC-এর প্রেযয ও ্মরায সদসয 
হওয়ার স্বাথন প্রকাশ করমে হমব, এবং ঘসই অ্বদার্ ওই বযনক্তর উ্র আমরান্ে হমব।  

• ঘকাম্বর্া-কারণ ছাড়াই ঘমইম্বলর মাধেম্বম অর্পুবস্থত ঘভাট প্রিার্ঃ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 

সংনবধার্ বেন মামর্ উ্েুক্ত কারণ োড়া বযনক্তমক অ্র্ু্নিে বযােমট ঘভাট ঘদওয়া ঘথমক 

নবরে রামখ, কারণ হমে ্ামর নর্বনাচর্ী নদমর্ কাউনির বাইমর থাকা বা অ্সুিো বা 
অ্যমো। এটি বেন মামর্ সংনবধামর্ োনেকাভুক্ত কারমণর বাইমর ঘকামর্া কারমণ বা সহজ 

হওয়ার জর্য নর্উ ইয়কন বাসীমক ঘমইমের মাধযমম ঘভাট ঘদওয়া ঘথমক নবরে কমর। োই কারণ 

ঘহাক র্া ঘকর্, উ্েুক্ত সব ঘভাটার ঘমইমের মাধযমম ঘভাট নদমে ্ারমব সংনবধামর্র এই 
সংমশাধমর্র মাধযমম আমরা সহমজ ঘভাট প্রদামর্র বযবিা করমে সাহােয করা হমব।  

• দ্রুত ঘভাটিার্ঃ দ্রুে ঘভাটদামর্র বযবিা করমে ঘ্শাদার বা ্ানরবানরক দানয়ত্ব নর্ময় বযস্ত 

থাকা ঘভাটারমদর, োমদর জর্য ঘকমন্দ্র নগময় ঘভাটদার্ কঠির্, োমদর কাজ সহজ হমব, 

একইসামথ অ্ম্যার সময় কম হমব এবং নর্বনাচর্ী কমীমদর েনজনেক কামজর চা্ কমমব।  



 

 

• একই-বিম্বর্ বর্িন্ধর্ঃ বেন মামর্ ঘভাটাররা নর্বনাচমর্র 10 নদমর্র কম সময় বানক থাকমে 

নর্বন্ধর্ করমে ্ারমব র্া েমে ঘভাট প্রদার্ করমে ্ারমব র্া। আজমকর নবমের প্রেুনক্তর 

ঘযমত্র, এমর্ ঘকামর্া ্নেনস বা প্রশাসনর্ক কারণ থাকমে ্ামর র্া ঘভাটাররা নর্বনাচমর্র নদমর্ই 
নর্বন্ধর্ করমে ্ারমব র্া। এই ঘসমকমে নকন্তু বযােট বাক্স ্েনন্ত দরুহ বাধা দরূ করার প্রস্তাব 

বামজমট অ্ন্তভুন ক্ত থাকমব।  

• ঘেডাম্বরল এিং ঘেট বর্িনাচম্বর্র মম্বধে সমন্বয়ঃ নর্উ ইয়কন  ঘেট বেন মামর্ ঘেট ও 

ঘেডামরে নর্বনাচমর্র জর্য ্থৃক মূে নর্বনাচর্ আময়াজর্ কমর। প্রনে চার বেমর 

ঘপ্রনসমডনিয়াে মূমের সামথ সাধারণ নর্বনাচর্ েুক্ত হময়, ঘদখা োমি ঘে নর্উ ইয়কন  ঘকামর্া 
ঘকামর্া ঘযমত্র বেমর চারটি নভন্ন নভন্ন নর্বনাচর্ করমে। এটি ঘভাটারমদর জর্য নিধাজর্ক হমে 

্ামর এবং প্রশাসনর্ক সংিামর্র অ্্চয় কমর। এই বেমরর বামজট ঘচষ্টা করমব এখর্ ঘথমক 

ঘেডামরে ও ঘেট মূে নর্বনাচর্ োমে একসামথ হয় এবং ঘভাটারমদর োমে মাত্র একবার 

নর্বনাচমর্ নগময় োমদর প্রাথী মমর্ার্ীে করমে হয় ো নর্নিে করমব।  

• অপ্রাপ্তিয়স্কম্বির ের্ে প্রাক-বর্িন্ধর্ঃ বের ঘশমষ বা ঘভামটর নদর্ োমদর 18 বেমরর কম 

বয়স থাকমব ঘসই সব নর্উ ইয়কন বাসী ঘভামটর জর্য নর্বন্ধর্ করমে ্ারমব র্া। বামজমট এমর্ 

একটি প্রস্তাবর্া থাকমব োর েমে 16 ও 17 বেমরর ঘভাটাররা ঘভামটর জর্য প্রাক-নর্বন্ধর্ 

করমে ্ারমব, অ্থনাৎ ঘভাটার োর 18েম জন্মনদমর্ স্বয়ংনিয়ভামব নর্বনন্ধে হময় োমব।  

• বর্িন্ধম্বর্র সািনের্ীর্ স্থার্ান্তরঃ েখর্ ঘকামর্া নর্উ ইয়কন বাসী অ্র্য একটি কাউনিমে চমে 

োর্, োমদর ঘভাটার নর্বন্ধর্ োমদর সামথ োয় র্া। এর েমে ঘভাটারমক োর র্েুর্ িার্ীয় 

নর্বনাচর্ ঘবামডন  ্ুর্নর্নবন্ধর্ করমে হয় ঘের্ ঘস প্রথমবার নর্বন্ধর্ করমে। নর্উ ইয়কন  এমর্ 

একটি আইর্ প্রস্তাবর্া নদমব ো এটি নর্নিে করমব ঘে েখর্ ঘভাটার ঘেমটর অ্র্য ঘকাথাও 

চমে োয়, োর ঘভাটার নর্বন্ধর্ োর সামথই োমব।  

  
###  
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