
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/31/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং শ্রবমক নর্তারা COVID-19 মহামারীর ফম্বল ভয়ািহ িাম্বেট ঘাটবত 
নমাকাম্বিলায় 59 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদাম্বর্র ের্ে কংম্বেম্বের প্রবত আহ্বার্ োবর্ম্বয়ম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  নেট এিং বর্উ ইয়কন  বেটি প্রবতিন্ধকতা এড়াম্বত হাোর হাোর শ্রবমম্বকর ের্ে 

কমনেংস্থার্ প্রদার্ কম্বর এমর্ গুরুত্বপরূ্ন অিকাঠাম্বমা প্রকম্বে েংকট এড়াম্বত নফডাম্বরল তহবিম্বলর 
েীির্ রক্ষাকারী ইর্ম্বেকের্ প্রম্বয়াের্  

  
SALT িাবতম্বলর ের্ে কংম্বেম্বের প্রবত আহ্বার্ োর্ার্  

  
কুওম্বমা, শ্রবমক নর্তৃিৃন্দ: "এমর্বক যবদ নেট এিং স্থার্ীয় েরকার খরচ হ্রাে কম্বর, কর িৃবি কম্বর 
এিং নেিা হ্রাে কম্বর, তাহম্বল রােস্ব ঘাটবত বিবলয়র্ ডলাম্বরর মম্বযে থাকম্বি। উপরন্তু, নেট ও 
স্থার্ীয় েরকারম্বক এই যরম্বর্র পদম্বক্ষপ বর্ম্বত িাযে করা শুযুমাত্র নিদর্াম্বক আম্বরা িাবড়ম্বয় তুলম্বি 

এিং নদম্বের অথনর্ীবত পরু্রুিাম্বরর ের্ে েময় িাবড়ম্বয় নদম্বি।"  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং নর্উ ইয়মকন র নবনিষ্ট শ্রনমক নর্তারা আজ কংমেসমক নেমের হাজার 
হাজার শ্রনমমকর চাকনর ও জীবর্-জীনবকার উপর নবপর্নয়কর বামজমের ঘােনত নমাকামবলায় 59 
নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার সরবরামহর আহ্বার্ জানর্ময়মের্। গভর্নর এবং শ্রনমক নর্তারা নেডামরল 
প্রনতনর্নিমের কামে একটি নচঠি পাঠিময়মের্ র্া গুরুত্বপূর্ন অ্বকাঠামমাগত প্রকল্পগুনল তানলকা করমব 
র্া নেডামরল তহনবল বযনতমরমক প্রভানবত হমব এবং হাসপাতালগুনল, সু্কল ও প্রনতষ্ঠার্গুনল র্ার দ্বারা 
সমনথনত হমব। নর্উ ইয়কন  নেে, নর্উ ইয়কন  নসটি এবং অ্র্যার্য স্থার্ীয় সরকার চলমার্ COVID-19 
মহামারীর কারমর্ বযাপক ঘােনতর সম্মখুীর্ হমে।  
  
গভর্নর ও শ্রনমক নর্তারা কংমেসমকও এই কর পনরবতন র্টি বানতল করার আহ্বার্ জানর্ময়নেমলর্ র্া 
নেে ও স্থার্ীয় কর োড় (State and Local Tax Deduction, SALT)-নক অ্পসারর্ কমর।  
  
বযাপক নবঘ্ন এড়ামত চলনত অ্থনবেমর নর্উ ইয়কন  নেমের 30 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রময়াজর্। নর্উ 
ইয়কন  নসটির জর্য 9 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রময়াজর্, নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমর স্থার্ীয় সরকামরর 
প্রময়াজর্ 4.5 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার, MTA-এর জর্য 12 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রময়াজর্ এবং 
নর্উ ইয়কন  ও নর্উ জানসনর বন্দর কততন পমের (Port Authority of New York and New Jersey) 
3 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রময়াজর্। নকন্দ্রীয় তহনবল সহায়তা করমব:  
  



 

 

• JFK এবং লাগানডন য়া নবমার্বন্দর পুর্নর্নমনার্, র্া হাজার হাজার নবসরকানর খামতর কমী 
নর্ময়াগ কমর  

• MTA-এর 51 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর মূলির্ পনরকল্পর্া  
• ইে সাইড এমেস এবং র্তুর্ নপর্ নেির্  

  
নচঠিটির সমূ্পর্ন বাতন া নর্মচ নেওয়া হমলা:  
  
নপ্রয় নেডামরল প্রনতনর্নি:  
  
COVID-19 মহামারী এবং এর অ্থননর্নতক প্রভামবর কারমর্, নর্উ ইয়কন  নেে একটি অ্সম্ভব আনথনক 
পনরনস্থনতমত আমে।  
  
নেে এবং স্থার্ীয় সরকারগর্ এই বের এবং পরবতী বেমর আর্ুমানর্ক 59 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার 
ঘােনতর মুমখামুনখ হমে। নর্উ ইয়কন  নসটি, েয নমমরাপনলের্ রার্নজে অ্থনরটি, নর্উ ইয়কন  এবং নর্উ 
জানসনর বন্দর কততন পে স্বতন্ত্রভামব অ্নর্য়নন্ত্রত ঘােনতর সমু্মখীর্ হয়। একইভামব, নবসরকানর খামতর 
বযবসা রাজস্ব হানরময়মে এবং হাজার হাজার চাকনর হানরময়মে।  
  
