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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কর র্োয্েতা প্রবতষ্ঠা লড়াইম্বের প্রচারণাে স্টেটগুম্বলার অংেগ্রহণ স্ট াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ ইেকন, কাম্বর্বিকাট, হাওোই, ইবলর্ম্বেস, বর্উ জাবসন , ওম্বরগর্, স্টরাড আইলোন্ড ও ওোবেংটর্
লির্ এিং স্থার্ীে কর (State and Local Taxes) স্টরোত সম্পূণন পুর্িন হাল এিং মূলত
স্টডম্বমাম্বেটিক স্টেটগুম্বলার উপর বিষমেপূণন অর্ন নর্বতক আেমণ র্ামাম্বর্ার জর্ে কংম্বগ্রম্বসর প্রবত
আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বে
লড়াই চাবলম্বে স্টয্ম্বত গভর্ন রগণ কংম্বগ্রম্বসর সাম্বর্ একম্বয্াম্বগ কাজ করম্বির্
স্টয্ 12টি স্টেট সিম্বচম্বে ক্ষবতগ্রস্থ, স্টেম্বের বজবডবপম্বত তাম্বের অিোর্ 40 েতাংে
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে কোমর্ক্টিকোট, হোওয়োই, ইক্টির্ময়স, ক্টর্উ জোক্টসন, ওমরগর্,
ঘরোড আইিযোন্ড ও ওয়োক্ট িংটর্ কর র্যোেযতো প্রক্টতষ্ঠোর িড়োইময় ঘে ব্যোপী প্রচোরণোয় ক্টর্উ ইয়মকন র সোমে ঘেোগ
ক্টেময়মে। পূণন ঘেট এব্িং স্থোর্ীয় কর ঘরয়োত, েো ক্টকর্ো ক্টর্উ ইয়কন এব্িং অর্যোর্য মূিত ঘডমমোমেটিক
ঘেটগুমিোমক বব্ষমযপূণনভোমব্ প্রভোক্টব্ত কমরমে, তোর অব্সোর্ টোমর্োর মোরোত্মক প্রভোব্ ক্টর্ময় গভর্নর অযোন্ড্রু
এম. কুওমমো ঘপ্রক্টসমডন্ট ট্রোমের সোমে বব্ঠমকর পর ঘে ব্যোপী একটি প্রচোরণো শুরু কমরমের্। ক্টডমসম্বর ও
জোর্ুয়োক্টরমত ব্যক্টিগত আয়কর ব্োব্ে আয়কৃ ত ক্টর্উ ইয়কন ঘেমটর রোজস্ব 2.3 ক্টব্ক্টিয়র্ ডিোর হ্রোস ঘপময়মে।
সমজোতীয় ঘেটগুমিোমত একই সমময় রোজস্ব কমোর সোমে ক্টর্উ ইয়মকন র রোজস্ব হ্রোমসর টর্োর ক্টমি রময়মে।
এই অেননর্ক্টতক আেমমণর ক্টব্রুমে িড়োই করমত, ক্ষক্টতগ্রস্ত অর্যোর্য ঘেমটর গভর্নরগণ তোমের ক্টর্জ ক্টর্জ
কিংমগ্রস প্রক্টতক্টর্ক্টি, এব্িং ক্টিকোর ঘপমিোক্টসর সোমে অক্টতসত্ত্বর SALT ঘরয়োত সেূণন পুর্ব্নহোি ও িক্ষ-িক্ষ কমঠোর
পক্টরশ্রমী আমমক্টরকোর্ করেোতোমের জর্য র্যোেযতো পুর্:প্রক্টতষ্ঠোয় কোজ করমের্।
"ঘপ্রক্টসমডন্ট কমপনোমর র্গুমিো ও ির্ীমের অর্যোেয কর ঘরয়োত সুক্টব্িো ক্টেময়মের্ এব্িং ক্টতক্টর্ SALT ব্োক্টতমির
