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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ফামন স্থাপর্াসমূম্বের উপর ভূসম্পবি কর (REAL PROPERTY TAX) ররয়াম্বের
পদম্বেপ সম্প্রসারণ করার র াষণা কম্বরম্বের্

বেবর্ আগামী 10 িের পর্ন ন্ত কৃবষ উৎপাদর্ ও উদোর্পালম্বর্র (Farming and Horticulture)
জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় সকল স্থাপর্া ও সুম্বর্াগ সুবিধার উপর ভূ সম্পবি কর ররয়াম্বের পদম্বেপ
সম্প্রসারণ কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেমের কৃ ষি স্থাপর্াসমূমের উপর ভূ সম্পষি কর স্টরয়াত আইর্ (Real
Property Tax Law) সম্প্রসারমের স্ট ািো কমরমের্, যা ষর্উ ইয়কন এর কৃ িক ও উৎপাদর্কারীমদর করমুষি
অ্ব্যােত রাখমব্। ভূ সম্পষি কর আইর্ কৃ ষি উৎপাদর্কারীমদর কৃ ষি উৎপাদর্ ও উদযার্পালমর্র জর্য
প্রময়াজর্ীয় ভব্র্ সমূমের ভূ সম্পষি কর মওকুফ কমর, স্টযমর্ সামষয়ক ষির্োউজ, খামার, গব্াষদ পশুর
স্টগায়াল র এব্ং অ্শ্বচালর্া প্রষিক্ষে স্টকন্দ্র।
“ষর্উ ইয়মকন র কৃ ষি ষিল্প আমামদর অ্র্নর্ীষতর একটি ষব্রাে স্টক্ষত্র, এব্ং এজর্য আমামদর স্থার্ীয় কৃ িক ও
উৎপাদর্কারীমদর সোয়তা অ্ব্যােত রাখা খুব্ই জরুষর”, গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই কর স্টরয়াত ষর্উ
ইয়মকন র পষরশ্রমী কৃ ষি উৎপাদর্কারীমদর ষর্মজমদর খামামর ষব্ষর্ময়াগ করমত ও ষর্মজমদর ব্যব্সামক প্রসাষরত
করমত সাোযয করমব্, এব্ং এর ফমল প্রষতমযাষগতা ও উৎপাদর্ সামমর্র ব্ের গুষলমত আমরা ব্ৃষি পামব্।”
“কৃ ষি ষর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীষতর একটি গুরুত্বপূেন অ্ঙ্গ, এব্ং আমরা প্রমদিব্যাপী কৃ িকমদর সমৃষির পমর্র
ব্াধাগুমলা দূর করমত কাজ কমর চমলষে”, রলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি রোচু ল িম্বলর্। “এই র্তু র্ আইর্ ষর্উ
ইয়কন কৃ িকমদর উপর স্টর্মক সম্পষি কমরর স্টব্াঝা কষমময় ষদময় তামদর ষব্শ্ব অ্র্নর্ীষতমত প্রষতমযাষগতায় টিমক
র্াকার সুমযাগ কমর স্টদমব্।”
ভূ সম্পষি কর আইর্ স্টরয়াত আগামী 10 ব্ের পযনন্ত সম্প্রসাষরত করা েময়মে এব্ং তা 2029 সামলর 1লা
জার্ুয়ারী পযনন্ত র্তু র্ ষর্ষমনত ও পুর্ষর্নষমনত কৃ ষিভব্র্সমূমের উপর প্রমযাজয েমব্। 2008 সামল এর র্ব্ায়মর্র
পমর, কৃ ষি কাঠামমাসমূমের উপর এই স্টরয়াত ষর্উ ইয়মকন র কৃ িকমদর আর্ুমাষর্ক 112.8 ষমষলয়র্ মাষকন র্
ডলামরর স্টব্িী অ্র্ন সাশ্রয় কমরমে। এই স্টরয়াত কৃ িক ও উৎপাদর্কারীমদর তামদর সাশ্রয়কৃ ত অ্র্ন ব্যব্োর কমর
তামদর কামজ ষব্ষর্ময়াগ করমত, র্তু র্ সরঞ্জামাষদ ক্রয় করমত ও সুমযাগ সুষব্ধার আধুষর্কায়মর্ সাোযয করার
মাধযমম ষর্উ ইয়মকন র কৃ ষি ষিমল্পর ষব্কামি সোয়তা করমব্ যা কৃ ষিফামনসমূমের মমধয প্রষতমযাষগতা ও মুর্াফা
আমরা ব্াষিময় স্টদমব্।

