
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর বকওম্বমা বর্িনাচর্ বিাম্বডন র বপ্রাজর্ অর্ুযাড়ী স্থার্ীড় প্রচারণায় অিদার্ সীমার স্বচ্ছতা 
িৃবি এিং বভাটারম্বদর সুবিধার জর্ে বিম্বেষ বর্িনাচম্বর্র বেম্বে অবতবরক্ত বিজ্ঞবি প্রদাম্বর্র 

বিষয়গুম্বলা অর্ভি কম্বর আইম্বর্ স্বাের কম্বরম্বের্  
  

কাউবি, টাউর্, বসটি ও গ্রাম্বমর অবিম্বসর জর্ে তাম্বদর ওম্বয়িসাইম্বট কোম্বেইর্ অিদাম্বর্র সীমা 
বর্রূপণ ও প্রকাে করম্বত S.3140/A.111 অর্ুযায়ী স্থার্ীয় বর্িনাচর্ বিাডন  প্রম্বয়াজর্  

  
একটি বিম্বেষ বর্িনাচম্বর্র আম্বগ অবতবরক্ত বিজ্ঞবি এিং তথ্ে প্রদাম্বর্র জর্ে S.211C/A837-A 

অর্ুযায়ী বর্িনাচর্ বিাডন  প্রম্বয়াজর্  
  

কুওম্বমা: "গণতাবিক প্রবিয়াটি তখর্ই কাজ কম্বর যখর্ বভাটার এিং প্রাথ্ীগণ সমভাম্বি সঠিক 
তথ্ে জাম্বর্ - বিম্বেষ কম্বর যখর্ এটি প্রদাম্বর্র সীমা এিং বর্িনাচম্বর্র তাবরখ আম্বস। এই 

পদম্বেপগুম্বলা আইম্বর্ স্বাের করার মাধেম্বম আমরা আম্বরা স্বচ্ছতা িৃবি করম্বত পারম্বিা এিং 
বর্বিত করম্বত পারম্বিা বয সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর দাবি বযর্ তারা বিম্বেষ বর্িনাচম্বর্র সময় 

উপস্থাপম্বর্র সুম্বযাগ পায়।"  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ এই মমমন আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যে স্থার্ীয় নর্র্নাচর্ী যর্ার্ন গুনিমক 
একটি নর্নদনষ্ট র্েমর র্যািমে সমস্ত কাউনি, শহর, নসটি এর্ং গ্রাম অ্নিমসর অ্র্দামর্র সীমা নহসার্ 
করমে হমর্ এর্ং োমদর ওময়র্সাইমে 15 এনিমির মমযয (S.3140/A.111) র্িমর্র সীমা িকাশ 
করমে হমর্। এর্ং নর্র্নাচমর্র যর্ার্ন গুনিমক একটি নর্মশষ নর্র্নাচমর্র আমগ অ্নেনরক্ত যর্াটিশ এর্ং 
েথ্য সরর্রামহর করমে হমর্ (S.211C/A837-A)। এ র্েমরর শুরুমে স্বাক্ষনরে নর্উ ইয়মকন র 
যভাে সংক্রান্ত েুগান্তকারী আইর্ এর আযুনর্কায়র্ এমর্ একটি কামজর সম্পন্ন হমিা ো গভর্নমরর 
2019 জানিস সংক্রান্ত কমনসূনচর একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদার্।  
  
"গর্োনিক িনক্রয়াটি েখর্ই কাজ কমর েখর্ যভাোর এর্ং িাথ্ীগর্ সমভামর্ সঠিক েথ্য জামর্ - 
নর্মশষকমর েখর্ এটি িদামর্র সীমা এর্ং নর্র্নাচমর্র োনরখ আমস", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
পদমক্ষপগুমিা আইমর্ স্বাক্ষর করার মাযযমম আমরা স্বচ্ছো আমরা র্নৃি করর্ এর্ং সকি নর্উ 
ইয়কন র্াসীর কামে নর্নিে করমে পারমর্া যে নর্মশষ নর্র্নাচমর্র সময় োমদর িনেনক্রয়া জার্ামর্ার 
সুমোগ আমে।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-landmark-legislation-modernizing-new-yorks-voting-laws


 

 

