অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/28/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

সম্পবি কম্বরর স্তর স্থায়ী করম্বে এিং মধ্েবিম্বির কর কেনর্ করম্বে গভর্ন র কুওম্বমা মধ্েবিম্বির জর্ে
কম্বরর র্োয্েোর প্রচারাবভয্ার্ আরম্ভ করম্বলর্

স্থায়ী সম্পবি কম্বরর স্তম্বরর মাধ্েম্বম আগামী 10 িছম্বর করদাোরা কে কর সাশ্রয় করম্বে পারম্বির্
ো েু ম্বল ধ্রম্বে বিবজটাল টোক্স কোলকুম্বলট প্রকাে কম্বরম্বছর্
সম্পত্তি করেে স্তে স্থায়ী কেরে এবং মধ্যত্তবরিে কে কেত ন কেরে গভনতে কুওরমা আজ মধ্যত্তবরিে জনয করেে
নযায্যোে প্রচাোত্তভয্ান (Tax Fairness for the Middle Class Campaign) আেম্ভ করেরেন। একটি
স্থায়ী সম্পত্তি করেে স্তরেে সুত্তবধ্াগুত্তি সুস্পষ্টভারব বযাখ্যা কেরে, সম্পত্তি করেে স্তে অনুয্ায়ী কেদাোো
কেটা কে সাশ্রয় করেরেন এবং আগামী 10 বেরে একটি স্থায়ী সম্পত্তি করেে স্তরেে মাধ্যরম কেটা কে সাশ্রয়
কেরে পােরবন ো েু িে ধ্োে জনয গভনতে কুওরমা একটি ত্তিত্তজটাি টযাক্স কযািকুরিট প্রকাশ করেরেন।
"দদরশে মরধ্য ত্তনউ ইয়রকত সম্পত্তিে কে সবরেরক দবত্তশ এবং আমো আমারদে ঐত্তেহাত্তসক 2 শোংশ স্থানীয়
সম্পত্তি করেে স্তে পাশ কোে আরগ পয্তন্ত ত্তনউ ইয়কত বাসীরদে উপে োরদে বাত্তিে জনয করেে দবাঝা চাপারনা
হে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এখ্ন য্ুক্তোষ্ট্রীয় সেকাে আমারদে ত্তপেরনে ত্তদরক ত্তনরয় য্ারেন এবং দেট
এবং স্থানীয় কে ত্তিিাকশনগুত্তিে উপে োে ত্তবধ্বংসী মাত্রাে মাধ্যরম ত্তনউ ইয়কত বাসীরদে উপে কায্তকেভারব
কে বৃত্তি কেরেন। আমারদে স্থানীয় সম্পত্তি করেে স্তে স্থায়ী কেরে হরব, মধ্যত্তবরিে কে কেত ন কেরে হরব
এবং দেট এবং স্থানীয় কে (State and Local Tax, SALT) এে সারে িিাই কেরে হরব য্ারে দখ্রট খ্াওয়া
মানুরেো বুঝরে পারেন দয্ আমো োরদে পারশ আত্তে।"
"দখ্রট খ্াওয়া মানুেরদে জনয কে কমারনা এই প্রশাসরনে কারে সবসমরয়ে মে সবরেরক গুরুত্বপূর্,ত এবং করেে
স্তে স্থায়ী কেরি ো আত্তেতক দবাঝা কমারে সহায়ো কেরব", ললম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি ল াচু ল িম্বলর্।
"নেু ন য্ুক্তোষ্ট্রীয় কে বযবস্থাে মাধ্যরম য্খ্ন মধ্যত্তবি জনসাধ্াের্ ও োরদে পত্তেবােবগতরক আক্রমর্ কো
হরে, েখ্ন আমো সকরিে জনয করেে নযায্যো ত্তনত্তিে কেরে িিাই কো অবযাহে দেরখ্ত্তে।"
2011 সারি, গভনতে কুওরমা স্থায়ীভারব এবং সকরিে জনযসম্পত্তি কে ত্তনয়ন্ত্ররর্ ত্তনরয় আসাে শপে করেত্তেরিন।
সম্পত্তিে করেে স্তে স্থায়ী কোে জনয করয়ক বেে ধ্রে দচষ্টা কোে পে, ত্তনউ ইয়কত সবতপ্রেম 2% সম্পত্তি কে
পাশ করেরে। 2012 সারি করেে স্তে বাস্তবাত্তয়ে কোে পরে, 2000 দেরক 2010 সাি পয্তন্ত সম্পত্তি করেে দশ
বেরেে গি বৃত্তি 5.3% দেরক দবরি বেরে 1.9% হরয়রে, এবং দেট জুরি 24.4 ত্তবত্তিয়ন িিাে কেদাোে
সাশ্রয় তেত্তে করেরে। সম্পত্তি করেে স্তে দেরটে দীর্তরময়াদী প্রবর্ো এবং ত্তদশা পত্তেবেত ন করেরে।
প্রচাোত্তভয্ানটিে অংশ ত্তহসারব, গভনতে োে ঐত্তেহাত্তসক মধ্যত্তবি কে কেত রনে কারজ প্রত্তেশ্রুত্তেবি দেরকরেন।
এইসব সংস্কােগুত্তি অনুয্ায়ী, আরয়ে উপে ত্তভত্তে করে মধ্যত্তবিরদে জনয করেে হাে 5.5 শোংশ ও 6 শোংরশ

