
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 28 এবপ্রল, 2020 এ বর্উ ইয়ম্বকন র প্রপ্রবিম্বেন্ট প্রাথবমক বর্িনাচম্বর্র তাবরখ বর্র্নারণ 

কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

আইর্িভার কাম্বে প্রপ্রবিম্বেন্ট, কংম্বেি ও প্রেট প্রাথবমক বর্িনাচর্ম্বক একত্রীকরণ করার আহ্বার্ 
জাবর্ম্বয়ম্বের্  

 
একত্রীকরণ করদাতাম্বদর 20 বমবলয়র্ েলার িাশ্রয় করম্বি  

  
  
আজ গভর্নর কুয়েয ো 28 এপ্রিল, 2020-এ রোষ্ট্রপপ্রি িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র িোপ্ররখ প্রর্র্নোপ্ররি কযর 
S-6374/A-08176-এ স্বোক্ষর কযরযের্। গভর্নযরর িপ্রিপ্রি়েো পোও়েো যোযর্ এখোযর্:  

  
প্রিযর্ট প্রর্ল 6374-এর  োর্যয  দোপ্রখল করো স্মোরকপ্রলপ্রপ, যোর প্রিযরোর্ো :  

  
"প্রর্র্নোচর্ী আইর্ িংযিোর্যর্র উযেযিয একটি পদযক্ষপ গ্রহণ, প্রিপ্রিযেন্ট িোথপ্র ক 
প্রর্র্নোচর্ পপ্ররচোলর্ো প্রর্ষয়ে, প্রকোযর্ো র্যোির্োল পোটিন  কর্যভর্ির্-এ অথর্ো 2020 
িোযলর র্যোির্োল পোটিন  কর্যভর্ির্ -এ িপ্রিপ্রর্প্রর্ প্রর্র্নোচর্, এর্ং প্রি র্েযরর 
"প্রিপ্রিযেন্ট" ও "জরু্"  োযির িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র র্যর্স্থো করযি; প্রর্র্নোচর্ী আইর্ 
িংযিোর্যর্র উযেযিয, প্রকোযর্ো র্যোির্োল পোটিন  কর্যভর্ির্ -এ িপ্রিপ্রর্প্রর্ প্রর্র্নোচর্ 
প্রর্ষয়ে এর্ং এর প্রর্র্োযর্র প্র ়েোদ প্রিষ হও়েোর পযর িো র্োপ্রিল করোর র্যর্স্থো 
করো"  
  

অর্ুয োপ্রদি  
  

এই প্রর্লটি প্রর্উ ই়েযকন র প্রিপ্রিযেন্ট িোথপ্র ক প্রর্র্নোচর্যক এপ্রিল 28, 2020 িোপ্ররযখ 
প্রর্র্নোপ্ররি কযর। যপ্রদও আপ্র  প্রর্শ্বোি কপ্রর র্েযরর িথ  প্রদযক প্রিপ্রিযেন্ট িোথপ্র ক প্রর্র্নোচর্ হযল িো 
প্রর্উ ই়েকন র্োিীযদর জর্য অপ্রর্কির প্রর্প্রি িহো়েক হি এর্ং িোযদর অপ্রর্ক ক্ষ িো়ের্ হি, আপ্র  
র্ুঝযি পোপ্রর প্রয প্রর্প্রদনষ্ট জোিী়ে রোজনর্প্রিক র্োস্তর্িো রোষ্ট্রী়ে আইর্িভো়ে এই লক্ষয অজন যর্ আইর্ 
পোি হযি র্োর্ো প্রদ়ে। অিএর্, একটি িুিৃঙ্খল প্রর্র্নোচর্ পপ্ররচোলর্ো িপ্রি়েো়ে প্রেযটর আগ্রযহর 
আযলোযক, এর্ং আপ্র  এই প্রর্যল প্রভযটো প্রদযল প্রয অপ্রর্শ্চ়েিো প্রদখো প্রদযি পোযর প্রিই উযেগ প্রথযক, 
আপ্র  এই প্রর্লটিযি স্বোক্ষর করপ্রে।  

  

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


 

 

