
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র নর্ট বর্উট্রাবলটি (NET NEUTRALITY) রক্ষা ও েবিোলী করার 

জর্ে অর্ন িছর 2020 বর্িনাহী িাম্বজম্বট (FY 2020 EXECUTIVE BUDGET) প্রস্তাির্া র্াকম্বি 

ন াষণা করম্বলর্  

  

বর্িনাহী আম্বেে 175 নক (Executive Order 175, EO 175) নেম্বটর আইম্বর্ নকাবিফাই করম্বলর্, 

যার ফম্বল ইন্টারম্বর্ট নেিা প্রোর্কারীম্বের আিবেেকভাম্বি ইন্টারম্বর্ম্বটর েকল বিষয়িস্তু নেখার 

েমার্ অবিকার বেম্বে হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে তার অ্র্ন বছর 2020 নর্বনাহী বামজমে নর্উ ইয়মেন র 

ঘর্ে নর্উট্রানেটি রক্ষা ও শনিশােী েরার জর্য এেটি র্তুর্ প্রস্তাবর্া র্ােমব। এই প্রস্তাবর্াটি নর্বনাহী আমেশ 

175 ঘে ঘেমের আইমর্ ঘোনিফাই েরমব, ঘেটি গভর্নর কুওমমা গত বছর জানর েমরনছমের্, ইন্টারমর্ে ঘেবা 
প্রোর্োরীমের আবনশযেভামব ইন্টারমর্মের েেে নবষয়বস্তু ঘেখার েমার্ অ্নিোর নেমত হয়।  

  

"নর্উ ইয়েন  ঘেমে, আমরা নবশ্বাে েনর ঘে এেটি শনিশােী গণতন্ত্র এবং বনেষ্ঠ অ্র্নর্ীনতর জর্য ইন্টারমর্মের 

নবষয়বস্তু ঘেখমত পাওয়ার েমার্ অ্নিোর খুবই গুরুত্বপণূন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘফিামরে ঘোগামোগ 

েনমশর্ (Federal Communications Commission, FCC) এর নবপজ্জর্ে ঘর্ে নর্উট্রানেটি পশ্চােমুখী 
েরার ফমে েমপনামরশর্ মার্ুমষর উপর উমে োমে এবং এটি মুি নিন্তা নবনর্মময়র আমামের ঘে ঘমৌনেে নবশ্বাে 

তার নবপমক্ষ োয়। এই নর্বনাহী আমেশমে ঘেমের আইমর্ ঘোনিফাই েরার মািযমম, আমরা নর্নশ্চত েরনছ ঘে 

এম্পায়ার ঘেমের েেমের জর্য ইন্টারমর্ে অ্বাি ও মিু র্ােমব।"  

  

24 জার্য়ুানর, 2018 তানরমখ গভর্নর কুওমমা নর্বনাহী আমেশ 175 (Executive Order 175) স্বাক্ষর েমরর্। 

EO 175 এর মািযমম, নর্উ ইয়েন  ঘেমের েরোরমে নর্মেনশ ঘেওয়া হময়মছ ঘে ঘর্ে নর্উট্রানেটি মূের্ীনত 

অ্র্ুেরণ েমর র্া এমর্ ঘোমর্া ইন্টারমর্ে ঘেবাপ্রোর্োরীর োমর্ ঘোমর্া িুনি হমব র্া ।  

  

2017 োমের নিমেম্বর মামে, ঘফিামরে ঘোগামোগ েনমশর্ ঘর্ে নর্উট্রানেটি নর্য়ম, োর ফমে ইন্টারমর্ে ঘেবা 
প্রোর্োরীমের আবনশযেভামব ইন্টারমর্মের েেে নবষয়বস্তু ঘেখার েমার্ অ্নিোর নেমত হয়, রে েরার পমক্ষ 

ঘভাে ঘেয়। 2018 োমের জরু্ মাে ঘর্মে রেটি োেনের েরা হয়।  

  
###  
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