
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ পরু্িনাসর্ কর ঘেবিট 2011 সাল ঘেম্বক 1,000 এর ঘিবে 
ঐবিহাবসক সম্পবি পরু্রুজ্জীবিি করম্বি 12 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার বিবর্ম্বয়াগ উৎসাবহি কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র 60টি কাউবি জমু্ব়ে ঐবিহাবসক সম্প্রদায়গুবলর পরু্রুজ্জীিম্বর্ রাষ্ট্রীয় প্রম্বণাদর্া 

গুরুত্বপণূন 
  

পরু্িনাসর্ কর ঘেবিট ঘপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আরও িেে এখাম্বর্ উপলব্ধ  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রাজয 1,000টিরও ঘেনি 
ঐনিহানিক িম্পনির জর্য পুর্েনাির্ োনণনজযক ট্যাক্স ঘেনিট্ েযেহামরর অ্র্মুমাদর্ নদময়মের্, ো 
2011 িাল ঘেমক 12 নেনলয়র্ মানকন র্ িলামররও ঘেনি েযনিগি নেনর্ময়াগ নর্ময় এমিমে। গভর্নর 
রামের পুর্েনাির্ ট্যাক্স ঘেনিট্ িনিিালী করার জর্য আইর্ স্বাক্ষর করার পর ঘেমক নর্উ ইয়কন  
রামজযর 60টি কাউনিমি োনণনজযক িম্পনিমি ঘোগযিাপ্রাপ্ত নেনর্ময়ামগর অ্র্ুমমাদর্ ঘদওয়া 
হময়মে। ঘেিামরল এেং রামজযর় ট্যাক্স ঘেনিট্ প্রনিটি আয় উৎপাদর্কারী িম্পনির মানলকমদর জর্য 
ঘোগয পুর্েনািমর্র েযময়র জর্য অ্েো র্যাির্াল ঘরনজস্টার অ্ে নহমস্টানরক ঘেমিমি (National 
Register of Historic Places) িানলকাভুি করার প্রনেয়ায় 20 িিাংি ট্যাক্স ঘেনিট্ অ্োর 
কমর। পুর্েনাির্ ট্যাক্স ঘেনিমট্র কমনিচূী (Rehabilitation Tax Credit program) িম্পনকন ি আরও 
িেয এখামর্ পাওয়া োমে।  
  
"নর্উ ইয়মকন র ঐনিহানিক ভের্গুমলা এই রামজযর গল্প েলার একটি অ্পনরহােন ভূনমকা পালর্ কমর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িংখযা ঘদখামে ঘে পরু্েনাির্ ট্যাক্স ঘেনিট্গুনল শুধুমাত্র আমামদর 
রামজযর মলূযোর্ ঐনিহানিক িম্পনি িংরক্ষমণর কােনকর উপায় ঘকেল র্য়, েরং িমগ্র রাজয জমু়ে 
প্রেৃনি এেং আমরা অ্েননর্নিক উন্নয়র্মক চানলিও কমর।"  
  
গভর্নর কুওমমা 2013 িামল োনণনজযক ঋণ উন্নি করার জর্য আইর্ স্বাক্ষর কমরর্, োর েমল 
িম্পনির মানলকরা নেনর্ময়াগকারীমদর িামে অ্ংিীদানরত্ব করমি পামরর্ োমদর নর্উ ইয়কন  রামজযর 
ট্যাক্স দায়েিিা ঘর্ই এেং ঘেনিট্ নরোন্ড নহমিমে গ্রহণ করমি পামরর্। নরোন্ড ঘর্ওয়ার ক্ষমিা 
নর্উ ইয়কন  রামজযর প্রকমল্প অ্ংিগ্রহণ করমি ইেকু নেনর্ময়াগকারীমদর পুল প্রিানরি করমি িাহােয 
কমরমে। 2019 িামল, গভর্নর 2024 িাল অ্েনধ রামজযর ঘেনিট্ প্রিানরি করার জর্য এেং 
ঘেিামরল ট্যাক্স ঘকামি করা পনরেিন র্ ঘেমক রামজযর ঘেনিমট্র মূলয রক্ষা করমি আইর্ স্বাক্ষর 

https://parks.ny.gov/shpo/tax-credit-programs/
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কমরর্, নেনর্ময়াগকারীমদর আমরা নর্শ্চয়িা প্রদার্ কমর। িারপর ঘেমক, নেনর্ময়াগকারীরা 678 প্রকল্প 
িম্পন্ন কমরমের্, ঐনিহানিক িংস্থামর্ ঘমাট্ 7.7 নেনলয়র্ মানকন র্ িলামরর ঘমাট্ নেনর্ময়াগ কমর।  
  