িযর্, আপ্র  প্রর্শ্বোি কপ্রর কোযনকর িরকোযরর জর্য প্রিপ্রিযেন্ট িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র িোযথ 
প্রেট, স্থোর্ী়ে, এর্ং কংযগ্রির্োল িোথপ্র ক প্রর্র্নোচর্ হও়েো িয়েোজর্। প্রর্উ ই়েকন র্োিীযদর কোযে র্যোলট 
র্োক্সটিযক আরও িহজলভয করোর লযক্ষয আপ্র  অক্লোন্ত পপ্ররশ্র  কযরপ্রে, আগো  প্রভোটদোর্ পোি এর্ং 
র্োস্তর্ো়েযর্র লডোইয়ে প্রর্িৃত্ব প্রদয়েপ্রে এর্ং প্রর্র্নোচযর্র প্রদর্টিযক েুটি কযরপ্রে। িম্প্রপ্রি আ রো একই 
প্রদযর্ কংযগ্রির্োল এর্ং প্রেট প্রর্র্নোচর্ একীভূি করযি প্রেযটর িোথপ্র ক প্রর্র্নোচর্গুযলোযক প্রিযেম্বর 
প্রথযক জযুর্ স্থোর্োন্তর কযরপ্রে। একই যুপ্রি এই প্রিদ্ধোযন্ত প্রপ ৌঁযে প্রদ়ে প্রয পযরর র্েযরর প্রিপ্রিযেন্ট 
িোথপ্র ক প্রর্র্নোচর্ উপলযক্ষ, কংযগ্রির্োল এর্ং প্রষ্টট প্রর্র্নোচর্ একই প্রদযর্ একীভূি হযর্। এটি এপ্রিল 
এর্ং জযুর্ হও়েো দযুটো িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র িোম্প্রপ্রিক র্প্রজরযক র্োপ্রিল কযর প্রদ়ে। িো়ে আট 
িপ্তোযহর র্যর্র্োযর্ হও়েো, দযুটো িোথপ্র ক প্রর্র্নোচর্, প্রভোটোরযদর অংিগ্রহণ হ্রোি করযর্ এর্ং 
করদোিোযদর অপ্রিপ্ররি 20 প্র প্রল়ের্ েলোর র্য়ে করোযর্। অপ্রর্কন্তু, দযুটো প্রভন্ন প্রর্র্নোচর্ পপ্ররচোলর্ো 
করো ইযিো যর্যই ি িযো আিোন্ত প্রর্োেন  অফ ইযলকির্ প্রিযে  (Board of Elections system)-
এর উপর প্রর্োঝো চোপোযর্। প্রর্উ ই়েকন  িপ্রিিোলী হ়ে যখর্ িকল প্রর়্ে ই়েকন র্োিী এটির গণিোপ্রিক 
র্যর্স্থো়ে অংিগ্রহণ কযর, এর্ং ির্গুযলো িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র একত্রীকরণ প্রিই লক্ষয অজন যর্র এক োত্র 
উপো়ে।  

  
অিএর্, আপ্র  28 এপ্রিযল প্রিপ্রিযেন্ট, প্রষ্টট, স্থোর্ী়ে এর্ং কংযগ্রির্োল িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র 

একীকরযণর জর্য জোর্ু়েোপ্ররযি িভো়ে প্র প্রলি হয়ে আইর্ িণ়েযর্র আহ্বোর্ জোর্োপ্রি। আপ্র  স্বীকোর 
কপ্রর প্রয এই পথটির জর্য রোজনর্প্রিক কযোযলন্ডোযরর কয়েকটি িিোিপ্রর্ক পযনো়ে প্রেন্ন করোর িয়েোজর্ 
হযি পোযর, িযর্ উপকোপ্ররিোগুযলো রোজনর্প্রিক অিুপ্রর্র্োর প্রচয়ে অযর্ক প্রর্প্রি।  

  
ক পযক্ষ পযর্যরোটি অর্যোর্য প্রেযট প্রিপ্রিযেন্ট, প্রফেোযরল এর্ং প্রষ্টট িপ্রিযযোগীিোর জর্য একক 

িপ্রিপ্রলি িোথপ্র ক প্রর্র্নোচযর্র র্যর্স্থো রয়েযে এর্ং প্রর্উ ই়েযকন রও এটি করোর ি ়ে এযিযে। দুুঃযখর 
প্রর্ষ়ে, প্রর্উ ই়েকন  অযর্ক ি ়ে প্রভোটোপ্রর্কোর আইর্ এর্ং প্রভোটোর িযর্িযযোগযিোর প্রক্ষযত্র র্োপ্রক 
প্রেটগুযলোর প্রচয়ে প্রপপ্রেয়ে পযডযে।  

  
এ র্ একটি িরকোর প্রর্উ ই়েকন র্োিীযদর িোপয প্রযটি প্রভোটদোর্যক আরও িহজ কযর প্রিোযল, 

কঠির্ র়্ে এর্ং এই লক্ষযটি অজন যর্ িরকোযরর উপ্রচি করদোিোর অযথনর ক  র্য়ে করো, আরও 
প্রর্প্রি র়্ে। আপ্র  আইর্িভোর িোযথ আিযে জোর্ু়েোপ্ররযি এই প্রর্ষয়ে কোজ করোর জর্য অযপক্ষো়ে 
রইলো ।  

  
এই প্রর্লটি অর্ুয োপ্রদি হয়েযে।  
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