অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022

গভর্রন কোবি হ াচুল

লক্ষ লক্ষ বর্উ ইয়কনারম্বের কাম্বে সাশ্রয়়ী মূম্বলের ব্রডিোন্ড বর্ম্বয় আসার জর্ে গভর্রন
হ াচুল র্তু র্ 1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর 'কাম্বর্ক্টল' উম্বেোম্বগর হ াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়ম্বকনর বডজজটাল অিকাঠাম্বমাম্বক রূপান্তবরত করম্বত কাম্বর্ক্টল উম্বেোগ
গ্রা কম্বের বসদ্ধান্ত গ্র ম্বণ স ায়তা করার জর্ে এিং বিবর্ম্বয়াম্বগর হক্ষত্র বচবিত করার
জর্ে এই ধরম্বর্র প্রিম ইন্টাম্বরবক্টভ ব্রডিোন্ড মার্বচত্র
রাজেিোপ়ী ব্রডিোন্ড অোম্বেস, সামিেন এিং ইকযেইটট সম্প্রসারম্বণর জর্ে র্তু র্ অর্যোর্
কমসূন বচ এিং অংে়ীোবরত্ব
রাম্বজের বি অপসারণ, গ্রাম়ীণ এিং অর্যন্নত এলাকায় ব্রডিোম্বন্ডর িৃজদ্ধম্বক সমির্ন
করম্বি পযরাম্বর্া বর্য়ম
গভর্রন হ োচুল আজ 1 বিবলয়র্ ডলোররর কোরর্ক্টল উর্যোগ হ োষণো করররের্ - বর্উ ইয়রকনর 21
শতরকর অিকোঠোর োরত সিরচরয় িড় বিবর্রয়োগ - তোর 2022 সোরলর হেট অফ ্য হেরটর অংশ
ব সোরি৷ এই পবরকল্পর্োটট লক্ষ লক্ষ বর্উ ইয়কনিোসীর কোরে সোশ্রয়ী ূরলযর ব্রডিযোন্ড সরিরো
কররি এিং র্তু র্ বিবর্রয়োরগর োধ্যর রোরজযর বডজজটোল পবরকোঠোর োরক রূপোন্তবরত কররি৷
র্তু র্ কোরর্ক্টল উর্যোরগর অধ্ীরর্, বর্উ ইয়কন হেট রোজয জুরড় গ্রো ীণ এিং শহুরর এলোকোয়
বর্উ ইয়কনিোসীর্র ব্রডিযোরন্ডর সোরে সংযুক্ত কররত 1 বিবলয়র্ ডলোররর সরকোবর ও হিসরকোবর
বিবর্রয়োগ িযি োর কররি।
" ো োরীটট উরমোবচত করররে হয কীভোরি ব্রডিযোন্ড ইন্টোররর্ট েোড়ো, বর্উ ইয়কনিোসীরো স্কুল,
কোজ এিং পবরিোর হেরক সংরযোগ বিজিন্ন রত পোররর্," গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "কোরর্ক্টল
ইবর্বশরয়টটভ স্থোর্ীয় হপৌরসভো এিং রোষ্ট্রীয় সংস্থোগুবলরক রোজযিযোপী জোবতর হর্তৃস্থোর্ীয়
ব্রডিযোন্ড অিকোঠোর ো স্থোপরর্র ক্ষ তো প্র্োর্ কররি, যোরত প্ররতযক বর্উইয়কনিোসীর যখর্
প্ররয়োজর্ য় তখর্ ইন্টোররর্রটর অযোরেস েোরক তো বর্জিত কররো যোয়।"
হকোবভড-19
ো োরীটট প্রকোশ করররে হয ব্রডিযোন্ড সংরযোগ কতটো ্ুগ ন এিং অবর্ভনরশীল বেল
অরর্ক বর্উ ইয়কনিোসীর জর্য, যোরো ঠোৎ করর ইন্টোররর্রটর োধ্যর তোর্র জীির্যোপর্ কররত
িোধ্য রয়বেরলর্। এটট অপবর োয হয
ন স স্ত বর্উ ইয়কনিোসীর ইন্টোররর্রট র্যোয়সঙ্গত অযোরেস

