
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

কম্বেক  াজার কু্ষদ্র িেিসা এিং কম্বেক বিবলের্ িধ্েবিত্ত হেবির বর্উ ইেকনিাসীর জর্ে 

গভর্ নর হ াকম্বলর র্তুর্ ট্োক্স বরবলফ হ াষিা  

  

হেট্িোপী 195,000 কু্ষদ্র িেিসার জর্ে 100 বিবলের্ ডলাম্বরর ট্োক্স বরবলফ  

  

2023 সাম্বলর িম্বধ্ে 6.1 বিবলের্ বর্উ ইেকনিাসীর জর্ে অিো বত প্রদার্ করম্বত িধ্েবিত্ত 

হেবির কর কতনর্ ত্বরাবিত করা  ম্বে  

  

বর্ম্ন ও িধ্েি আম্বের দইু বিবলের্ বর্উ ইেকনিাসীর জর্ে িাড়বত অিো বত প্রদাম্বর্র 

জর্ে র্তুর্ সম্পবত্তর কর ছাম্বড়র কি নসূবি  

  

িেে িৃদ্ধির সম্বে িাবর্ম্বে হর্ো, কি নিারীম্বদর ধ্ম্বর রাখা এিং র্তুর্ সরঞ্জাম্বির জর্ে 

িূলধ্র্ সরিরা  বর্ম্বে সংগ্রাি কম্বর যাওো বর্উ ইেম্বকনর ফাি নগুম্বলাম্বক র্তুর্ ও 

সম্প্রসাবরত কর হেবডট্ প্রদার্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2022 সাললর হেট অব দ্যা হেট বক্তলবযর অংশ থ লসলব ক্লেক্ 

 াজার কু্ষদ্র বযবসা এবং ক্লেক্ থিথলের্ িধ্যথবত্ত হেথির থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য টযাক্স থরথলফ 

হ  ৌঁলে হদ্োর র্তুর্ প্রলেষ্টা সম্পলক্ন হ াষিা ক্লরলের্। এই  থরক্ল্পর্াে কু্ষদ্র বযবসাগুললার গ্রস 

বযবসাথেক্ আে ক্থিলে আর্ার জর্য ক্র থরটার্ ন সিন্বে বদৃ্ধি ক্রার িাধ্যলি 195,000 কু্ষদ্র 

বযবসার জর্য 100 থিথলের্ ডলালরর টযাক্স থরথলফ প্রদ্ার্ ক্রা  লব। এোড়াও এই  থরক্ল্পর্াে 6 

থিথলের্ থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য থর্উ ইেলক্নর থবদ্যিার্ িধ্যথবত্ত হেথির 1.2 থবথলের্ ডলার ক্র 

ক্তনর্ বাস্তবাের্ ত্বরাথিত ক্রা  লব হেটটর ক্াজ 2018 সাল হিলক্ শুরু  লেথেল, এবং ি ািারীর 

অগ্রগথতর সলে সলে বথধ্ নত বযলের হবাঝা ব র্ ক্রলত  লেলে এির্ 2 থিথলের্ থর্উ ইেক্নবাসীর 

ক্ালে অি ন থফথরলে হদ্োর জর্য 1 থবথলের্ ডলালরর সম্পথত্তর ক্র োলড়র ক্ি নসূথে প্রথতষ্ঠা ক্রলব।  

  

হসইসালি, গভর্ নর সািথগ্রক্ভালব থর্উ ইেলক্নর ফাি নগুললালক্ ও খাদ্য উৎ াদ্লর্ স ােতা ক্রার 

জর্য র্তুর্ ক্র হেথডট ততথর ক্রলবর্ এবং থবদ্যিার্ ক্র হেথডট বদৃ্ধি ক্রলবর্।  

  

"হক্াথভড-19 এর প্রভাবগুললার সলে আিালদ্র সংগ্রাি োথললে োওোর এই সিলে, আিালদ্র 

অবশযই এটা থর্দ্ধিত ক্রলত  লব হে আিরা আিালদ্র হেলটর সবলেলে িূলযবার্ সম্পদ্: এটটর 

হলাক্জলর্র উ র থবথর্লোগ ক্রথে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "ক্লেক্ থিথলের্ থর্উ 

ইেক্নবাসী, থবলশষ ক্লর কু্ষদ্র বযবসার িাথলক্রা, িধ্যথবত্ত হেথির  থরবারগুললা, এবং আিালদ্র 



