
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের স্মরণ কবরম্বয় বেম্বলর্ যে "ব িংক ট্োক্স" বর্ম্বেধাজ্ঞা আজ যেম্বক 
কােনকর হম্বে  

  
বলঙ্গ বভবিক "উম্বেখম্বোগেভাম্বি অর্ুরূ " যভাক্তা  ণে িা  বরম্বেিার জর্ে একটি বভন্ন মূলে চাজন  

করা যেম্বক িেিসাসমূহ বর্বেদ্ধ  
  

2021 অেনিছম্বরর িাম্বজট্ এিিং গভর্নম্বরর 2020 সাম্বলর র্ারী এম্বজন্ডার একটি গুরুত্ব ণূন অিংে 
বহম্বসম্বি "ব িংক ট্োক্স" বর্বেদ্ধ করা হম্বয়ম্বছ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আজ ঘেমক র্তুর্ সংস্কার কােনকর হমে 
ব্যব্সায়ীমের "প ংক ট্যাক্স" চাজন  করা পর্পষদ্ধ করার জর্য, অ্র্যোয ো "উমেখমোগযভামব্ অ্র্ুরূ " 
ঘভাক্তা  ণয ব্া  পরমষব্ার জর্য পব্পভন্ন মূল্য চাজন  করার অ্ভযাস পহমসমব্  পরপচত ো পব্পভন্ন পল্মের 
কামে ব্াজারজাত করা হয।  
 
এপিল্ মামস গভর্নর 2021 অ্েনব্েমরর পর্উ ইযকন  ঘেট্ ব্ামজমট্ স্বাক্ষর কমরর্, োর মমযয "প ংক 
ট্যাক্স" পর্পষদ্ধ করার গভর্নমরর িস্তাব্ অ্ন্তভুন ক্ত পেল্। এই র্তুর্  েমক্ষ  অ্র্েুায়ী পর্পেনষ্ট  পরমষব্া 
িোর্কার়ী সংস্থাগুপল্মক অ্র্ুমরায সাম মক্ষ েযান্ডার্ন  সাপভন মসর জর্য মূল্য তাপল্কা ঘ াে করমত হমব্ 
এব্ং ঘেট্ আইমর্র অ্য়ীমর্ পল্ে-পভপিক মূল্য বব্ষময পর্পষদ্ধ তা উমেখ করমত হমব্। ঘে সব্ 
ব্যব্সা এই আইর্ ল্ঙ্ঘর্ কমর, তামেরমক ঘেওযাপর্ শাপস্তর আওতায আর্া হমব্।  
  
"পর্উ ইযকন  র্ার়ী অ্পযকামরর অ্গ্রগপতমত জাপতমক ঘর্তৃত্ব পেমে এব্ং িপতব্ন্ধকতা ঘভমে এব্ং 
র্ার়ীমের সমার্ সুমোগ ঘেওযার জর্য এই মাইল্ফল্ক পর্উ ইযমকন র োত্রার সাম্প্রপতকতম  েমক্ষ  
পহমসমব্ পচপিত কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প ংক ট্যাক্স পব্মল্াম র মাযযমম র্ার়ী এব্ং ঘমমযরা 
আর ক্ষপতকর এব্ং অ্র্যায মূল্য বব্ষমমযর পশকার হমব্ র্া এব্ং ঘেমকার্ ব্যব্সা োরা এই  ৃণয চচন া 
ব্ন্ধ করমত ব্যেন হমব্ তামের জব্াব্পেপহ করমত হমব্।"  
  
"র্ার়ী ও ঘমমযরা তামের বের্পির্ জ়ীব্মর্র পব্পভন্ন ঘক্ষমত্র অ্সামযতার মুমখামুপখ হর্, এব্ং এটি 
গ্রহণমোগয র্য ঘে তামের অ্র্ুরূ   ণয এব্ং  পরমষব্ার জর্য  ুরুষমের ঘচময ঘব্পশ মূল্য পেমত 
হমব্," যলফম্বট্র্োন্ট গভর্নর কোবে যহাচুল িম্বলর্। "পল্ে-পভপিক মলূ্য পর্যনারমর্র অ্ব্সার্  টিময 
'প ংক ট্যাক্স' পর্মূনল্ করমল্ তা আপেনক সাফল্য পর্পিত করমত এব্ং র্ার়ীমের িপতব্ন্ধকতা ঘরায 



