
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বর্িনাচর্ প্রবিযাম্বক দক্ষতর, আধুবর্কাযর্ করম্বত এিং কার্নকাবরতা বর্ম্বয আসার 

উম্বেম্বেে আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বলর্  
  

S.2346/A.2264 বর্িনাচম্বর্র রাম্বত অবভন্ন ভভাটদার্ সমাবির প্রবিযা বর্বিত করম্বত সহাযতা 
করম্বত "ইউবর্ফমন ইম্বলকের্ র্াইট প্রবিযা আইর্" কার্নকর কম্বর  

  
S6449/A.3543 সবিবলত বর্িনাচর্ বিবিক্ট (Combined Election District)-এর 500 জম্বর্র 

সিনাবধক ভভাটাম্বরর সাধারণ সীমািদ্ধতা অপসারণ কম্বর র্বদ সবিবলত বিবিক্টগুম্বলার একটির 
মম্বধে 10 জম্বর্রও কম ভভাটার থাম্বক  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "ভভাট ভদযা আমাম্বদর গণতম্বের একটি ভমৌবলক স্তম্ভ, আর এ িছর আমরা বর্উ 
ইযম্বকন র ভভাট আইর্ আধুবর্কাযর্ এিং আমাম্বদর বর্িনাচর্ িেিস্থাম্বক েবিোলী করার উম্বেম্বেে 
ঐবতহাবসক সংস্কার কম্বরবছ। এই পদম্বক্ষপগুম্বলা ভভাটদাম্বর্র প্রবিযায অবভন্নতা এিং সাধারণ 

িিিে আর্ার মাধেম্বম এই স্মরণীয অগ্রগবত অিোহত ভরম্বেম্বছ, প্রবতটি ভভাট গণর্া করা বর্বিত 
করম্বত সহাযতা কম্বর এিং আরও ভভাটারম্বদর এই ভমৌবলক অবধকার প্রম্বযাগ করম্বত উৎসাবহত 

কম্বর।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্র্নাচমর্র রামে (S.2346/A.2264) অ্নভন্ন প াল সমা র্ী 
প্রনিযা প্রনেষ্ঠার জর্য আইর্ স্বাক্ষর কমরমের্ এর্ং 10-এরও কম প াগয পভাটার সহ কমযকটি 
নর্র্নাচর্ী নিনিমে একীকরমের অ্র্ুমমাদর্ নদমযমের্ (S.6449/A.3543)।  
  
"পভাট আমামদর গেেমের একটি পমৌনলক স্তম্ভ, আর এ র্ের আমরা নর্উ ইযমকন র পভাট আইর্ 
আধুনর্কাযর্ এর্ং আমামদর নর্র্নাচর্ র্যর্স্থামক শনিশালী করার জর্য ঐনেহানসক সংস্কার কমরনে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই  দমক্ষ গুমলা পভাট প্রনিযায অ্নভন্নো ও কমর্মসন্স এমর্ এই 
মর্ুমমন্টাল অ্গ্রগনে অ্র্যাহে পরমেমে, প্রনেটি পভাট গের্া নর্নিে করমে সাহা য কমর এর্ং 
পভাটারমদর এই পমৌনলক অ্নধকার প্রমযাগ করমে উৎসানহে কমর।"  
  
S.2346/A. 2264 "অবভন্ন বর্িনাচর্ রাবি পদ্ধবত আইর্" প্রণীত কম্বর  
এই র্েুর্ আইর্ নর্র্নাচমর্র নদর্ পশমে পেট জমু়ে প াল সাইটগুমলা সনরময পর্ওযার জর্য অ্নভন্ন 
প্রনিযা প্রনেষ্ঠা কমর। র্েুর্ অ্নভন্ন  দ্ধনেটি পভাট প্রনিযার নর্শুদ্ধো আরও ভালভামর্ র্জায 



 

 

রােমে এর্ং একটি সশুৃঙ্খল প াল সমানি নর্নিে করমে সহাযো করমে পভাটগ্রহে র্ন্ধ করার 
প্রনিযাটিমক দক্ষের এর্ং আধুনর্কাযর্ কমর। এই আইর্টি অ্নর্লমে কা নকর হমর্।  
  
