
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা S5072-A/S6146 স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ যা কর ও অর্ন বিভাম্বগর (DEPARTMENT OF 

TAXATION AND FINANCE) কবমের্ারম্বক বর্ম্বদন ে দদয় মাবকন র্ হাউজ ওম্বয়জ অোন্ড বমন্স 
কবমটির (US HOUSE WAYS & MEANS COMMITTEE) দেয়ারপার্নম্বর্র, মাবকন র্ বর্ম্বর্ট 

ফাইর্ান্স কবমটি (US SENATE FINANCE COMMITTEE) িা জম্বয়ন্ট কবমটি অর্ টোম্বের্ম্বর্র 
(JOINT COMMITTEE ON TAXATION) বলবিত অর্ুম্বরাম্বের বভবিম্বত রাম্বজের আয়কর বরটার্ন 

এিং বরম্বপাটন  দেয়ার করম্বত  
  

কুওম্বমাোঃ "বর্উ ইয়কন  দেট টোে দকাম্বে আইর্ িলিতকরণ িোবতক্রম র্ংম্বোের্ কম্বর, যাম্বত তা 
কংম্বেের্াল টোে র্ম্পবকন ত কবমটিগুবলম্বক (Congressional tax-related committees) অন্তভুন ক্ত 
কম্বর, আমাম্বদর গণতাবিক বর্ম্বেমম্বক আম্বরা েবক্তোলী কম্বর এিং বর্বিত কম্বর দয দকউ আইম্বর্র 

উম্বেন র্য়।"  
  

  
গভর্নর কুওম ো আজ S.5072-A/A.7194A এবং S.6146/A.7750 স্বোক্ষর কমর আইর্ হিমেমব 
প্রণয়র্ কমরর্ যো হর্উ ইয়কন  স্টেমের েযোক্স স্টকোমে আইর্ বলবতকরমণর বযোহতক্র  েংম োধর্ কমর 
কংমে র্োল কর-েম্পহকন ত কহ টিগুহল অন্তভভন ক্ত করমত।  
  
"কর েংক্রোন্ত স্টগোপর্ীয়তো অতযন্ত গুরুত্বপূণন - বযোহতক্র  িল ববধ তদন্ত ূলক আইর্ বলবতকরণ 
উমে য", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হর্উ ইয়কন  স্টেে েযোক্স স্টকোমে আইর্ বলবতকরণ বযোহতক্র  
েংম োধর্ কমর, যোমত তো কংমে র্োল েযোক্স েম্পহকন ত কহ টিগুহলমক (Congressional tax-related 
committees) অন্তভভন ক্ত কমর, আ োমদর গণতোহিক হেমে মক আমরো  হক্ত োলী কমর এবং হর্হিত 
কমর স্টয স্টকউ আইমর্র উমধন র্য়।"  
  
হর্হদনষ্টভোমব, হবলটি েযোক্স লয (পোেনর্োল ইর্কো  েযোক্স) এর স্টেক র্ 697 স্টক েংম োধর্ কমর 
একটি র্তভ র্ েোবমেক র্ স্টযোগ করমত যো কর ও অর্নর্ীহত হবভোমগর কহ  র্োরমক রোমজযর ইর্কো  
েযোক্স হরেোর্ন ও হরমপোেন  ভোগ করোর হর্মদন  স্টদয়  োহকন র্ িোউজ ওময়জ অযোন্ড হ ন্স কহ টির 
স্টেয়োরপোেনমর্র,  োহকন র্ হেমর্ে ফোইর্োন্স কহ টি বো জময়ন্ট কহ টি অর্ েযোমক্সেমর্র হলহিত 
অর্ভমরোমধর হভহিমত। এ র্ স্টকোর্ তর্য যোর প্রকো  রোজয বো স্টফেোরোল আইর্ লঙ্ঘর্ করমব বো 
বযহক্তগত স্টগোপর্ীয়তোর উপর আঘোত হিমেমব গণয িমব (স্টয র্ স্টেো োল হেহকউহরটি র্ম্বর, 
আকোউন্ট র্ম্বর, এবং বোেস্থোমর্র ঠিকোর্ো েংক্রোন্ত তর্য) স্টত র্ তর্য েম্পোদর্ো করোর দোয় 
কহ  র্োমরর।  
  



 

 

এ র্ অর্ভমরোমধর েোমর্ েযোক্স হরেোমর্নর েোটিন হফমকে বো হরমপোেন  অর্ভমরোধ করো িময়মে একটি হর্হদনষ্ট 
এবং ববধ আইহর্ উমেম য, অর্ভমরোধকোরী কহ টি একটি হলহিত অর্ভমরোধ কমরমে  োহকন র্ স্টেমক্রেোহর 
অফ স্টেজোহরর (U.S Secretary of the Treasury) কোমে েম্পহকন ত স্টফেোরোল হরেোমর্নর বো স্টেই 
েংক্রোন্ত তমর্যর জর্য এবং স্টেই হরেোর্নগুহল অর্ভমরোধকোরী কহ টি এ র্ভোমব বযবিোর করমবর্ যো 
স্টফেোরোল আইমর্র েোমর্ েো ঞ্জেযপূণন যো স্টেই একই কহ টিগুহলমক  োহকন র্ স্টেজোহর স্টর্মক েযোমক্সর 
হরেোর্নগুহল অর্ভমরোধ করমব এবং প্রোপ্ত িমব।  
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