নেে প্রমচষ্টার নকামর্া সমন্বয় নর্ই র্া নেডারাল সহায়তা োড়াই এই আনথনক সঙ্কে নমাকামবলা 
করমব। এমর্নক র্নে নেে এবং স্থার্ীয় সরকারগর্ খরচ কনমময় আমর্, কর বতনি কমর এবং 
পনরমেবাগুনল হ্রাস কমর, তবুও রাজমস্বর ঘােনত কময়ক নবনলয়র্ ডলামরর মমিয থাকমব। উপরন্তু, 
নেে এবং স্থার্ীয় সরকারমক এই িরমর্র পেমেপ নর্মত বািয করা শুিুমাত্র নবের্ামক আমরা 
বানড়ময় তুলমব এবং নেমির অ্থনর্ীনত পুর্রুিামরর জর্য সময় বানড়ময় নেমব। প্রায় সকল 
অ্থনর্ীনতনবে একমত নর্ নেে এবং স্থার্ীয় সরকারগর্মক কমী োাঁোই করমত বািয করা এবং নসবা 
হ্রাস করা জাতীয় পুর্রুিামরর উপর নর্নতবাচক প্রভাব নেলমব। আমরা 2007-2009 সামল 
সবনমিে আনথনক সঙ্কে নর্ময় নেমখনে এবং আমরা জানর্ নর্ এটি আবার একটি নবমিে উপাময় উন্নয়র্ 
হমব।  
  
এই নেডামরল প্রিাসর্ অ্মর্ক েনত কমরমে - SALT কর "সংস্কার" এর মমতা র্ীনত র্া নর্উ 
ইয়কন বাসীমের উপর কর বতনি কমর এবং ববেমযমূলক র্ীনত র্া "সঞ্চয়" এবং েবুনল নর্উ 
ইয়কন বাসীমের আমরা প্রানিক কমর নতামল। COVID এর প্রনতনিয়ায় নেডামরল প্রিাসর্ ইমতামমিয তার 
অ্মর্ক রাজনর্নতক অ্োনিকার অ্জন র্ কমরমে। নর্উ ইয়কন বাসীমের রো র্া কমর আমরা আমরকটি 
আইর্ পাস হমত নেমত পানর র্া।  
  
নর্উ ইয়কন  নেমের চলনত অ্থনবেমর এবং পরবতীমত বযাপক নবিতঙ্খলা এড়ামত 30 নবনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার তহনবল প্রময়াজর্। একইভামব, নর্উ ইয়কন  নসটির জর্য 9 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রময়াজর্, 
নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমর স্থার্ীয় সরকামরর প্রময়াজর্ 4.5 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার, MTA এর জর্য 
12 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার এবং বন্দর কততন পমের 3 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রময়াজর্। বন্দর 
কততন পমের প্রকল্প লাগানডন য়া ও JFK নবমার্বন্দর পুর্নর্নমনার্ প্রকল্প বতন মামর্ হাজার হাজার নবসরকানর 



 

 

খামতর নর্মনার্ শ্রনমক নর্ময়াগ করমে। MTA এর 51 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর মূলির্ পনরকল্পর্া 
স্থনগত থাকমব এবং ইে সাইড এমেস এবং একটি পুর্রুজ্জীনবত নপর্ নেির্ হানরময় র্ামব, হয়মতা 
নচরকামলর জর্য। আমামের এই সব চাকনর এবং এই প্রকল্পগুনল হারামর্া উনচত র্য় - এগুমলা নর্উ 
ইয়মকন র অ্থননর্নতক ভনবেযৎমক মজবুত করার জর্য প্রময়াজর্ীয়। হাসপাতাল, সু্কল এবং সরকারী 
কমনচারীরা COVID এর সময় বীরত্বপরূ্ন কাজ কমরমে এবং এখর্ তামের সুরনেত করমত হমব, 
নবমিে কমর র্খর্ আমরা সু্কল পুর্রায় খুলমবা এবং িরৎকামলর অ্নতনরক্ত স্বাস্থয চযামলঞ্জসমূহ 
অ্র্ুমার্ করুর্। েনতকারক এবং আপনিকর SALT েযাে "সংস্কার", আইর্মক অ্বিযই বানতল 
করমত হমব, র্া নর্উ ইয়কন  নেমের জর্গর্মক প্রনত বের অ্নতনরক্ত 15 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার বযয় 
করায়।  
  
র্নে আমরা ঐকযবি হময় োাঁড়াই, তাহমল আমরা পরানজত হব র্া। ইনতহামসর এই মুহূমতন  আমামের 
ঐকযবি হমত হমব।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
জজন  নেিাম  
গযানর লাবারমবরা  
জর্ সযামুময়লসর্  
মাইমকল মুলগ্রু  
অ্যানি নপালাো  
নহর্নর গযানরমডা  
ওময়র্ নেন্স  
নমনর সনুলভার্  
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