গভর্নমরর 2019 সামির জানিস এমজন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ন িক্ষয হমিা যভাোরমদর অ্ংশগ্রহর্ র্ৃনির 
জর্য নর্উ ইমকন র যভাে আইর্ আযুনর্কাড়য়র্ করা। শনর্র্ার, 26 অ্মটার্র, িথ্ম দিার যভাে 
গ্রহর্ িথ্মর্ামরর জর্য কােনকর হমর্ োর মযয নদময় নর্উ ইয়মকন র যভাোররা আইর্গে যকামর্া র্াযা 
োড়াই নর্র্নাচমর্ সহজভামর্ অ্ংশগ্রহর্ করমে পারমর্। এই ঐনেহানসক র্েুর্ আইমর্র িমি নর্র্নাচমর্র 
আে নদর্ পূমর্ন দ্রুে যভােদার্ সম্ভর্ হমর্; যির্ামরি ও যিমের মিূ নর্র্নাচমর্র মমযয একটি সমন্বয় 
সাযর্ সম্ভর্ হমর্; নকমশারমদর জর্য িাক-নর্র্ন্ধর্ এর্ং যিমের মমযয যভাোরমদর স্থার্ান্তমরর যোগযো 
সম্ভর্ হমর্ এর্ং LLC িাকমিাকর র্ন্ধ হমর্।  
  
আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা যভাোরমদর জর্য আসন্ন িাথ্নমক নর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহর্মক সহজ 
করার উমেমশয দিীয় োনিকাভুনক্তর পনরর্েন র্ ত্বরানন্বে করার আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্। 
র্েুর্ আইর্টি 11 অ্মটার্মরর নর্যনানরে সময়সীমা অ্পসারর্ কমরমে এর্ং 14 যিব্রুয়ানর পেনন্ত দিীয় 
োনিকাভুনক্ত পনরর্েন র্ করমে যভাোরমদর সময় যদমর্ এর্ং এনিমির যিনসমর্ি ও জমুর্র কংমগ্রস ও 
যিে িাথ্নমক নর্র্নাচমর্ যভাে িদামর্ সক্ষম করমর্।  
  
কোম্বেইর্ অিদাম্বর্র সীমা প্রকাে করম্বত S.3140/A.111 অর্ুযায়ী স্থার্ীয় বর্িনাচর্ বিাডন  
প্রম্বয়াজর্  
  
র্েন মার্ আইমর্র অ্যীমর্, একটি নর্নিমট যমাে নর্র্নন্ধে যভাোমরর সংখযা স্থার্ীয় অ্র্দার্ সীমা 
নর্যনারর্ কমর ো র্েমরর পর র্ের এই সীমা পনরর্নেন ে হমচ্ছ। উপরন্তু, র্েন মার্ সমময় নর্র্নাচর্ 
যর্ামর্ন র এই সীমা িকাশ করার যকামর্া িময়াজর্ীয়ো যর্ই। এই নর্িটির মযয নদময় নর্র্নাচর্ী আইর্ 
সংমশাযর্ করা হময়মে োর িমি স্থার্ী নর্র্নাচর্ যর্ার্ন মক এখর্ িচারর্া অ্র্য়দামর্র সীমা িকাশ 
করমে হমর্ ো স্থার্ীয় একটি নর্নিমটর মমযয স্বচ্ছো এর্ং যভাোরমদর সমচের্ো র্নৃি করমর্।  
  
বসম্বর্টর বজলর্র বমবর িম্বলর্, "গর্েিমক কােনকর করমে হমি এর পনরষ্কার ও সর্নজর্ীর্ নর্য়ম 
দরকার। আমামদর িচারর্া অ্র্দামর্র সীমা কে ো িাথ্ী, অ্র্দার্কারী এর্ং যভাোরমদর কামে 
পনরষ্কার করার মাযযমম এই নর্িটি স্বচ্ছো র্ৃনি কমর ো আমামদর নর্র্নাচর্ী কাঠামমার সষু্ঠো 
রক্ষামথ্ন সাহােয কমর।"  
  
বিধার্ সভার সদসে বডবভড িুচওয়াল্ড িম্বলর্, "কাউনি নর্র্নাচর্ যর্ার্ন  োমদর ওময়র্সাইমে স্থার্ীয় 
িনেমোনগোর জর্য িচারানভোর্ অ্র্দামর্র সীমা যপাি করমি নর্র্নাচমর্র স্বচ্ছো র্ৃনি পামর্ এর্ং 
িচারর্ার জর্য যে নির্যান্স নর্নয আমে োর সমে সেনেপূর্ন হমর্। আমামদর গর্েমির যমৌনিক নদক 
হমিা আমামদর নর্র্নাচমর্র সেো ও স্বচ্ছোর িনে যভাোরমদর আস্থা এর্ং যিে নর্র্নাচর্ আইমর্র 
এই পনরর্েন মর্র অ্থ্ন হমিা স্থার্ীয় িনেমোনগোর জর্য িচারর্ায় অ্র্দামর্র সীমা যের্ সর্াই যদখমে 
পামর। নর্িটিমক স্বাক্ষর কমর আইমর্ পনরর্ে করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াদ জার্াই।"  
  