প্রবীি ক্থিউথর্টটগুললা গত দ্ুই বেলরর অি ননর্থতক্ থব ে নলের দ্বারা ক্টির্ভালব ক্ষথতগ্রস্ত 

 লেলে, ও আিালদ্র স ােতা তালদ্র প্রলোজর্। আিালদ্র অবশযই শুধ্ ুক্লরর হবাঝা ক্িালর্ার 

িাধ্যলিই র্ে, বরং আিালদ্র অি নর্ীথতলক্ সিি নর্ থদ্লে োওো থর্উ ইেক্নবাসীলদ্র ক্ালে অি ন 

থফথরলে হদ্োর উ াে খুুঁলজ হবর ক্রার িাধ্যলি আিালদ্র  ুর্রুিারলক্ ত্বরাথিত ক্রলত  লব।"  

  

হক্াথভড-19 এর ক্ারলি অি ননর্থতক্ অবর্থতর গভীরতি অবস্থার্ হিলক্ থর্লে আজ  ে নন্ত, থর্উ 

ইেক্ন আর্ুিাথর্ক্ 1.2 থিথলের্ ক্ি নসংস্থার্ থফথরলে এলর্লে, এবং থডলসম্বলরর শুরুর থদ্লক্, 

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইেক্নবাসীলদ্র জর্য 220,000 ক্ি নসংস্থালর্র বযবস্থা ক্রার এক্টট উলদ্যাগ 

হ াষিা ক্লরলের্ এবং হসলর উিলত িাক্া কু্ষদ্র বযবসাগুললার জর্য থর্উ ইেক্ন হেলটর স ােতা 

বদৃ্ধির জর্য আইর্ স্বাক্ষর ক্লরলের্।  

  

থর্উ ইেক্ন হেলটর অি ননর্থতক্  ুর্রুিার এখলর্া হশষ  েথর্। হেলটর হবক্ারলত্বর  ার 6.6 

শতাংশ - ো জাতীে  ালরর তুলর্াে দ্ুই  লেলেরও হবথশ উ লর রলেলে। আর্ুিাথর্ক্ 71 শতাংশ 

কু্ষদ্র বযবসা এখলর্া ি ািারীর হর্থতবােক্ প্রভাব হিাক্ালবলা ক্রলে। জলুাই  ে নন্ত, থর্উ ইেলক্নর 

13টট প্রধ্ার্ ক্ি নসংস্থার্ খালতর সাতটটলত আলের  থরিাি ি ািারী ূব ন সিলের তুলর্াে ক্ি 

রলেলে।  

  

অি ননর্থতক্  ুর্রুিার ত্বরাথিত ক্রলত এবং থর্উ ইেক্নবাসীলদ্র ক্ালে ত্রাি হ  ৌঁলে থদ্লত গভর্ নর 

হ াক্ল হেসব  দ্লক্ষ  গ্র ি ক্রলবর্:  

  

• 195,000 কু্ষদ্র িেিসার জর্ে 100 বিবলের্ ডলাম্বরর ত্রাি প্রদার্: েথদ্ও ি ািারীর 

ফলল হদ্খা হদ্ো অবস্থার অবর্থত আিালদ্র সবাইলক্ প্রভাথবত ক্লরলে, থক্ন্তু কু্ষদ্র 

বযবসাগুললা থবলশষভালব ক্ষথতগ্রস্ত  লেলে। হেটবযা ী  ুর্রুিার হজারদ্ার ক্রলত, 

উ েুক্ততা সম্প্রসারি এবং কু্ষদ্র বযবসাগুললার গ্রস আে ক্থিলে হদ্ে এির্ ক্র থরটার্ ন 

সিন্বে বদৃ্ধি ক্রার িাধ্যলি গভর্ নর হ াক্ল 195,000 কু্ষদ্র বযবসার জর্য 100 থিথলের্ 

