
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা অলাভজর্ক করম্ব াম্বরের্গুবলম্বক ককাম্বর্া রাজনর্বিক প্রার্থীম্বক সমর্থনর্ করা িা 

িার বিম্বরাবিিা করাম্বক সীবমি করার জর্ে আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  
বিলটি জর্সর্ অোম্বমন্ডম্বমন্ট কেডারাল করবিকের্ (Johnson Amendment Federal Restriction) 
বিবিিদ্ধ কম্বর অলাভজর্ক কম্ব নাম্বরের্গুবলর উ র িাম্বের বর্উ ইয়ম্বকন  রাজনর্বিক প্রচারণায় 

অংেগ্রহণ করার িা হস্তম্বক্ষ  করার কক্ষম্বে  
  

কুওম্বমা: "অম্বর্ক বের্ িম্বর আমরা ট্রাম্প প্রোসম্বর্র কাম্বে শুম্বর্বে কে িারা সািারণ জ্ঞাম্বর্র 
সুরক্ষাগুবল ো কম্বরর োড় প্রাপ্ত সংস্থাগুবলম্বক অর্ু েুক্ত রাজনর্বিক বিয়াকলাম্ব  জবড়ি হওয়া 
বর্বিদ্ধ কম্বর িা অ সারণ করম্বি। বর্উ ইয়কন িাসীম্বের অিাি ও সুষু্ঠ বর্িনাচম্বর্র অবিকার আম্বে, 
এিং এই আইর্ আমাম্বের গণিন্ত্রম্বক আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি অম্বহিুক হস্তম্বক্ষ  কর্থম্বক সুরবক্ষি করম্বি 

বচরিম্বর।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্ (S.4347/A.623)-এ স্বাক্ষর কমরর্ যা অ্লাভজর্ক 
করম ামরশর্গুললমক ককার্ সরকারী  মের প্রার্থীর  মক্ষ বা লব মক্ষ ককামর্া রাজনর্লিক প্রচারণায় 
হস্তমক্ষ  করামক সীমাবদ্ধ কমর। এই বযবস্থা অ্লাভজর্ক কম নামরশর্গুমলার উ র কেডারাল 
সীমাবদ্ধিা লবলিবদ্ধ কমর রাজনর্লিক প্রচারণায় অ্ংশগ্রহণ করা বা হস্তমক্ষ  করার কক্ষমে, যা 
জর্সর্ অ্যামমন্ডমমন্ট র্ামম  লরলচি।  মে আসার  র কর্থমক ট্রাম্প প্রশাসর্ বারবার জর্সর্ 
অ্যামমন্ডমমন্ট দ্বারা প্রেত্ত সুরক্ষাগুললমক েবুনল করার কচষ্টা কমরমে এবং জর্সর্ সংমশাির্ী রে করা 
হময়মে বমল ভুলভামব  রামশন লেময় জর্গণমক ক্রমাগি লবভ্রান্ত কমরমে।  
  
"অ্মর্ক লের্ িমর আমরা ট্রাম্প প্রশাসমর্র কামে শুমর্লে কয িারা সািারণ জ্ঞামর্র সুরক্ষাগুলল যা 
কমরর োড়প্রাপ্ত সংস্থাগুললমক অ্র্ু যুক্ত রাজনর্লিক লক্রয়াকলাম  জলড়ি হওয়া লর্লিদ্ধ কমর, িা 
অ্ সারণ করমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "লর্উ ইয়কন বাসীমের অ্বাি ও সুষু্ঠ লর্বনাচমর্র অ্লিকার 
আমে, এবং এই আইর্ আমামের গণিন্ত্রমক আমরা ভামলাভামব অ্মহিুক হস্তমক্ষ  কর্থমক সুরলক্ষি করমব 
লচরিমর।"  
  
1954 সাল কর্থমক জর্সর্ অ্যামমন্ডমমন্ট কাযনকর রময়মে। এটি িমীয় সংগঠর্সহ অ্লাভজর্ক 
সংস্থাগুললর রাজর্ীলিকরণ এবং িামের প্রার্থীমের সমর্থনর্ করা বা প্রচারণায় অ্র্থনসাহাযয করামক 
প্রলিমরাি কমর। সম্প্রলি, কংমগ্রস িা বালিল করার উমেযাগ লর্ময়মে, এবং কম 2017-কি কপ্রলসমডন্ট 
ট্রাম্প জর্সর্ অ্যামমন্ডমমমন্টর প্রময়াজর্ীয়িা লশলর্থল করার উমেমশয একটি এলিলকউটিভ অ্ডন ামর 