মোিযমম মূিত ঘডমমোমেটিক ঘেটগুমিোমত কর ব্োক্টড়ময় এই োটক্টত পূরণ কমরমের্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"ক্টর্উ ইয়কন এক ব্েমরর ঘব্ক্ট সময় িমর এই অেননর্ক্টতক আেমণ ঘমোকোমব্িো করমে এব্িং SALT ঘরয়োত
হোরোমর্োর ফমি ক্ষক্টতগ্রস্ত এই সহমেোগী ঘেটগুমিোর সোমে আমরো কিংমগ্রস এই োক্টস্তমূিক র্ীক্টত ক্টচরতমর ব্োক্টতি র্ো
করো পেনন্ত আমরো ক্ষোন্ত ক্টেমব্ো র্ো।"
"ক্টব্পেনয়কর এই ঘফডোমরি কর আইর্টি মোর্ুষ েো ঘভমব্ক্টেমিো তোমত পক্টরণত হময়মে: ির্ীমের জর্য বেব্ির্ এব্িং
িক্ষ-িক্ষ শ্রক্টমক ও মিযক্টব্ত্ত পক্টরব্োমরর জর্য কর-ব্ৃক্টে", বর্উ জাবসন ‘র গভর্ন র মাবফন িম্বলর্, "ক্টর্উ জোক্টসনঘত, আমরো আমোমের অক্টিব্োসীমের েী ন-ঘময়োেী কর েোড় ক্টেমত অক্লোন্তভোমব্ কোজ কমর েোক্টি এব্িং কর র্যোেযতো
পুর্ব্নহোমি আমরো আেোিমত আইর্টিমক চযোমিঞ্জ কমরক্টে। SALT ঘরয়োত সেূণন পুর্ব্নহোমি এব্িং র্ীি
ঘেটগুমিোমত ঘপ্রক্টসমডন্ট ট্রোমের রোজনর্ক্টতক উমে য প্রমণোক্টেত আেমণ েোমোমত আক্টম গভর্নর কুওমমো ও

আমোমের সহমেোগী ব্োকী ঘেটগুমিোর ঘজোট, এব্িং ক্টর্উ জোক্টসন‘র কিংমগ্রসর্োি প্রক্টতক্টর্ক্টিমের সোমে কোজ করমত
চোই।"
কাম্বর্বিকাট-এর গভর্ন র স্টর্ড লোমন্ট িম্বলর্, "ক্টব্িটিমক কর-কতন র্ ক্টহমসমব্ ঘেখোমর্ো হময়ক্টেমিো, ক্টকন্তু
ব্োস্তমব্ এটি িক্ষ-িক্ষ মিযক্টব্ত্ত আমমক্টরকোমর্র জর্য কর ব্ৃক্টে। ঘেট ও স্থোর্ীয় কর ঘরয়োমতর উপর সীমো
ক্টর্িনোরণ ক্টব্ম ষ কমর কোমর্ক্টিকোমটর মমতো ঘেটগুমিোমক ইিোকৃ তভোমব্ তীব্রভোমব্ আ োত করো হময়মে। েোর
কোরমণ আমরো এই ক্টব্িোর্টি ক্টব্মিোপে কিংমগ্রমসর আইর্প্রমণতোমের সোমে কোজ করমত অর্য ঘেটগুমিোর সোমে
ঘেোগ ক্টেময়ক্টে।"
ইবলর্ম্বেস-এর গভর্ন র স্টজ.বি. বপ্রৎকার িম্বলর্,"ক্টব্ িক্ষ ইক্টির্য়ব্োসী, েো ক্টক-র্ো ইক্টির্ময়র করেোতোমের
প্রোয় এক-তৃ তীয়োিং , তোরো SALT ঘরয়োত সুক্টব্িো ঘর্য়। SALT ঘরয়োত সুক্টব্িো ঘর্য়ো 85 তোিং ব্যক্টির
ব্োৎসক্টরক আয় 200,000 ডিোমররও কম। SALT কর ঘরয়োমতর উপর সীমো আমরোপ ইক্টির্ময়স-এর মমতো
ঘেটগুমিোমক সরোসক্টর ক্ষক্টতগ্রস্ত কমর এব্িং এই আইর্টির ফমি ক্টট্রক্টিয়র্ ডিোর োটক্টত বতক্টর হমি, ক্টব্ক্টিয়র্ক্টব্ক্টিয়র্ ডিোর কমপনোমর র্গুমিোমক ঘেওয়ো হমি, এব্িং আমোমের ঘেটগুমিোর মিযক্টব্ত্ত পক্টরব্োরসমূমহর উপর
ঘব্োঝো েোক্টপময় ঘেওয়ো হময়মে; কিংমগ্রমসর জর্য আইর্টি ব্োক্টতমির এখর্ই সময়।"
