অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পুম্বরা স্টেম্বে কর ফাাঁবক ও কলোণ জাবলয়াবি স্টেকাম্বি 13.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার
স্ট াষণা করম্বলর্

স্টেম্বের "ক্রাইমস এম্বগইর্ে স্টরম্বভবর্উ স্টপ্রাগ্রাম-এর (Crimes Against Revenue Program,
CARP)" মাধ্েম্বম 29টি কাউবির বডবিক্ট অোেবর্ন ম্বক অর্ুদার্ িহবিল প্রদার্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে পুমরা ঘেমে 29টি োউন্টির ন্টিন্টিক্ট অ্যােন্টর্নর
অ্ন্টিসমে 13.5 ন্টমন্টেয়র্ মান্টেনর্ িোমরর ঘেন্টি অ্র্ুদার্ প্রদার্ েরা হমে োমে োরা ঘেমের ের িাাঁন্টে ও
েেযাণ জান্টেয়ান্টে মামোর েদমের ঘেমে উন্নয়র্ অ্েযাহে রাখমে পামর। অ্র্ুদার্গুন্টে প্রদার্ ক্রাইমস এমগইর্ে
ঘরমভন্টর্উ ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম প্রদার্ েরা হমে, ো সমন্টথনে হয় েদে ও োর িোিে ন্টহমসমে ঘেে ঘেই ের
ঘরমভন্টর্উ, জন্টরমার্া ও েন্টেপূরণ পায় োর দ্বারা।
"েম ার পন্টরশ্রমী র্ারী-পুরুমষর োছ ঘথমে ন্টেছু চু ন্টরর েযাপামর ন্টর্উ ইয়েন ঘোর্ ছাড় ঘদয় র্া এেং োরা
ন্টসমেমমে িাাঁন্টে ঘদয় োমদর ধ্রার জর্য আমরা আমামদর সাধ্যমে ঘচষ্টা েরমে থােমো", গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলম্বের্। "এই েহন্টেে পুমরা ঘেমের ন্টর্উ ইয়েন োসীমে রো েরমে প্রন্টসন্টেউেরমদর সাহােয েরমে এেং দায়ী
েযন্টিমদর জোেন্টদন্টহ েরমে োধ্য েরমে।"
CARP হে ঘেমের ের ও অ্থনায়র্ অ্ন্টধ্দপ্তর (State Department of Taxation and Finance) এেং
ন্টক্রন্টমর্াে জান্টেস সান্টভনমসস ন্টিন্টভিমর্র (Division of Criminal Justice Services) এেটি ঘেৌথ উমদযাগ,
এটি োমদর উমেমিয োর্ামর্া োরা ইচ্ছােৃ েভামে ের প্রদার্ েমর র্া এেং োরা ঘমন্টিমেইি, েেযাণ, ঘেোর ও
েমীমদর ভাোপ্রান্টপ্তর ঘেমে জান্টেয়ান্টে েমর। ের ও অ্থনায়র্ অ্ন্টধ্দপ্তর ঘপ্রাগ্রামটির োন্টরগন্টর সহায়ো প্রদার্
এেং েদমের জর্য মামো সর্াি েরার ঘেমে ন্টেমিষজ্ঞ ন্টহমসমে োজ েমর এেং ন্টক্রন্টমর্াে জান্টেস সান্টভনমসস
ন্টিন্টভির্ অ্র্ুদামর্র েহন্টেেটি পন্টরচাের্া েমর।
অ্র্ুদার্ ঘসইসে েমনেেন ামদর েহন্টেে দার্ েমর োরা প্রন্টসন্টেউিমর্র জর্য মামো তেন্টর েমর, এমদর মমধ্য
রময়মছ িমরর্ন্টসে অ্যাোউমিি, েদেোরী এেং সহোরী ন্টিন্টিক্ট অ্যােন্টর্ন। ঘোমর্া েযন্টি, েমপনামরির্ ো ন্টিল্প
আেগান্টর শুল্ক, ন্টেক্রয় ের এেং আয়ের সহ ঘেমোমর্া ধ্রমর্র ের প্রদামর্ েযথন হেে CARP ো েদে েমর,
এর মমধ্য েড় অ্পরাধ্ী সমের েরা জটিে আন্টথনে জান্টেয়ান্টে ো ের চু ন্টরর পন্টরেল্পর্া অ্েগনে হমে পামর।
বক্রবমর্াল জাবেস সাবভনস বডবভেম্বর্র বর্িন াহী স্টডপুটি কবমের্ার মাইম্বকল বস. বগ্রর্ িম্বলর্, "2004
সামে স্থান্টপে হওয়ার পর ঘথমে, CARP পুমরা ঘেমের ন্টিন্টিক্ট অ্যােন্টর্নমদর প্রময়াজর্ীয় েহন্টেে এেং জটিে ও
ন্টেমিষ ন্টেমিষ মামো েদে ও প্রন্টসন্টেউে েরমে োমদর সাহােয েরমছ। ন্টসমেমমে এেং ন্টর্উ ইয়মেন র সৎ

