
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর বর্উ ইয়ম্বকন র স্বয়়ংবিয় ভভাটার বর্িন্ধর্ অোক্টম্বক আইম্বর্ রূপান্তবরত 
কম্বর স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
রাষ্ট্রীয় স়ংস্থাগুবলম্বক ভভাটার বর্িন্ধর্ প্রবিয়া ত্বরাবিত করম্বত এি়ং িৃহত্তর অ়ংেগ্রহণ বর্বিত 

করম্বত স্বয়়ংবিয় ভভাটার বর্িন্ধর্ িেিস্থা প্রবতষ্ঠা করম্বত হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2020 সামের নর্উ ইয়র্ন  স্বয়়ংনিয় ভভাটার নর্বন্ধর্ আইমর্ 
স্বাক্ষর র্মরমের্ (S.8806 / A.8280C), যার জর্য মমর্ার্ীত রাষ্ট্রীয় স়ংস্থাগুমোমর্ 2019 ও 
2020 সামের ভেট অ্ফ দ্য ভেমট গভর্নর র্ততন র্ প্রস্তানবত এর্টি স্বয়়ংনিয় ভভাটার নর্বন্ধর্ 
বযবস্থা প্রনতষ্ঠা র্রমত হমব। এই আধুনর্র্ বযবস্থা ভভাটার নর্বন্ধর্ ত্বরানিত র্রমব এব়ং নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমদ্র জর্য এর্টি সরে প্রনিয়া ততনর র্রমব যার ফমে যারা নর্নদ্নষ্ট এমজনিমত ভসবার 
জর্য আমবদ্র্ র্রমব যামত তারা এর্ই সামে ভভাট নদ্মত নর্বন্ধর্ র্রমত পামর। এই আইর্ ভভাটার 
নর্বন্ধমর্র আমবদ্র্ প্রনিয়ার্রমে প্রশাসনর্র্ বাধা র্মামর্ার পাশাপানশ ভভাটারমদ্র ভভাট বতনি র্রমত 
সাহাযয র্রমব।  
  
"ভভাটানধর্ার আমামদ্র গেতমের সবমেময় পনবত্র স্তম্ভ এব়ং অ্মর্র্ নদ্র্ ধমর, আমোতানের্ োে 
নফতা নর্উ ইয়র্ন বাসীমদ্র জর্য এই অ্নধর্ার প্রময়াগ র্রা অ্যো র্ঠির্ র্মর তুমেমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্নিম ভভাট প্রদ্ার্ ভেমর্ শুরু র্মর অ্র্ুপনস্থত বযােট প্রনিয়া পযনন্ত প্রময়াজর্ীয় 
স়ংস্কার র্রা পযনন্ত নর্উ ইয়র্ন  ইমতামমধয নর্বনাের্মর্ আমরা সহজেভয র্মর তুমেমে, নর্ন্তু আমরা 
ভশষ ভেমর্ অ্মর্র্ দ্মূর। এই র্তুর্ আইমর্র মাধযমম, আমরা এই র্াজমর্ আরও এর্ ধাপ এনগময় 
নর্ময় যানি এব়ং শুধুমাত্র স্বয়়ংনিয় ভভাটার নর্বন্ধর্ র্য়, বর়ং অ্র্োইমর্ নর্বন্ধমর্র জর্য এর্টি 
অ্নভন্ন প্লাটফমন ততনর র্রনে।"  
  