ওোবেংটর্-এর গভর্ন র স্টজ ইন্সবল িম্বলর্, "আমোমের ক্টকেু আমমক্টরকোমর্র জর্য একরকম আইর্ ব্োকীমের
জর্য অর্যরকম আইর্ েোকো উক্টচত র্য়। ক্টর্ব্নোচমর্ ঘকোর্ ঘেট ‘ব্লু‘ ও ঘকোর্ ঘেট ‘িোি‘ তোর উপর ক্টভক্টত্ত কমর
আমোমের কর আইর্ ক্টিক্টখত হমত পোমর র্ো। কিংমগ্রমসর উক্টচত SALT ঘরয়োত সেূণনরূমপ পুর্ব্নহোি করো েোমত
এই আইর্ দ্বোরো বব্ষমযপূণনভোমব্ ক্ষক্টতগ্রস্ত ওয়োক্ট িংটমর্র হোজোর-হোজোর পক্টরব্োমরর প্রক্টত অেননর্ক্টতক র্যোেযতো
প্রেোর্ করো েোয়।"
সরকোক্টর অেন কমনকতন ো এমসোক্টসময় র্ (Government Finance Officers Association)-এর মমত, গমড়
ঘেট ও স্থোর্ীয় কর ঘরয়োত প্রেোর্কোরী ীষন 12টি ঘেট – ঘেগুমিোর ঘব্ক্ট রভোগ ঘডমমোমেটিক – এর মমিয
রময়মে ক্টর্উ ইয়কন , ক্টর্উ জোক্টসন, কোমর্ক্টিকোট, ঘরোড আইিযোন্ড, ওমরগর্, ও ইক্টির্ময়স। এই 12টি ঘেমটর ঘমোট
অেনর্ীক্টতর আকোর ঘেম র ঘমোট ক্টজক্টডক্টপর 40 তোিং । ঘজোমট ক্ষক্টতগ্রস্ত অর্যোর্য ঘেমটর মমিয রময়মে হোওয়োই ও
ওয়োক্ট িংটর্, েো এগুমিোর সোমে েুি হমব্।
কিংমগ্রমস ক্টরপোব্ক্টিকোর্ েিীয় সেসযরো মূি আইমর্র ভু িত্রুটি সিংম োিমর্ কর কতন র্ ও কমনসিংস্থোর্ আইর্ (Tax
Cuts and Jobs Act) পুর্রোয় উত্থোপর্ করমিও, তোরো ক্টব্িটির প্রিোর্ ইসুয – SALT ঘরয়োমতর উপর
ঘস্বিোচোক্টর কোয়েোয় 10,000 ডিোমরর সীমো আমরোপ – সিংম োিমর্ ব্যেন হময়মে।
আইওয়ো‘র ক্টসমর্টর চোক গ্রযোসমি, ক্টসমর্ট অেন কক্টমটির ঘচয়োরমযোর্ সম্প্রক্টত ঘ োষণো কমরমের্ ঘে SALT ঘরয়োত
পেনোমিোচর্ো করোর ঘকোমর্ো পক্টরকল্পর্ো তোমের ঘর্ই, কোরণ এটি "ঘেটগুমিোর জর্য ঘফডোমরি ভতুন ক্টক েোমত তোরো
রোজনর্ক্টতক ব্ক্টির ক্ট কোর র্ো হময় তোমের অক্টিব্োসীমের উপর ব্োড়ক্টত করোমরোপ করমত পোমর"। SALT ঘরয়োত
আসমি "ঘফডোমরি ভতুন ক্টক" র্য়, ব্রিং এটি ঘেমটর সোব্নমভৌমমের ঘমৌক্টিক স্বীকৃ ক্টত। ব্স্তুত, ঘফডোমরি সরকোর
ক্টসমর্টর গ্রযোসমি‘র ক্টর্জ ঘেট আইওয়োর জর্য 3.5 ক্টব্ক্টিয়র্ ডিোর ভতুন ক্টক ক্টেময়মে – ঘেখোমর্ ক্টর্উ ইয়কন
ঘফডোমরি সরকোর ঘেমক েো পোয় তোর ঘচময় 36 ক্টব্ক্টিয়র্ ডিোর ঘব্ক্ট ক্টেময়েে , এমর্ক্টক SALT ঘরয়োত
পুমরোপুক্টর ব্োক্টতমির পূমব্নই। ঘকব্ি ে টি ঘেট ঘফডোমরি সরকোর ঘেমক েো পোয় তোর ঘচময় ঘব্ক্ট সরকোরমক
ঘেয়।

রোজস্ব ঘসমেটোক্টর‘র প্রোির্ পরোম নক ক্টেমভর্ র্
