
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা সম্পবি কম্বরর সীমা স্থায়ী করার জর্ে "নর্া ট্োক্স কোপ – নর্া বিল!" ("NO TAX 

CAP - NO DEAL!") কোম্বম্পইর্ চালু কম্বরর্  

  

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্: "আমরা আপর্ার নেম্বট্র আয়কর কমাম্বে যাবি এিং আমরা আপর্ার 

সম্পবি কম্বরর সীমা বর্র্নারণ করম্বে যাবি, নো আপবর্ জাম্বর্র্ যে  এটি 2 েোংম্বের নিবে হম্বি 

র্া। যবি আমাম্বির নেম্বট্র িাম্বজম্বট্ কম্বরর স্থায়ী সীমা বর্র্নারণ করা র্া হয়, োহম্বল আবম ো র্া 
হওয়া পযনন্ত উক্ত িাম্বজম্বট্ কখম্বর্াই স্বাক্ষর করি র্া।"  

  

এই িছম্বরর িাম্বজম্বট্ মর্েবিি নেবণর জর্ে কর ছাম্বের নক্ষম্বে বর্উ ইয়কন  কংম্বেম্বসর প্রবেবর্বর্িম্বলর 

(New York Congressional Delegation) সিসেগণ গভর্নম্বরর আহ্বাম্বর্ সাো নির্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সম্পত্তি কমরর সীমা স্থায়ী করমে "নর্া ট্যাক্স কযাপ – নর্া ত্তিল!" কযামম্পইর্ চাল ু

কমরর্। এই বছমরর বামজমট্ মধ্যত্তবি নেত্তির জর্য কর ছামের নেমে ত্তর্উ ইয়কন  কংমেমসর প্রত্তেত্তর্ত্তধ্দমলর 

সদসযগি গভর্নমরর আহ্বামর্ সাো নদর্। এই সপ্তামের শুরুমে, গভর্নর অ্ঙ্গীকার কমরর্ নে ত্তেত্তর্ স্থায়ী সম্পত্তি 

কর অ্ন্তভুন ক্তকরি ছাো নকামর্া বামজমট্ স্বাের করমবর্ র্া, পাশাপাত্তশ োর বামজমট্র অ্বত্তশষ্ট 

অ্োত্তধ্কারসমূেও উমেখ কমরর্।  

  

"নেমট্র সমবনাচ্চ কর েমলা সম্পত্তি কর আর এটি একটি ঘােক", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সরকার বত্তধ্নে 

খরমচর মাধ্যমম অ্র্ননর্ত্তেক চাপমক আমরা নশাচর্ীয় করমছ র্া ো ত্তর্ত্তিে কমর আমরা পত্তরবারগুমলার উপর 

নর্মক অ্র্ননর্ত্তেক চাপ কমামে চাই। আমরা আপর্ার নেমট্র আয়কর কমামে োত্তি এবং আমরা আপর্ার 

সম্পত্তি কমরর সীমা ত্তর্ধ্নারি করমে োত্তি, নো আপত্তর্ জামর্র্ নে এটি 2 শোংমশর নবত্তশ েমি র্া। আর আত্তম 

আজও আমগর মমোই ত্তর্ত্তিে কমর বলব: েত্তদ আমামদর নেমট্র বামজমট্ কমরর স্থায়ী সীমা ত্তর্ধ্নারি করা র্া 
েয়, োেমল আত্তম ো র্া েওয়া পেনন্ত উক্ত বামজমট্ কখমর্াই স্বাের করব র্া।"  

  

কংম্বেসমোর্ এবলয়ট্ এম্বেল িম্বলর্, "GOP কর নকমলঙ্কাত্তর (GOP Tax Scam) ত্তর্উইয়মকন র করদাোমদর 

উপর একটি অ্র্যায় নবাঝা চাত্তপময় ত্তদময়মছ, োমদরমক নপ্রত্তসমিমের কমপনামরট্ কর হ্রামসর জর্য অ্ত্তেত্তরক্ত মূলয 
ত্তদমে েময়মছ। েখর্ আত্তম ওয়াত্তশংট্মর্র নেট্ ও স্থার্ীয় কর (State And Local Tax, SALT) কেন মর্র সীমা 
প্রেযোর করার জর্য কাজ কমর োত্তি, েখর্ আমামদর অ্বশযই নেট্ পেনাময়র বাত্তসন্দামদর সাোেয করার অ্র্য 
উপায়গুমলা ত্তবমবচর্া করমে েমব। এমর্ সঙ্কট্পূিন সমময় সম্পত্তি কমরর নে সীমা ত্তর্ধ্নারি করা েময়মছ ো স্থায়ী 
র্া করা েমল অ্মর্ক গৃেকেন ামক জটিল সমসযায় পেমে েমব। আমামদর স্থার্ীয় ত্তমউত্তর্ত্তসপযাত্তলটি ও সু্কলগুমলার 