একটি বিম্বেষ বর্িনাচম্বর্র আম্বগ অবতবরক্ত বিজ্ঞবি এিং তথ্ে প্রদাম্বর্র জর্ে S.211C/A837-A 
অর্ুযায়ী বর্িনাচর্ বিাডন  প্রম্বয়াজর্  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-reminds-new-yorkers-early-voting-begins-saturday
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র্েন মার্ আইমর্র অ্যীমর্, নর্র্নাচর্ যর্ার্ন  োমদর নর্নিমট একটি িাথ্নমক র্া সাযারর্ নর্র্নাচর্ কখর্ 
হমচ্ছ ো যভাোরমদর অ্র্নহে করমর্। েমর্ একজর্ যভাোমরর নর্নিমট একটি নর্মশষ নর্র্নাচমর্র 
জর্য এই যরমর্র নর্জ্ঞনির িময়াজর্ যর্ই; যেমর্- অ্মর্ক যভাোমরর হয়মো এই নর্র্নাচর্ সম্পমকন  
অ্জ্ঞো থ্াকমে পামর এর্ং োমদর নর্নিমটর মমযয নর্মশষ নর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহমর্র সম্ভার্র্া কম 
থ্ামক। এই নর্ি সংমশাযর্ কমর নর্র্নাচর্ আইমর্ নর্র্নাচর্ যর্ার্ন  গঠমর্র িময়াজমর্র কথ্া র্িা হময়মে 
োমে নর্মশষ নর্র্নাচমর্র আমগ যভাোরমদর অ্নেনরক্ত নর্জ্ঞনি ও েথ্য িদার্ করা োয়,  
যেমর্- োনরখ, সময়, িাথ্ী এর্ং যভামের সাইমের েথ্য।  
  
বসম্বর্টর ব্রায়ার্ এ. বিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "সাম্প্রনেক ইনেহাস যথ্মক যর্াঝা োয় যে িনেটি নর্র্নাচর্ 
গুরুত্বপূর্ন এর্ং িনেটি নর্র্নাচমর্ আমামদর যিমে একটি র্ড় িভার্ যরমখ োওয়ার সম্ভার্র্া রময়মে, 
নর্মশষ নর্র্নাচর্ োর মমযয অ্র্যেম োর মাযযমম আনম নর্র্নানচে হময়নে। েখর্ আনম িথ্ম অ্নিমসর 
জর্য িনেমোনগো কমরনে, একমাত্র োরা নর্র্নাচমর্র কথ্া জার্মো যসখামর্ জর্গর্ আমার িচারর্া 
জানর্ময় নদময়মে—নর্র্নাচর্ যর্ার্ন  আমার িনেমর্শীমদর এই িনেমোনগোর কথ্া নকেুই র্মিনর্।। এটি 
র্াযযোমূিক যে িনেটি নর্র্নাচমর্ যভাোরমদর োমদর দানর্-দাওয়া যপশ করার সুমোগ কমর যদওয়া। 
এই আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াদ জার্াই োর িমি একটি নর্র্নাচর্ 
যর্ার্ন  গঠিে হমর্ োমে োমদর নর্নিমট নর্মশষ নর্র্নাচর্ অ্র্ুনষ্ঠে হমি যভাোররা জার্মে পামর।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. বরাম্বজর্থ্াল িম্বলর্, "আমামদর গর্েি িনেটি নর্র্নাচমর্ সর্ যভাোমরর 
সনক্রয় অ্ংশগ্রহমর্র উপর নর্ভন রশীি। দভুন াগযর্শে, নর্মশষ নর্র্নাচর্গুমিা জর্গমর্র মমর্ামোগ সামার্য 
আকষনর্ করমে পামর এর্ং এই নর্র্নাচর্গুমিামে যভাোরমদর উপনস্থনে খরু্ কম িক্ষয করা োয় 
কারর্, যভাোরমদরমক নর্র্নাচর্ সম্পমকন  সঠিকভামর্ জার্ামর্ার র্যথ্নো। এই আইর্ নর্মশষ নর্র্নাচমর্র 
জর্য িজ্ঞাপমর্র িময়াজর্ীয়ো র্ৃনি করমর্ োমে যভাোররা োমদর যভাে িময়ামগর একটি সুমোগ 
হােোড়া র্া কমর।"  
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অ্নেনরক্ত েথ্য পাওয়া োমর্ এখামর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  যিে | এনিনকউটিভ যচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সার্স্ক্রাইর্ করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=c9459279-95609e1a-c9476b4c-0cc47aa88e08-56120d0ff9623ec0&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES78856730686CA2728525849E006244A100000000000000000000000000000000

