
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 9ম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: অবিধ বিগাম্বরট বিবি 
করা খুচম্বরা বিম্বিতাম্বদ্র উপর কম্ব ার িেিস্থা গ্রহণ  

  
অর্ে স্টেট স্টেম্বক বিগাম্বরট িংগ্রহ কম্বর এিং বর্উ ইয়ম্বকন  অবিধভাম্বি বিবি কম্বর এমর্ খুচরা 
বিম্বিতারা িেিিা িন্ধ হওয়ার িম্ভাির্ার পাোপাবে অবতবরক্ত পবরণবতর িমু্মখীর্ হম্বি  

  
প্রস্তাম্বি 21 িছম্বরর কম িয়িীম্বদ্র কাম্বছ তামাকজাত পণে বিবি করা খুচম্বরা বিম্বিতাম্বদ্র োবস্ত ও 

জবরমার্া স্টজারদ্ার হম্বি  
  
প্রস্তািটি ধূমপাম্বর্র বিপদ্ স্টেম্বক বর্উ ইয়কন িািীম্বক রক্ষায় গভর্নম্বরর আগ্রািী কমনকাণ্ডম্বক আরও 

েবক্তোলী কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট এমজন্ডার 9ম প্রস্তাব 
স্ট াষণা কমরমের্ - নর্উ ইয়কন  স্টেমট অ্ববধভামব কর অ্পনরম ানধত নসগামরট এবং অ্র্যার্য 
তামাকজাত পণয নবক্রয়কারী খুচরা নবমক্রতামদ্র উপমর কম ার বযবস্থা গ্রহণ করা হমব। গভর্নমরর 
প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, স্টযসব খচুরা নবমক্রতারা অ্র্য স্টেট বা অ্র্যার্য উৎস স্টেমক কর অ্পনরম ানধত 
নসগামরট সংগ্রহ কমর এবং নর্উ ইয়মকন  অ্ববধভামব নবনক্র কমর তামদ্র বযবসযা বন্ধ হময় স্টযমত 
পামর। গভর্নর 21 বেমরর কম বয়সীমদ্র কামে তামাকজাত পণয নবনক্র করা খুচমরা নবমক্রতামদ্র 
জর্য  ানস্ত ও জনরমার্া স্টজারদ্ার করার প্রস্তাব নদ্মের্।  
  
"কর অ্পনরম ানধত নসগামরট পাচার এবং অ্প্রাপ্তবয়স্কমদ্র নর্কট তামাক নবনক্র করা শুরু অ্বর্নতকই 
র্য় - এটিও অ্ববধও বমট," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নসগামরট প্রনতবের হাজার হাজার মার্ুমষর 
জীবর্ র্া  কমর এবং নর্উ ইয়কন বাসীর স্বামস্থর নবনর্মময় স্টকবেমাত্র নকেু অ্নতনরক্ত অ্েন আময়র 
জর্য ইোকৃতভামব আইর্টিমক অ্বজ্ঞা কমর কমর এমর্ খুচরা নবমক্রতামদ্র নদ্মক আমরা স্টচাখ বন্ধ 
কমর বমস োকমবা র্া। এই প্রস্তামবর মাধযমম গুরু পামপ ে ু দ্মন্ডর বদ্মে র্ীনতজ্ঞার্বনজন ত 
বযবসাগুমো স্টজারামো জনরমার্া বা বযবসা বমন্ধর সম্মুখীর্ হমব।"  
  
নর্উ ইয়কন  নসটিমত নসগামরমটর উপর প্রময়াগ করা কমরর আগ্রাসী হার - যা বতন মামর্ স্টদ্ম র মমধয 
নিতীয় সমবনাচ্চ- তার একটি উপজাত হমে আইর্ স্টভমে ওই কর ফাাঁনক স্টদ্য়ায় স্টবআইনর্ খচুমরা 
নবমক্রতামদ্র অ্বযাহত উৎসাহ। নকেু অ্সাধু খচুরা নবমক্রতারা সস্তা কর অ্পনরম ানধত নসগামরমটর 



 

 

পাচার অ্বযাহত স্টরমখমে, এটি এমর্ একটি অ্র্ু ীের্ যা ধমূপার্মক হ্রাস করার উমদ্যাগমকই স্টকবে 
কু্ষন্ন কমর র্া, স্টেটমক আইর্ প্রময়াগ ও জর্স্বাস্থযগত উমদ্যামগ বযবহামরর জর্য প্রময়াজর্ীয় রাজস্ব 
স্টেমক বনিত কমর। এগুমো ক্রয় করা স্টেমক জর্গণমক নর্রুৎসানহত করার েক্ষযমক সামমর্ স্টরমখ 
স্থার্ীয় এবং স্টেটমক এই সকে পমণযর মেূয নর্য়ন্ত্রণমক কঠির্ করার পা পান  এটি আইর্-স্টমমর্ চো 
খুচরা নবমক্রতামদ্রমক উমেখমযাগয প্রনতমযাগীতামূেক অ্সুনবধায় স্টফমে স্টদ্য়।  
  
গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, এই কর অ্পনরম ানধত পণযগুমোর দ্খমে োকা বযনক্তগত খুচরা নবমক্রতারা 
তামদ্র বযবসা বন্ধ করমত বাধয হবার সম্ভাবর্ার পা াপান   ানস্তর মুমখামনুখ হমবর্। আইমর্র েঙ্ঘর্ 
েটানর বা খচুরা অ্যােমকাহে, ওয়াইর্ বা নবয়ার নবক্রময়র মমতা কমরাোনর োইমসন্সও বানতে 
করমব।  
  
বতন মামর্, অ্ববধভামব কর অ্পনরম ানধত নসগামরট নবনক্র কমর এমর্ খুচরা নবমক্রতামদ্র জনরমার্া 
করার জর্য স্টেমটর কর ও অ্েন দ্প্তরমক (Department of Taxation and Finance, DTF) 
ক্ষমতা স্টদ্ওয়া রময়মে। তমব, এই অ্সাধু খুচরা নবমক্রতামদ্র মমধয অ্মর্মকই এই জনরমার্াগুমোমক 
বযবসাময়র বযয় নহসামব নবমবচর্া কমর এবং তামদ্র আচরণ পনরবতন র্ কমর র্া। গভর্নমরর প্রস্তাব 
অ্র্ুযায়ী, কর ও অ্েন দ্প্তরমক গ্রাহকমদ্র কাে স্টেমক খুচরা নবক্রয় এবং অ্র্যার্য কর আদ্ায় করার 
কতৃন ত্ব - স্টযটি নর্উ ইয়মকন র স্টয স্টকার্ও খুচরা বযবসা পনরচাের্ার অ্তযাব যকীয়  তন  - স্টসটি 
প্রতযাহার কমর অ্পরাধী খচুরা নবমক্রতামদ্র বযবসা পুমরাপুনর বন্ধ কমর স্টদ্ওয়ার ক্ষমতা প্রদ্ার্ করা 
হমব।  
  
2019 সামের র্মভম্বমর, তামাক এবং ই-নসগামরমটর পণয স্টকর্ার আইনর্ বয়স 21 বেমর উন্নীত 
করা হময়মে, অ্ল্পবয়স্ক স্টোমকমদ্র তামামক সংনিষ্ট হমত যা আরও নর্রুৎসানহত কমর। বতন মামর্, 21 
বেমরর কম বয়সীমদ্র কামে তামাকজাত পণয নবনক্রর সবননর্ম্ন জনরমার্া 300 মানকন র্ ডোর। 
গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, এই র্ূযর্তম জনরমার্া বান়িময় 1,000 মানকন র্ ডোমর উন্নীত করা হমব 
এবং বার বার করা অ্পরামধর খচুরা নবমক্রতারা েয় মামসর পনরবমতন  এক বেমরর জর্য তামদ্র 
নর্বন্ধর্ হারামব। গভর্নমরর নর্মদ্ন ম , স্টেমটর কর ও অ্েন দ্প্তরমক ইনতমমধয তামাকজাত পণয নবনক্রর 
জর্য অ্র্ুমমানদ্ত খুচরা নবমক্রতামদ্র নর্য়ন্ত্রক পনরদ্ নর্গুমোর সংখযা নতর্গুণ বান়িময়মে।  
  
গভর্নর কুওমমা ক্ষনতকারক তামাক এবং নর্মকাটির্ পণয বযবহামরর নবরুমে ে়িাইময়র মাধযমম সকে 
নর্উ ইয়কন বাসীর স্বাস্থয ও সুরক্ষা নর্নিত করার উমেম য অ্ভূতপূবন পদ্মক্ষপ নর্ময়মের্। 2017 সামে, 
তামামকর ক্ষনতকর পমরাক্ষ স্টধাাঁয়া ও বাষ্পীয় অ্যামরাসে স্টেমক কমী ও জর্গণমক সুরনক্ষত রাখার 
জর্য প্রায় সব কমনমক্ষমত্র ই-নসগামরট বযবহার নর্নষে করমত গভর্নর কুওমমা নির্ ইর্মডার এয়ার 
অ্যাক্ট (Clean Indoor Air Act) এর প্রসারণ কমরমের্। 2019 সামে ই-তরমের খুচরা নবমক্রতামদ্র 
কর ও অ্েন দ্প্তমরর (DTF) সমে নর্বন্ধর্ করমত হমব এবং 1 জার্যু়ানরমত ই-তরমের ওপর 20% 
নবক্রয় কর কাযনকর হমব।  
  

###  
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