
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল সামম্বর্র ঝ ুঁ বকস  েক্তিোলী অি ননর্বিক অিস্থাম্বর্র পবরকল্পর্া 

সম্বমি  ালর্াগাদকৃি অি ননর্বিক পবরকল্পর্া প্রকাম্বের হ াষণা বদম্বেম্বের্  

  

পবরকল্পর্ার প্রবিটি িেম্বরর জর্ে প্রিোোর হচম্বে 2.1 বিবলের্ মাবকনর্ ডলার অবিক 

রাজম্বের পূি নাভাস হদওো  ম্বেম্বে  

  

গভর্ নর 1.1 বিবলের্ মাবকনর্ ডলার বরজাম্বভন রাখার বর্ম্বদনে বদম্বেম্বের্ হেম্ব িু 

হকাবভড-19 ভোবরম্বেন্ট সংক্রবমি  ম্বে  

  

হকাবভড-19 ভোবরম্বেন্ট অি নর্ীবি প র্রাে হখালাম্বক  মুবকর ম ম্বখ হেলাে ঝ ুঁ বক রম্বে 

হগম্বে  

  

নিউ ইয়র্ক স্টেটের গভি কর র্যানি স্ট াচুল আজটর্ নিউ ইয়র্ক স্টেে অি কনিনির্ পনরর্ল্পিার 

(New York State Financial Plan) প্রিম স্টর্ায়ােকাটরর আপটেে স্ট াষণা র্টরটেি, যা স্টেটের 

শক্তিশালী অি কনিনির্ অবস্থাি প্রর্াশ র্টর স্টযট িু প্রিযাশার স্টচটয় স্টবনশ প্রবৃক্তি  টয়টে এবং 

চার বেটরর পনরর্ল্পিার প্রনিটে বেটরর জিয প্রিযাশার স্টচটয় 2.1 নবনলয়ি মানর্কি েলার অনির্ 

রাজটের পূব কাভাস স্টেওয়া  টয়টে। ফলাফলেরূপ, পনরর্ল্পিাএই বের এবং সামটির বেটরর 

জিয ভারসামযপূণ ক র্রা  টয়টে এবং অি ক বের 2025 পয কন্ত বাটজে  ােনি প্রায় 2 নবনলয়ি 

মানর্কি েলার র্টম নগটয়টে।  

  

গভি কটরর নিরটেটশএই বেটরর বাড়নি রাজটের 1.1 নবনলয়ি মানর্কি েলার নরজাটভক রাখা  টব 

এবং মূলিি প্রর্টল্পর ঋণ র্মাটি 650 নমনলয়ি মানর্কি েলাটরর বযব ার নিি কানরি  টয়টে।  

  

"যনেও স্টেটের অি কনিনির্ নচত্র শক্তিশালী, যা নর্িা এর্ বের আটগ আমরা স্টযখাটি নেলাম িার 

স্টচটয় এর্ অনবশ্বাসয পনরবিকি, আমাটের অবশযই সাবিািিা অবলম্বি র্রটি  টব স্টযট িু 

স্টর্ানভে-19 এর স্টেলো ভযানরটয়ন্ট সংক্রমণ অবযা ি রটয়টে, যা আমাটের অি কনিনির্ 

পুিরুিারটর্  ুমনর্র মুটখ স্টফলটে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই র্ারটণ, আনম অি কনিনির্ 

মন্দার  াি স্টিটর্ স্টেেটর্ রক্ষা র্রার পাশাপানশ ভনবষযটির অবর্াঠাটমাগি সক্ষমিা তিনরর 

িিুি খরচ স্টমোটি স্টেটের নরজাভকটর্ শক্তিশালী র্রনে যা নিউ ইয়র্কবাসীটের এবং আমাটের 

অি কিীনিটর্ ম ামারীর স্টোবল স্টিটর্ রক্ষা র্রা এবং নিউ ইয়র্কটর্ সামটির নেটর্ িানবি র্রার 

জিয প্রটয়াজিীয়।"  

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf


  

স্টেটের অি কনিনির্ পনরর্ল্পিা, যা চার বের সমটয়র মটিয রাজে এবং বযটয়র আিুমানির্ 

ন সাব স্টেয়, িা অিুযায়ী অি ক বের 2022 এর জিয স্টমাে বযয় 209.5 নবনলয়ি মানর্কি ের্ার  টব, 

যা স্টম মাটস প্রর্ানশি প্রণীি বাটজে অি কনিনির্ পনরর্ল্পিার স্টচটয় 0.3 শিাংশ স্টবনশ যা ভাড়া 

ত্রাণ ন সাটব পাওয়া স্টফোটরল ি নবল, যা প্রিযাশার স্টচটয় 300 নমনলয়ি মানর্কি েলার স্টবনশ নেল 

এবং পাবনলর্ এমপ্লনয়জ স্টফোটরশি (Public Employees Federation) এর সাটি স্টলবার 

স্টসটেলটমন্ট স র্াটর প্রণীি  য়। সর্ল ি নবটলর রাজে গ্র ণ 215.3 নবনলয়ি মানর্কি েলার 

 টব বটল প্রিযানশি, যা 0.7 শিাংশ বৃক্তি, যা প্রিযাশার স্টচটয় 2.1 নবনলয়ি মানর্কি েলার স্টবনশ 

রাজে গ্র ণ প্রনিফনলি র্টর।  

  

বাটজে প্রণয়টির সমটয়, অি কনিনির্ পনরর্ল্পিা অি ক বের 2024 এর জিয 1.4 নবনলয়ি মানর্কি 

েলার এবং অি ক বের 2025 এর জিয 2 নবনলয়ি মানর্কি েলার  ােনি স্টেনখটয়নেল। আজটর্ 

প্রর্ানশি  ালিাগােরৃ্ি প্রিম স্টর্ায়ােকার অি কনিনির্ পনরর্ল্পিা অি ক বের 2024 এর জিয 247 

নমনলয়ি মানর্কি েলার এবং অি ক বের 2025 এর জিয 1.2 নবনলয়ি মানর্কি েলার  ােনি স্টেখায়, 

যা েুই বেটরর মটিয প্রায় 2 নবনলয়ি মানর্কি েলার র্টম যাটব। 2022 এবং 2023 অি ক বেটরর 

জিয বাটজে ভারসামযপূণ ক।  

  

বিকমাি বেটর, িিুি নচনিি রাজে নরজাটভক 1.1 নবনলয়ি মানর্কি েলার যুি র্রটব, যার মটিয 

সম্ভাবয স্টলবার স্টসটেলটমন্ট এবং অি ক বের 2021 প্রণীি 10 শিাংশ পুিরাবৃত্ত বাটজে র্িকটির 

পর এটজক্তির পনরচালিার জিয ি নবল, মূলিি প্রর্টল্পর জিয ঋণ র্মাটি 650 নমনলয়ি 

মানর্কি েলার অন্তভুকি িার্টব, এবং বানর্ িার্া ি নবল পাবনলর্ এমপ্লনয়জ স্টফোটরশটির 

সাটি সাম্প্রনির্ স্টলবার স্টসটেলটমটন্টর আটগর বেরগুনলর খরচ স্টমোটি স ায়িা র্রটব। 
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