
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বক প্রথম দফার ভভাটগ্রহণ েবর্িার শুরু হম্বে তা স্মরণ কবরম্বয় 

বদম্বলর্  
  

26 অম্বটাির, েবর্িার ভথম্বক 3 র্ম্বভের রবিিার পর্নন্ত শুরু হম্বে আট বদম্বর্র প্রথম দফার 
ভভাটগ্রহণ।  

  
2019 র্োয়বিচার এম্বেন্ডার (2019 Justice Agenda) ভকন্দ্রীয় উপাদার্ অেন র্ করম্বলর্  

  
এখাম্বর্ আপর্ার ভভাম্বটর স্থার্ খুুঁেরু্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসী স্মরণ র্নরময় নিময়মের্ যে, 5 র্মভম্বর, 2019-এর 
সাধারণ নর্বনাচমর্র জর্য 26 অ্মটাবর, শনর্বার প্রথম িফার যভাটগ্রহণ শুরু হমব। যেশাগত বা 
োনরবানরর্ িায়বদ্ধতার র্ারমণ শারীনরর্ভামব যভাট প্রিামর্ অ্সুনবধা হয় এমর্ যভাটারমির জর্য 
আটনিমর্র এই প্রাথনমর্ যভাট যভাটপ্রিার্মর্ অ্নধর্তর সহজ র্রমব এবং োশাোনশ অ্মেক্ষার সময় 
হ্রাস এবং যোল র্মীমির জর্য লনজনির্ যবাঝা সহজ র্রমব। গভর্নর কুওমমার 2019-এর 
র্যায়নবচার এমজন্ডার এর্টি যর্ন্দ্রীয় উোিার্, এই েিমক্ষেটি গভর্নর র্ততন র্ 24 জার্য়ুারী, 2019-এ 
স্বাক্ষনরত হয়। র্ময়র্ িফার প্রাথনমর্ নর্বনাচর্ সহর্ামর এটিই নর্উ ইয়র্ন  যিমটর প্রথম নর্বনাচর্। 
নর্উ ইয়মর্ন র যভাটাররা তামির যভামটর জায়গা খুুঁমজ োমবর্ এখামর্।  
  
"অ্মর্র্ প্রজন্ম ধমর নর্উ ইয়র্ন বাসীমিরমর্ তামির যভাট যিওয়ার অ্নধর্ার নর্ময় চচন া র্রমত 
নর্রুৎসানহত র্রা হময়মে, এবং এই বের আমরা যসটি ঠির্ র্রমত এবং আমামির যভাট আইর্মর্ 
21 শতমর্ আর্মত সাহােয র্রার উমেমশয যবশ নর্েু র্তুর্ েিমক্ষে প্রণয়র্ র্মরনে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রথম িফার যভাট হমে গণতমের েমথ বাুঁধা যভমে যফলার উমেমশয আমামির 
গতনহত অ্মর্র্গুমলা েিমক্ষমের মমধয শুধুমাত্র এর্টি, এবং নর্বনাচমর্র নিমর্র লাইমর্ র্া িাুঁনিময় নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমর্ আনম এই সুমোগটি নর্মত এবং তামির মতামত যশার্া হমে তা নর্নিত র্রমত 
উৎসানহত র্রমবা।"  
  
যভাটাররা তামির মমর্ার্ীতমির নর্বনানচত র্রমত যভাটমর্মন্দ্র এর্ইবারই োমব তা নর্নিত র্রার 
উমেমশয যফডামরল এবং যিট নর্বনাচর্মর্ এর্ইনিমর্ অ্র্ুনিত র্রা, যেটি 16 এবং 17-বের 
বয়সীমির যভামটর জর্য প্রার্-নর্বন্ধর্ী র্রমত সাহােয র্মর; এবং যভাটার নর্বন্ধমর্র সবনজর্ীর্ 
স্থার্ান্তর র্ােনর্র র্রা সহ নর্উ ইয়মর্ন র যভাট প্রিার্ আধুনর্র্র্ায়র্ র্রার উমেমশয জার্ুয়ানর 24, 
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2019 তানরমখ গভর্নর কুওমমা এর্টি সামনগ্রর্ েযামর্মজ স্বাক্ষর র্মরমের্। এই ঐনতহানসর্ র্তুর্ 
আইর্গুমলা নেল গভর্নমরর 2019 র্যায়নবচার এমজন্ডার মূল উোিার্ এবং 2019 সামলর আইর্সভার 
অ্নধমবশমর্র প্রথম 100 নিমর্র মমধয স্বাক্ষনরত হময়নেল।  
  

###  
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