
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাচর্ী িোপক সংস্কাম্বরর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

র্তুর্ আইর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বের ভভাট প্রোর্ করা এিং র্ম্বভেম্বর গণর্া করা সহজ করম্বি  
  

S.8015-D/A.10833 COVID সহ অসুস্থতার ঝুুঁ বকর কারম্বণ ভভাটারম্বের অর্ুপবস্থত িোলম্বটর 
অর্ুম্বরাধ করার অর্ুম্বমাের্ ভেয়  

  
S.8783A/A.10807 আজ ভেম্বক অর্ুপবস্থত িোলম্বটর অর্ুম্বরাধ করার জর্ে ভভাটারম্বের অর্ুম্বমাের্ 

ভেয়  
  

S.8799A/A.10808-A বর্িনাচম্বর্র বের্, 3 র্ম্বভের, িোলট ভপাস্টমাকন  করার অর্ুমবত ভেয়  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্র্নাচর্ী র্যাপক সংস্কামরর আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ যা নর্উ 
ইয়কন র্াসীমের পমক্ষ ভভাট প্রোর্ করা এর্ং র্মভম্বমর গণর্া করা সহজ করমর্। নির্ অ্ংমের এই 
পযামকমজ অ্র্ুপনিি র্যালমটর আমর্ের্ অ্নর্লমম্ব নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র কামে জমা ভেওয়া, COVID-19 
সহ অ্সুিিার ঝুুঁ নক র্া অ্সুিিার কারমণ একজর্ ভভাটারমক অ্র্ুপনিি র্যালট পাওয়ার অ্র্ুমনি 
ভেওয়া এর্ং নর্র্নাচমর্র নের্ র্া িার আমগ ভপাস্টমাকন যুক্ত র্া নর্র্নাচমর্র পমরর নের্ ভপাস্টমাকন  
োড়াই নর্র্নাচর্ ভর্াডন  কিতন ক প্রাপ্ত সকল অ্র্ুপনিি র্যালট নর্নিি করা। 
 ভপাস্টমাকন  সহ র্যালটগুনল ভেখায় ভয ভসগুনল নর্র্নাচমর্র নের্ র্া িার আমগ ভমইল করা হময়মে যা 
10 র্মভম্বমরর মমযয গ্রহণ করা হমল গণর্া করা হমর্।  
  
"ভেডামরল প্রোসর্ যুক্তরামের ডাক ভসর্ার উপর অ্ভূিপূর্ন হামলার আমেে নেময়মে এর্ং  
COVID-19 আমামের নর্রাপে থাকা, সরাসনর ভভাটোমর্র ক্ষমিামক হুমনকর মুমখ ভেমলমে, আমামের 
ভেমের ইনিহামসর অ্র্যিম গুরুত্বপূণন মুহূমিন  একটি সেল এর্ং নর্রমপক্ষ নর্র্নাচর্ নর্নিি করার জর্য 
এই পেমক্ষপগুমলা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপগুনল গণিমের 
প্রনির্ন্ধকিামক আমরা ভভমে ভেলমর্ এর্ং এই র্মভম্বমর নর্উ ইয়কন র্াসীমের ভভাটানযকার প্রময়াগ করা 
আমরা সহজ কমর িুলমর্।"  
  
বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ ভর্তা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "ভভাটিং অ্যামেস আমামের গণিমের 
অ্র্যিম প্রযার্ নভনি। চলমার্ COVID-19 মহামানরর মমযয, আমামের নর্নিি করমি হমর্ ভযর্ 



 

 

ভকামর্া নর্উ ইয়কন র্াসী িামের সাংনর্যানর্ক অ্নযকার প্রময়ামগর ভক্ষমে স্বািয এর্ং সুস্বামিযর ঝুুঁ নক 
অ্র্ুভর্ র্া কমর। এই আইর্টি এনগময় ভর্ওয়ার জর্য আনম নর্ল স্পর্সরমের এর্ং আমার নসমর্ট 
ভডমমামেটিক ভমজনরটি সহকমীমেরমক নর্উ ইয়কন  ভভাটারমের ক্ষমিায়মর্ িামের চলমার্ প্রনিশ্রুনির 
জর্য  
ক্ষমিায়মর্রএর্ং গভর্নর কুওমমামক এই নর্লগুনলমি স্বাক্ষর করার জর্য যর্যর্াে জার্াই।"  
  