 

 

করমত সহাযতা করমব্। আমরা আমামের রামজয বব্ষমযমূল্ক আচরণমক সহয কপর র্া, এব্ং 
পল্েপভপিক মজপুরর ব্যব্যার্ েরূ করার এব্ং আমামের পর্উ ইযকন ব্াস়ীমের জর্য সমূ্পণন সমতা 
অ্জন মর্ আমরা ল্ড়াই চাপল্ময োব্।"  
  
"প ংক ট্যাক্স পেল্ পল্ে পভপিক বব্ষময, সরল্ এব্ং সহজ," গভর্নম্বরর যসম্বেট্াবর এিিং বর্উ ইয়কন  
যেট্ মবহলা ও যমম্বয় বিেয়ক কাউবিল (New York State Council on Women and Girls)-এর 
যচয়ারমোর্ যমবলসা বিম্বরাজা িম্বলর্। "পর্উ ইযমকন , র্ার়ীরা  ুরুষমের কামে ব্াজারজাত করা একই 
 মণযর জর্য উচ্চ মূল্য িোমর্র অ্র্যায ব্াস্তব্তা ঘমমর্ পর্মত ব্াযয হমযমে। এট্া অ্গ্রহণমোগয পেল্ 
এব্ং আজ ঘেমক এই রাজয জমুড় র্ার়ী এব্ং ঘমমযরা আত্মপব্শ্বাস়ী হমত  ামর ঘে এট্া আর  ট্মব্ 
র্া। পর্উ ইযকন  গভর্নর কুওমমার র্ার়ী এমজন্ডার মাযযমম পল্ে সমতা ব্ৃপদ্ধমত ব্যা ক অ্গ্রগপত 
কমরমে এব্ং প ংক ট্যাক্স পব্মল্া  একটি গুরুত্ব ূণন  রব্তী  েমক্ষ ।"  
  
যসম্বেট্াবর অি যেট্ যরাসার্া যরাসাম্বিা িম্বলর্, "অ্মর্ক পের্ যমর, র্ার়ীরা ঘসব্া এব্ং  মণযর 
জর্য ঘব্পশ অ্েন িোর্ কমরমে ো  ুরুষমের জর্য ব্াজারজাতকৃত সংস্করমণর সমার্। আপম গভর্নর 
কুওমমার িশংসা করপে তার ঘর্তৃমত্বর জর্য এই ব্যা কভামব্ গৃহ়ীত, বের্পির্ অ্পব্চামরর অ্ব্সামর্র 
জর্য, মামকন মট্ সব্ ব্যমসর র্ার়ীরা োর সম্মুখ়ীর্ হমযমে। এই েুগান্তকার়ী আইর্ মামকন ট্মেমস র্ার়ীমের 
জর্য একটি র্তুর্ এব্ং র্যােয েুমগর পেমক ইপেত কমর।"  
  
1990-এর ঘগাড়ার পেমক, ঘব্শ কমযকটি গমব্ষণা  ুরুষ ব্া মপহল্ামের জর্য ব্াজারজাত করা 
হমযপেল্ পকর্া তার উ র পর্ভন র কমর উমেখমোগযভামব্ অ্র্ুরূ   ণয এব্ং  পরমষব্াপের খরমচ পব্রাট্ 
বব্ষময োকার কো উমেখ কমরপেল্। সব্ গমব্ষণায ঘেখা ঘগমে ঘে র্ার়ীরা  ুরুষমের জর্য 
ব্াজারজাতকৃত একই  মণযর র্ার়ী সংস্করমণর জর্য ঘব্পশ অ্েন িোর্ কমর। একই  মণযর জর্য ঘব্পশ 
অ্েন িোমর্র জর্য র্ার়ীমের উ র অ্েননর্পতক িভাব্ তাৎক্ষপণক ঘকর্াকাট্ার তুল্র্ায সামপগ্রকভামব্ 
ঘব্পশ। আজ, 30 ঘসমেম্বর, 2020 ঘেমক পল্ে পভপিক মূল্য বব্ষমমযর স্থূল্ ঘেৌপগক িভাব্ পর্উ 
ইযকন  রামজয ঘশষ হমযমে।  
  