েোরক কোরণ প্রোবন্তক সম্প্র্োয়গুবল ব্রডিযোন্ড অযোরেরসর এই অভোি দ্বোরো সিরচরয় হিবশ প্রভোবিত
য়।
এই অিবশষ্ট বডজজটোল বিভোজর্টট িন্ধ করো গুরুত্বপূণ, ন কোরণ আ োর্র বডজজটোল অের্ীবতরত
ন
উচ্চ-গবতর ব্রডিযোরন্ড সিজর্ীর্
ন
অযোরেস েোকো তোপ, জল এিং বি্ুযরতর রতোই অপবর োয।ন
সংরযোগ বর্উ ইয়কনিোসীর্র স্কুরল হযরত, ্ূর হেরক কোজ কররত, চোকবর খুজ
ুঁ রত, িযিসো শুরু
কররত, স্বোস্থযরসিো অযোরেস কররত এিং বপ্রয়জরর্র সোরে হযোগোরযোগ কররত সো োযয করর। এই
গুরুত্বপূণ পোিবলক
ন
অিকোঠোর োরত আরও বিবর্রয়োগ শুধ্ু োত্র আ োর্র রোরজযর প্রোেব ক
বিবর্রয়োরগর অগ্রগবতরক হজোর্োর কররি তোই র্য়, এটট ভবিষযরত অেনর্বতক
ন
প্রিৃজি এিং
স্থোর্ীয় উদ্ভোির্রকও উৎসোব ত কররি।
একটট র্তু র্ কোরর্ক্টল অবফস দ্বোরো চোবলত, এই উর্যোরগর

রধ্য ররয়রে:

•

ব্রডিোন্ড অোম্বসসম্বমন্ট হপ্রাগ্রাম এিং ইন্টাম্বরবক্টভ মোপ: ব্রডিযোন্ড
অযোরসসর ন্ট হপ্রোগ্রো , যো পোিবলক সোবভনস কব শর্ দ্বোরো পবরচোবলত, বর্উ
ইয়কনরক প্রে , গভীর ইন্টোররবক্টভ ব্রডিযোন্ড োর্বচত্র প্র্োর্ কররি। এই
োর্বচত্রটট রোজযিযোপী ব্রডিযোন্ড অিকোঠোর োর প্রোপযতো এিং বর্ভনররযোগযতো বিশ্
বিিরণ হ্রি এিং হযখোরর্ ব্রডিযোন্ড সংরযোরগ বিবর্রয়োরগর প্ররয়োজর্ হসখোরর্
লক্ষয বর্ধ্োররণর
ন
জর্য একটট ্রকোরী সরঞ্জো ব সোরি কোজ কররি। হভোক্তোর্র
ব্রডিযোন্ড সরিরো কোরীর্র অর্ুসন্ধোর্ করোর এিং তোর্র এলোকোয় কী পবররষিো
উপলব্ধ ররয়রে তো পযোরলোচর্ো
ন
করোর ক্ষ তোও েোকরি।

•

অর্যোর্ হপ্রাগ্রামসমূ : ব্রডিযোন্ড প্রসোবরত করোর স্থোর্ীয় প্ররচষ্টোরক স ের্ন করোর জর্য,
কোরর্ক্টল উর্যোগটট স্থোর্ীয় হপৌরসভো এিং অর্যোর্য সংস্থোগুবলরক পবরকল্পর্ো, প্ররকৌশলী
এিং অযোরেসরযোগয ব্রডিযোন্ড অিকোঠোর ো বর্ োরণর
ন
জর্য ত বিল প্র্োরর্র উরেরশয
বতর্টট অর্ু্োর্ ক সূন বচ স্থোপর্ কররি। রোজয বর্উ ইয়রকনর প্রবতটট হকোরণ হপৌরসভোর
সোরে স ন্বয় কররি যোরত ত বিল হযখোরর্ সিরচরয় হিবশ প্ররয়োজর্ হসখোরর্ বর্র্ন বশত য়
এিং প্রবতটট সম্প্র্োরয়র কোযকরভোরি
ন
অংশগ্র রণর জর্য স োয়তো এিং সংস্থোর্ উপলব্ধ
আরে তো বর্জিত কররত। অর্ু্োর্ হপ্রোগ্রো টট বতর্টট প্রোেব ক প্ররচষ্টোর উপর ্ৃটষ্ট বর্িি
করর:

