
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্ম্বভেম্বরর বর্িনাচম্বর্ ভভাট প্রদাম্বর্র জর্ে সম্প্রসাবরত বিকল্প সম্পম্বকন  বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বদর সম্বচতর্তা বর্বিত করম্বত প্রচারাবভযাম্বর্র ভ াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
বর্িবিত ভভাটারম্বদর একটি বর্িনাচর্ ভিার্ন , আগাম ভভাট ভকন্দ্র অথিা বর্িনাচম্বর্র বদম্বর্র ভভাট 
ভকম্বন্দ্র একটি সম্পণূন অর্ুপবিত িোলট জমা ভদওয়ার সুম্বযাগ বদম্বত একটি পবরকল্পর্া প্রণয়ম্বর্র 

জর্ে সি বর্িনাচর্ ভিাম্বর্ন র প্রবত বর্িনাহী আম্বদে জাবর কম্বরম্বের্  
  

সকল বর্িনাচর্ ভিার্ন ম্বক 21 ভসম্বেেম্বরর মম্বযে একটি পবরকল্পর্া ততবর করম্বত হম্বি এিং ভেট 
বর্িনাচর্ ভিাম্বর্ন র কাম্বে জমা বদম্বত হম্বি এিং তা জর্গম্বণর জর্ে উপলভে করম্বত হম্বি  

  
ভভাটাররা বর্উ ইয়ম্বকন  অর্ুপবিত ভভাট এিং অবিম ভভাট দার্ সম্পম্বকন  আম্বরা জার্ম্বত 

ny.gov/earlyvote বভবজট করম্বত পারম্বির্  
  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি জর্সমেতর্তা প্রোরাভভযার্ ঘ াষণা কমরমের্ যামত ভর্উ 
ইয়কন বাসীরা র্মভম্বমরর ভর্বনােমর্ ঘভাট ঘেওয়ার সবগুভি পদ্ধভত জার্মত পামর, যার মমযয রময়মে 
অ্ভিম ঘভাট প্রোর্, অ্র্ুপভিভত বা বযভিগতভামব ঘভাট প্রোর্। গভর্নর একটি ভর্বনাহী আমেশ জাভর 
কমরর্ যামত ভর্বভিত ঘভাটারমের একটি ভর্বনাের্ ঘবার্ন , আগাম ঘভাট ঘকন্দ্র অ্থবা ভর্বনােমর্র 
ভেমর্র ঘভাট ঘকমন্দ্র একটি সমূ্পণন অ্র্ুপভিত বযািট জমা ঘেওয়ার সুমযাগ ভেমত সব ভর্বনাের্ ঘবার্ন মক 
একটি পভরকল্পর্া প্রণয়র্ করমত, যামত ঘভাটারমের সশরীমর ঘভাট ঘেওয়ার জর্য িাইমর্ অ্মপক্ষা 
করমত র্া হয়, যামত সশরীমর ঘভামটর সমময়র ভবিম্ব এড়ামর্া যায় এবং স্পশনভবহীর্ ঘভামটর বযবিা 
সম্প্রসাভরত করা যায়।  
  
পভরকল্পর্া অ্বশযই 21 ঘসমেম্বর, 2020 এর মমযয ঘেট ভর্বনাের্ ঘবামর্ন র কামে জমা ভেমত হমব 
এবং জমা ঘেওয়ার সময় কাউভি ঘবার্ন  অ্ফ ইমিকশর্ অ্ভফস এবং তামের ওময়বসাইমট জর্সম্মুমে 
উপিভয করমত হমব।  
  
"COVID এর কারমণ, এ বের ভর্উ ইয়কন বাসীমের ঘভাট োমর্র ঘক্ষমে ঘবশ ভকেু ভবকল্প আমে। 
আপভর্ অ্ভিম ঘভাট ভেমত পামরর্, অ্র্ুপভিত ঘভাট ভেমত পামরর্, অ্থবা ভর্বনােমর্র ভের্ সশরীমর 
ঘভাট ভেমত পামরর্, এবং আভম একটি ভর্বনাহী আমেশ জাভর করভে যামত ভর্বনাের্ ঘবার্ন গুমিা 
ভর্রাপমে সশরীমর জমা ঘেওয়া অ্র্ুপভিত বযািমটর প্রতযাভশত অ্ভতভরি পভরমাণ িহণ করমত পামর," 
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গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "সাম্প্রভতক ইভতহামস এই ভর্বনাের্মক সবমেময় গুরুত্বপূণন র্াকা এর 
গুরুত্বমক ঘবাঝামত পামর র্া। আমরা ভর্ভিত করমত োই ঘয ভর্উ ইয়মকন র প্রভতটি ঘভাট গণর্া করা 
হমব এবং প্রভতটি কণ্ঠস্বর ঘশার্া যামব।"  
  
ঘভাটারমের বযািট পাওয়ার সামথ সামথ কাউভি ভর্বনাের্ ঘবার্ন  অ্ভফমস অ্র্ুপভিত বযািট জমা 
ঘেওয়া ঘযমত পামর; 24 অ্মটাবর ঘথমক 1 র্মভম্বমরর মমযয ঘয ঘকার্ আগাম ঘভাট িহণ ঘকমন্দ্র 
জমা ঘেওয়া ঘযমত পামর; এবং ভর্বনােমর্র ভের্ ঘভাট ঘকমন্দ্র জমা ঘেওয়া ঘযমত পামর। কাউভি 
ভর্বনাের্ ঘবার্ন  অ্ভফস, অ্ভিম ঘভাট ঘকন্দ্র বা ঘভাট ঘকমন্দ্র অ্র্ুপভিত বযািট জমা ভেময় ভর্উ 
ইয়কন বাসীরা র্াক মরর ভবিম্ব এবং একটি র্াকটিভকমটর প্রময়াজর্ীয়তা এড়ামত পামর।  
  