র্তুর্ আইমর্ ব্ল্া হমযমে ঘে খুচরা পব্মেতা, সরব্রাহকার়ী, িস্তুতকারক ব্া  পরমব্শকসহ ঘকার্ 
ব্যপক্ত ব্া িপতষ্ঠার্মক েটুি "উমেখমোগযভামব্ অ্র্ুরূ "  ণয ব্া  পরমষব্ার জর্য পভন্ন মূল্য চাজন  করা 
পর্পষদ্ধ করা হমযমে, েপে এই পভন্ন মূল্য ঘকার্ পল্মের মার্ুমষর কামে এই সকল্  ণয ব্া ঘসব্া 
ব্াজারজাত করা হমে তার পভপিমত পর্যনাপরত হময োমক।  
  
"উমেখমোগযভামব্ অ্র্ুরূ   ণয" ব্ল্মত এমর্ েটুি  ণয ঘব্াঝায ো উৎ াের্, উমেশযিমণাপেত 
ব্যব্হার, কােনকর়ী র্কশা এব্ং বব্পশষ্টয, এব্ং ব্র্যামন্ড ব্যব্হৃত উ াোমর্র সামার্য  ােনকয িেশনর্ 
কমর। " ণয"  এর মমযয িােপমকভামব্ ব্যপক্তগত,  াপরব্াপরক ব্া গৃহস্থাপল্ উমেমশয ব্যব্হৃত, েয 
ব্া িোর্ করা এমর্ ঘেমকার্ ঘভাক্তা  ণয অ্ন্তভুন ক্ত। উোহরণস্বরূ , একই পশশুমের সুইপমং  ুল্  ণয 
োর ব্র্যান্ড এব্ং আকার একই, তা ঘগাল্াপ  রমেরট্া 89.99 মাপকন র্ র্ল্ার এব্ং র়্ীল্ রমেরট্া 
69.99 মাপকন র্ র্ল্ার হমল্ তা আইমর্র ল্ঙ্ঘর্ হমব্।  
  



 

 

"উমেখমোগযভামব্ অ্র্ুরূ  ঘসব্া" ব্ল্মত এমর্ েটুি ঘসব্া ঘব্াঝায ো ঘসব্া িোমর্র সময সরব্রাহ, 
অ্সুপব্যা এব্ং খরমচর  পরমামণর সামার্য  ােনকয িেশনর্ কমর। "ঘসব্া"  এর মমযয িােপমকভামব্ 
ব্যপক্তগত,  াপরব্াপরক ব্া গৃহস্থাপল্ উমেমশয ব্যব্হৃত, েয ব্া িোর্ করা এমর্ ঘেমকার্ ঘভাক্তা 
ঘসব্া অ্ন্তভুন ক্ত। উোহরণস্বরূ , 12 মাপকন র্ র্ল্ামরর পব্পর্মময একজর্ মপহল্ার সুযট্ জযামকট্ এব্ং 8 
মাপকন র্ র্ল্ামরর পব্পর্মময একজর্  ুরুমষর সযুট্ জযামকট্  পরষ্কার করা আইমর্র ল্ঙ্ঘর্ হমব্।  
  