স্থোর্ীয় সংরযোগ পবরকল্পর্ো এিং 21 শতরকর ব উবর্বসপযোল
পবরকোঠোর ো: এই হপ্রোগ্রো টট উমুক্ত এিং অযোরেসরযোগয পোিবলক
ব্রডিযোন্ড অিকোঠোর ো বর্ োরণর
ন
জর্য হপৌরসভো, অলোভজর্ক এিং
অর্যোর্য সত্ত্বোরক অর্ু্োর্ প্র্োরর্র োধ্যর একটট অগ্রণী পিবত গ্র ণ
করর।
o গ্রো য ব্রডিযোন্ড: এই হপ্রোগ্রো টট গ্রো ীণ ব্রডিযোন্ড অযোরেসরক স ের্ন
কররত ব বলত অর্ু্োর্ - তোর সোরে হফডোররল ইর্ফ্রোস্ট্রোকচোর
ইর্রভের ন্ট অযোন্ড জিস অযোক্ট ( Infrastructure Investment and Jobs
Act, IIJA) হেরক করয়ক হশো ব বলয়র্ আসন্ন ডলোর প্র্োর্ কররি, গ্রো য
o

ব্রডিযোরন্ডর অযোকরসস প্র্োর্ কররত, যোর রধ্য হশষ- োইল সংরযোগ এিং
ধ্য- োইল প্রকল্পগুবল ররয়রে৷
o সংরযোরগর উদ্ভোির্: এই হপ্রোগ্রো টট রোজযিযোপী সত্ত্বোগুবলরক
প্রবতরযোগীতো ূলক অর্ু্োর্ প্র্োর্ কররি সৃজর্শীল, উদ্ভোির্ী, এিং
ভবিষযরতর অগ্রগবতর পেপ্র্শক
ন র্তু র্ স োধ্োর্গুবল পোইলট এিং ততবর
কররত৷
•

