
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ‘উইম্বমর্ অর্ কম্ব ন্াম্বরট বিার্ন  স্টাবর্' আইর্ জাবরর স্বাক্ষর করম্বলর্  
  

এই আইর্ অর্ুযায়ী এর্ওযাইএস বর্্াটন ম্বমন্ট অি বস্টট (NYS Department of State) এিং 
বর্্াটন ম্বমন্ট অি টোম্বেের্ অোন্ড বির্োন্স (Department of Taxation and Finance, DTF)-বক 
বর্উ ইযম্বকন  িেিসা করার জর্ে অর্ুম্বমাবিত করম্ব্াম্বরট বিাম্বর্ন  র্ার়ীর সংখ্ো বর্ম্বয একটি 

গম্বিষণা করম্বত হম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ স্বাক্ষররত আইর্ জারর করমের্ যা অ্র্ুযায়ী রর্উ ইযকন  স্টেট 
রিপাটন মমন্ট অ্ব স্টেট (New York State Department of State) এবং রিপাটন মমন্ট অ্ব টযামেস 
অ্যান্ড রির্যান্স (Department of Taxation and Finance), একটি গমবষণা পররচাের্া করমব, 
রর্উ ইযমকন  বযবসা করার জর্য অ্র্ুমমারিত স্টিশ়ী ও রবমিশ়ী করমপামরশমর্র প্ররতটি স্টবামিন  
পররচাের্া কমরর্ এমর্ র্ার়ী পররচােমকর সংখ্যা রর্ময। 180 রিমর্ এই আইর্ কাযনকর হমব।  
  
"র্তুর্ স্টবতর্ ইকুইটি আইর্ স্টেমক রামে সবনত্তম শরিশাে়ী স্টযৌর্ হযরারর্ র়্ীরতমাো রর্ময, রর্উ 
ইযকন  কমনমক্ষমে রেঙ্গসমতার েডাইময স্টর্তৃত্ব রিমে-রকন্তু আমামির কাজ সমূ্পণন হমব র্া যতক্ষণ র্া 
র্ার়ীরা সমবনাচ্চ মাোর প্ররতষ্ঠামর্র প্ররতরর্রিত্ব করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ গমবষণা 
এই সমসযার উপর আমোকপাত করমত সাহাযয করমব এবং র্তুর্ র়্ীরতর রবকামশর পে স্টিখ্ামব 
যামত আমরা স্টবরশ সংখ্যক র্ার়ী এই প্রবািপ্রত়ীম স্টটরবমে আসর্ স্টপমত পামরর্।"  
  
এই র্তুর্ গমবষণা এই সমসযার উপর আমোকপাত করমত সাহাযয করমব এবং র্তুর্ র়্ীরতর 
রবকামশর পে স্টিখ্ামব যামত আমরা স্টবরশ সংখ্যক র্ার়ী এই প্রবািপ্রত়ীম স্টটরবমে আসর্ স্টপমত 
পামরর্। স্টিব্রুযারর 1, 2022-এর মমিয এই গমবষণাটি প্রকারশত হমব।  
  
বসম্বর্টর বলজ কু্রগার িম্বলর্, "স্টবািন  রুমম মরহোমির প্ররতরর্রিমত্বর অ্ভাব, এমর্ একটি অ্রবরাম 
সমসযা যা কমনচার়ী এবং স্টেতামির জর্য সুিরূপ্রসার়ী প্রভাব স্টিমে। অ্র্যার্য রজরর্মসর মমিয, তেয 
স্টিখ্ায স্টয স্টকাম্পারর্র স্টবামিন  রতর্ জমর্র কম মরহো রমযমের্, তামির আরেনক সম্পাির্া খ্ারাপ 
হয। রর্উ ইযকন  রবমের সবমচময বড ও প্রভাবশাে়ী কমযকটি কমপনামরশমর্র বারড, তাই আমরা 
এখ্ামর্ যা করর তার প্ররতধ্বরর্ আমামির স়ীমার্ার বাইমর অ্মর্ক িরূ পযনন্ত যায। এই রবিাযক এই 
সমসযায আমোকপাত করমত আমামির প্রমযাজর়্ীয তেয পাওযার রিমক একটি গুরুত্বপূণন পিমক্ষপ। 



 

 

আরম গভর্নরমক ির্যবাি জার্াই আজ এই আইর্ স্বাক্ষর করার জর্য, এবং ববরচেয ও অ্ন্তভুন রির 
েডাইমযর অ্গ্রভামগ রর্উ ইযকন মক রাখ্ার জর্য।"  
  
সংসি সিসে বরম্বিকা এ বসরাইট িম্বলর্, "রর্উ ইযকন  রাজয রবমের বৃহত্তম অ্েনর়্ীরতর একটি এবং 
এই রহমসমব, কমপনামরট িারযমত্বর জর্য একটি রবেবযাপ়ী উিাহরণ বতরর কমর। সরেয ভামব 
কমপনামরশর্গুরে বুঝমত পারমব স্টকাোয তামির ববরচমের অ্ভাব রমযমে। এখ্র্, গভর্নর কুওমমার 
সমেনমর্র িমে, রর্উ ইযকন  একটি বড পিমক্ষপ রর্মে যামত র্ার়ীরা আমোচর্া এবং রসদ্ধান্ত 
স্টর্ওযার স্টক্ষমে তামির মত জার্ামত পামরর্ যা কমপনামরট কাজ এবং োভমক প্রভারবত করমব।"  
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