
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

ব িংক ট্োক্স (PINK TAX) ির্ন র্ করার লম্বযে প্রচারণা শুরু কম্বরম্বের্ গভর্নর কুউম্বমা  
  

গভর্নম্বরর িাম্বর্ম্বট্র প্রস্তািটিম্বে উম্বেখম্ব াগেভাম্বি অর্ুরূ   ণে ও  বরম্বেিাবির র্র্ে  
বলঙ্গ-বভবিক মূম্বলের বিেমে বর্বেদ্ধ করার আইর্ অন্তভুন ক্ত কম্বর  

  
ব িংক ট্োক্স বর্বেদ্ধ করার প্রচারণায় সমর্নর্ বিম্বে রার্েিো ী ধারািাবিক কা নক্রম থর্ম্বক 

থোভা াত্রা অন্তভূন ক্ত র্াকম্বি  
  

সম্বচের্ো িাডাম্বে এিিং বর্উ ইয়কন িাসীম্বির ব িংক ট্োম্বক্সর িো াম্বর অিবিে করম্বে থসােোল 
বমবিয়াম্বে প্রচারণা এিিং র্েুর্ িোেট্োগ #PinkTax চাল ুকরা িম্বয়ম্বে  

  
গভর্নম্বরর 2020 র্ারী এম্বর্ন্ডার মূল উ ািার্, বলঙ্গ বভবিক  াবরশ্রবমক প্রম্বভম্বির, বিম্বক মম্বর্াম্ব াগ 

থিয়া এিিং হ্রাস করার বিেম্বয় গভর্নম্বরর অঙ্গীকারম্বক সামম্বর্ এবগম্বয় থর্য়  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা এই বছর নর্উ ইয়র্ন  রামযয ন িংর্ ট্যাক্স নর্মমনল র্রার লমযয আয র্তুর্ 
প্রচারণা র্ার্নক্রম শুরু র্মরমছর্। ন িংর্ ট্যাক্স নর্নিদ্ধ র্রার প্রচারণায় সমর্নর্ নিমত রাযয যমুে 
ধারাবানির্ র্ার্নক্রম থর্মর্ থ াভার্াত্রা অ্ন্তভমন ক্ত র্ার্মব, সামর্ র্ার্মব থসা যাল নমনিয়ামত প্রচারণা 
এবিং র্তুর্ িযা ট্যাগ - #PinkTax - র্া সমচতর্তা বাোমব এবিং নর্উ ইয়র্ন বাসীমির এই প্রস্তামবর 
বযা ামর অ্বনিত র্রমব। 1990-এর থগাোর নিমর্, থব  র্ময়র্টি গমবিণা  ুরুি বা মনিলামির 
যর্য বাযারযাত র্রা িময়নছল নর্র্া তার উ র নর্ভন র র্মর উমেখমর্াগযভামব অ্র্ুরূ   ণয এবিং 
 নরমিবানির খরমচ ববিময র্ার্ার র্র্া উমেখ র্মরনছল। নলঙ্গনভনির্ মমলয ববিমযমর্ নিমর সবনযর্ীর্ 
আমলাচর্া বােমলও সাম্প্রনতর্ গমবিণা ইনঙ্গত নিমে, সমসযাটি এখমর্া অ্বযািত রময়মছ। এই 
ববিমযগুনল থমার্ামবলার যর্য, গভর্নমরর বামযট্ প্রস্তামব উমেখমর্াগযভামব অ্র্ুরূ   ণয ও  নরমিবানির 
যর্য নলঙ্গ-নভনির্ মমলয ববিময নর্নিদ্ধ র্রার আইর্ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মছ। আইর্টি স্ট্যান্ডািন   নরমিবার 
যর্য মমলয তানলর্া থ াস্ট্ র্রমত নর্নিনষ্ট  নরমিবা সরবরাির্ারীমির উ মর  তন ামরা  র্রমব; আইর্ 
লঙ্ঘর্র্ারী বযবসাগুমলামর্ র্াগনরর্ িমের অ্ধীমর্ আর্া িমব।  
  
"নর্উ ইয়র্ন   ুমরা থবািন  যমুেই র্ারীর অ্নধর্ামরর অ্গ্রগনতমত অ্সাধারণ উন্ননত র্মরমছ, তমব 
িভুন াগযক্রমম মনিলারা এখর্ও সািংসৃ্কনতর্ এবিং প্রানতষ্ঠানর্র্ ববিমমযর ন র্ার িমের্," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই বছর নর্উ ইয়র্ন  আবারও যানতমর্ থর্তৃত্ব থিমব এবিং তর্ার্নর্ত ন িংর্ ট্যাক্সমর্ 



 

 

নচরতমর নর্মমনল র্মর এই লজ্জাযর্র্ ও নবরূ  অ্নবচামরর অ্বসার্ িট্ামত আমামির র্ায চানলময় 
নর্ময় র্ামব - র্ারণ থগালা ী বা র্ীল র্াই থিার্ র্া থর্র্, মমলয এর্ই িওয়া উনচত।"  
  