দনরম য্ারব, য্খ্ন কেত রনে হােগুত্তি সম্পূর্ভ
ত ারব কাে - মধ্যত্তবরিে জনয আয়কে কেত রনে হাে 20 শোংশ পয্তন্ত
করম য্ারব - এবং 2025 সাি নাগাদ মরধ্য েয় ত্তমত্তিয়ন কে প্রদানকােীে জনয প্রায় 4.2 ত্তবত্তিয়ন িিাে বাত্তেতক
সাশ্রয় তেত্তে হরব। নেু ন হাে দেজ-ইন হওয়াে সারে, এটি হরব 70 বেরেে মরধ্য দেরটে মধ্যত্তবি দশ্রর্ীে জনয
সবতত্তনম্ন কে হাে।
গভনতে অযান্ড্রু এম. কুওরমা োষ্ট্রপত্তে ট্রারম্পে সারে গেকারিে তবঠরকে পে আজ পূর্ত দেট এবং স্থানীয় কে
দেয়ারেে অবসান র্টারনাে ত্তবধ্বংসী প্রভাব ত্তনরয় করেে নযায্যোে জনয িিাইরয়ে একটি দদশবযাপী
প্রচাোত্তভয্ান শুরু করেরেন, য্া ত্তনউ ইয়কত এবং অনযানয প্রধ্ান গর্োত্তন্ত্রক দেটগুত্তিরে পরোক্ষভারব প্রভাত্তবে
করেরে। ত্তিরসম্বে ও জানুয়াত্তে মারস ত্তনউ ইয়রকত বযত্তক্তগে আয়কে পত্তেরশাধ্ দেরক প্রাপ্ত অেতোত্তশরে 2.3
ত্তবত্তিয়ন িিাে হ্রাস পত্তেিত্তক্ষে হরয়রে। একই সময়কারিে অনুরূপ অবস্থাে দেটগুত্তিে েিােরিে সারে ত্তনউ
ইয়রকত ে োজস্ব হ্রাস পাওয়া সঙ্গত্তেপূর্ত। সম্পূর্ত SALT কেত নরয্াগযো পুনরুিাে কেরে এবং প্রধ্ান গর্োত্তন্ত্রক
োজযগুত্তিরে তবেমযমূিক অেতননত্তেক আক্রমর্ বন্ধ কেরে গভনতে কংরেসরক আহ্বান করেরেন।
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