যোটর্োর-এর এক ক্টব্মেষণ-এ ঘেখো েোয় ঘে, কর আইর্
বব্ষমযপূণনভোমব্ ঘডমমোমেটিক ঘেটগুমিোমক ক্ষক্টতগ্রস্ত কমর, এর মমিয ব্োক্টড়র মূমিয ঘর্ক্টতব্োচক প্রভোব্ও রময়মে।
এেোড়ো, কর আইর্টির প্রভোব্ কর ঘফরমতর উপরও পমড়মে েোর উপর ব্হু আমমক্টরকোর্ ক্টর্ভন র ীি।
আইআরএস (IRS)-এর ক্টহমসব্ অর্ুেোয়ী কর ক্টরটোর্ন জমো ঘেওয়োর ক্টদ্বতীয় সপ্তোহ র্োগোে গড় কর ঘফরত
ঘেওয়োর হোর ক্টেমিো 1,949 ডিোর েো ক্টব্গত ব্েমরর তু ির্োয় 8.7 তোিং কম, এব্িং ঘমোট কর ঘফরমতর
পক্টরমোণ 16 তোিং হ্রোস ঘপময়মে।
গভর্নর কুওমমো‘র ঘর্তৃ মে, ক্টর্উ ইয়কন হমি প্রেম ঘেট ঘেটি ক্টক-র্ো তোর অক্টিব্োসীমেরমক ঘফডোমরি সরকোমরর
ঘেট ও স্থোর্ীয় কর ঘরয়োত সেূণন ব্োক্টতমির ক্টব্রুমে সুরক্ষো ক্টেমত ব্যব্স্থো ক্টর্ময়মে। 2018 সোমির এক্টপ্রমি
গভর্নর েোতব্য অর্ুেোমর্র জর্য র্তু র্ ক্টব্কল্প প্রেোমর্ এব্িং একটি র্তু র্ কমী ক্ষক্টতপূরণ ব্যয় কমনসূক্টচ
(Employer Compensation Expense Program) বতক্টরর জর্য, েো ক্টক-র্ো ক্টর্ময়োগেোতোমক কমীমের
আময়র ঘরয়োত সিংরক্ষমণ সহোয়তো করমব্, এরূপ একটি আইমর্ স্বোক্ষর কমরমে।
গভর্নর কুওমমো এব্িং ক্টর্উ ইয়মকন র অযোটক্টর্ন ঘজর্োমরি ক্টর্উ ইয়কন এব্িং এর করেোতোমের ওয়োক্ট িংটর্-কতৃন ক
ব্যোপক হোমর ঘেট ও স্থোর্ীয় কর ঘরয়োত ঘেমক করেোতোমের সুরক্ষো ক্টেমত একটি মোমিো েোময়র কমরমের্।
মোমিোটি েুক্টি ঘেওয়ো হময়মে ঘে র্তু র্ SALT সীমো ক্টর্উ ইয়কন ও সমজোতীয় অর্যোর্য ঘেটমক টোমগনট কমর করো
হময়মে, এব্িং এটি ক্টর্মজমের আক্টেনক ক্টসেোন্ত ঘর্ওয়োর ব্যোপোমর ঘেমটর অক্টিকোর খব্ন কমর েো এসব্ ঘেমটর
করেোতোমের বব্ষমযপূণনভোমব্ ক্ষক্টতগ্রস্ত করমব্।
2018 সোমির ঘফব্রুয়োক্টরমত, গভর্নর কুওমমো ঘফডোমরি টযোক্স আইর্টির প্রতযোক্ট ত প্রভোব্গুক্টির ক্টব্রুমে িড়োই
করোর জর্য টযোক্স ঘফয়োরমর্স ফর ক্টর্উইয়কন কযোমেইর্ (Tax Fairness for New York Campaign)-এর
সূচর্ো কমরর্| এই প্রচোরোক্টভেোমর্র অিং ক্টহমসমব্, গভর্নর ক্টর্উ ইয়মকন র অক্টিব্োসীমেরমক টযোক্স আইর্টির ক্টব্রুমে
ঘেমটর িড়োইময়র ক্টব্ক্টভন্ন উমেযোগ তু মি িরোর জর্য একটি ওময়ব্সোইট চোিু কমরর্, এই উমেযোগগুমিোর মমিয
রময়মে ঘফডোমরি সরকোমরর ক্টব্রুমে মোমিো, আইর্টি ব্োক্টতি, এব্িং টযোক্স ঘকোমডর সিংস্কোর।
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