
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 2019 বর্িনাহী িাম্বেম্বে (2019 EXECUTIVE BUDGET) আগ্রাসী লবিইং সংম্বোধর্ 

প্রস্তাির্া অন্তভুন ক্ত থাকার ঘ াষণা বিম্বলর্  

  

িহুমাবিক এই প্রস্তাির্াম্বে থাকম্বি োবের প্রথম বহম্বসম্বি ঘেে লবিে ঘকাড অফ কন্ডাক্ট, 

রােনর্বেক কর্সাম্বেন্টম্বির ের্ে োরা বর্িনাবিে করম্বে সাহায্ে কম্বর এমর্ বর্িনাবিে কমনকেন ার 

ের্ে লবিং বর্বষদ্ধ করা, ের্র্ীবের ঘয্ৌথ কবমেম্বর্র (Joint Commission on Public Ethics, 

JCOPE) বডসম্বলাোর আিেেক এমর্ লবিং খরম্বির ঘেষ সীমা কমাম্বর্া, এিং বডসম্বলাোর আইর্ 

মার্ম্বে িেথন হওয়া লবিে এর োবস্ত িধনর্  

  

লবিং সংম্বোধম্বর্র িোপাম্বর গভর্নর কুওম্বমার িক্তিে এখাম্বর্ আম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে 2019 নর্র্নাহী র্ামজমে সংম াধর্ প্রণয়মর্র জর্য এেটি 

েনিমহনিভ প্রস্তার্র্া অ্ন্তভুন ক্ত থােমর্। র্হুমানিে এই নর্ধানর্ে প্যামেজ জানির প্রথম ঘেে েনর্ে ঘোড অ্ফ 

েন্ডাক্ট (Code of Conduct) তিনর েরমর্, রাজনর্নিে ের্সামেন্টমের জর্য িারা নর্র্নানিি েরমি সাহােয 
েমর এমর্ নর্র্নানিি েমনেিন ার জর্য েনর্ং নর্নষদ্ধ েরা, JCOPE নডসমলাজার আর্ যে এমর্ েনর্ং খরমির 

ঘ ষ সীমা েনমময় 500 মানেন র্ ডোর েরমর্, এর্ং নডসমলাজার আইর্ মার্মি র্যথন হওয়া েনর্ে এর  ানস্ত 

র্ধনর্ োর মমধয সম্ভার্য র্ার সর্ে র্ানিে অ্ন্তভুন ক্ত। েনর্ং এর র্যাপ্ামর গভর্নমরর র্ক্তর্য ইউটিউমর্ ঘেখা োমর্ 

এখামর্ এর্ং (h.264, mp4) ফরমযামে টিনভর মার্সম্পন্ন নভনডও ঘেখা োমর্ এখামর্।  

  

"জর্গমণর আস্থা নর্নিি েরমি আমামের আমরা অ্মর্ে নেছু েরার আমছ এর্ং এইজর্যই মারা েনর্েমের জর্য 
এেটি প্ার্নেে ঘোড অ্ফ েন্ডাক্ট প্রণয়র্ েরমি িাই ো স্ব-োরর্ার এর্ং স্বামথনর দ্বন্দ্ব র্ন্ধ েমর ফমে সর্াই 
জামর্ ঘে ঘে োর জর্য োজ েরমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রস্তার্র্ার সামথ, আমরা রাজনর্নিে 

ের্সােমেন্টমের জর্য িারা োমের নর্র্নানিি হমি সাহােয েমরমছ িামের হময় েনর্ং নর্নষদ্ধ েরনছ, েনর্ং 
নর্মষধাজ্ঞা এেই স্থামর্  ুরপ্াে ঘখমি েনর্ং এর ঘেি প্েনন্ত নর্সৃ্তি েরনছ, ঘেসর্ েনর্ে আইর্ মার্য েরমি র্যথন 
হয় িামের  ানস্ত র্ধনর্ েরনছ।"  

  

2019 নর্র্নাহী র্ামজমের অ্ং  নহমসমর্, গভর্নর কুওমমা নর্মর্ে র্নজন ি েনর্ং েমনোণ্ড সীমার্দ্ধ েরার জর্য এর্ং 
ঘেে সরোমর স্বচ্ছিা র্ৃনদ্ধর জর্য এোনধে র্যর্স্থা ঘর্ওয়ার প্রস্তার্ েমরমছর্ঃ  
  

