
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সম্পবি কর হ্রাম্বসর জর্ে র্বিভুবি করম্বের সময়সীমা আগামী 15ই জলুাই পর্নন্ত 
িাড়াম্বর্ার জর্ে স্থার্ীয় সরকারম্বক ক্ষমতা আম্বরাপ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
স্মরে করা হম্বয়ম্বে যর্ COVID-19 মহামাবর ফম্বল অম্বর্ক পবরিার এিং িেিসা কম্বের 

সমু্মখীর্হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা COVID-19 মহামারর ফমে অ্মর্ক পররবার এবং বযবসা যে কমের 
সম্মুখীর্ হমেমে তা স্মরণ কমরই আজ আইর্ (S.8122-B/A.10241-A) স্বাক্ষর কমরমের্ যেখামর্ 
সম্পরি কর হ্রামসর জর্য র্রিভুরি করমণর সমেসীমা আগামী 15 জেুাই, 2020 পেনন্ত বাড়ামর্ার 
জর্য স্থার্ীে সরকারমক ক্ষমতা আমরাপ কমরমে।  
  
"COVID-19 মহামাররর কারমণ রর্উ ইেমকন র বারসন্দার এবং সারা যেটজমুড় বযবসা প্ররতষ্ঠার্ 
বযরিগত এবং অ্িননর্রতক উভে কে যভাগ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যেমহতু আমরা 
আবার র্তুর্ কমর স্বাভারবক জীবর্ োত্রাে রফমর যেমত শুরু কমররে তাই 15 জেুাই পেনন্ত সম্পরি 
কর হ্রামসর জর্য র্রিভুরি করমণর সমেসীমা বরৃি করা এই সকে বযরি এবং বযবসামক রকেু 
সহােতা প্রদার্ করমত সাহােয করমব, ো মহামারর রবধ্বংসী প্রভাব যিমক উিার করমত সাহােয 
করমব।"  
  
বসম্বর্টর বলরয় কমবর িম্বলর্, "আরম কৃতজ্ঞ যে গভর্নর কুওমমা রসমর্ট রবে 8122-B আইমর্ 
স্বাক্ষর কমরমের্; এটি একটি সাধারণ জ্ঞার্সম্পন্ন, একটি দােবি এবং যমৌরেকভামব র্যােয প্রস্তাব 
ো বৃহির যক্ষমত্র সকমের জর্য োভবার্ হমব। যেমহতু রর্উ ইেকন ারমদর পুর্রুিার করার জর্য 
তামদর অ্রবশ্বাসয শরি আমে, আমামদর এখর্ রর্রিত করমত হমব যে আমামদর সরকার একটি 
কমনতৎপর এবং সমঝদার অ্ংশীদার োরা পািনকয-ততররর সরঞ্জাম এবং কােনকর সহােতা প্রদার্ 
কমর। আমার অ্যামসম্বরের সহ-স্পর্সর অ্যারেরসো হাইন্ডমযার্, আমামদর সংসমদর যর্তা এবং 
সহকমীমদর সামি কাজ কমর আমরা রর্রিত হরি যে সব রর্উ ইেমকন র বারসন্দামদর গুরুত্বপূণন 
সম্পরি কর হ্রামসর যপ্রাগ্রামমর জর্য আমবদর্ করা এবং সংমশাধর্ করার একটি বরধনত সুমোগ আমে 
োমত আমামদর পররশ্রমী পররবার, প্রবীণমদর এবং বারড়র মারেকমদর জর্য একটি রস্থরতশীে রর্রাপিা 
প্রদার্ করা োে।"  
  



 

 

অোম্বসমব্লী সদসে আবলবসয়া হোন্ডমোর্ িম্বলম্বের্, "আরম যে সম্পরি কর আইর্ চােু কমররে এবং 
সংসমদ পাশ কমররে তা বারড়র মারেকমদর কামে, রিরিক্ট 29, রর্উ ইেকন  যেমটর আমার 
করমউরর্টি জমুড় সমার্ গুরুত্বপূণন। যেমহতু যেটমক পুর্রাে যখাো হমি, অ্মর্মক এখর্ও COVID-19 
এর ফমে আরিনকভামব প্রভারবত এবং তামদর এখর্ রকেু হমেও মুরি দরকার। এই রবে রর্রিত 
করমব যে যকার্ সম্পরি মারেক প্রকৃত সম্পরি কর হ্রামসর জর্য বা তামদর 20221-2022 
মূেযামর্র অ্বযাহরত প্রদার্ করা যিমক এই মহামাররর কারমণ েোমত বাদ র্া পমড় োে, এ কারমণ 
প্রকৃত সম্পরি কর হ্রাস বা অ্বযাহরত যপ্রাগ্রামমর জর্য আমবদর্পত্র দারখে ও র্বাের্ করার জর্য 
স্থার্ীে কতৃন পমক্ষর রবমবচর্াে সকে সমেসীমা বারড়মে 15 জেুাই, 2020 পেনন্ত বরধনত করা হমেমে।  
এোড়াও এখামর্ 15 জেুাই, 2020-এর সমেসীমার যমোদ অ্র্ুোেী দারখে করা আমবদমর্র সামি 
সম্পরকন ত অ্বযাহরতর অ্স্বীকৃরত বা হ্রামসর রবষমে আপীে করার জর্য একটি আপীে পিরতর 
অ্র্ুমরত যদওো হমেমে।"  
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