
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের ভভাম্বের অবিকারম্বক ভ ারোর এিং সমর্নর্ করার বর্িনাহী 
আম্বেে  াবর করম্বলর্  

  
বর্িনাহী আম্বেে অর্ুযায়ী বর্িনাচম্বর্র কাউবি ভিার্ন গুবলম্বক ভভাোরম্বের সঠিকভাম্বি অিবহত করম্বত 

এিং ভভাে ভেওয়ার পযনাপ্ত বিকল্প প্রোর্ করার  র্ে িাস্তি পেম্বেপ গ্রহণ করম্বত হম্বি।  
  

আম্বেে অর্ুযায়ী কাউবি ভিার্ন গুবলম্বক রাম্ব ের কাম্বে বর্িনাচর্ কমীম্বের চাবহো  ার্াম্বত হম্বি, 
অর্ুপবিত িোলম্বের  র্ে অবভন্ন ভেের্াবর িেিহার করম্বত হম্বি এিং অর্ুপবিত িোলে গ্রাম্বমর 

বর্িনাচম্বর্ িেিহার করা যায় তা বর্বিত করম্বত হম্বি।  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের ভভামের অ্নির্ারমর্ ভজারোর এবং সমর্নর্ 
র্রার জর্য এর্টি নর্বনাহী আমেশ জানর র্রমের্। এই আমেশ অ্র্ুযায়ী র্াউনির নর্বনাচর্ 
ভবার্ন গুনেমর্ আগামী সময়সীমা সম্পমর্ন  ভভাোরমের অ্বনহত র্রমত, আসন্ন নর্বনাচমর্র জর্য প্রস্তুত 
র্ার্মত এবং সর্ে নর্বনাচমর্ অ্র্ুপনিত বযােে বযবহার র্রা যায় তা নর্নিত র্রমত সহায়তা 
র্রার জর্য বাস্তব পেমেপ গ্রহণ র্রমত হমব। 20ভশ আগমে, গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমাবযাপর্ নর্বনাচর্ী 
সংস্কামরর আইমর্ স্বাের র্রমের্ যা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের পমে ভভাে ভেওয়া এবং র্মভম্বমর তামের 
গণর্া র্রা সহজতর র্রমব।  
  
"এই নর্বনাচর্ আিনুর্র্ ইনতহামসর মমিয সবমচময় গুরুতর হমত চমেমে। এটি নবতনর্ন ত নবষয় হমব। 
আপনর্ ইনতমমিয ভভাে এবং ভভামের নর্ভুন েতা এবং ভমইে-ইর্ বযােে নর্ময় প্রশ্ন ভতাো নববৃনত 
শুর্মের্। আমরা নর্নিত র্রমত চাই ভয প্রমতযর্টি ভভাে গণর্া র্রা হয়; প্রনতটি র্ণ্ঠস্বর ভশার্া 
হয় এবং এটি র্যাযয এবং সঠির্ এবং নর্ভুন ে হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আনম আজমর্র 
নর্বনাহী আমেশ জানর র্রনে র্ারণ আমরা চাই নর্বনাচর্ ভবার্ন  েেতার সামর্ ভভাে গণর্া র্রুর্ 
এবং আমরা চাই তারা এটি সঠির্ভামব র্রুর্, নর্ন্তু আমরা চাই এটি সময়মত সম্পন্ন ভহার্। 
আমরা ঘের্ার ঘোর পমর অ্জহুাত শুর্মত চাই র্া।"  
  
নর্বনাহী আমেশ অ্র্ুযায়ী নর্বনাচমর্র র্াউনি ভবার্ন গুনেমর্ নর্ম্ননেনিত পেমেপ গ্রহণ র্রমত হমব:  
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1. মঙ্গেবার, 8ই ভসমেম্বমরর মমিয ভভাোরমের জর্য সর্ে সময়সীমা উমেি র্মর এর্টি 
ভমইে পাঠামর্া।  

2. 20 ভসমেম্বমরর মমিয নর্উ ইয়র্ন  রামজযর নর্বনাচমর্র ভবার্ন  (New York State 
Board of Elections) ভর্ োন ং পনরর্ল্পর্া এবং চানহো পাঠামর্া যামত BOE 
পযনাপ্ত র্ভামরজ নর্নিত র্রমত সাহাযয র্রমত পামর।  

3. অ্র্ুপনিত বযােমের জর্য এর্টি অ্নভন্ন পনরষ্কার িাম বযবহার র্রা এবং 
র্াউনিগুনের জর্য এটি বযবহার র্রা প্রময়াজর্ীয় র্রা।  

4. দ্রুত ভভাে গণর্া র্রা: র্াউনি ভবার্ন  দ্বারা সর্ে আপনি প্ররৃ্ত সমময় জার্ামর্া 
প্রময়াজর্ীয় র্রা, নর্নিত র্রা ভয ভবার্ন গুমো নর্বনাচমর্র 48 ঘিার মমিয ভভাে 
গণর্া র্রমত এবং হে র্ামা এবং অ্র্ুপনিত বযােমের পুর্নমনের্ র্রমত প্রস্তুত।  

5. নর্উ ইয়র্ন বাসীমের গ্রাম, শহর এবং নবমশষ ভজো নর্বনাচমর্ অ্র্ুপনিত ভভাে ভেওয়ার 
জর্য এর্টি নবর্ল্প প্রোর্ র্রা।  
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