"র্ারী ও থমময়রা তামির বির্নির্ যীবমর্র নবনভন্ন থযমত্র অ্সামযতার মুমখামুনখ ির্, এবিং এটি 
গ্রিণমর্াগয র্য় থর্ তামির অ্র্ুরূ   ণয এবিং  নরমিবার যর্য  ুরুিমির থচময় থবন  মমলয নিমত 
িমব," থলফম্বট্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ থিাচুল িম্বলর্। "নলঙ্গ-নভনির্ মমলয নর্ধনারমর্র অ্বসার্ িটিময় 
'ন িংর্ ট্যাক্স' নর্মমনল র্রমল তা আনর্নর্ সাফলয নর্নিত র্রমত এবিং মনিলামির প্রনতবন্ধর্তা থরাধ 
র্রমত সিায়তা র্রমব। আমরা আমামির রামযয ববিমযমমলর্ আচরণমর্ সিয র্নর র্া, এবিং ন িংর্ 
ট্যামক্সর সমানি নলঙ্গনভনির্ মযনুরর বযবধার্ িমর র্রার এবিং আমামির নর্উ ইয়র্ন বাসীমির যর্য 
সম্পমণন সমতা অ্যন মর্ আমামির প্রয়াসমর্ এনগময় নর্ময় র্ামব।"  
 
নর্উ ইয়র্ন  নসটির 2015-থত  মণযর িামমর এর্টি সমীযায় থখলর্া, থ া ার্,  ামসনার্াল থর্য়ার 
থপ্রািাক্ট এবিং থিাম থিলর্ থপ্রািামক্টর িাম নবমেিণ র্রা িময়মছ র্া উমেখমর্াগযভামব অ্র্ুরূ  নছল 
এবিং থিখা থগমছ থর্ 42  তািং  সময়, মনিলামির প্রময়াযর্ীয়  ণয  ুরুিমির  মণযর তুলর্ায় থবন  
বযয়বহুল। সিংগৃিীত তর্য অ্র্ুর্ায়ী, মনিলামির  ণয মমলয  ুরুিমির যর্য অ্র্ুরূ  আইমট্মমর থচময় 
গমে 7  তািং  থবন , র্ারীমির বযনক্তগত র্মের  মণযর িাম  ুরুিমির চাইমত 13  তািং  থবন । 
এই  ণযগুমলা প্রায়ই থর্র্া িওয়ায়, সমীযাটি অ্র্ুমার্ র্মর থর্ এই নিমসবগত নভন্নতা র্ারীমির যর্য 
তামির সারা যীবমর্র বযময় এর্টি উমেখমর্াগয আনর্নর্ থবাঝা নিমসমব আনবভুন ত িয়।  
  
এই খরমচর  ার্নর্যগুমলার িীিনস্থায়ী  নরণনত থ ময়মছ। মনিলারা এর্ই ধরমর্র  ণয থ মত  ুরুিমির 
থচময় তামির লাইফট্াইমমসর থর্াসন সবনত্র আমরা িাযার বযয় র্রমব, এবিং এই উচ্চতর খরচ 
নিসম ামযবল আয় এবিং সঞ্চময়র উ র প্রভাব থফলমব। এছাোও, নলঙ্গ মযনুরর বযবধার্, র্া র্ারী 
অ্র্ননর্নতর্ নবর্াম র  মর্ বাধা সৃনষ্ট র্মর এবিং রমের মনিলামির উ র থবন  ভারী িময়  মে, 
থর্বলমাত্র এই িামমর ববিমযই আরও বানেময় থতামল।  
  
অ্নফমস বমস তার র্ার্ার্ালীর্ গভর্নর কুময়মমা নলঙ্গ মযনুরর বযবধার্ র্মামর্ার প্রনতশ্রুনত প্রি নর্ 
র্মরমছর্। 2016 সামল গভর্নর মানসমর্র  মণযর উ র ট্যাক্স নর্নিদ্ধ র্মর আইমর্ স্বাযর র্মরর্ র্া 
নর্উইয়র্ন মর্ তর্ার্নর্ত "ট্যাম্পর্ ট্যাক্স" নর্নিদ্ধ র্রার যর্য প্রর্ম থস্ট্ট্গুমলার মমধয অ্র্যতম র্মর। 
2019 সামল, গভর্নর নর্ময়াগর্তন ামিরমর্ নর্ময়াগ ও  মিান্ননতর নসদ্ধান্ত থর্ওয়ার সময় থর্ার্ও 
আমবির্র্ারীর থবতমর্র ইনতিাস সম্পমর্ন  নযজ্ঞাসা বা নবমবচর্া র্রা নর্মিধ র্মর এর্টি র্তুর্ আইর্ 
স্বাযর র্মরর্,  া া ান  এর্ই আইর্ অ্র্ুসামর সমার্ থবতমর্রও বাধযতামমলর্ আইর্।  
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