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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্িন াচম্বর্র বির্ অিবি অর্ুপবিত িোলট জমা দিওযার সমযসীমা িাডাম্বর্ার
আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

স্কু ল িাম্বজট িোলট জমা দিওযার সমযসীমা িাডাম্বর্ার বিষম্বয বর্িন াহী আম্বিে জাবর কম্বর
গভর্ন র এর আম্বগ বর্িন াহী আম্বিম্বে সমস্ত বর্উ ইযকনিাসীম্বক 23দে জুর্ প্রাইমাবরম্বত অর্ুপবিতভাম্বি
দভাট প্রিার্ করার অর্ুম্বমাির্ বিম্বযম্বের্ এিং প্রম্বতেক বর্উ ইযকনিাসী স্বযংবিযভাম্বি ডাকম্ব াম্বগ
একটি অর্ুপবিত িোলট অোবিম্বকের্ পাম্বির্ তা বর্বিত করম্বির্

আজ গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আইর্ (S. 8130-D/A. 10516-A) স্বাক্ষর কমরর্ যা অ্র্ুপস্থিত
ব্যালট জমা দেওযার সমযসীমা স্থর্ব্নাচমর্র স্থের্ পযনন্ত ব্াস্থিমযমে। গণর্ায দর্ওযার জর্য, প্রাথস্থমক
ব্যালমটর দপাস্টমাকন 23দে জুমর্র মমযয থাকমত হমব্। এর আমগ গভর্নর স্থর্ব্নাহী আমেে জাস্থর কমরর্
যা 23দে জুমর্র প্রাথস্থমক স্থর্ব্নাচমর্ সব্ স্থর্উ ইযকন ব্াসীমক অ্র্ুপস্থিতভামব্ দভাট দেওযা অ্র্ুমমাের্
কমর এব্ং স্থর্স্থিত কমর দয প্রমতযক স্থর্উ ইযকন ব্াসী স্থযস্থর্ দভাট দেওযার জর্য স্থর্ব্স্থিত স্থতস্থর্
ডাকমযামগ একটি দপামস্টজ পস্থরমোয করা অ্র্ুপস্থিত ব্যালমটর আমব্ের্ প্রাপ্ত হমব্র্।
স্কু ল ব্ামজমটর ব্যালট পাওযার জর্য স্কু ল স্থডস্থিমের সমযসীমা ব্ািামর্ার স্থর্ব্নাহী আমেে জাস্থর
করমব্র্ ব্মলও দ াষণা দের্ গভর্নর। গণর্ায দর্ওযার জর্য, স্কু ল ব্ামজট ব্যালট 9ই জুর্ স্থব্কাল
5টা অ্ব্স্থয হামত কমর প্রোর্ করা যামব্ এব্ং স্কু ল স্থডস্থিে দ্বারা 16ই জুর্ অ্ব্স্থয গৃহীত হমব্।
"COVID-19 স্থব্শ্বব্যাপী মহামাস্থর আমামের স্থব্শ্বমক ব্েমল স্থেমযমে এব্ং যখর্ আমরা খুব্ উন্নস্থত
করস্থে এব্ং সংখযা কমম যামে, দকার্ও স্থর্উ ইযকন ব্াসীর স্থর্মজর স্বািয এব্ং দভাট দেওযার
অ্স্থযকামরর মমযয দযর্ দব্মে স্থর্মত র্া হয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্র্ুপস্থিত ব্যালট জমা
দেওযার সমযসীমা ব্ািামর্া আমামের আমগর স্থর্ব্নাহী আমেমের উপর স্থভস্থি কমর ততস্থর করা যামত
আসন্ন প্রাথস্থমক স্থর্ব্নাচমর্ স্থর্উ ইযকন ব্াসীমের অ্র্ুপস্থিতভামব্ দভাট দেওযা সহজ হয এব্ং এটি
দভাটারমের অ্ংেগ্রহণ ব্ৃস্থি করমত সাহাযয করমব্ যখর্ আমরা এই ভাইরামসর স্থব্রুমি লিাই চাস্থলময
যাস্থে।"
বসম্বর্টর দজলর্র বমবর িম্বলর্, "আমরা 23,000 এরও দব্স্থে স্থর্উ ইযকন ব্াসীমক মরমত দেখার পমর,
আমরা স্থসিান্ত স্থর্মযস্থে দয তামের দভাট দেওযার সাংস্থব্যাস্থর্ক অ্স্থযকার একটি স্থব্শ্বব্যাপী মহামাস্থরর

দ্বারা ব্াযাগ্রস্ত হওযা উস্থচত র্য, এব্ং গণতন্ত্র, এমর্স্থক একটি স্থব্েযব্যাপী মহামাস্থরমতও, অ্ক্ষু ণ্ণ থাকা
উস্থচত। এই স্থব্মলর উমেেযই এটা। এই স্থব্েযব্যাপী মহামাস্থরর কারমণ স্থর্উ ইযকন ব্াসীরা দযর্ তামের
দর্তামের ব্াোই করা দথমক ব্াযাগ্রস্ত র্া হর্। আপর্ামের গণতমন্ত্র অ্ংেগ্রহণ করা হল দসই সব্
দর্তামের ব্াোই করা যারা, আপস্থর্ চার্ আমামের এই সঙ্কমটর মযয স্থেময আমামের দর্তৃ ত্ব স্থেক।"
অোম্বসেবল সিসে আরাম্বভল্লা বসম্বমাতাস িম্বলর্, "সব্াই একমত হমত পামরর্ দয স্থর্ব্নাচর্ র্যাযয এব্ং
সব্ার জর্য উন্মুক্ত করা উস্থচত। কমরার্াভাইরাস স্থব্েযব্যাপী মহামাস্থর আমরা এই মহার্ স্থর্উ ইযকন
রামজয স্থকভামব্ স্থর্ব্নাচর্ পস্থরচালর্া কস্থর তা পুর্রায যাচাই করমত আমামের ব্াযয কমরমে। এটাও
আমামের চযামলঞ্জ কমরমে রাজনর্স্থতক মতপাথনকযমক েূমর সস্থরময দরমখ একটি সহজ প্রমের উির
দেওযার সময সব্ স্থকেু র কথা ভাব্া — আমরা কীভামব্ আরও স্থর্খুুঁত ঐকয গমি তু লব্?
অ্র্ুপস্থিত ব্যালমটর ব্যব্হার সম্প্রসারণ কমর এব্ং স্থর্উ ইযকন ব্াসীমের ব্াস্থি দথমক দভাট প্রোর্
দেওযা স্থেল এর স্পষ্ট উির, স্থকন্তু একটি চযামলস্থঞ্জং প্রমচষ্টা। আমার আো, ভস্থব্ষযমত আমরা এই
ব্েমরর ততস্থর করা পিস্থতগুস্থলর উপর স্থভস্থি কমর গমি তু লমত পারমব্া। আস্থম কৃ তজ্ঞ দয, গভর্নর
কুওমমা এই যারা শুরু করার জর্য স্থর্ব্নাহী আমেমের দ্বারা পথ প্রেেনর্ কমরমের্, এব্ং আমরা এই
স্থব্যার্মক িাযীভামব্ আইর্ স্থহমসমব্ প্রণযর্ করার জর্য তার সামথ কাজ করার জর্য উন্মুখ।
এমেলস্থসওর।"
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