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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আজ 2020-র এবিবকউটিভ িাম্বজম্বের অংে বিসাম্বি স্টার (STAR) প্রতারণা এিং
অপিেিিার প্রবতম্বরাধ করার প্রস্তাি ঘ াষণা কম্বরম্বের্

আম্বিদর্কারী ঘে সকল িেবি STAR আম্বিদর্গুবলম্বত ঘজম্বর্শুম্বর্ বমথ্ো তথ্ে বদম্বেম্বের্ তাম্বদর
STAR সুবিধার ঘোগেতার উপর েে-িেম্বরর বর্ম্বষধাজ্ঞা জাবর করার দ্বারা ককবিেত বদম্বত িাধে
করা িম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা স্কু ল ট্যাক্স রররলফ (School Tax Relief, STAR) কমনসূরিমক প্রতারণা ও
অ্পব্যব্হার মুক্ত রাখার জর্য স্টেমট্র প্রমিষ্টার উপর রভরি কমর গঠিত একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব্ স্ট াষণা কমরমের্,
যার মমযয থাকমব্ যারা একটি STAR স্টেরিট্ আমব্দমর্ স্টজমর্শুমর্ রমথযা তথয স্টদমব্র্ তামদর উপর েয়ব্েমরর রর্মষযাজ্ঞা, স্টসই সময় স্টময়ামদ তামদর োর সুরব্যাগুরল পাওয়া স্টথমক ব্াদ স্টদওয়া হমব্। রব্রযটি STAR
আয় যািাইকরণ কমনসূরি (STAR Income Verification Program) স্টক সম্প্রসাররত করমব্ এব্ং প্রাথরমক
আব্াস একই ব্েমর STAR োড় স্টপময়মে এরকম কাউমক ভু লব্শত STAR স্টিক পাঠিময় স্টদওয়া হমল, ট্যাক্স ও
রফর্ান্স রিপাট্নমমমের করমশর্ারমক, অ্র্যাযযভামব্ মঞ্জুর করা সুরব্যাগুরল পুর্রুদ্ধামর সহায়তা করমত
ররমপমমমের জর্য তাগাদা স্টদওয়ার অ্র্ুমরত স্টদমব্।
"STAR কমনসূরি সম্পরির মারলকমদর একটি উমেখমযাগয সুরব্যা প্রদার্ কমর, এব্ং যারা সৎ রর্উ ইয়কন ব্াসীমদর
কামজ লারগময় লাভ করার স্টিষ্টা কমর তামদর অ্ব্শযই ককরফয়ত রদমত হমব্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্।
"প্রতারণার রব্রুমদ্ধ লড়াই করার এই আগ্রাসী র্ীরত আরও একব্ার একটি সুস্পষ্ট ব্াতন া স্টপ্ররণ করমে স্টয
শাসর্ব্যব্স্থার সামথ প্রতারণা করা স্টয স্টকামর্া ব্যরক্তর জর্য রর্উ শূণয শহর্শীলতা অ্ব্লম্বর্ কমর।"
2013 স্টত, গভর্নর কুওমমা রর্রষদ্ধ সম্পরির মারলক যারা েয় ব্েমরর োড় পাওয়ার জর্য একটি STAR োমড়র
আমব্দমর্ ব্স্তুগত রমথযা রব্ব্ৃরত রদময়রেমলর্ তামদর সহ অ্রর্য়রমত করদাতামদর রব্রুমদ্ধ ব্যব্স্থা স্টর্ওয়ার জর্য
STAR কমনসূরিমত সংস্কার কমররেমলর্। 2015 স্টত, স্টেমট্র রিপাট্নমমে অ্ফ ট্যামক্সশর্ এব্ং রফর্ান্সমক
(Department of Taxation and Finance) আমগর ব্েরগুরলমত অ্বব্যভামব্ যারা স্টেমট্র সুরব্যাগুরল
স্টপময়মের্ স্টসই সমস্ত সম্পরির মারলকমদর স্টথমক STAR সুরব্যাগুরলর জর্য ক্ষরতপূরণ আদায় করার অ্র্ুমরত
স্টদওয়া হময়রেল, এমর্ একটি ক্ষমতা যা আমগ শুযুমাত্র স্থার্ীয় কররর্যনারকমদর স্টদওয়া হত।
STAR কমনসূরিটি স্কু মলর সম্পরির কর স্টথমক 3.4 রব্রলয়র্ িলার োড় প্রদার্ কমর। এটি 500,000 িলামরর
কম আয়যুক্ত ব্ারড়র মারলকমদর জর্য প্রাথরমক োর সুরব্যামক, এব্ং 86,300 িলার ব্া তার কম আয়যুক্ত
প্রব্ীর্মদর জর্য ব্রযনত োর সুরব্যামক অ্ন্তভূন ক্ত কমর।
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