ব্হুদিক ধমর কৃ ষিভব্র্সমূে প্রামদষিক কমরর আওতার ব্াইমর ষেল, ষকন্তু এই আইমর্র স্টময়াদ 2019 সামলর
র্ব্ব্মিনর ষদমর্ স্টিি েময় যাওয়ার কর্া। কর ষব্রষত ব্ৃষি ও এর কাযনকরী স্টময়াদ আগামী দিক পযনন্ত ষর্ষিত
করমত অ্যামসম্বষলমযার্ ষব্ল মযাষগ ও ষসমর্ের পযাটি ষরষচর উত্থাষপত এই র্তু র্ আইর্ ষর্উ ইয়কন প্রমদমির
ভূ সম্পষি কর আইমর্র সংমিাধর্ কমরমে।
বর্উ ইয়কন রেম্বের কৃবষ কবমের্ার (New York State Agriculture Commissioner) বরচার্ন এ.
িল িম্বলর্, “আমরা গভর্নর কুওমমা স্টক এই ষব্লটিমক আইমর্ পষরেত করার জর্য এব্ং প্রামদষিক আইর্সভামক
এই আইর্ পাি করার জর্য ধর্যব্াদ জার্াই। এ পদমক্ষপ আমামদর কৃ িক ও উৎপাদর্কারীমদর জর্য একটি
গুরুত্বপূেন কর ষব্রষত প্রদার্ কমর, যারা তামদর কাযনষব্ষধ উন্নয়র্, ব্যব্সা সম্প্রসারে ও অ্র্যার্য ব্যময়র
ভারসাময রক্ষার জর্য ঐষতোষসকভামব্ এরকম স্টরয়ামতর উপর ষর্ভন র কমর আসমের্।”
কর ও অিন ায়র্ এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার (Acting Commissioner of Taxation and Finance)
র্বর্ মোবর্য়র্ িম্বলর্, “ভূ সম্পষি কর আইর্ স্টরয়াত সম্প্রসারে করার এই আইমর্র ফলশ্রুষতমত ষর্উ ইয়কন
প্রমদমির কৃ িকরা লাভজর্ক কর ষব্রষত অ্ব্যােতভামব্ স্টভাগ করমব্র্। আষম গভর্নর কুওমমা এব্ং রাজয
আইর্সভামক এই লাভজর্ক সুষব্ধা অ্ব্যােত রাখার জর্য ধর্যব্াদ জার্াই।”
বসম্বর্ে কৃবষ কবমটির (Senate Agriculture Committee) রচয়ারমোর্ পোটি বরবচ
িম্বলর্, “আমামদর প্রমদমির কৃ িমকরা প্রষতষদর্ কমঠার পষরশ্রম কমর ষব্শ্বমামর্র ফসল ফলার্ যা তামদর সামর্
অ্র্য ষর্উ ইয়কন ব্াসীরা স্টভাগ কমরর্, ষকন্তু কাঠামমাগত ব্যময়র কত কারেগুষলর জর্য মামঝমমধয তারা খুব্ই
কম মুর্াফা েমত স্টদমখর্ এব্ং, এমর্ষক স্টকামর্া স্টকামর্া সময় ক্ষষতর মুখও স্টদখমত েয়। এই গুরুত্বপূেন আইর্, যা
আষম গব্নভমরই উত্থাপর্ কমরষেলাম, তামদর মূলকাযনক্রমমর িষি ব্ৃষির জর্য গুরুত্বপূেন ভূ ষমকা পালর্ করা
সম্পষিসমূমের কর স্টমৌকুফ করমব্, যা আসন্ন ব্েরগুষলমত আমামদর প্রমদমির কৃ ষিষিমল্পর উন্নয়মর্র সোয়তা
করমব্।”
অোম্বসেবল কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) রচয়ারমোর্ বিল মোবগ
িম্বলম্বের্, “উৎপাদর্ ব্যয় কম করার জর্য ভূ সম্পষি কমরর উপর ষর্ভন রিীল কৃ িকমদর জর্য এই ভূ সম্পষি
কমরর োি তামদর পমক্ষ খুব্ই উপকারী েমব্। এটি তামদর খামারগুষলমক কাযনকর স্টরমখ ব্যব্সাষয়ক
প্রষতমযাষগতায় টিমক র্াকমত, আমামদর প্রমদমির খাষল জায়গাগুষলর রক্ষোমব্ক্ষে করমত ও ষর্উ ইয়কন ব্াসীমদর
জর্য খাদয উৎপাদর্ অ্ব্যােত রাখমত সোয়তা করমব্।”
বর্উ ইয়কন ফামন িুেম্বরা (New York Farm Bureau) রপ্রবসম্বর্ন্ট রর্বভর্ বফোর িম্বলম্বের্, “এই
আইর্, যা 10 ব্েমরর জর্য র্তু র্ কৃ ষি স্থাপর্াসমূেমক কমরর আওতার ব্াইমর রাখমব্, র্তু র্ খামামরর
ষব্ষর্ময়ামগর স্টপেমর্ উৎসাে ষেমসমব্ কাজ করমব্, এব্ং পাষরব্াষরক খামার ব্যব্সার জর্য লাভজর্ক েময় স্টদখা
স্টদমব্। কর সাশ্রয় এই যুমগর কঠির্ কৃ ষি অ্র্নর্ীষতর জর্য ষব্মিি গুরুত্বপূেন।”
এই আইর্ স্থাপর্ার মূলয ব্া স্টযসব্ স্থাপর্াগুষল গুরুত্বপূেন কৃ ষিকামজর জর্য ব্যব্হৃত েয় তামদর উন্নয়র্ মূলযর
উপর ষভষি কমর কর ব্ৃষি রষেত কমর। এটি চািাব্াদ, িসয সংিে ও পেয গুদামজাকরে; খাদয স্টযাগার্, প্রজর্র্
এব্ং পশুপালমর্র ব্যব্স্থাপর্া; ও কৃ ষিকমীমদর আব্াসস্থলমক অ্ন্তভুন ি কমর। সরাসষর পষরব্ামরর সদসযমদর

আব্ামসর উপর এই আইর্ প্রমযাজয র্য় যষদ র্া পষরব্ার খামামরর মাষলক র্া েয় এব্ং ব্াষেষজযক কাযনক্রমমর
জর্য গুরুত্বপূেন র্া েয়।
স্টরয়াত সম্পষকন ত আইমর্র একটি সম্পূেন তাষলকা পামব্র্ এখামর্।
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