
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাচর্ী িোলম্বের পাঠম্বক সহজ করম্বে এিং ভভাোরম্বেরম্বক িোলম্বের ভলআউে ও 

কর্ম্বেন্ট সম্পম্বকন  অিবহে করম্বে িাধ্ে কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  
িোলে পড়া ও িেিহার সহজ কম্বর S.2300A/A.2682A "ভভাোর িান্ধি িোলে বিবধ্" আইর্ পাে 

কম্বরম্বে  
  

S.3145A/A.112A েইু পার্শ্বীয় িোলে হম্বল ভভাোরম্বের জার্াম্বর্াম্বক িাধ্েোমূলক কম্বরম্বে।  
  

S.1590/A.163 বর্িনাচর্ ভিাম্বডন র (Boards of Election) জর্ে ভকাম্বর্া বর্িনাচম্বর্র পমূ্বিন িোলেম্বক 
অর্লাইম্বর্ প্রকাে করাম্বক িাধ্েোমূলক কম্বরম্বে  

  
কুওম্বমা: "ভভােোর্ একটি ভমৌবলক অবধ্কার এিং শুধ্ুমাত্র িোলে স্পষ্ট র্া হওয়ার কারম্বে এমর্ 
অবধ্কার কখম্বর্া লবিে হম্বে পাম্বর। িোলে স্পষ্টভাম্বি বিকল্পগুম্বলা েুম্বল ধ্রম্বি এিং বর্উ 

ইয়কন িাসীরা যখর্ ভভােম্বকম্বে প্রম্বিে কম্বরর্ েখর্ ভকার্ও বিভ্রাবি থাকম্বি র্া ো বর্বিে করার 
মাধ্েম্বম এই পেম্বক্ষপগুম্বলা ভভােোম্বর্ অংেগ্রে উন্নে করম্বে আমরা ভয অগ্রগবে কম্বরবে ো 

ভজারোর করম্বি।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্র্নাচর্ী র্যালট পডা সহজতর করমত এর্ং র্যালমটর নর্ষয়র্স্তু 
সম্পমকন  ভভাটারমের ভামলাভামর্ অ্র্নহত করার জর্য নর্মলর পযামকমজ স্বাক্ষর কমরমের্। 
S.2300A/A.2682A ভভাটার র্ান্ধর্ র্যালট নর্নি প্রণয়র্ কমরমে, ভেটি নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র জর্য 
পডমত সহজমর্ািয ও সরল এমর্ স্বচ্ছ র্যালট র্কশা করা র্ািযতামূলক কমরমে। S.3145A/A.112A 
েইু পার্শ্বীয় র্যালট হমল ভভাটারমের জার্ামর্ামক র্ািযতামূলক কমরমে। S.1590/A.163 প্রনতটি 
নর্র্নাচমর্র পূমর্ন প্রাসনিক তথ্য উপলভয হওয়া মাত্র নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র জর্য র্মরু্া র্যালট তামের 
ওময়র্সাইমট প্রকাশ করামক র্ািযতামূলক কমরমে।  
  
"ভভাট একটি ভমৌনলক অ্নিকার এর্ং এমর্ ভকার্ পনরনিনত ভর্ই ভেখামর্ ভসই অ্নিকার লনিত 
হমচ্ছ, কারণ র্যালট পনরষ্কার ভর্ই", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপগুমলা আমামের ভভাট 
সুনর্িা র্াডামর্ার জর্য ভে অ্গ্রগনত হময়মে তা নর্নিত কমর র্যালট পনরষ্কার করা এর্ং র্তুর্ কমর 
েখর্ ইয়কন ার ভভাট র্ুথ্ পেনন্ত োমর্ তখর্ ভকার্ নর্ভ্রানন্ত ভর্ই।"  
  



 

 