চাত্তেদার প্রত্তে গুরুত্ব নদয় এমর্ একটি সংমোজর্ এমেমে সোয়ক েমব।"  

  

https://www.governor.ny.gov/news/audio-rush-transcript-governor-cuomo-outlines-remaining-budget-priorities-0


 

 

কংম্বেসওমোর্ বর্ট্া এম. নলাউই িম্বলর্, "নেমেেু নপ্রত্তসমিে ট্রাম্প োর বামজট্ আমবদমর্র মাধ্যমম 

মধ্যত্তবিমদর প্রত্তে আবামরা লেয রামখর্, আত্তম পত্তরেমী পত্তরবারগুমলামক শত্তক্তশালী করমে এবং 
ত্তর্উইয়কন বাসীমদরমক অ্র্ননর্ত্তেক মুত্তক্ত ত্তদমে গভর্নর কুওমমার সামর্ কাজ চাত্তলময় নেমে নপমর গত্তবনে। গভর্নর 

কুওমমা েখর্ সম্পত্তি কমরর সীমা স্থায়ী করার লোইময় নর্েৃত্ব ত্তদমির্, েখর্ আত্তম এবং কংমেমসর ত্তর্উ ইয়কন  
প্রত্তেত্তর্ত্তধ্দমলর অ্র্যরা ত্তর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য নেট্ ও স্থার্ীয় কর (SALT) কেন র্ পুর্রুদ্ধার এবং কর 

র্যােযোর জর্য লোই করত্তছ।"  

  

কংম্বেসমোর্ হাবকম নজফবরস িম্বলর্, "গে ছয় বছমর, সম্পিি  কমরর সীমা কম ার পত্তরেমী ত্তর্উ 

ইয়কন বাসীমদর 24 ত্তবত্তলয়র্ মাত্তকন র্ িলামররও নবত্তশ অ্র্ন সােয় কমরমছ। এখর্ পেনন্ত, নসই গুরুত্বপূিন ত্তর্রাপিা 
বলয় অ্স্থায়ীই রময় নগমছ। স্থায়ী কর সীমা ত্তর্ধ্নারি কমর করদাোমদর রো করার সময় এখর্ই। এই ত্তবষময় 

গভর্নর কুওমমার প্রত্তেশ্রুত্তে ও নর্েৃমত্বর জর্য োমক ধ্র্যবাদ জার্ামর্া উত্তচে।"  

  

কংম্বেসমোর্ ের্ পোবিক মোলবর্ িম্বলর্, "গে বছর কংমেমস ত্তরপাবত্তলকার্রা একটি ট্যাক্স ত্তস্কম (tax 

scheme) পাস কমরমছ ো ধ্র্কুমবরমদর এমর্ত্তক আরও কর সুত্তবধ্া প্রদার্ করমে ত্তর্উইয়মকন র মধ্যত্তবি 

পত্তরবারগুত্তলর পমকট্ খাত্তল কমর ত্তদময়মছ। আমামদরমক এখমর্া এই োসযকর পত্তরকল্পর্াটি প্রেযাোর করমে েমব, 

পাশাপাত্তশ সম্পত্তি কমরর সীমা স্থায়ী করায় নে েত্তে েময়মছ ো হ্রাস করার লোইময়র জর্য গভর্নর কুওমমার 

প্রত্তে আত্তম সত্তেযকার অ্মর্ন কৃেজ্ঞো জার্াত্তি।"  

  

কংম্বেসমোর্ জর্ কোট্ম্বকা িম্বলর্, "বছমরর পর বছর, নসন্ট্রাল ত্তর্উ ইয়মকন র গৃেকেন ারা নদমশ নমাট্ামুটি 

সমবনাচ্চ সম্পত্তি কর প্রদার্ কমর আসমছ। আমামদর করদাোমদরমক দীঘনমময়াদী ত্তর্িয়ো নদয়া প্রময়াজর্, আর 