ঘেমকার্ ব্যব্সা ো একটি ঘসব্া িোর্ কমর তামের কাে ঘেমক অ্র্ুমরায সাম মক্ষ একটি পল্পখত মূল্য 
তাপল্কা  াওযার অ্পযকার িোর্ করার মাযযমম র্তুর্ আইমর্ ঘভাক্তামের ক্ষমতাযমর্র ঘচষ্টা করা 
হমযমে।  পর্উ ইযকন  ঘেট্ পর্পভশর্ অ্ফ কর্পজউমার ঘিামট্কশর্ (New York State Division of 
Consumer Protection) ঘভাক্তামের র্তুর্ িমযাজর়্ীযতা সম্পমকন  পর্মজমের  পরপচত করমত এব্ং 
তামের ঘসব্া িোর্কার়ীমের কামে আগাম মূল্য তাপল্কার জর্য অ্র্ুমরায করমত উৎসাপহত কমর।  
  
 ণয পব্পে ব্া ঘসব্া িোর্কার়ী ঘে ঘকউ পর্ম্নপল্পখত উ াময মূমল্যর  ােনকয পর্পিত কমর র্তুর্ 
আইমর্র ল্ঙ্ঘর্ এড়ামত  ামরর্:  
  

• এই যরমর্র  ণয উৎ াের্ ব্া এই যরমর্র ঘসব্া িোর্ করমত ল্াগা সময  
• এই যরমর্র  ণয উৎ াের্ ব্া এই যরমর্র ঘসব্া িোমর্ অ্সুপব্যা  
• এই যরমর্র  ণয উৎ াের্ ব্া এই যরমর্র ঘসব্া িোমর্র খরচ  
• এই যরমর্র  ণয উৎ াের্ ব্া এই যরমর্র ঘসব্া িোমর্ ব্যব্হৃত শ্রম  
• এই যরমর্র  ণয উৎ াের্ ব্া এই যরমর্র ঘসব্া িোমর্ ব্যব্হৃত উ াোর্  
• এই যরমর্র  ণয ব্া  পরমষব্ার খরচ ব্াড়ামর্ার অ্র্য ঘকার্ পল্ে-পর্রম ক্ষ কারণ  

  
 আইমর্র ল্ঙ্ঘর্ ঘকামট্ন র আমেশ অ্র্ুসামর এই যরমর্র পব্েয পর্পষদ্ধ, ঘভাক্তামের ক্ষপত ূরণ িোর্ 
করমত হমত  ামর, িেম ল্ঙ্ঘমর্র জর্য 250 মাপকন র্ র্ল্ার  েনন্ত জপরমার্া এব্ং  রব্তী ঘে ঘকার্ 
ল্ঙ্ঘমর্র জর্য 500 মাপকন র্ র্ল্ার  েনন্ত জপরমার্া হমত  ামর।  
  
পর্উ ইযকন  ঘেট্ পর্পভশর্ অ্ফ কর্পজউমার ঘিামট্কশর্ পর্উ ইযকন  ঘেট্ ঘভাক্তামের পশপক্ষত, সাহােয 
এব্ং ক্ষমতাযমর্ কাজ কমর। 30 ঘসমেম্বর ঘেমক, আ পর্ েপে পর্উ ইযকন  ঘেমট্ পব্পের জর্য ঘকার্ 
 ণয ব্া ঘসব্া খুুঁমজ  ার্ ো র্তুর্ আইর্ ঘমমর্ চমল্ র্া, তাহমল্ আ পর্ ঘসামব্ার ঘেমক শুেব্ার 
সকাল্ 8:30 ট্া ঘেমক পব্কাল্ 4:30ট্া  েনন্ত পর্পভশর্ অ্ফ কর্পজউমার ঘিামট্কশমর্র সামে 
ঘোগামোগ করমত  ামরর্ অ্েব্া www.dos.ny.gov/consumerprotection ঠিকার্ায অ্র্ল্াইমর্ অ্পভমোগ 
োমযর করমত  ামরর্। এই পব্ভাগটির সামে ঘোগামোগ করা ঘেমত  ামর টু্ইট্ামর @NYSConsumer 
এ পগময অ্েব্া ঘফসব্ুমক www.facebook.com/nysconsumer এ।  
  

###  
  

 

http://www.dos.ny.gov/consumerprotection
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ac866f21-f0bec99c-ac849614-000babd9fa3f-e563953fa00401fe&q=1&e=b1cc46a9-8957-40ad-a037-c34cda8fba1f&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysconsumer
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