েরদার্োরীমদর িাাঁন্টে ন্টদমে চায় এমর্ েযন্টিমদর সর্াি ও ন্টেচার েরার জর্য এই সন্টিন্টেে প্রমচষ্টার অ্ংি হমে
ঘপমর আমরা গন্টেনে।"
কর ও অর্ন ায়র্ অবধ্দপ্তম্বরর এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার র্বর্ মোবর্য়র্ িম্বলর্, "CARP আমামদর
অ্পরাধ্ েদমে আমরা ঘপিীর ঘজার ঘোগ েমর, আমরা স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগোরী সংস্থার সামথ ঘেই িেপ্রদ
অ্ংিীদান্টরত্ব তেন্টর েমরন্টছ ো মজেুে েরমে আমামদর সাহােয েমর। ের িাাঁন্টের ন্টেচার েরার জর্য এমজন্টির
সেেন এেং অ্েযাহে ঘচষ্টার এটি এেটি গুরুত্বপূণন উপাদার্।"
আজমের ঘ াষণা অ্র্ুোয়ী ঘেই 29টি োউন্টির ন্টিন্টিক্ট অ্যােন্টর্নর অ্ন্টিস অ্র্ুদার্ ঘপময়মছ োরা 2016 সাে
ঘথমেই ক্রাইমস এমগইর্ে ঘরমভন্টর্উ ঘপ্রাগ্রাম-এর মাধ্যমম েহন্টেে ঘপময় আসমছ। েন্টদও শুধ্ু এই অ্ন্টিসগুন্টেই
েহন্টেমের জর্য আমেদর্ েরার উপেুি ন্টছে, োরা আমগর সমার্ অ্থন পামে ন্টের্া ো ন্টর্ন্টিে ন্টছে র্া।
অ্র্ুদার্গুন্টে 2019 সামের ন্টিমসম্বমর ঘিষ হমে ন্টেন্তু দুই েছর পেনে র্োয়র্ েরা োমে।
বর্উ ইয়কন েহর
• ব্রঙ্কস: $692,300
• ন্টেংস (ব্রুেন্টের্): $802,600
• ন্টর্উ ইয়েন (মযার্হাের্): $5,000,000
• কুইি: $1,491,400
• ন্টরচমন্ড (েযামের্ আইেযান্ড): $256,210
লং আইলোন্ড
•
•

মধ্ে-হাডসর্
•
•
•
•

র্াসাউ োউন্টি: $633,399
সামিাে: $1,605,500

অ্মরঞ্জ: $112,810
রেেযান্ড: $357,600
আেোর: $143,600
ওময়েমচোর: $278,100

কোবপোল বরবজয়র্
• অ্যােমেন্টর্: $299,710
• ঘরর্মসোর: $102,800
• সারামোগা $118,900
• ঘেমর্েমেন্টি: $130,000
• ওয়ামরর্: $59,600
• ওয়ান্টিংের্: $36,200
স্টমাহক ভোবল
•

মিমগামান্টর: $28,600

•

ওন্টর্িা: $160,878

স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
• েযাগুয়া: $80,000
• মযান্টিসর্: $67,000
• ওর্র্িাগা: $111,110
সাউদার্ন টিয়ার
• ঘসমাং: $64,170
• েু মের্: $40,400
বফঙ্গার স্টলকস
•
•

ওিান্টরও: $92,100
মর্মরা: $208,000

পবিম বর্উ ইয়কন
• িামোকুয়া: $65,000
• ইন্টর: $414,100
• র্ায়াগ্রা: $68,810
ন্টর্উ ইয়েন ঘেমের ন্টক্রন্টমর্াে জান্টেস সান্টভনমসস ন্টিন্টভিমর্র (www.criminaljustice.ny.gov) অ্মর্ে
ধ্রমর্র দান্টয়ত্ব আমছ, োর মমধ্য আইর্ প্রময়াগ প্রন্টিেণ; পুমরা প্রমদমির অ্পরাধ্ েথয সংগ্রহ ও ন্টেমেষণ; অ্পরাধ্
ইন্টেহাস েথয ও আঙু মের ছামপর িাইে রেণামেেণ; ন্টর্উ ইয়েন প্রমদমির পুন্টেমির সামথ অ্ংিীদান্টরমত্ব প্রমদমির
DNA িাো েযাংমের প্রিাসন্টর্ে েত্ত্বােধ্ার্; ঘপ্রামেির্ ও েন্টমউন্টর্টি সংমিাধ্র্ ঘপ্রাগ্রামমর অ্থনায়র্ ও
েত্ত্বােধ্ার্; ঘিিামরে ও প্রমদমির অ্পরাধ্ র্যায়ন্টেচার েহন্টেমের প্রিাসর্; প্রমদিজুমড় অ্পরাধ্ র্যায়ন্টেচার সম্পন্টেনে এমজন্টিমদর সমথনর্ প্রদার্; এেং প্রমদমির ঘসক্স অ্মিন্ডার ঘরন্টজন্টি এর প্রিাসর্ অ্েভুন ি।
ন্টর্উ ইয়েন ঘেমের ের ও অ্থনায়র্ অ্ন্টধ্দপ্তমরর (www.tax.ny.gov) োন্টষনে 25 ন্টমন্টেয়র্ আয়ের ন্টরোর্ন
প্রন্টক্রয়া েমর এেং ঘেে ও স্থার্ীয় ঘরমভন্টর্উ ন্টহমসমে োন্টষনে 90 ন্টেন্টেয়র্ মান্টেনর্ িোর সংগ্রহ েমর।
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