পবরষম্বের বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "অ্যামসম্বনল ভমজনরটি জামর্ ভয যখর্ আমমনরকার্মের পমক্ষ 
ভভাট প্রোর্ সহজ হয়, কঠির্ র্য়, িখর্ গণিে সর্মচময় কাযনকর হয়। নকন্তু ওয়ানেংটমর্র প্রোসর্ 
আর্ারও প্রমাণ করমে ভয িারা এই গুরুত্বপূণন গণিানেক প্রনিষ্ঠার্গুমলামক মলূয ভেয় র্া, যিক্ষণ র্া 
িারা ভমইমলর মাযযমম ভভাট প্রোমর্র সুমযাগ সীনমি করার জর্য যুক্তরামের ডাক ভসর্ামক আেমণ 
কমর। নর্উ ইয়মকন , আমরা এর পমক্ষ োুঁড়ামর্া র্া। এই র্েমরর শুরুমি, আমরা ভভাটারমের ভভাট 
প্রোমর্র সুমযাগ প্রসানরি করার জর্য আইর্ পাে কমরনে এর্ং আমরা নর্উ ইয়কন র্াসীমের 
ভভাটানযকার প্রময়াগ করা সহজ এর্ং নর্রাপে করার জর্য লড়াই চানলময় যার্ এর্ং আমামের 
নর্র্নাচমর্র অ্খণ্ডিা রক্ষা করর্।"  
  
অসুস্থতার ঝুুঁ বকর কারম্বণ অর্ুপবস্থত িোলম্বটর অর্ুম্বরাধ সংক্রান্ত (S.8015-D/A.10833)  
এই আইর্ ভভাটারমের নর্মজমের র্া অ্র্যমের অ্সুিিার ঝুুঁ নকর কারমণ একটি অ্র্ুপনিি র্যালমটর 
অ্র্ুমরায করার অ্নযকার প্রোর্ কমর।  
  
ভসম্বর্টর আম্বলসান্দ্রা বিয়াবগ িম্বলম্বের্, "COVID আমামের জীর্মর্র প্রনিটি নেক ভক উন্নীি 
কমরমে-- নকন্তু আমরা এটিমক আমামের গণিে এর্ং নর্উ ইয়কন র্াসীমের ভভাটানযকার খর্ন করার 
অ্র্ুমনি নেমি পানর র্া। আনম S8015D চালু কমরনে যামি ভকামর্া নর্উ ইয়কন র্াসীমক িামের স্বািয 
এর্ং িামের র্াগনরক োনয়ত্ব পালমর্র মমযয একটি ভর্মে নর্মি র্া হয়। েভুন াগযর্েি, জরু্ মামসর 
নর্র্নাচমর্র সময় অ্মর্ক নর্উ ইয়কন র্াসীমক এই নসদ্ধান্ত নর্মি হময়মে কারণ িারা সময়মমিা িামের 
র্যালট পায়নর্। প্রমিযক নর্উ ইয়কন র্াসীমক অ্র্ুপনিি র্যালমটর মাযযমম র্মভম্বমর ভভাট প্রোমর্র 
নর্িয়িা প্রোমর্র জর্য এর্ং নর্র্নাচর্ ভর্াডন মক িামের প্রস্তুনি গ্রহমণর জর্য সময় ভেওয়ার জর্য 
আমার নর্লটিমি স্বাক্ষর করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াে জার্ামি চাই। এোড়াও আনম 
নসমর্মটর সংখযাগনরষ্ঠ ভর্িা আমেয়া সু্টয়াটন -কানজর্ এর্ং সংসমে আমার সহকমীমের প্রনি কত িজ্ঞিা 
জার্ামি চাই িামের অ্ংেীোনরত্ব এর্ং আমামের গণিে রক্ষার অ্েীকামরর জর্য।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ভজফবর বিম্বর্াউইৎজ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ভস্টমট আমামের গণিমের জর্য আজ 
একটি মহার্ নের্স। ভযমহিু আমরা অ্র্ুপনিি র্যালট প্রনেয়ায় ভভাটারমের কাযনকানরিা র্তনদ্ধর 
উপায় নর্ময় কাজ কমর যানি, আনম গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াে জার্াই এই নর্মল স্বাক্ষর করার জর্য 
যামি নর্উ ইয়কন র্াসীমের জর্স্বামিযর ঝুুঁ নক এর্ং ভভাট প্রোমর্র জর্য আমামের র্াগনরক কিন র্য 
পালমর্র মমযয ভর্মে নর্মি র্া হয়। আনম গনর্নি ভয নর্উ ইয়কন  ভস্টট আমামের মূল গণিানেক 
প্রনিষ্ঠার্মক র্ষ্টকারী রাজনর্নিক নর্েতঙ্খলা েনড়ময় ভেওয়ার পনরর্মিন ভভাটমক আমরা সহজ ও সুরনক্ষি 
করার পেমক্ষপ গ্রহমণর মাযযমম আমামের ভহায়াইট হাউস প্রোসমর্র নর্পরীমি োুঁড়ামি পামর।"  
  