ডলালরর টযাক্স থরথলফ প্রদ্ার্ ক্রলবর্। স জ ভাষাে বললল, বযবক্লর্  থরবতনর্ হক্ালর্া 

ক্রদ্াতার প্রলদ্ে ক্লরর  থরিাি থ সাব ক্রার আলগ তালক্ তার হর্ট বযবসাথেক্ আলের 

এক্টট থর্থদ্নষ্ট শতক্রা  ালরর সি  থরিালি গ্রস আে ক্থিলে থ সাব ক্রার সুলোগ হদ্ে। 

বতনিার্ আইলর্ 250,000 ডলালরর ক্ি আলের এক্ক্ উলদ্যাক্তা ও ফাি ন বযবসাগুললার 

জর্য 5 শতাংশ বযবক্লর্  থরবতনলর্র সুলোগ রলেলে — ো প্রথত বের িাত্র 5,000 

ক্রদ্াতার উ ক্ালর আলস। গভর্ নর এই  থরবতনলর্র  থরিাি বদৃ্ধি ক্রলবর্ এবং থর্উ 

ইেলক্নর উৎস হিলক্ 1.5 থিথলের্ ডলার  ে নন্ত গ্রস আলের সত্ত্বাগুললালক্ অন্তভুনক্ত 

ক্রলবর্, ো আর্ুিাথর্ক্ 195,000 কু্ষদ্র বযবসালক্ আওতাভুক্ত ক্রলব — ো অথধ্ক্ ক্লিার 

 থরেিী থর্উ ইেক্নবাসীলদ্র ক্ালে আলরা হবথশ অি ন থফথরলে থদ্লব।  

• 6 বিবলের্ বর্উ ইেকনিাসীর জর্ে 1.2 বিবলের্ ডলাম্বরর িধ্েবিত্ত হেবির কর 

কতনর্ ত্বরাবিত করা: 2018 সালল থর্উ ইেক্ন িধ্যথবত্ত হেথির ক্র ক্তনর্ বাস্তবাের্ শুরু 

ক্লর, এবং এটট বতনিালর্ 2025 সাললর আলগ  লুরা ুথরভালব বাস্তবাের্  ওোর সম্ভাবর্া 

হর্ই। হক্াথভড-19 এর থর্লে আসা অি ননর্থতক্ থব ে নেলক্ প্রথতফথলত ক্রলত এবং 

িধ্যথবত্ত হেথির ক্রদ্াতালদ্র জর্য স্বল্প  থরিালির, েিবধ্ নিার্ সুথবধ্া ক্াে নক্র ক্রার 

 থরবলতন, গভর্ নর হ াক্ল  থরবারগুললার জর্য ত্রাি প্রদ্ার্লক্ ত্বরাথিত ক্রলবর্ এবং দ্ুই 

বের আলগ হিলক্ই ক্র ক্তনলর্র  ূি নাে সুথবধ্া প্রদ্ার্ শুরু ক্রলবর্ - 2023 ক্র বলষ নর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-statewide-initiative-help-connect-job-seekers-employment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c4dc90673fa49f91b3908d9d08a80b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770115571043561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BDqaJSiG6zQvb3oCY7p%2BZ58QlLV%2BUlG05lnS366amFo%3D&reserved=0


শুরু হিলক্, েিাশীঘ্র সম্ভব, িধ্যথবত্ত হেথির জর্য ক্র ক্তনর্  ুলরা ুথর বাস্তবাের্ শুরু 

ক্রলবর্। 2023 ক্র বলষ ন  ুলরা ুথরভালব ক্তনর্ ক্াে নক্র ক্রাটা ক্র ক্তনর্লক্ দ্ুই বের 

এথগলে থর্লে আসলব, ো 6.1 থিথলের্ থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য ত্রাি প্রদ্ার্ ক্রলব।  

• 2 বিবলেম্বর্রও হিবে বর্উ ইেকনিাসীর জর্ে 1 বিবলের্ ডলাম্বরর হপ্রাপার্ট্ন ট্োক্স 

বরম্বিট্ প্রদার্: সু ারিালক্নলট ও  ালম্প থর্উ ইেক্নবাসীরা েখর্ হক্াথভড-19 এর 

অি ননর্থতক্ প্রভাব হিাক্ালবলার  াশা াথশ িুদ্রাস্ফীথতজথর্ত বযলের সম্মখুীর্  লের্, 

হসসিলে গভর্ নর হ াক্ল সম্পথত্তর ক্র োলড়র এক্টট ক্ি নসূথের িাধ্যলি অথত প্রলোজর্ীে 

ত্রাি প্রদ্ার্ ক্রলবর্ ো ক্লরর অি ন িধ্যি- ও থর্ম্ন-আলের  থরবারগুললার ক্ালে থফথরলে 