োবের প্রথম বহম্বসম্বি ঘেে লবিেম্বির ের্ে ঘকাড অি কন্ডাক্ট তেবর করা। ঘোড অ্র্ েন্ডাক্ট সমিযর 

প্রনি োনয়ত্ব, নর্শ্বস্তিা, সরোর ও মমেমের োমছ নডসমলাজার, এর্ং নর্ভুন ে িমথযর োনয়ত্ব প্রিার েমর। েনে এই 
র্ছর নর্ধার্সভায় ঘোড অ্র্ েন্ডােটি প্রণয়র্ র্া েরা হয়, িাহমে এটি নর্র্নাহী ঘিম্বামরর সামথ োজ েরমি 

িায় এমর্ েনর্েমের উপ্র প্রমোজয হমর্।  

https://www.youtube.com/watch?v=8gWcxLOdKvE&feature=youtu.be
https://youtu.be/8gWcxLOdKvE
https://spaces.hightail.com/receive/cpRyTbInpd


 

 

• JCOPE বডসম্বলাোর আিেেক কম্বর এমর্ আবথনক ঘেষ সীমা কবমম্বয় 500 মাবকন র্ ডলার 

করাাঃ েনর্ে এর্ং িামের মমেমের জর্র্ীনির ঘেৌথ েনম মর্র (Joint Commission on Public 

Ethics, JCOPE) োমছ িামের েনর্ং োেনক্রম শুধু িখর্ই নর্র্ন্ধর্ েরমি হয় েখর্ িামের 

েনিপূ্রণ ও র্যয় েুক্ত হময় এেটি নর্ম ষ ঘ ষ সীমা প্নরমামণর ঘথমে ঘর্ন  হয়। গভর্নর প্রস্তার্ েরমছ 

এই সীমা েনমময় 500 মানেন র্ ডোর েরা ঘহাে। প্া াপ্ান , গভর্নর প্রস্তার্ েরমছর্ ঘে 

“প্রনিমর্ের্মোগয র্যর্সানয়ে সম্পেন ” এর খরমির ঘ ষ সীমা েমামর্া ঘহাে। এেসামথ এই েইু প্রস্তার্র্ার 

অ্থন হমর্ 500 মানেন র্ ডোর প্ার হমেই েনর্েমের িামের অ্র্ু ীের্ ও নর্র্নানিি েমনেিন ার সামথ 

িামের র্যর্সানয়ে সম্পমেন র র্যাপ্ামর নর্স্তানরি িথয নর্র্ন্ধর্ ও নডসমলাজ েরমি হমর্। েনর্ে ও 

িামের মমেেমের জর্য র্িুর্ অ্মপ্োেৃি েম এই ঘ ষ সীমা এর্ং র্নধনি ফাইনেং আর্ যেিার অ্থন 
হমর্ ঘে েনর্ং োেনক্রমম েুক্ত আমরা অ্মর্ে ঘর্ন  মার্ষুমে জর্র্ীনির ঘেৌথ েনম মর্ নডসমলাজার র্নথ 

জমা নেমি হমর্।  

• লবিেম্বির ের্ে কোম্বেইম্বর্ অিিার্ বডসম্বলাে করাাঃ র্িন মামর্ েনর্েরা েযামম্পইমর্ ঘেই 
অ্র্োর্ নর্মজ ঘথমে েমর িার সামথ সরাসনর েুক্ত ঘোমর্া নডসমলাজামরর আর্ যেিা ঘর্ই। এই 
প্রস্তার্র্ার ফমে েনর্েমের েযামম্পইমর্ অ্র্োর্ ঘেৌথ জর্র্ীনি েনম মর্ নডসমলাজ েরমি হমর্।  

• রােনর্বেক কর্সালম্বেন্টম্বির ের্ে োরা পমূ্বিন ঘয্সি বর্িনাবিে কমনকেন ার কোম্বেইম্বর্ কাে 

কম্বরম্বে োম্বির হম্বয় লবিং বর্বষদ্ধ করাাঃ র্িন মামর্, রাজনর্নিে ের্সােমেন্ট োরা রাজনর্নিে 

