অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/26/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা ও অোটবর্ন জের্াম্বরল জেমস ট্রাম্প প্রোসম্বর্র জেট এিং স্থার্ীয় কর (STATE
AND LOCAL TAX, SALT) সংস্কাম্বরর বিরুম্বে িহু জেট মামলায় আবিল দাম্বয়র করার জ াষণা
বদম্বয়ম্বের্

বর্উ ইয়কন, কাম্বর্কটিকাট, জমবরলোন্ড ও বর্উ োবসন মাবকনর্ যুক্তরাম্বের আবিল আদালম্বের বিেীয়
সাবকনম্বট (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) আবিল দাম্বয়র কম্বরম্বে

নিউ ইয়র্ক গভিকর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা এবং নিউ ইয়মর্ক র অ্যাটনিক জেিামরল জলটিনিয়া জেমস আে
জ াষণা নিময়মেি জে নিউ ইয়র্ক , র্ামির্টির্াট, জমনরলযান্ড এবং নিউ োনসক মানর্ক ি েুক্তরামের
আনিল আিালমের নিেীয় সানর্ক মট, জেট এবং স্থািীয় র্র র্েক মির উিমর সীমা আমরামির জবআইনি
এবং অ্ভূ েিূবক িিমেমির র্ারমণ, জেটি SALT নিমসমব িনরনিে, জেডামরল সরর্ামরর নবরুমে
আইনি লড়াই িানলময় োওয়ার েিয আনিল জিাটিস িাময়র র্মরমে। মানর্ক ি েুক্তরামের সাউিািক
নডনিমের নিউ ইয়মর্ক র নডনিে আিালমের (U.S. District Court for the Southern District)
র্রা জসমেম্বর 30, 2019 সামলর জেমটর মামলামর্ প্রেযাখ্যাি র্রা রায়মর্ িযামলঞ্জ র্মর, জেটি
েুনক্ত জিয় জে, জেট এবং স্থািীয় র্র সীমা মূলে জডমমামেটির্ জেটগুমলামে র্ােকর্রীভামব সম্পনি
র্র বৃনে র্রার উমেমিয রােনিনের্ভামব অ্িুপ্রানণে এর্টি জখ্লা।
"ট্রাম্প প্রিাসমির জেট এবং স্থািীয় র্র িল-সরল ও সিেভামব- প্রনেনিংসার রােিীনে," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রনে বের আমরা ো জেরে িাই োর িাইমে জবনি র্র ডলার ওয়ানিংটমি
জেরে িাঠামিার নবিামর নিউ ইয়র্ক ইনেমমযযই জিমির মমযয িীষকস্থািীয়, এবং আমরা র্মিকামরটমির
র্র সমকািি এবং নরিাবনলর্াি জেটগুমলামে আমরা জবনি অ্র্ক িাঠামিার েিয র্মঠার-িনরশ্রমী নিউ
ইয়র্ক বাসীর িমর্ট র্াটার সুমোগ এই প্রিাসিমর্ নিমবা িা। নিরেমর এটি বানেল িবার আগ িেকন্ত
আমরা এই অ্সাংনবযানির্ আ ামের নবরুমে লড়াই িানলময় োমবা।"
"এই সীমা ইমোমমযযই নিউ ইয়মর্ক র র্মঠার িনরশ্রমী, মযযনবি িনরবামরর উির ভারী জবাঝা িানিময়
নিময়মে এবং, আিকা র্রা িমে জে, সামমির নিিগুমলামে, নিউ ইয়মর্ক র র্রিাোমির েিয এটি
100 নবনলয়ি মানর্ক ি ডলামরর খ্রি সৃনি র্রমব, জে র্ারমণ আমরা এই অ্র্কিীি ও অ্সাংনবযানির্
আইমির নবরুমে লড়াই র্রব," অোটবর্ন জের্াম্বরল জেমস িম্বলর্। "নিউ ইয়র্ক মর্ অ্নযর্ র্র
জিয়ায় নর্ংবা র্ংমেস এবং জপ্রনসমডমের এর্মিাখ্া নসোমির র্ারমণ এটির গুরুত্বিূণক িাবনলর্
নবনিময়াগ িনরবেক মি বাযয র্রা োমব িা।"