•

•

মাম্বস 30 ডলাম্বরর সাশ্রয়়ী ভতু বন ক: সোশ্রয়ী ূরলযর ব্রডিযোরন্ডর সম্প্রসোরণরক
আরও এবগরয় বর্রয় হযরত, পোিবলক সোবভনস বিভোগ ( Department of Public
Service) প্রবতটট হযোগয বর্উ ইয়কনিোসীরক বর্ম্ন আরয়র পবরিোররর জর্য স্থোয়ী 30োরসর ব্রডিযোন্ড ভতু বন ক স ের্ন করোর জর্য IIJA-এর 14 বিবলয়র্ সোশ্রয়ী ূরলযর
হপ্রোগ্রোর র সুবিধ্ো বর্রত পোরর তো বর্জিত করোর প্ররচষ্টো পবরচোলর্ো কররি৷
বিভোগটট এই হপ্রোগ্রোর তোবলকোভুজক্ত িোড়োরর্োর লরক্ষয একটট রোজযিযোপী বিপণর্
ক সূন বচও পবরচোলর্ো কররি — যো িতন োরর্ বর্উ ইয়রকনর হযোগয পবরিোররর 30
শতোংরশর বর্রচ ররয়রে।
সাশ্রয়়ী মূম্বলের আিাসর্ সংম্ব াগ কমসূ
ন বচ: এরজজির সো বগ্রক আিোসর্
পবরকল্পর্োর অংশ ব সোরি, বর্উ ইয়কন হ ো স এিং সম্প্র্োয় পুর্র্িীকরণ
ন
( New
York Homes and Community Renewal) ব্রডিযোন্ড ইর্েরলশর্ স স স্ত
সোশ্রয়ী ূরলযর আিোসর্ প্রকল্পগুবলরক পুর্রুিোর কররত অেোয়রর্র
ন
জর্য
এম্পোয়োর হেট হডরভলপর রন্টর ( Empire State Development) সোরে
অংশী্োবররত্ব কোজ করোর োধ্যর ব্রডিযোরন্ডর সো েযরক
ন
প্রসোবরত কররি।
বডজজটাল ইকযেইটট হপ্রাগ্রাম: রোজযিযোপী ব্রডিযোরন্ড র্যোয়সঙ্গত অযোরেস
বর্জিত কররত, কোরর্ক্টল উর্যোগটট একটট জত্র খ
ু ী প্ররচষ্টো শুরু কররি:
এম্পোয়োর হেট হডরভলপর ন্ট অর্যোর্য রোজয এিং স্থোর্ীয় সরকোর
সংস্থোগুবলর পোশোপোবশ হিসরকোরী এিং অলোভজর্ক সংস্থোগুবলর সোরে
স ন্বয় করর একটট রোজযিযোপী বডজজটোল ইকুযইটট পবরকল্পর্োর উন্নয়রর্
হর্তৃত্ব হ্রি;
o রোজযিযোপী বডজজটোল ইকুযইটট পবরকল্পর্ো বিকোশকোরী হগোষ্ঠী এিং
সংস্থোগুবলর কোজরক স ের্ন করোর জর্য গভর্রন হ োচুল একটট বডজজটোল
ইকুযইটট অর্ু্োর্ ক সূন বচ প্রবতষ্ঠো কররির্; এিং
o বর্উ ইয়কন এই রোজযিযোপী প্ররচষ্টোগুবলর স ন্বয় ও হর্তৃত্ব হ্ওয়োর জর্য
একজর্ বডজজটোল ইকুযইটট পবরচোলক বর্রয়োগ কররি।
o

•

বফ অপসোরণ, পুরোরর্ো বর্য়ন্ত্রক প্রবতিন্ধকতো এিং রোরজযর সংস্থোরর্র িযি োর।
এর রধ্য আরে বকেু সংস্কোর যো এরত সীব ত র্য়:
o

গ্রো ীণ ব্রডিযোন্ড স্থোপর্োর জর্য একটট বিল্ড-বফ্র ইবর্বশরয়টটভ - রোষ্ট্রীয়
িযি োর এিং ্খরলর বফ ্ূর করো যো গ্রো ীণ ব্রডিযোন্ড স্থোপরর্ িোুঁধ্ো হ্য়,
পবরি র্ বিভোগরক কোরর্ক্টল প্রকল্পগুবলরক েোড় হ্ওয়োর বর্র্নশ হ্য়,
হপ্রোগ্রোর অংশগ্র ণকোরীর্র খরচ কব রয় হ্য়৷

হ ক-হরবড প্রজিয়োরক সুবির্যস্ত করো: িতন োর্ হ ক-হরবড প্রজিয়োটটরক
সুবির্যস্ত করোর জর্য বডপোটন র ন্ট অফ পোিবলক সোবভনসরক (DPS) বর্র্নশ
হ্ওয়ো।
o হসলুলোর এিং ফোইিোর স্থোপর্োর জর্য রোইট-অফ-ওরয় অযোরেস
েযোন্ডোডনোইজ করো এিং পবরষ্কোর স য়ররখো স্থোপর্ করো : রোষ্ট্রীয় জব রত
হসলুলোর এিং ফোইিোর স্থোপরর্র জর্য সুস্পষ্ট অর্ু বত ূলক স য়ররখো
স্থোপর্ করো এিং স জ এিং প্রব ত ফ এিং
ন
প্রজিয়ো স রোইট-অফ-ওরয়
স্থোপর্ করো।
o বি্য োর্ রোষ্ট্রীয় ফোইিোর সম্পর্র সুবিধ্ো হর্ওয়ো: ব ডল- োইল ব্রডিযোন্ড
স ের্ন করোর জর্য বি্য োর্ রোজয ফোইিোর সম্পর্র সুবিধ্ো বর্রত একটট
পোইলট পবরচোলর্ো করো।
o
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