গভর্নমরর 2019 নর্চার আমলাচযসূনচর একটি গুরুত্বপূণন লক্ষয হমলা, ভভাটারমের অ্ংশগ্রহণ র্ৃনির 
উমেমশয নর্উ ইয়মকন র ভভাট প্রোর্ আইমর্র আিনুর্কায়র্ করা। শনর্র্ার, 26 অ্মটার্র, প্রথ্ম েফার 
ভভাটগ্রহণ প্রথ্মর্ামরর মত কােনকর হমর্, ো নর্উ ইয়মকন র ভভাটারমের জর্য লনজনিক ভর্াঝা োডাই 
নর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহণ করা সহজ কমর তুলমর্। এই সংস্কারটি গত জার্যু়ানরমত গভর্নর কুময়মমা 
স্বাক্ষনরত ঐনতহানসক র্তুর্ আইমর্র একটি পযামকমজর অ্ংশ নেল। এই ঐনতহানসক র্তুর্ আইমর্র 
ফমল নর্র্নাচমর্র আট নের্ পূমর্ন দ্রুত ভভাটোর্ সম্ভর্ হমর্; ভফডামরল ও ভিমটর মূল নর্র্নাচর্ একই 
তানরমখ হমর্; নকমশারমের জর্য প্রাক-নর্র্ন্ধর্ এর্ং ভিমটর মমিয ভভাটার র্হর্মোগযতা সম্ভর্ হমর্, 
এর্ং LLC লুপমহাল র্ন্ধ হমর্।  
  
গতমামস গভর্নর কুওমমা ভভাটারমের জর্য আসন্ন প্রাথ্নমক নর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহণমক সহজ করার উমেমশয 
েলীয় তানলকাভুনি ত্বরানিত করার আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্। এটি 11 অ্মটার্মরর নর্িনানরত সময়সীমা 
অ্পসারণ কমর এর্ং 14 ভফব্রুয়ানর পেনন্ত েলীয় তানলকাভুনি পনরর্তন র্ করমত ভভাটারমের সময় 
ভেমর্ এর্ং এনপ্রমলর ভপ্রনসমডন্ট ও জমুর্র কংমগ্রস ও ভিট প্রাথ্নমক নর্র্নাচমর্ ভভাট প্রোমর্ সক্ষম 
করমর্।  
  
S.2300A/A.2682A ভভাোর িান্ধি িোলে বিবধ্ প্রেয়র্ কম্বরম্বে  
  
নর্উ ইয়কন  নর্র্নাচমর্র র্যালট সমময় সমময় নর্শৃঙ্খল এর্ং পডমত কঠির্ নেল। ভভাটার র্ান্ধর্ র্যালট 
নর্নির অ্িীমর্, ভেমকামর্া নর্নেনষ্ট নর্র্নাচমর্ র্যালমটর উপমর অ্র্শযই রাখমত হমর্ এমর্ প্রনতমোনগতা ও 
প্রাথ্ীর সংখযা র্যনতমরমক নর্র্নাচর্ী ভর্াডন  পডমত সহজ এর্ং সরল এমর্ র্যালট র্কশা করমত র্ািয। 
এই নর্নি অ্নর্লমে কােনকর হমর্ এর্ং অ্গাি 1, 2020 তানরমখ এর্ং এর পরর্তী সকল নর্র্নাচমর্র 
উপমর প্রমোজয হমর্।  
  
বসম্বর্ের ব্রায়ার্ কোভার্াহ িম্বলর্, "র্হুনের্ িমর, ভভামটর অ্নিকার অ্র্ুশীলর্ করা নর্উ 
ইয়কন র্াসীমক নর্শৃঙ্ক্ষল এর্ং নর্ভ্রানন্তকর র্যালট নর্ময় ভর্াঝার্নুঝ করমত হময়মে। আনম 2011 সামল 
ভভাটার র্নু্ধত্বপূণন র্যালট আইর্ খসডা কমরনেলাম এর্ং আমার অ্যামসেনল সহকমী এর্ং আনম এটি 
র্ারর্ার উত্থাপর্ কমরনে। েভুন াগযর্শত নসমর্ট নরপার্নলকার্মের আমামের সামথ্ ভোগ নেমত অ্স্বীকৃনত 
জার্ায়। এই র্ের, র্তুর্ নসমর্ট সংখযাগনরষ্ঠ এর্ং অ্যামসেনল এটিমক নর্র্নাচমর্র আইমর্র প্রায় 
প্রনতটি নেক সংস্কামরর জর্য আমামের সফল প্রমচষ্টার একটি মুখয অ্ংশ কমরমে এর্ং আমামের 
গণতন্ত্রমক শনিশালী কমরমে। ভভাটার র্ান্ধর্ র্যালট নর্নি অ্মেৌনিকভামর্ ভোট নপ্রন্ট, এমলামমমলা 
এর্ং র্যালট ভথ্মক অ্র্যার্য নর্ভ্রানন্তকর ও মমর্ামোগ র্ষ্টকারী সামগ্রী র্জন র্ করমত সাহােয করমর্। 
আনম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুময়মমা, নর্র্নাচর্ কনমটির সভাপনত ভজলর্র মাইনর এর্ং চালনস ভলনভর্, এর্ং 
অ্মর্ক গণতন্ত্রী প্রর্িা োরা এই আইর্মক সমথ্নর্ কমরমে এর্ং অ্র্োর্ ভরমখমে তামের ির্যর্াে 
জার্াই, নর্মশষ কমর ভের্ার্ ভসন্টার (Brennan Center), র্াগনরক জীর্মর্ র্যর্হারমোগযতা 
(Usability in Civic Life), এর্ং নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র রর্াটন  ভেমমক।"  
  