অঞ্চল  
সম্পণুন করা 
বিবর্ম্বয়াগ  

সম্পণূন করা 
প্রকল্পসমূহ  

Capital Region  $626,091,333  181  
Central New 

York  
$401,226,937  43  

Finger Lakes  $418,003,031  59  
Long Island  $10,100,000  4  
Mid-Hudson  $85,363,510  55  

Mohawk Valley  $48,709,810  21  
New York City  $4,629,866,449  95  
North Country  $121,342,982  38  
Southern Tier  $251,031,810  48  
Western New 

York  
$1,110,919,632  134  

  
িমূ্পণন করা প্রকল্পগুনল ো়োও, িনেয় উন্নয়মর্ 403 অ্নিনরি োনণনজযক প্রকল্প রময়মে - েযনিগি 
অ্েনায়মর্ 4.4 নেনলয়র্ মানকন র্ িলার প্রমক্ষনপি নেনর্ময়াগ িহ।  
  

অঞ্চল  
প্রম্বেবপি 
বিবর্ম্বয়াগ  

সবেয় উন্নয়ম্বর্ োকা 
প্রকল্পগুবল  

Capital Region  $250,558,897  134  
Central New 

York  
$169,696,944  26  

Finger Lakes  $182,482,309  27  
Long Island  $0  0  
Mid-Hudson  $106,705,513  61  

Mohawk Valley  $58,534,846  10  
New York City  $2,970,983,899  41  
North Country  $36,568,686  3  
Southern Tier  $46,187,233  26  
Western New 

York  
$582,109,974  75  

  



 

 

র্যাির্াল পাকন  িানভন মির (National Park Service) একটি অ্ধযয়মর্ নর্উ ইয়কন  রামজযর চাকনর 
এেং ট্যাক্স রাজমস্বর উপর ট্যাক্স ঘেনিমট্র প্রভাে িম্পমকন  নেস্তানরি েণনর্া করা হময়মে। 2015 
ঘেমক 2019 অ্েনধ, পাাঁচ েেমরর জর্য, নর্উ ইয়কন  রামজযর ঐনিহানিক ট্যাক্স ঘেনিট্ ঘপ্রাগ্রাম 
(historic tax credit program) জািীয়ভামে 67,578টি কমনিংস্থার্ এেং স্থার্ীয়, রাজয এেং 
ঘেিামরল কর োেদ 195 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামররও ঘেনি উৎপাদর্ কমরমে।  
  
অবিস অি পাকন স, বরবেম্বয়ের্ এোন্ড বহম্বটাবরক বপ্রজারম্বভেম্বর্র (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুলম্বসইি িম্বলম্বের্, "ঐনিহানিক ট্যাক্স ঘেনিট্ 
কমনিূচী িেল এেং পনরমেিগিভামে ঘট্কিই কনমউনর্টি উন্নয়র্ িরঞ্জাম নহমিমে প্রমানণি হময়মে। 
কময়ক েেমরর মমধয, এই িনিিালী কমনিূচী 1000টিরও ঘেনি লযান্ডমাকন  ভের্মক পুর্রুজ্জীনেি 
করমি িাহােয কমরমে, দক্ষ কানরগরমদর জর্য হাজার হাজার স্থার্ীয় কমনিংস্থার্ িৃনি কমরমে, িাশ্রয়ী 
মূমলযর আোির্মক উৎিানহি কমরমে, এেং আমামদর রামজযর স্থাপিয কীনিন গুনল এেং উিরানধকামরর 
জর্য নর্উ ইয়কন োিীমদর মমধয গমেনর অ্র্ুভূনি আোর জানগময় িুমলমে।"  
  