ঘবশীরভাগ ভর্উ ইয়কন বাসী এের্ গভর্নমরর স্বাক্ষভরত একটি র্তুর্ আইমর্র অ্যীমর্ প্রথমবামরর মত 
অ্র্ুপভিত বযািমটর জর্য অ্র্ুমরায করমত পামরর্ যা COVID-19 ভর্ময় উমেগ থাকা সকি 
ঘভাটারমের জর্য ঘযাগযতা বৃভদ্ধ কমর। তামের অ্র্পুভিত বযািট আমবেমর্ "সামভয়ক অ্সুিতা" 
বাক্সটিমত টিক ভেহ্ন ঘেওয়া উভেত। অ্র্ুপভিত ঘভাট এবং ভর্উ ইয়মকন  অ্ভিম ঘভাট সম্পমকন  আরও 
জার্মত, ny.gov/earlyvote ভভভজট করুর্।  
  
অ্র্ুপভিত বযািমটর বযবহামর প্রতযাভশত ভকন্তু অ্ভূতপবূন বৃভদ্ধ এবং মাভকন র্ যুিরামের র্াক ঘসবার 
ভর্ভন রমযাগযতা ভর্ময় উমেমগর কারমণ, আজমকর ভর্বনাহী আমেশ অ্র্ুপভিত বযািট সশরীমর অ্থবা 
প্রভতটি কাউভিমত একটি ঘযাগামযাগভবহীর্ ড্রপ বমক্স ঘফরত ঘেওয়ার জর্য একটি দ্রুত, ভর্মবভেত 
িাইর্ ভর্ভিত কমর।  
   
আজমকর ঘ াষণাটি 3রা র্মভম্বমরর ভর্বনােমর্র আমগ গভর্নর কতৃন ক গৃহীত ঘবশ কময়কটি বযাপক 
ভর্বনাের্ী সংস্কার পেমক্ষমপর পভরমপ্রভক্ষমত এমসমে।  
  
20 আগে গভর্নর কুওমমা ভতর্ অ্ংমশর একটি ভর্বনাের্ সংস্কার পযামকজ আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ যামত 
ভর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য ঘভাট প্রোর্ করা সহজ হয় এবং র্মভম্বমর তামের ঘভাট গণর্া হয়, যার 
মমযয অ্ন্তভুন িঃ অ্র্ুপভিত বযািমটর আমবের্ অ্ভবিমম্ব ভর্বনাের্ ঘবামর্ন র কামে জমা ঘেওয়ার অ্র্ুমভত 
ঘেওয়া; COVID-19 সহ অ্সুিতার ঝুুঁ ভক বা অ্সিুতার কারমণ একজর্ ঘভাটারমক অ্র্ুপভিত বযািট 
পাওয়ার অ্র্ুমভত ঘেওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় ভর্রাপত্তা বৃভদ্ধ করা; এবং ভর্বনােমর্র ভের্ বা তার 
আমগ ঘপােমাকন যুি বা ভর্বনােমর্র পমরর ভের্ ঘপােমাকন  োড়াই ভর্বনাের্ ঘবার্ন  কতৃন ক প্রাপ্ত সকি 
অ্র্ুপভিত বযািট গণর্া ভর্ভিত করা। ঘপােমাকন  সহ বযািটগুভি ঘেোয় ঘয ঘসগুভি ভর্বনােমর্র ভের্ 
বা তার আমগ ঘমইি করা হময়মে যা 10 র্মভম্বমরর মমযয িহণ করা হমি গণর্া করা হমব।  
  
24 ঘশ আগে তাভরমে গভর্নর কুওমমা ভর্উ ইয়মকন র ঘভাটাভযকারমক আরও ঘজারোর এবং সমথনর্ 
করার জর্য একটি ভর্বনাহী আমেশ জাভর কমরর্ যার ফমি কাউভি ভর্বনাের্ ঘবার্ন সমূহমক ভর্ম্নভিভেত 
পেমক্ষপ ভর্মত হমবঃ  
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1. মঙ্গিবার, 8ই ঘসমেম্বমরর মমযয ঘভাটারমের জর্য সকি সময়সীমা উমেে কমর একটি ঘমইি 
পাঠামর্া।  

2. 20 ঘসমেম্বমরর মমযয ভর্উ ইয়কন  রামজযর ভর্বনােমর্র ঘবার্ন  (New York State Board of 
Elections) ঘক োভফং পভরকল্পর্া এবং োভহো পাঠামর্া যামত BOE পযনাপ্ত কভামরজ 
ভর্ভিত করমত সাহাযয করমত পামর।  

3. অ্র্ুপভিত বযািমটর জর্য একটি অ্ভভন্ন পভরষ্কার োম বযবহার করা এবং কাউভিগুভির জর্য 
এটি বযবহার করা প্রময়াজর্ীয় করা।  

4. দ্রুত ঘভাট গণর্া করা: কাউভি ঘবার্ন  োরা সকি আপভত্ত প্রকৃত সমময় জার্ামর্া প্রময়াজর্ীয় 
করা, ভর্ভিত করা ঘয ঘবার্ন গুমিা ভর্বনােমর্র 48  িার মমযয ঘভাট গণর্া করমত এবং 
হিফর্ামা এবং অ্র্ুপভিত বযািমটর পুর্ভমনির্ করমত প্রস্তুত।  

5. ভর্উ ইয়কন বাসীমের িাম, শহর এবং ভবমশষ ঘজিা ভর্বনােমর্ অ্র্ুপভিত ঘভাট ঘেওয়ার জর্য 
একটি ভবকল্প প্রোর্ করা।  

  
###  
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