 

 

অর্ুপবস্থত িোলম্বটর অর্ুম্বরাধ সম্পবকন ত (S.8783A/A.10807)  
এই আইর্ ভভাটারমের নর্র্নাচমর্র নেমর্র 30 নের্ পূমর্ন অ্নর্লমম্ব অ্র্ুপনিি র্যালমটর জর্য অ্র্ুমরায 
করার অ্র্ুমনি ভেয় এর্ং অ্র্ুপনিি র্যালমটর মাযযমম ভকামর্া ভভাটারমক ভয পনরমাণ সময় নেমি 
হয় িার প্রায় 7 সপ্তাহ ভযাগ কমর। এই আইর্ একটি পুরমর্া নর্নযর্দ্ধ নর্যার্ মুমে ভেমল যা 
ভভাটারমের নর্র্নাচমর্র নেমর্র 30 নের্ পরূ্ন পযনন্ত অ্র্ুপনিি র্যালমটর অ্র্ুমরায করমি র্াযা ভেয়। 
এই আইর্ ভভাটারমের আশ্বস্ত কমর ভয িারা গ্রহণ করমর্ এর্ং সময়মমিা িামের ভভাট কাস্ট করমি 
পারমর্।  
  
বসম্বর্টর ভজলর্র বমবর িম্বলর্, "এ র্ের অ্র্ুপনিি র্যালমটর মাযযমম ভভাট প্রোমর্র পনরকল্পর্া করা 
ভভাটারমের সংখযা র্াড়মি থাকায় িার্ীয় নর্র্নাচর্ ভর্াডন মক আমর্ের্ প্রনেয়া এর্ং র্যালট পাঠামর্ার 
জর্য পযনাপ্ত সময় ভেওয়া জরুনর। এই আইর্ মহামারী এর্ং এর র্াইমর ভভাটোমর্ অ্যামেস প্রসানরি 
করার জর্য আমামের অ্র্যাহি প্রমচষ্টার অ্ংে। ভভাটারমের পণূন আত্মনর্শ্বাস থাকা উনচি ভয, িারা 
একটি ভমলর্ে র্া র্যালট র্ে র্যর্হার করুক র্া ভকর্, িারা নর্রাপমে, সুরনক্ষি এর্ং ভকামর্া 
র্াযা োড়াই িামের অ্নযকার প্রময়াগ করমি পারমর্।"  
  
সংসে সেসে আল ভটলর িম্বলর্, "COVID-19 স্বািয সংকট জীর্র্মক র্েমল নেময়মে, ভযমর্টা আমরা 
জানর্, এর মমযয আমরা কীভামর্ ভভাট ভেই। এ র্ের আমরা অ্র্ুপনিি র্যালমটর অ্র্ুমরামযর েে 
গুণ র্তনদ্ধ ভেমখনে, ভযখামর্ আমরা ভর্নে মার্ষু িামের পনরর্ার এর্ং কনমউনর্টির স্বািয রক্ষার জর্য 
ভমইমলর মাযযমম ভভাট নেমি পেন্দ কমরমে। এই র্িুর্ র্াস্তর্িার মমযয, আমামের নর্নিি করমি 
হমর্ ভয ভভাটাররা নর্রাপে এর্ং েক্ষিার সামথ ভনর্ষযৎ নর্র্নাচমর্ িামের অ্নযকার প্রময়াগ করমি 
পারমর্, এর্ং এর মমযয রময়মে সময়মি অ্র্ুপনিি র্যালট গ্রহণ করা। আমার সহকমীমের পাোপানে 
নর্উ ইয়মকন  ভভাটানযকার সম্প্রসারণ এর্ং সুরক্ষার লড়াই চানলময় ভযমি ভপমর আনম সম্মানর্ি ভর্ায 
করনে ভযমহিু আমরা আমামের প্রনিমর্েীমের নর্রাপে রাখমি সহায়িা করমি ইমিামমযয অ্গ্রগনি 
অ্জন র্ কমরনে। এই নর্ল আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াে।"  
  