অোম্বসেবল সেসে চালনস ভলবভর্ িম্বলর্, "2019 এমর্ একটি র্ের নহমসমর্ আমে ভেখামর্ আমরা 
নর্র্নাচর্ আইমর্র সূচকীয় অ্গ্রগমর্ ভেমখনে। ভভাটার র্ান্ধর্ র্যালট আইমর্ নর্কলাি আমমনরকার্ 
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নর্নি (Americans with Disabilities Act, ADA) কনমউনর্টির ভভাটারমের জর্য উন্নত 
পঠর্মোগযতা সহ আরও অ্নিক র্যর্হার-র্ান্ধর্ র্যালট নর্র্যাসমক সম্ভর্ কমর। ভকার্ র্যালমট স্বচ্ছতা 
র্া তথ্য ভর্াঝাই থ্াকায় ভভাট প্রোর্ করমত অ্সুনর্িা ভর্াি কমরমে এমর্ সকল ভভাটারমের জমর্যই 
এটি উপকারী। পডমত সহজ এমর্ র্যালট অ্নিকতর স্বচ্ছতা প্রোর্ কমর। সুতরাং, এটি র্যালট র্ামে 
একটি সমচতর্ নসিান্ত প্রোর্ করমর্ এর্ং ভনর্ষযমত ভভাটারমের অ্ংশগ্রহমণর জর্য উৎসানহত করমর্। 
আনম গভর্নর কুময়মমা-ভক ির্যর্াে জার্ামত চাই তাাঁর ভর্তৃত্ব ও েশনমর্র জর্য োমত নতনর্ নর্উ ইয়কন  
ভিট-ভক ভভাটার উপনিনতর নর্ষময় ভর্তৃত্বোর্কারী নহমসমর্ গমড তুলমত সাহােয কমরমের্ এর্ং নর্উ 
ইয়কন  ভিমটর জর্গণমক ভভাট ভেওয়ার অ্নিকার আোময়র জর্য আরও ভর্নশ স্বাচ্ছন্দ্য প্রোর্ 
কমরর্।"  
  
S.3145A/A.112A েইু পার্শ্বীয় িোলে হম্বল ভভাোরম্বের জার্াম্বর্াম্বক িাধ্েোমূলক কম্বরম্বে।  
  
এটি নর্নিত কমর ভে র্যালট েইু পার্শ্বীয় হমল ভভাটাররা উত্তমভামর্ সমচতর্ হমর্। নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র 
জর্য অ্মর্ক সময় ভেখামর্ প্রাথ্ীমের ভেখা োয়, তার নর্পরীত নেমক র্যালট প্রশ্ন রাখার প্রময়াজর্ 
হয়। সামমর্র নেমক একটি নর্মেনশর্া এর্ং একটি ঐনচ্ছক তীর থ্াকামক এই নর্লটি র্ািযতামূলক কমর 
ো ভভাটারমের জার্ায় ভে, র্যালটটি েইু পার্শ্বীয়। এই নর্ল 15 নডমসের, 2019 ভথ্মক কােনকর হমর্।  
  