বসম্বর্টর ব্রাযার্ বপ. কোভার্াহ িম্বলর্, "আমরা স্বচ্ছভামর্ আমামদর নর্র্নাচর্  নরচালর্া করমল, 
আমামদর গেেমের প্রনে মার্ুমের নর্শ্বাস র্া়েমর্। পভামটর গের্া র্া হওযা   নন্ত নর্র্নাচমর্র নদর্ 
সমূ্পেন হয র্া। নর্র্নাচমর্র রামে নর্র্নাচর্ র্ন্ধ করার এর্ং ফলাফল নরম াটন  করার জর্য নর্র্নাচর্ 
কমী এর্ং সাধারে জর্গে একটি  নরষ্কার, সুরনক্ষে, অ্নভন্ন প্রনিযার উ র  ামে নর্ভন র করমে 
 ামর ো নর্নিে করমে সহাযো করার জর্য ইউনর্ফমন ইমলকশর্ র্াইট প্রনসনসিার অ্যাে 
(Uniform Election Night Procedure Act) একটি গুরুত্ব ূেন  দমক্ষ । এটি প্রেযর্ করার জর্য 
আমরা অ্মর্ক র্ের ধমর কাজ কমরনে; নসমর্ট এর্ং অ্যামসেনলমে এটি  াস করমে সাহা য করার 
জর্য আনম নর্র্নাচর্ কনমটির সভা নে পজলর্র মাইনর এর্ং চালনস পলনভর্মক ধর্যর্াদ জার্াই োমদর 
পর্েৃমত্বর জর্য এর্ং আজ ো স্বাক্ষর প্রদার্ কমর আইমর্  নরেে করার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র 
কুউমমামক ধর্যর্াদ জার্াই।"  
  
সংসদ সদসে চালনস বি. ভলবভর্ িম্বলর্, "নর্র্নাচর্ আইর্ কনমটির সভা নে নহমসমর্, নর্উ ইযকন  
পেমটর র্ানসন্দামদর জর্য পভাট সহজ করমে প  র্যর্স্থা এ র্ের পর্ওযা হমচ্ছ, ো র্নজরনর্হীর্। 
প্রনেটি পভাট নহমসমর্ পর্যা হমচ্ছ ো নর্নিে করা এর্ং এই গুরুত্ব ূেন গেোনেক প্রনিযায আমরা 
অ্নধক পভাটারমক অ্ংশগ্রহে করমে উৎসাহ পদযার উমেমশয আমামদর নর্র্নাচমর্র  েটা সম্ভর্ স্বচ্ছ 
এর্ং অ্নভন্ন হওযা  ূমর্নর প মকামর্া সমমযর চাইমে অ্মর্ক পর্নশ গুরুত্ব ূেন। নর্র্নাচমর্র নদর্ পশমে 
পভাট সমাি করার জর্য অ্নভন্ন প্রনিযা স্থা মর্র মাধযমম, এই আইর্টি পভাটকমী এর্ং পভাটারমদর 
এই প্রনিযাটিমে সমার্ভামর্ উ লনিমে ও নর্শ্বাস করমে সহাযো করমর্। আনম এই নর্লটি  াস 
করার জর্য আইর্সভায আমার অ্ংশীদার এর্ং স্বাক্ষর প্রদার্ কমর আইমর্  নরর্ে করার জর্য 
আনম গভর্নর কুউমমামক ধর্যর্াদ জার্াই।"  
  
S.6449/A.3543 10টির চাইম্বতও কম ভভাটার থাকা কম্বযকটি বর্িনাচর্ী বিবিক্টগুম্বলাম্বক 
একীকরম্বণর অর্ুম্বমাদর্ ভদয  
পেট জমু়ে অ্মর্ক নর্র্নাচর্ী নিনিমে 10 জমর্রও কম পভাটার রমযমে, এর্ং  ূর্নর্েী আইমর্ এই 
নর্র্নাচর্ী নিনিেগুমলা অ্র্যার্য নর্র্নাচর্ী নিনিমের সামে নমনলে হমে  ারে র্া  নদ ফলাফলপ্রাি 
নর্র্নাচর্ী নিনিমে 500টির পর্নশ উ  ুি পভাটার োকে। পকার্ সং ুি নর্র্নাচর্ী নিনিমে  নদ 10 
জমর্র কম পভাটার োমক োহমল সং ুি নর্র্নাচর্ী নিনিমের 500 জর্ সমর্নাচ্চ পভাটামরর সাধারে 
সীমার্দ্ধো এই র্েুর্ আইর্টি অ্ সারে কমর,  া নর্র্নাচর্ পর্ািন মক নর্র্নাচর্ী নিনিে সং ুি করমে 
এর্ং করদাোমদর র্যয কমামে অ্নধকের র্মর্ীযোর সুম াগ পদয। এই আইর্টি অ্নর্লমে কা নকর 
হমর্।  
  