প্রাথীর জর্য োজ েমর িারা এেই প্রাথী নর্র্নানিি অ্নফমস োওয়ার প্র িার জর্য েনর্ং েরমি প্ামর, 

এর ফমে রাজর্ীনিনর্মের েযামম্পইমর্ োজ েমরমছ এমর্ রাজনর্নিে ের্সােমেমন্টর মমেেমের জর্য 
এই নর্র্নানিি েমনেিন ার োছ ঘথমে প্েপ্ািমূেে আিরণ র্া র্যর্হার প্াওয়ার  ের্া  েমি প্ামর। এই 
প্রস্তার্র্ার অ্ধীমর্, রাজনর্নিে ের্সােমেন্ট োরা ঘোমর্া এেজর্ ঘেমের নর্র্নানিি েমনেিন ার জর্য 
এেটি েযামম্পইমর্ োজ েমরমছর্ িামের জর্য েনর্ং েরা নর্নষদ্ধ হমর্, এর্ং ঘেই র্যনক্ত ঘোমর্া নর্র্নানিি 

েমনেিন ার জর্য েনর্ং েরমছ ঘস প্রর্িীমি িার রাজনর্নিে ের্সােমেন্ট নহমসমর্ োজ েরার অ্র্ুমনি 

প্ামর্ র্া।  

• লবিেম্বির ের্ে রােনর্বেক প্রাথীম্বির ঋণ প্রিার্ বর্বষদ্ধ করাাঃ র্িন মার্ আইর্ অ্র্ুোয়ী, 
েনর্েরা আইর্ি প্রাথীমের ঋণ প্রোর্ েরমি প্ারমর্, এর ফমে প্রাথী নর্র্নানিি হওয়ার পূ্মর্নই এেই 
অ্র্াোনিি সম্পমেন র সৃনি হয়। েনর্েমের প্রাথীমের ঋণ ঘেওয়া র্ন্ধ েমর, আমরা সরোমরর প্রনি 

জর্গমণর আস্থা পু্র্ঃস্থাপ্মর্র োজ শুরু েরমি প্ারমর্া।  

• িইু িেম্বরর সীমাম্বক পাাঁি িেম্বর িৃবদ্ধ করা, ঘসই সমম্বয়র মম্বধে লবিং বর্বষদ্ধ করা, এিং 
পবলবস প্রস্তুেকারকম্বির উপর শুধ ুবর্ম্বয়াগ-পরিেী সীমািদ্ধো আম্বরাপ করাাঃ এটি 

র্িন মামর্র ঘেমে নর্ময়াগ-প্রর্িী র্ার ো ঘেমের েমীমের িামের সামর্ে এমজনির সামমর্ েইু র্ছর 

প্েনন্ত োজ েরা ঘথমে নর্রি রামখ িা প্াাঁি র্ছমর র্ৃনদ্ধ েরমর্। এছাড়াও প্রস্তার্র্াটি সেে প্নেনস 

প্রস্তুিোরী নর্ধানর্ে েমীমে এর্ং নর্র্নানিি েমনেিন ামের এেটি উচ্চির নর্ময়াগ-প্রর্িী র্ামরর 

সমু্মখীর্ হমি হমর্, এর্ং এটি সেে সামর্ে প্নেনস প্রস্তুিোরী ঘেে েমীমের ঘেমের ঘসর্া িযামগর প্র 

প্াাঁি র্ছর প্েনন্ত েনর্ং েরা র্া েনর্ে নহমসমর্ নর্র্ন্ধর্ েরা ঘথমে নর্রি রামখ।  

• বর্িনাবিে কমনকেন ার কমীম্বির ঘসই বর্িনাবিে কমনকেন ার রােনর্বেক কোম্বেইম্বর্ 

ঘেচ্ছাম্বসিক বহম্বসম্বি কাে করা ঘথম্বক বিরে রাখম্বে বলেল হোি আইর্ (Little Hatch Act) 

সংম্বোধর্ করাাঃ এই সংম াধমর্র প্মরও েমীরা িামের সরোনর প্ে ঘথমে অ্র্পু্নস্থনির ছুটি নর্ময় 