গভিকর কুউমমা এবং অ্যাটনিক জেিামরল জলটিনিয়া জেমস, র্ামির্টির্াট, জমনরলযান্ড এবং নিউ োনসক
সামর্ ঐর্যবেভামব, নিউ ইয়র্ক এবং োর র্রিাোমিরমর্ ওয়ানিংটি, নডনসর জেট এবং স্থািীয়
র্র সমকািমির র্মঠার সঙ্ঘবেোমর্ সুরো প্রিামির উমেমিয এর্টি জোমটর জিেৃ ত্ব জিি। মূলে
েুলাই 2018 সামল নিউ ইয়মর্ক র সাউিািক নডনিমে িাময়র র্রা, এই মামলাটি, েুনক্ত জিয় িেু ি
জেট এবং স্থািীয় র্র সীমা নিউ ইয়র্ক এবং সমরূি জেটগুমলামর্ লেযবস্তু র্রার উমেমিয প্রণীে
িময়নেল, এটি জেটগুমলার নিেস্ব অ্র্কনিনের্ নসোন্ত েিমণর অ্নযর্ামর িার্ গলায়, এবং এই সর্ল
জেমটর র্রিাোমির অ্সামঞ্জস্ত্যিূণকভামব েনে র্রমব। জেট এবং স্থািীয় র্মরর েিয সমবকাচ্চ
গড়িড়ো সংমর্ািমির মমযয িীষক জেট - োমির মমযয জবনিরভাগই জডমমামেট িমলর - জেমি
নিউ ইয়র্ক , র্ামির্টির্াট, জমনরলযান্ড এবং নিউ োনসক।
ট্রাম্প প্রিাসমির িলর্ািা এমেন্ডার েমল উদ্ভু ে, 2017 সামলর র্র আইি, ো জেডামরল র্র নবনযর
িোনিরও প্রািীি িনেরমর্ উলমট জিয়, জেট এবং স্থািীয় র্র সংমর্ািিমর্ 10,000 মানর্ক ি ডলামর
সীনমে র্মর অ্র্স্মাৎভামব র্াটোাঁট র্মরমে। নিউ ইয়র্ক জেমটর র্রামরাি এবং আনর্কর্ নবভাগ
(New York State Department of Taxation and Finance) এর নবমেষণ জর্মর্ অ্িুমাি র্রা
িময়মে জে এই সীমাটি নিউ ইয়র্ক বাসীর জেডামরল টযাক্সমর্ বেমর 15 নবনলয়ি ডলার বানড়ময় নিমব।
জিমির অ্িযেম িীষক িাো জেট নিমসমব এই িামলা অ্িয অ্মির্ জেমটর েু লিায় নিউ ইয়মর্ক র েিয
উমেখ্মোগযভামব জবনি েনের্র। 2017 সামলর আইি প্রণয়মির িূমবক, নিউ ইয়র্ক র্ী িনরমাণ অ্র্ক
ওয়ানিংটমি িাঠিময়মে এবং োর র্েটু কু জেরে জিময়মে জসই নিমসমব ইমোমমযযই অ্িযািয সর্ল
রামের মমযয নিউ ইয়র্ক জেমট নবস্ত্ৃে ববষময নেল। র্ামিনের্াট, জমনরলযান্ড ও নিউ োনসক-সি
অ্িযািয িাো জেটও এর্ইভামব েনেেস্থ িমে।
নিউ ইয়র্ক জেট এবং োর অ্ংিীিার জেটগুমলার নবরুমে জসমেম্বমর এটির রায়
জিয়া স্বমেও, মানর্ক ি েুক্তরামের নিউ ইয়মর্ক র সাউিািক নডনিমের নডনিে আিালে সম্মে িয় জে
জেটগুমলা জেট এবং স্থািীয় র্র সংমর্ািি আবাসি মূলয র্নমময় নিমে িামর বমল োমির জে েুনক্ত
নেল োর নভনিমে েনেেস্থ িময়নেল। সম্পনি র্র র্ােকর্রীভামব বৃনে র্রার মাযযমম, জেট এবং
স্থািীয় র্র সীমা গৃিমানলর্মির সম্পনির মূলযও র্নমময় জিমব, োর েমল আবাসি নবনে অ্িুৎসানিে
র্মর এবং এই নবনের উিমর র্র যােক র্রার মাযযমম জেটগুমলা জে রােস্ব সংেি র্রমো ো
র্নমময় জিয়।
সংবািমাযযমম প্রর্ানিে প্রনেমবিিগুমলা অ্োিাইর্ৃ ে প্রমাণ জিখ্ামে জে নিউ ইয়র্ক বাসী, নবমিষে
জেমটর সমবকাচ্চ উিােক ির্ারী, জেট এবং স্থািীয় র্র োমড়র সীমার র্ারমণ ইনেমমযয োমির
বানড় র এবং বযবসা প্রনেষ্ঠািগুনল জলানরডার মমো জেমট স্থািান্তনরে র্রমে। নিউ ইয়মর্ক , জেমটর
র্র আময়র 46%-এর বযবস্থা র্মর িীষক 1% র্রিাো এবং োমিরমর্ িানরময় জেলা এই জেটমর্
মিাি র্মর জোলার জেমে অ্বিাির্ারী সর্ল বযনক্তর েিয সুমোগ প্রিামির নিউ ইয়মর্ক র জে
অ্ঙ্গীর্ার জসটি বাস্ত্বায়মির সম্ভাবিামর্ হুমনর্র মুমখ্ জেমল জিয়।

###
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