সম্পত্তি কমরর সীমা স্থায়ী করা মামর্ নকবল োই করা। উচ্চ সম্পত্তি কর আমামদর নেমট্র অ্র্ননর্ত্তেক প্রবৃত্তদ্ধ 

অ্জন র্মক আমরা নবত্তশ দবুনে কমরমছ এবং আত্তম অ্র্নপূিন কর মওকূফ অ্জন মর্র এই প্রমচষ্টামক সমর্নর্ কত্তর।"  

  

কংম্বেসমোর্ ট্ম সঅুজবস িম্বলর্, "ত্তর্উ ইয়কন  নেমট্র কম ার পত্তরেমী পত্তরবারগুমলা, োরা ইমোমমধ্য নেট্ 

ও স্থার্ীয় কর (SALT) কেন মর্র অ্র্যায় সীমায় জজন ত্তরে, োরা সম্পত্তি কমরর একটি স্থায়ী সীমার জর্য 
ত্তবমোভ করমছ। একটি স্থায়ী কর সীমার ত্তর্িয়ো লে লে গৃেকেন ামদরমক মুত্তক্ত ও মমর্র শাত্তন্ত নদমব, ত্তর্উ 

ইয়মকন  বসবামসর জর্য ো োমদর দরকার। 2006 সাল নর্মক এবং েখর্ আত্তম ত্তর্উ ইয়কন  নেট্ কত্তমশর্ অ্র্ 

প্রপাটিন  ট্যাক্স ত্তরত্তলফ (New York State Commission on Property Tax Relief) এর নচয়ারমযার্ 

ত্তেমসমব দাত্তয়ত্ব পালর্ কমরত্তছ েখর্ নর্মক আত্তম সম্পত্তি কমরর সীমা ত্তর্ধ্নারিমক সমর্নর্ কমর আসত্তছ। এই 
আইর্টি কেট্া গুরুত্বপূিন এ বযাপামর গভর্নর কুওমমার নচময় নকউ ভামলা জামর্র্ র্া ত্তেত্তর্ সবনপ্রর্ম সম্পত্তি 

কমরর সীমা ত্তর্ধ্নারমির ত্তবলটি পাস কমরর্। েত্তদ নকউ ত্তর্উ ইয়কন বাসীমদরমক সম্পত্তি কমরর একটি স্থায়ী সীমা 
ত্তর্ধ্নারি কমর ত্তদমে পামরর্ োেমল ত্তেত্তর্ অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং আত্তম োর প্রমচষ্টামক 100% সমর্নর্ কত্তর।"  

  

2011 সামল, গভর্নর কুওমমা সম্পত্তি কর স্থায়ীভামব ত্তর্য়ন্ত্রমি ত্তর্ময় আসার অ্ঙ্গীকার কমরত্তছমলর্। সম্পত্তির 

কমরর সীমা স্থায়ী করার জর্য কময়ক বছর ধ্মর নচষ্টা করার পর, ত্তর্উ ইয়কন  সবনপ্রর্ম 2% সম্পত্তি কর সীমা 
পাশ কমরমছ। 2012 সামল কমরর সীমা বাস্তবাত্তয়ে েওয়ার পমর, 2000 নর্মক 2010 সাল পেনন্ত সম্পত্তি কমরর 

গে বৃত্তদ্ধ 5.3% নর্মক নবমে বছমর 1.9% েময়মছ, এবং নেট্জমুে করদাোর প্রায় 24.4 ত্তবত্তলয়র্ মাত্তকন র্ িলার 

সােয় কমরমছ।  

  



 

 

একটি স্থায়ী সম্পত্তি কমরর সীমার সুত্তবধ্াগুত্তল সুস্পষ্টভামব বযাখযা করমে, সম্পত্তি কমরর সীমা অ্র্েুায়ী 
করদাোরা কেট্া কর সােয় কমরমছর্ এবং আগামী 10 বছমর একটি স্থায়ী সম্পত্তি কমরর সীমার মাধ্যমম 

কেট্া কর সােয় করমে পারমবর্ ো েুমল ধ্রার জর্য গভর্নর কুওমমা একটি ত্তিত্তজট্াল ট্যাক্স কযালকুমলট্র 

প্রকাশ কমরমছর্।  

  
###  
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