
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 27তম কংম্বেসর্াল বিবিক্ট, স্টেট অোম্বসেবল এিং স্টেট বসম্বর্ম্বটর েূর্ে পম্বের 
বিম্বেষ বর্িনাচম্বর্র জর্ে 28 এবপ্রল তাবরখ বর্র্নারণ কম্বরম্বের্  

  
অর্ন্দাগা, কাযুগা, মর্ম্বরা, সাম্ব াক এিং কুইন্স কাউবিগুম্বলার স্টেম্বটর আইর্সভা বর্িনাচর্ 

স্ট াষণা করা হম্বেম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যামেম্বলির লির্টি শূর্য আের্ এবং লেমর্মের একটি শূর্য আের্ 
লর্র্নারণ কমর 28 এলিি িালরমে 27িম কংমেের্াি লিলিমের লবমশষ লর্বনাচমর্র জর্য একটি 
ঘ াষণা জালর কমরমের্। গভর্নমরর ঘ াষণা এোমর্ ঘেো যামব এবং লর্মচ উমেে করা হমেমে।  
  

PROCLAMATION  
  

যখর্, লিে কলির্ে এর পেিযামগর কারমণ, ঘজমর্লে, লিলভংমটার্, অ্রলিন্স, ওোইমোলমং এবং এলর, 
মর্মরা, র্াোো এবং অ্ন্টালরও কাউলন্টগুমিার লকেু অ্ংমশর োিাশিম কংমেের্াি লিলিে ঘেমক 
মালকন র্ যকু্তরামের িলিলর্লর্ পলরষমের অ্লিমে একটি শূর্যপমের েৃলি হে;  
  
যখর্, অ্যানু্ড্র রাইো এর পেিযামগর কারমণ, োমিাক কাউলন্টর দ্বােশ অ্যামেম্বলি লিলিে ঘেমক 
লর্উইেকন  ঘটমের অ্যামেম্বলি েেেযমের অ্লিমে একটি শূর্যপমের েৃলি হে;  
  
যখর্, লমমশি োইোে এর পেিযামগর কারমণ, কুইন্স কাউলন্টর একলিশিম অ্যামেম্বলি লিলিে ঘেমক 
লর্উ ইেমকন র ঘটমের অ্যামেম্বলি েেেযমের অ্লিমে একটি শূর্যপমের েৃলি হে;  
  
যখর্, ঘজলম ঘরালমও এর পেিযামগর কারমণ, মর্মরা কাউলন্টর একশি েলিশিম অ্যামেম্বলি লিলিে 
ঘেমক লর্উ ইেমকন র ঘটমের অ্যামেম্বলি েেেযমের অ্লিমে একটি শূর্যপমের েৃলি হে;  
  
যখর্, রবােন  অ্যামন্টার্ালি এর পেিযামগর কারমণ, অ্র্ন্দাগা এবং কাযুগা কাউলন্টর অ্ংশেহ 
পঞ্চাশিম লেমর্ে লিলিে ঘেমক লর্উ ইেমকন র লেমর্ে েেেযমের অ্লিমে একটি শূর্যপমের েৃলি হে;  
  
তাই এখর্, স্টসই কারম্বণ, আবম, অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা, লর্উ ইেকন  ঘটমের গভর্নর, েরকালর কমনকিন া 
আইমর্র (পাবলিক অ্লিোর ি) 42 র্ারা অ্র্যুাে়ী, এিদ্দ্বারা আমেশ এবং ঘ াষণা িোর্ করলে 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Proclamation_Special_elections_021020.pdf


 

 

ঘয লিে কলির্ে, অ্যানু্ড্র রাইো, লমমশি োইোে, ঘজলম ঘরালমও এবং রবােন  অ্যামন্টার্ালি এর স্থমি 
এবং িামের অ্র্ুত্ত়ীণন ঘমোমের জর্য উলেলেি অ্যামেম্বলি ও লেমর্ে লিলিেেমমূহ মালকন র্ যুক্তরামের 
িলিলর্লর্ পলরষে, লর্উ ইেকন  ঘটমের অ্যামেম্বলি ও লেমর্মের েেেযমের জর্য 2020 োমির 28 
এলিি একটি লর্বনাচর্ অ্র্লুিি হমব, এই জাি়ীে লর্বনাচর্ মালকন র্ যুক্তরামের িলিলর্লর্ পলরষে, 
অ্যামেম্বলি এবং লেমর্মের েেেযমের জর্য আইর্ দ্বারা লর্র্নালরি পদ্ধলিমি পলরচাির্া করা হমব।  
  
এই ঘ াষণাটি আজ 2020 োমির 10 ঘিব্রুোলর িালরমে লেটি অ্ব অ্যািবালর্মি ঘটমের লিলভ লেি 
দ্বারা িেত্ত হমিা এবং আমার দ্বারা স্বাক্ষরকৃি হমিা।  
  
গভর্নর কিৃন ক  
  
গভর্নমরর েলচব  
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