বসম্বর্টর বলরয কমবর িম্বলর্, "কা নকর, প ৌনিক এর্ং পভাটার-র্ান্ধর্ নর্র্নাচর্ী প্রশাসর্ আমার 
দীর্নকামলর অ্গ্রানধকার এর্ং সুস্থ ও র্নলষ্ঠ গেেমের জর্য একটি অ্ নরহা ন নভনি। আনম সময মে 
গভর্নর কুউমমার নসমর্ট নর্ল 6449-এর অ্র্ুমমাদমর্ উৎসানহে,  া স্থার্ীয নর্র্নাচর্ী পর্ািন মক 
কা নকরভামর্ কু্ষদ্র নিনিেগুমলামক একীভূে করমে সাহা য কমর, প টি পেট জমু়ে করদাোমদর অ্েন 



 

 

স্বাশ্রয কমর এর্ং নর্নিে কমর প  সনিযভামর্ পভাটদার্কারী জর্গেমক  নরমের্া প্রদামর্র প্রনিযায 
মূলযর্ার্ সংস্থার্ সমর্নাচ্চভামর্ কা নকর হমর্।"  
  
অোম্বসেবল সদসে রিাটন  বস. কোম্বরাল িম্বলর্, "A.3543 এর অ্েন হল 10টিরও কম পভাটার নর্ময 
আর নর্র্নাচর্ী নিনিে োকমর্ র্া। এটি আরও কা নকর নর্র্নাচর্ নর্নিে করমর্  ার ফমল পভাটদার্ 
আরও সহজ হমর্। এই নর্ল  াস করার জর্য আইর্সভায আমার সহকমীমদরমক এর্ং গুরুত্ব ূেন 
নর্লটিমে স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নরমক ধর্যর্াদ।"  
  
গভর্নমরর 2019 সামলর জানেস এমজন্ডার একটি গুরুত্ব ূেন লক্ষয হমলা পভাটারমদর অ্ংশগ্রহে র্ৃনদ্ধর 
জর্য নর্উ ইমকন র পভাট আইর্ আধুনর্কা়েযর্ করা। 26 অ্মোর্র, প্রেম দফার পভাটগ্রহে 
প্রেমর্ামরর মে কা নকর হয,  া নর্উ ইযমকন র পভাটারমদর জর্য লনজনেক পর্াঝা ো়োই নর্র্নাচমর্ 
অ্ংশগ্রহে করা সহজ কমর পোমল। এই ঐনেহানসক র্েুর্ আইমর্র ফমল নর্র্নাচমর্র আট নদর্  ূমর্ন 
দ্রুে পভাটদার্ সম্ভর্ হমর্; পফিামরল ও পেমটর মূল নর্র্নাচমর্র মমধয একটি সমন্বয সাধর্ সম্ভর্ 
হমর্; নকমশারমদর জর্য প্রাক-নর্র্ন্ধর্ এর্ং পেমটর মমধয পভাটারমদর স্থার্ান্তমরর প াগযো সম্ভর্ হমর্ 
এর্ং LLC ফাকমফাকর র্ন্ধ হমর্।  
  
আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা পভাটারমদর জর্য আসন্ন প্রােনমক নর্র্নাচমর্ অ্ংশগ্রহেমক সহজ 
করার উমেমশয দলীয োনলকাভুনির  নরর্েন র্ ত্বরানন্বে করার আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্। 
র্েুর্ আইর্টি 11 অ্মোর্মরর নর্ধনানরে সমযসীমা অ্ সারে কমরমে এর্ং 14 পফব্রুযানর   নন্ত দলীয 
োনলকাভুনি  নরর্েন র্ করমে পভাটারমদর সময পদমর্ এর্ং এনপ্রমলর পপ্রনসমিন্ট ও জমুর্র কংমগ্রস ও 
পেট প্রােনমক নর্র্নাচমর্ পভাট প্রদামর্ সক্ষম করমর্।  
  

###  
  
 

অ্নেনরি েেয  াওযা  ামর্ এোমর্ www.governor.ny.gov 
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