
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাজ্ে িাম্বজ্ম্বে অবিবরক্ত 2.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার রাজ্স্বম্বক স্বীকৃবি 
বিম্বি আইর্সভার সাম্বে সম্মি হওয়ার কো ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
অবিবরক্ত রাজ্স্ব অোরু্য়াল কম্বেোস ঘ ারকাম্বের অংে বহসাম্বি স্বীকৃি এিং বিবিক মহামারী 

ঘেম্বক অেননর্বিক পরু্রুদ্ধার প্রিোো োবিম্বয় যািার সময় করা হম্বে  
  

রাজ্ে এখম্বর্া একটি 17.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর িইু িেম্বরর রাজ্ম্বস্বর ক্ষবির সমু্মখীর্, এিং 
ঘযম্বহিু COVID-19 অেননর্বিক অবর্শ্চয়িাম্বক অিোহি রাখার কারম্বণ ঝুুঁ বক রম্বয় ঘগম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দইু বেমর অ্তিতরক্ত রাজস্ব বাবদ 2.5 
তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিারমক স্বীকৃতি তদমি আইর্সভার উভয় কমের সামে ঐকমিয হময়মে। চুতক্তটি 
ঐকমমিযর রাজস্ব পূবনাভাস প্রতিয়ার মাধ্যমম ঐকযমমিয ঘপ ৌঁেমর্া হয়, ো বাতষনক বামজট প্রণয়মর্র 
একটি গুরুত্বপূণন পদমেপ োর মাধ্যমমএকতজতকউটিভ এবং ঘিতজমেচার অ্েননর্তিক ভতবষযদ্বাণী এবং 
এই ভতবষযদ্বাণী ঘে রাজস্ব প্রদার্ করমব ঘস তবষময় সম্মি হমব । এই ঐকযমমিযর মাধ্যমম বিন মার্ 
অ্েনবেমর ো 31 মাচন  ঘেষ হমব প্রায় 1 তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার এবং আগামী অ্েনবেমর প্রায় 1.5 
তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার অ্তিতরক্ত রাজস্ব স্বীকৃতি পামব। তকন্তু, রাজয এখমর্া দইু বেমর 17.5 
তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার রাজমস্বর েতির সামে িডাই করমে, এবং এই ঐকযমিয অ্র্ুোয়ী, উচ্চ 
ঝুৌঁ তক রময় ঘগমে ঘেমহিু এখমর্া ঘদে জমুড COVID-19 িার প্রভাব তবস্তার কমর ঘরমখমে এই 
ঝুৌঁ তকর সামে ঘে এমক তর্য়ন্ত্রণ করমি র্া পারার ফমি অ্েনর্ীতির খািগুতি আবার বন্ধ হময় ঘেমি 
পামর।  
  
"েখর্ অ্েনর্ীতি প্রিযাোর বাইমর বাডমে এবং টিকার সরবরাহ র্িুর্ আো তদমে, িখর্ আমামদর 
অ্বেযই বুতিমার্ োকমি হমব ঘেমহিু COVID-19 এর তবস্তার অ্বযাহি আমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "তর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীতি পুমরাপতুর পুর্রুিামরর জর্য, পূবনবিী ঘর্িৃত্ব তর্উ ইয়কন মক 
মহামারী ঘেমক রো করমি বযেন হওয়ার পর ঘফডামরি সরকারমক অ্বেযই 15 তবতিয়র্ মাতকন র্ 
ডিার সাহােয প্রদার্ করমি হমব এবং রাজয এবং স্থার্ীয় কমরর (State And Local Tax, 
SALT) োডমোগযিার উচ্চসীমার অ্বসার্  টামি হমব। এই ঐকযমমিয ঘপ ৌঁোমর্ার জর্য এবং 
বামজট প্রতিয়ামক এতগময় তর্ময় োওয়ার জর্য সংসদমক ধ্র্যবাদ।"  
  
এই ঐকযমমিযর অ্ধ্ীমর্, একতজতকউটিভ এবং ঘিতজমেচার তর্উ ইয়কন  রামজয ঘবির্-তভতিক 
কমনসংস্থার্ অ্েনবেমর 8.8 েিাংে বৃতি পামব  



 

 

  
2022 সাি, ো 1 এতপ্রি ঘেমক শুরু হমে, বিন মার্ অ্েনবেমর র্াটকীয়ভামব 12.1 েিাংে পিমর্র 
পর, 2021 অ্েনবেমর। 2021 অ্েনবেমর বযতক্তগি আময়র বৃতি 6.5 েিাংে এবং 2022 অ্েনবেমর 
2.8 েিাংে এবং 2022 অ্েনবেমর মজতুর বৃতির হার 6.4 েিাংে হমব বমি ধ্ারণা করা হমে, 
অ্েনবের 2021 এ 2.6 েিাংমের অ্বর্তির পমর।  
  
ঘেে িাম্বজ্ে বডম্বরক্টর রিারেন  এ . মুবজ্কা িম্বলম্বের্, "প্রিযাোর ঘচময় ঘবতে রাজস্ব আসমে একটি 
সুখবর, তকন্তু আমরা এখমর্া মহামারীর কারমণ সষৃ্ট তবধ্বংসী রাজমস্বর েতির সামে িডাই করতে 
ো আমামদর ঘফডামরি সরকারমক অ্ফমসট করমি হমব োমি আমরা দইু বের ধ্মর ঘবসিাইর্ 
পতরমষবা প্রদার্ করা চাতিময় ঘেমি পাতর। এই র্িুর্ রাজস্বগুতি ঘকন্দ্রীয় িহতবি আর উপিব্ধ র্া 
হওয়ার পর বাইমরর বেরগুমিামি  াটতি কমামি বযবহার করা হমব।"  
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