রাজনর্নিে েযামম্পইমর্ সমর্ির্ োজ েরমি প্ারমর্।  



 

 

• বডসম্বলাোর আইর্ মার্ে করম্বে িেথন হওয়া লবিেম্বির ের্ে োবস্ত িৃবদ্ধ করা, য্ার মম্বধে 
সম্ভািে িার সর্ি িাবেল অন্তভুন ক্তাঃ আইর্ েঙ্ঘর্ েমর ধরা প্ড়মে - োর মমধয আর্ যে নর্র্ৃনি র্া 
প্রনিমর্ের্ জমা নেমি র্যথন হওয়া; এেটি নমথযা নর্র্ৃনি প্রোর্ েরা; এেটি রয্ান্ডম অ্নডে নেমি 

অ্স্বীেৃনি জার্ামে; র্া সরোনর েমনেিন ামের জর্য উপ্হার নর্মষধাজ্ঞা েঙ্ঘর্ অ্ন্তভুন ক্ত - উমেখমোগয 
 ানস্ত ও র্ার সর্ে র্ানিে হমি প্ামর।  

 
বিম্বেষ স্থার্ীয় বর্িনাবিে কমনকেন ার ের্ে JCOPE-এর সাম্বথ আবথনক বডসম্বলাোর বিিবৃে েমা 
ঘিওয়া আিেেক করা। র্িন মামর্, শুধু ঘেে দ্বারা নর্র্নানিি েমনেিন া এর্ং িামের েমীরই জর্র্ীনির ঘেৌথ 

েনম মর্র োমছ আনথনে নডসমলাজার জমা ঘেওয়ার জর্য আইর্ি র্াধয। এই নর্ধামর্র ফমে এই আর্ যেিা 
নর্ম ষ োউনন্ট ও নমউনর্নসপ্াে নর্র্নানিি েমনেিন ার প্েনন্ত নর্সৃ্তি হমর্, এর ফমে নর্উ ইয়মেন র ঘভাোরমের ঘসই 
িথয ঘেওয়া হমর্ ো স্থার্ীয় সরোর প্েনাময় সঠিে প্রনিনর্নধ র্াছাই েরমি িামের প্রময়াজর্।  

  

বডসম্বলাোর আইর্ ঘোরিার করা। 2016 সামের জরু্ মামস, রাজর্ীনিমি স্বচ্ছিার র্নধনি অ্ভামর্র মমধয, 
গভর্নর কুওমমা েযান্ডমােন  নসটিমজর্স ইউর্াইমেড র্র্াম ঘফডামরে নর্র্নাির্ েনম র্ (Citizens United v. 

Federal Election Commission) নসদ্ধামন্তর উত্তমর র্ীনি সংম াধর্ আইর্ অ্গ্রসর েমরর্ োর ফমে 

েযামম্পইমর্র আনথনে নর্য়মোর্রু্ ঘজারোর হয়। নসমর্ে ও অ্যামসম্বনে উভয় স্থামর্ র্ীনি সংম াধর্ নর্ে প্া  

হওয়ার প্র, গভর্নর নর্উ ইয়েন  নর্র্নাহী আইর্ § 172 (New York Executive Law § 172) স্বাের েমরর্, 

এমর্ সর্ রাজনর্নিে সম্পেন  ও আিরণ ো প্রভার্ ােী নহমসমর্ ভামোমমিা প্নরনিি নেন্তু আড়ামে ঘথমেই োজ 

েরমিা িার নডসমলাজার আর্ যে েমরর্। এই র্ছর, গভর্নর কুওমমা এই আইর্টি আমরা ঘজারোর েরার 

প্রস্তার্ নেমচ্ছর্ 501(c)(3) এর্ং 501(c)(4) প্রনিষ্ঠার্গুনের নরমপ্াটিন ং প্রনক্রয়া নিমোইর্ড েমর, োর মমধয 
প্রনিষ্ঠার্গুনেমে নরমপ্াটিন ং সময়োে শুরু হওয়ার পূ্মর্ন সংনর্নধগি ঘরহাই এর আমর্ের্ েরার এেটি প্দ্ধনি 

অ্ন্তভুন ক্ত।  

  
###  
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