বসম্বর্ের ভজলর্র মাইবর িম্বলর্, "ভভাট আমামের গণতমন্ত্রর ভকন্দ্রীয় নর্ষয়, এর্ং ভসই ভমৌনলক 
অ্নিকামরর পমথ্ ভকামর্া নকেুই োাঁডার্ উনচত র্য়। েইু পার্শ্বীয় র্যালট ভপপার সম্পমকন  ভভাটারমের 
উত্তমভামর্ অ্র্গত করা সািারণ ভুল ভর্াঝার্ুনঝর কারমণ নর্র্নাচমর্ মতামত হানরময় োওয়া ভথ্মক 
তামের রক্ষা করমর্ এর্ং নর্উ ইয়মকন র ভভাটারমের অ্নভমত নর্নিত করার জর্য আমরা গভর্নর 
কুময়মমার প্রশংসা কনর।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ভডবভড িুচওয়াল্ড িম্বলর্, "অ্তীমত র্হু নর্উ ইয়কন র্াসী গুরুত্বপূণন সাংনর্িানর্ক 
সংমশাির্ী ও প্রস্তামর্ র্যালট ভপপামরর ভপেমর্ োপামর্া প্রমশ্নর কারমণ ভভাট ভেওয়ার সুমোগ হাতোডা 
কমরমে। ভভাটাররা নকেু নকেু েইু পার্শ্বীয় র্যালমটর নর্ষময় ভালভামর্ অ্র্গত রময়মে তা নর্নিত 
করা আমামের গণতন্ত্রমক শুিু শনিশালীই করমর্। আমামের ভিমটর র্যালট নর্নিমত এই সািারণ 
জ্ঞার্ পনরর্তন র্মক স্বাক্ষর করার মািযমম আইমর্ পনরণত করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক 
ির্যর্াে জার্ামত চাই।"  
  
S.1590/A.163 বর্িনাচর্ ভিাম্বডন র (Boards of Election) জর্ে িোলেম্বক অর্লাইম্বর্ প্রকাে করাম্বক 
িাধ্েোমূলক কম্বরম্বে  
  
নর্লটি প্রনতটি নর্র্নাচমর্র পূমর্ন প্রাসনিক তথ্য উপলভয হওয়া মাত্র নর্র্নাচর্ ভর্ামডন র জর্য র্মুর্া 
র্যালট তামের ওময়র্সাইমট প্রকাশ করামক র্ািযতামলূক কমরমে, ো ভভাটারমের নর্িনানরত সমময়র 
পূমর্ন র্যালট নর্র্যাস এর্ং নর্কল্পগুনল ভেখমত সহায়তা করমর্ এর্ং ভপামলর সময় অ্মপক্ষার সময়মক 
কমামত পামর। এটি জার্যু়ানর 1, 2021 সামল কােনকর হমর্।  
  



 

 

ভসম্বর্ের ভজমস সোন্ডাসন িম্বলর্, "এই নর্লটি নর্র্নানচত অ্নফমসর জর্য প্রনতমোনগতা করা প্রাথ্ীমের 
সম্পমকন  তথ্য সংগ্রহ করামক সহজ করমর্, ো অ্নিক সংখযক জর্গণমক ভক ভসরা পেন্দ্ হমর্ ভসটি 
োচাই করার সুমোগ ভেয়। এোডাও, আশা করা োয়, জর্গণমক সামনগ্রকভামর্ ভভাট নেমত 
উৎসানহত করমর্, ভেমহতু আমমনরকার র্াগনরক নহমসমর্ আমামের সর্াইমক গণতানন্ত্রক প্রনিয়ায় 
অ্ংশগ্রহণ করা উনচত।"  
  
অোম্বসেবল সেসে বলন্ডা ভরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "ভভাট প্রোর্ করার উমেমশয তামের প্রময়াজর্ীয় সকল 
তথ্য ভভাটারমের সরর্রাহ করা আমামের গণতানন্ত্রক প্রনিয়ার ভকন্দ্রীয় নর্ষয়। এই আইর্টি সকল 
ভভাটামরর নর্িনানরত সমময়র পূমর্ন র্মরু্া র্যালট পাওয়ামক সম্ভর্ করমর্, ফমল তারা প্রাথ্ী এর্ং 
প্রনিয়ািীর্ র্যালট উমেযাগ সম্পমকন  অ্নিক সমচতর্ নসিান্ত নর্মত পারমর্, এোডাও পাশাপানশ এই 
র্যালটগুমলামক নির্-পাঠমোগয ভপ্রাগ্রামমর মািযমম অ্র্িুার্র্ করমত পারামকও এটি র্ািযতামূলক 
কমরমে, ো েশনর্ বর্কমলয ভভাগা নর্উ ইয়কন র্াসীমেরমকও অ্ংশগ্রহণ করার সমার্ সুমোগ প্রোর্ 
কমর।"  
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