বসম্বর্টর মাইম্বকল বগয়ার্াবরস িম্বলর্, "আমামদ্র ভদ্মশ এমর্ এর্ সমময় যখর্ ভভাটানধর্ার 
আিমমের মুমখ পম়েমে, নর্উ ইয়র্ন  এর্টি প্রগনতশীে ভর্তা নহমসমব আমামদ্র সম্ভাবর্া পূরে র্মর 
েমেমে। বযােট বামে প্রমবশ সহজ এব়ং নর্রমপক্ষ হওয়া উনেত, এব়ং স্বয়়ংনিয় ভভাটার নর্বন্ধর্ 
প্রেয়র্ ভভাটারমদ্র অ়্ংশিহে উন্নত র্রার জর্য অ্মর্র্ দ্রূ এনগময় যামব। আনম গনবনত এব়ং 
র্ত তজ্ঞ ভয গভর্নর এই নবমে স্বাক্ষর র্মরমের্, যা আমরা েক্ষ েক্ষ নর্উ ইয়র্ন বাসীর ভভাট ভদ্বার 
পে প্রশস্ত র্মরমে।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে লোবিস এম. ওয়াকার িম্বলর্, "এই নবশাে নর্বনাের্ী স়ংস্কার নবমের প্রধার্ 
পতষ্ঠমপাষর্ হমত ভপমর আনম গনবনত। নর্উ ইয়মর্ন র প্রােীর্ ভভাটার নর্বন্ধর্ বযবস্থা হাের্াগাদ্র্রে 
এব়ং আধুনর্র্ীর্রমের প্রময়াজর্। নর্উ ইয়মর্ন র সময় হময়মে স্বয়়ংনিয় ভভাটার নর্বন্ধর্ (Automatic 
Voter Registration, AVR) বাস্তবায়র্র্ারী রামষ্ট্রর িমবধনমার্ স়ংখযায় ভযাগ দ্ার্ র্রার। এই 
নবে আমামদ্র নর্বনাের্ বযবস্থার অ্মর্র্ বাধা দ্রূ র্রমব যা নর্উ ইয়র্ন মর্ ভভাটারমদ্র হতাশাজর্র্ 
ভরর্র্ন  উন্নত র্রমত সাহাযয র্রমব। এই আধুনর্র্ ভভাটার নর্বন্ধর্ বযবস্থা স্বয়়ংনিয়ভামব আমামদ্র 
সবমেময় বযবহৃত রাষ্ট্র এব়ং স্থার্ীয় সরর্ার স়ংস্থা ভেমর্ ভভাটার নর্বন্ধর্ তেয ভপ্ররে র্মর। এর 
ফমে ভভাটার নর্বন্ধর্ প্রনিয়ার্রে এব়ং হাের্াগাদ্র্ত ত এব়ং সঠির্ ভভাটার তানের্া বজায় রাখার 
খরে হ্রাস র্রা হমব। আমামদ্র প্রনিয়ামর্ আরও র্যায়সঙ্গত র্রার জর্য আমার সামে ভযাগ 
ভদ্ওয়ার জর্য আমার সহর্মীমদ্র ধর্যবাদ্ এব়ং এই ঐনতহানসর্ AVR আইমর্ স্বাক্ষর র্রার জর্য 
গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবাদ্।"  
  
র্তুর্ আইমর্ ভভাটার নর্বন্ধমর্র আমবদ্র্ এর্নত্রত র্রার জর্য ভেট ভবার্ন  অ্ফ ইমের্শমর্র 
(State Board of Elections) সামে র্াজ র্রার জর্য নর্পাটন মমন্ট অ্ফ ভমাটর ভভনহর্েস 
(Department of Motor Vehicles, DMV) এব়ং অ্র্যার্য ভেট এমজনিমর্ নেনিত র্রা হময়মে 
ভযগুনে নর্উ ইয়মর্ন র বানসন্দামদ্র সামে সরাসনর ভযাগামযাগ র্মর। এই র্তুর্, এর্র্ প্রময়াগ 
পনরমষবার জর্য এর্টি ভসবা োমভর আমবদ্র্ এব়ং এর্ই সামে এর্টি ভভাটার নর্বন্ধর্ আমবদ্র্ 
উভয় নহমসমব র্াজ র্রমব। শুধুমাত্র ভযাগয ভভাটাররা নর্বন্ধর্ র্রমত পারমবর্, এব়ং আমবদ্র্র্ারীর 
স্বাক্ষর এব়ং সম্মনত নর্ময় আমবদ্র্ পত্র রাজয নর্বনাের্ ভবামর্ন র র্ামে পাঠামর্া হমব। 
আমবদ্র্র্ারীমদ্র এর্টি রাজনর্নতর্ দ্ে ভবমে ভর্ওয়ার সুমযাগ ভদ্ওয়া হমব। আইর্সভায় সম্মত 
পনরবতন মর্র পর, DMV 2023 সামে অ্র্োইমর্ আসমব, এর পর 2024 সামে স্বাস্থয নবভাগ 
(Department of Health, DOH), শ্রম নবভাগ (Department of Labor) এব়ং অ্স্থায়ী এব়ং 
অ্ক্ষমতা সহায়তার অ্নফস (Office of Temporary and Disability Assistance, ODTA) 
অ্র্োইমর্ আসমব। ভেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়র্ন  2025 সামে অ্র্োইমর্ আসমব। এই বযবস্থা 
ভভাটারমদ্র অ়্ংশিহমের আমরর্টি বাধা দ্রূ র্রমব, যার ফমে নর্উ ইয়র্ন বাসীমদ্র পমক্ষ ভভাট 
নর্বন্ধর্ র্রা সহজ হমব।  
  

###  

 
আমরা স়ংবাদ্ ভপমত ভদ্খুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়র্ন  ভেট | এনেনর্উটিভ ভেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব র্রুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=248f918e-7b14a8c9-248d68bb-000babd9fa3f-d0d245ef1638e40d&q=1&e=67d67e67-9cb2-4a25-a55f-152621ac0b8b&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1C89AA23FB271661852586460065478300000000000000000000000000000000