বর্িনাচম্বর্র বের্ ভপাস্টমাকন কৃত িোলট সম্পবকন ত (S.8799A/A.10808-A)  
এই আইর্ 3 র্মভম্বর নর্র্নাচমর্র নের্ র্যালট ভপাস্টমাকন  করার অ্র্মুনি ভেয়। এই আইর্ নর্র্নাচর্ 
নর্নয সংমোযর্ কমর নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র সকল অ্র্ুপনিি র্যালট গণর্া করার অ্র্ুমনি ভেয়, যামি 
ভেখা যামি ভয নর্র্নাচমর্র পমরর নের্ নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র কামে িা নর্িরণ করা হময়মে নকন্তু ভকামর্া 
িানরখ ভপাস্টমাকন  ভর্ই। নর্র্নাচর্ ভর্াডন  ভমইল করা ভসই র্যালটগুমলামক সময়মি নর্মর্চর্া করমর্।  
  
বসম্বর্টর মাইম্বকল বগয়ার্াবরস িম্বলর্, "এটি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ভয আমরা প্রাথনমক নর্র্নাচমর্র পাঠ 
নেনখ এর্ং র্মভম্বমর প্রনিটি বর্য ভভাট গণর্া নর্নিি কনর। আজ স্বাক্ষনরি নর্লটি মানকন র্ ভপাস্টাল 
সানভন মসর অ্সুনর্যার কারমণ সতষ্ট সমসযা ভথমক ভভাটারমের নর্রি করমি সহায়িা করমর্। আনম 
কত িজ্ঞ ভয গভর্নর এটি প্রণয়র্ করমের্।"  
  
অোম্বসেবল ভমোর রিম্বর্স বিম্বচাট িম্বলর্, "গভর্নর আজ ভয আইমর্ স্বাক্ষর করমের্ িা নর্নিি 
করমর্ ভয নর্উ ইয়কন র্াসীমের নর্র্নাচর্ী প্রনেয়ায় অ্ংেগ্রহমণর অ্নযকার সুরনক্ষি থাকমর্। আমরা 



 

 

প্রাথনমক সমময় অ্ভূিপূর্ন অ্র্ুপনিি ভভাটারমের ভভাট ভেমখনে, নকন্তু ইউর্াইমটড ভস্টটস ভপাস্টাল 
সানভন মস আনথনক চযামলমের কারমণ, অ্মর্ক র্যালট সময়মমিা ভপাস্টমাকন  করা হয়নর্। আমামের 
অ্র্েযই এই উপলমক্ষ উমঠ োুঁড়ামি হমর্ এর্ং নর্নিি করমি হমর্ ভয ভস্টট জমুড় ভভাটাররা 
নর্রাপমে এর্ং কাযনকরভামর্ ভভাট নেমি পারমর্। এই আইর্ এটি নর্নিি করার মাযযমম ভপাস্ট 
অ্নেমসর সমসযাগুনল সমাযামর্ সহায়িা করমর্ ভয, ভপাস্টমাকন  করা হয়নর্ এমর্ অ্র্ুপনিি র্যালটগুনল 
যনে নর্র্নাচমর্র পমরর নের্ নর্র্নাচর্ ভর্াডন  কিতন ক গতহীি হয় িমর্ িা যথাসমময় নর্মর্নচি হমর্। এটি 
ভভামটর অ্খণ্ডিা রক্ষা কমর এর্ং ভভাটারমের ভভাটানযকার প্রোর্ কমর। এই নর্মল স্বাক্ষর করার 
জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াে জার্াই এর্ং আইর্সভায় নর্উ ইয়কন র্াসীমের সমথনর্ করার 
জর্য আমার সহকমীমের যর্যর্াে জার্াই, যামি িামের ভভাটানযকার সরুনক্ষি থামক।"  
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