থর্লে োলব। 2 থিথলেলর্রও হবথশ থর্উ ইেক্নবাসী এই োড়  াওোর জর্য উ েুক্ত  লবর্, 

হেখালর্ থর্ম্ন-আলের  থরবার ও প্রবীি বযদ্ধক্তরা অল ক্ষাকৃ্ত হবথশ সুথবধ্া  ালবর্। 

গভর্ নলরর এই  থরক্ল্পর্ার আওতাে, উ েুক্ত বাথড়র িাথলক্রা এই 1 থবথলের্ ডলালরর 

িধ্য হিলক্ 2022 সাললর শরলত তালদ্র হবথর্থফটগুললা হ লে োলবর্।  

• খাদে উৎপাদম্বর্ স ােতার জর্ে বিদেিার্ কর হেবডট্ িৃদ্ধি এিং একর্ট্ র্তুর্ 

হেবডট্ ততবর: থর্উ ইেলক্ন কৃ্থষ উৎ াদ্র্ খালত খািার েথিলক্র জর্য বযে সবলেলে 

দ্রুত গথতলত বদৃ্ধি হ লত িাক্া খরেগুললার িলধ্য অর্যতি। ফাি নগুললালক্ এই েযাললঞ্জ 

হিাক্ালবলাে সা ােয ক্রলত, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট থবদ্যিার্ ক্িীদ্ললর ক্র হেথডট 

বদৃ্ধি ক্রলবর্ এবং র্তুর্ এক্টট হেথডট ততথর ক্রলবর্, এবং এক্ই সিলে ক্িীদ্ললর 

 থর ূরক্ থ লসলব ভূথিক্া রাখলত এবং স্বল্পতা হিাক্ালবলার জর্য সরঞ্জালির বযবস্থা ক্রার 

জর্য থবথর্লোলগর ক্র হেথডটও সম্প্রসারি ক্রলবর্। এর িলধ্য রলেলে:  

• ফালি নর ক্িীলদ্র ধ্লর রাখার জর্য ক্র হেথডট থদ্বগুলি উন্নীত ক্রা: ফালি নর 

িাথলক্ ও ক্ি নোরীরা বতনিালর্ 2024 সাল  ে নন্ত ফালি নর প্রলতযক্ উ েুক্ত 

ক্ি নোরীর জর্য এক্টট থর্থদ্নষ্ট  থরিাি হফরতলোগয ক্র হেথডট  াওোর হোগযতা 

রলেলে। ফাি নগুললালক্ তালদ্র ক্ি নোরীলদ্র ধ্লর রাখার হক্ষলত্র স ােতা ক্রার 

জর্য, হেট প্রলতযক্ উ েুক্ত ক্ি নোরীর জর্য থর্ধ্ নাথরত থর্থদ্নষ্ট অলি নর  থরিাি 

থদ্বগুলি উন্নীত ক্রলব এবং ক্ি নসূথের সিেসীিা 2025 সাল  ে নন্ত বথধ্ নত ক্রলব।  

• এক্টট র্তুর্ ওভারটাইি ক্র হেথডট ততথর: কৃ্ষক্লদ্র বথধ্ নত বযে সািাল হদ্োর 

জর্য, থর্উ ইেক্ন হেলটর হেলক্ালর্া আক্ালরর ফালি নর জর্য হেট ওভারটাইি 

ক্ি ন ণ্টার জর্য স্থােীভালব এক্টট হফরতলোগয ক্র হেথডট ততথর ক্রলব।  

• থবথর্লোলগর ক্র হেথডট বদৃ্ধি: র্তুর্ প্রেুদ্ধক্ত ও সরঞ্জালি থবথর্লোগ উদ্দীথ ত 

ক্রার হক্ষলত্র থবথর্লোলগর ক্র হেথডট অতীলত এক্টট শদ্ধক্তশালী  াথতোর 

থ লসলব ভূথিক্া হরলখলে। থর্উ ইেক্ন সব হেট ফালি নর জর্য থবথর্লোলগর ক্র 

হেথডট বদৃ্ধি ক্রলব, ো কৃ্ষক্লদ্রলক্ কৃ্থষখালতর ক্িীদ্ল েিশ হ্রাস  াওোর 

প্রথত সাড়া থদ্লে তালদ্র ফাি নগুললালক্ আলরা হবথশ স্বেংদ্ধেে ক্লর তুললত  ারলব 

এির্ র্তুর্ সরঞ্জাি েলের সুলোগ ক্লর থদ্লব।  
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