 

 

স্বাক্ষর কমরর্। 2018-এর জরু্ মামস অ্যাটলর্ন কজর্ামরমলর লর্উ ইয়কন  অ্লেমস একটি কেওয়ালর্ 
অ্লভমযাগ োময়র কমর এই মমমন কয কডার্াল্ড কজ. ট্রাম্প োউমন্ডশর্ (Donald J. Trump 
Foundation) জর্সর্ অ্যামমন্ডমমমন্টর লর্মিিাজ্ঞা লঙ্ঘর্ কমরমে  োসীর্ প্রালর্থনমের সমর্থনর্ প্রোর্ 
করার কক্ষমে, যার েমল োউমন্ডশর্টি কভমে যায়। জর্সর্ অ্যামমন্ডমমন্ট লর্উ ইয়কন  আইমর্ লবলিবদ্ধ 
করায় িা লর্লিি করমব কয যলে কংমগ্রস িা রে কমর িাহমলও লর্উ ইয়কন  কেমটর অ্লাভজর্ক 
কম নামরশর্গুমলা িাও রাজনর্লিক কাযনকলাম  ললপ্ত হওয়ার কক্ষমে লর্লিদ্ধ র্থাকমব।  
  
বসম্বর্টর বলজ িুগার িম্বলর্, "এটি একটি সরল লবল যা একটি গুরুত্ব ূণন উমেশয সাির্ কমর - 
িাট বেমরর কবলশ সময় িমর এই কেমশ আমামের কয মার্ স্থাল ি আমে িা বজায় রাখার জর্য যা 
রাজনর্লিকভামব জলড়ময়  ড়া কর্থমক অ্লাভজর্ক সংস্থাগুলল এবং উ াসর্ার স্থার্গুললমক প্রলিহি 
কমর। ওয়ালশংটমর্র প্রশাসর্ বারংবার বমলমে িারা এই সুরক্ষাগুলল বালিল করমি চায়, এবং বড় 
অ্মের োিামের জর্য েরজা খুমল লেমি চায় লগজন া, মসলজে, লসর্াগমগর মািযমম প্রচারণার 
অ্বোর্গুলল লন্ডার করার জর্য। এর েমল অ্লাভজর্ক সংস্থাগুলল, িামের প্রার্থলমক উমেমশযর কর্থমক 
মমর্ামযাগ খবন করমব এবং অ্লাভজর্ক খামির প্রলি জর্সািারমণর আস্থা ক্ষলিগ্রস্ত করমব। আজ এই 
লবলটি আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য এবং  লরষ্কার কমর কেওয়ার জর্য কয লর্উ ইয়মকন  আমরা জালর্ 
এই েীর্নস্থায়ী মার্ ভঙ্গ করা হয়লর্, আলম গভর্নর কুওমমামক ির্যবাে জার্াই, এবং আমরা চাই র্া 
কয ওয়ালশংটর্ এটামক 'ঠিক' করার কচষ্টা কমর।"  
  
অোম্বসেবল সেসে এবম  বলর্ িম্বলর্, "জর্সর্ অ্যামমন্ডমমন্ট রক্ষায় সবমচময় শলক্তশালী কণ্ঠস্বর 
এমসমে হাজামরা অ্লাভজর্ক সংস্থা, োিবয প্রলিষ্ঠার্, লগজন া, লসর্াগগ এবং অ্র্যার্য মণ্ডলীগুলল কর্থমক 
যারা লবশ্বাস কমর কয িারা একটি অ্ লরহাযন উমেশয সাির্ কমর কযখামর্ িারা জর্গণমক লর্িয়িা 
প্রোর্ কমর কয িামের োিবয উমেশয িামের কর-অ্বযাহলির লস্থলির র্যাযযিা প্রলি ন্ন কমর, এবং 
িারা স্বািীর্ভামব এবং সিিার সমঙ্গ লর্মজমের  লরচালর্া কমর। গভর্নর কুওমমা এবং আইর্সভায় 
আমার সহকমীমের ির্যবাে, লর্উ ইয়কন  এখর্ িৃিীয়  ক্ষগুমলার মািযমম অ্প্রকালশি লর্বনাচর্ 
অ্বোমর্র বর্যার েমল আমামের লর্বনাচমর্র েল প্রভালবি হওয়া কর্থমক সুরলক্ষি।"  
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