
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা কর জাবলয়াবি প্রেবমি করম্বি র্িুর্ পদম্বেপগুবল 2021 অর্নিছম্বরর কার্নবর্িনাহী 
িাম্বজম্বে অন্তভুন ক্ত করার ঘ াষণা বদম্বয়ম্বছর্  

  
র্ীবিজ্ঞার্িবজন ি কর প্রস্তুিকারীম্বদর জর্ে র্িুর্ ঘ ৌজদাবর আইর্ তিবর করা  

  
10 িা িম্বিাবিকিার ভুয়া েোক্স বরোর্ন  াইল প্রস্তুিকারীম্বদর অপরািী বহম্বেম্বি দায়িদ্ধ করা হম্বি  

  
 িাম্বজে কর জাবলয়াবির জর্ে ঘ ৌজদাবর আইর্গুবল স্পষ্ট এিং র্িায়র্ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে FY 2021 অ্র্নবেমরর নর্বনাহী বামজমে কর 
জানিযানি প্রশনমি করমি এবং কর প্রস্তুিকারী নশমের খারাপ কমীমের বযাপামর কম ার হমি র্িুর্ 
বযবস্থা অ্ন্তভুন ক্ত করা হমযমে।  
  
এই প্রস্তানবি সংস্কারগুমিা এই নহসামব আমস নর্উ ইযকন  "নরফান্ড নমিগুনিমি" বৃনি ঘেখমি ঘপমযমে 
ঘেখামর্ অ্সাধু আযকর প্রস্তুিকারীরা প্রিারণামূিক নরোর্ন পাওযার জর্য প্রিারণামূিক নরোর্ন োনখি 
কমরমে। েনেও আযকর নবভাগ (Tax Department) প্রাযশই এই ষড়েন্ত্রগুমিা শর্াক্ত করমি এবং 
প্রিারণামূিক নরোর্ন জানর হওযা ঘরাধ করমি সক্ষম হয, র্িুর্ বযবস্থাটি এই প্রস্তুিকারীমের শানস্ত 
ঘেমব এবং অ্োনিি করোিামের সুরক্ষা ঘেমব োরা অ্বমশমষ অ্নর্বনিি কর, সুে এবং জনরমার্ার 
জর্য োযবি।  
  
"কর জানিযানির প্রবণিা িাপামর্া হমযমে কম ার পনরশ্রমী, আইর্ ঘমমর্ িিা নর্উ ইযকন বাসী োরা 
নর্যম অ্র্ুসরণ কমর এবং িামের র্যােয অ্ংশ প্রোর্ কমর িামের ওপমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "োরা আইর্টি ভাঙমি িার্ এবং এই প্রনিযামি নর্উ ইযকন মক নের্িাই করমি িার্ িামের 
প্রনি আমামের সনহষু্ণিা শুর্য এবং এই সংস্কামরর মাধযমম আমরা বামজ কমীমের আরও ভািভামব 
োাঁোই করমি এবং নবমবকহীর্ কর প্রস্তুিকারীমের নিরিমর জবাবনেনহ করমি সক্ষম হব।"  
  
নবমশষি, প্রস্তাবটি েটুি র্িুর্ অ্পরামধর সৃনি কমর:  

• 1ম মাত্রায ঘফৌজোরী কর প্রস্তুনি, একটি ক্লাস নস অ্পরাধ (Class C felony), 
অ্নভেুক্তমের জর্য প্রনিটি নরোমর্ন বস্তগিভামব নমর্যা ির্য আমে বা ঘকার্ও কমরর 



 

 

োয এড়ামি বা হ্রাস করার উমেমশয বা ঘকার্ও ফাাঁপা নরোমর্নর িমক্ষয উপাোর্ 
সম্পনকন ি ির্য বাে ঘেযা িা ঘজমর্ও 50 বা িমিানধক নরোর্ন োনখি করা।  

• 2য মাত্রায ঘফৌজোরী কর প্রস্তুনি, একটি ক্লাস নি অ্পরাধ (Class D felony), 
অ্নভেুক্তমের জর্য প্রনিটি নরোমর্ন বস্তগিভামব নমর্যা ির্য আমে বা ঘকার্ও কমরর 
োয এড়ামি বা হ্রাস করার উমেমশয বা ঘকার্ও ফাাঁপা নরোমর্নর িমক্ষয উপাোর্ 
সম্পনকন ি ির্য বাে ঘেযা িা ঘজমর্ও 10 বা িমিানধক নরোর্ন োনখি করা।  

  
এই বামজে রামজযর আযকর আইমর্ (State's tax law) নবনভন্ন জানিযানির নবনধও হাির্াগাে 
কমর, ঘে ভাষা নবিানরক নবভ্রানন্ত সৃনি কমর এবং স্পি কমর ঘেয ঘে ঘকার্ও বযনক্ত কমরর 
জানিযানি আইর্মক বনিি কমর বা প্রিারণা করমি িা কর জানিযানির আইমর্ প্রমোজয। আযকর 
নবভাগ নর্যনমিভামব কর সংিান্ত পিনিগুমিা িেন্ত কমর ঘেখামর্ জানিযািরা ঘবআইর্ীভামব কর 
নরোমর্নর জর্য োনবর করার সামর্ নমর্যা নরোর্ন োনখি কমর বা পুমরাপুনর নরোর্ন োনখি করমি বযর্ন 
হয। িমব, কর আইমর্র নবধার্ রমযমে প্রনি এই আইর্গুনির অ্ধীমর্ মামিা িানিময োওযার জর্য 
নরোর্ন জানিযানির অ্নভমোগ এমর্ ঘফৌজোনর কর জানিযানির জর্য ঘোষী সাবযস্ত হওযার আমগ 
একজর্ বযনক্ত প্রকৃিপমক্ষ রাজযমক নকেু পনরমাণ অ্র্ন "প্রোর্" করার জর্য আইর্ীভামব বযাখযা করা 
হমযনেি। বামজে স্পি কমর নেমযমে ঘে সকি কর জানিযানি  ের্া এই আইর্গুনির অ্ধীমর্ নবিার 
হমি পামর।  
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