বসম্বর্টর ঘহাম্বজ এম. ঘসরাম্বর্া িম্বলর্, "পুর্েনাির্ ট্যাক্স ঘেনিট্ শুধুমাত্র কমনিংস্থার্ িনৃি এেং 
নেনর্ময়াগ উৎিানহি কমর অ্েননর্নিক পরু্রুজ্জীেমর্র অ্র্ু ট্ক নহমিমে কাজ কমর িাই র্য়, এটি 
নর্নশ্চি কমর ঘে নর্উ ইয়মকন র িমৃি িাংসৃ্কনিক ইনিহাি আগামী প্রজমের জর্য িংরনক্ষি এেং 
িুরনক্ষি োমক।  আমামদর রামজযর ঐনিহানিক িম্পমদ নেনর্ময়ামগর দঢৃ় অ্ঙ্গীকামরর জর্য আনম 
গভর্নর কুওমমামক ধর্যোদ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল ঘমজবরটি বলিার বেটাল বি. বপপলস-ঘটাকস িম্বলর্, "ঐনিহানিক িম্পনি নর্উ ইয়কন  
িম্প্রদাময়র পনরচয় এেং আকষনমণর একটি অ্নেমেদয অ্ংি, এেং এই ঐনিহানিক স্থার্ িংরক্ষমণর 
জর্য প্রনিটি প্রমচিা করা উনচি। এক হাজামররও ঘেনি ঐনিহানিক রত্নগুনলর পুর্েনাির্ এেং িংরক্ষণ 
করার ক্ষমিার উমেমিয পরু্েনাির্ ট্যাক্স ঘেনিট্ কমনিূচীর িােমলযর জর্য আনম গভর্নর কুওমমার 
প্রিংিা করনে।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের বপ্রজারম্বভের্ লীম্বগর (Preservation League of New York State) ঘপ্রবসম্বিি 
ঘজ বিম্বলাম্বরম্বজা  িম্বলম্বের্, "ঐনিহানিক ট্যাক্স ঘেনিট্ নর্উ ইয়কন োিীমদর িাহােয কমরমে এমর্ 
ভের্গুনলমক নর্মি ো একিময় েযায়েহুল এেং নর্ষ্প্রময়াজর্ নহমিমে নেমেচর্া করা হি এেং 
ঘিগুমলামক দায়ে ঘেমক কনমউনর্টির িম্পমদ রূপান্তনরি করমি িাহােয কমরমে ো িাশ্রয়ী মূমলযর 
আোির্ ঘেমক শুরু কমর ঘোট্ েযেিায়ীমদর জর্য ইর্নকউমেট্র ঘেি পেনন্ত িে নকেু িরেরাহ 
কমর। এটি এক ধরমর্র একটি একটি কমর ভেমর্র মাধযমম অ্েননর্নিক উন্নয়মর্র প্রমর্াদর্া ো 
একটি এলাকায় ো অ্র্র্য িার িনুেধা ঘর্য় এেং এটিমক অ্েননর্নিক প্রেৃনির জর্য একটি ইনঞ্জর্ 
নহমিমে পুর্রুজ্জীনেি কমর। গি দি েেমর 12 নেনলয়র্ মানকন র্ িলামররও ঘেনি অ্েননর্নিক ও ট্যাক্স 
নভনির প্রভাে িরেরাহ করা এই কমনিূচীর অ্িাধারণ অ্েননর্নিক প্রভাে এেং মূলয ঘোঝায়।"  
  
র্যাির্াল ঘরনজস্টার অ্ে নহমস্টানরকাল ঘেমি িানলকাভুি প্রকৃি উপাজন র্ উৎপাদর্কারী িম্পনির 
মানলকরা ঐনিহানিক িম্পনির উমেখমোগয পুর্েনািমর্র জর্য 20 িিাংি ঘেিামরল ট্যাক্স ঘেনিট্ 

https://www.nps.gov/tps/tax-incentives/taxdocs/economic-impact-2019.pdf


 

 

পাওয়ার ঘোগয হমি পামরর্। চূ়োন্ত িলার পনরমাণ পুর্েনাির্ খরমচর উপর নর্ভন র কমর। ঘে কাজটি 
করা হময়মে িা অ্েিযই ঘিমেট্ানর অ্ে দয ইমিনরয়রমির মার্ পূরণ করমি হমে এেং র্যাির্াল 
পাকন  িানভন ি কিৃন ক অ্র্ুমমানদি হমি হমে। 20 িিাংি ঘেিামরল পরু্েনাির্ ট্যাক্স ঘেনিট্ ঘপমি 
অ্র্ুমমানদি আয় উৎপাদর্কারী িম্পনির মানলকরা স্বয়ংনেয়ভামে অ্নিনরি রাজয ট্যাক্স ঘেনিমট্র 
জর্য ঘোগযিা অ্জন র্ কমর েনদ িম্পনিটি একটি ঘেিামরল ঘিন্সাি ট্র্যামে অ্েনস্থি হয় ো একটি 
ঘোগযিাপ্রাপ্ত ঘিন্সাি ট্র্যাে নহমিমে নচনিি, োর মধযম আময়র স্তর রাজয পানরোনরক মধযম আময়র 
স্তমরর নর্মচ। ঘোগযিাপ্রাপ্ত পুর্েনািমর্র খরমচর অ্নিনরি 20 িিাংি, 5 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার 
অ্েনধ, মানলকরা ঘপমি পামরর্।  
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