
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকম্বলর 2022 সাম্বলর হেট অি দ্ো হেট িক্তিে প্রদ্ার্  

  

"বর্উ ইয়ম্বকনর জর্ে র্তুর্ যুগ" এম্বজন্ডায় বর্উ ইয়ম্বকনর বিম্বর আসা শুরুর জর্ে 228টট 

সা সী উম্বদ্োগ অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর স্বাস্থ্েম্বসিা পবরকল্পর্া কর্মীদ্ল পুর্গ নঠর্ ও িৃদ্ধি করম্বি, শ্রবর্মকম্বদ্র 

কাম্বে সরাসবর হপম্বর্মন্ট হপ ৌঁম্বে বদ্ম্বি  

  

নর্বতকতা সম্পবকনত িৃ ৎ পুর্গ নঠর্ হেটিোপী বর্ি নাবিত কর্ম নকতনাম্বদ্র দ্াবয়ত্ব পালর্ দ্ইু 

হর্ময়াম্বদ্র র্মম্বযে সীবর্মত কম্বর বদ্ম্বি, িব রাগত আয় বর্বিি করম্বি এিং JCOPE-হক র্তুর্ 

স্বতন্ত্র ইবিকস এম্বজদ্ধি বদ্ম্বয় প্রবতস্থ্াপর্ করম্বি  

  

বিবলয়র্ ডলাম্বরর উিার পবরকল্পর্া কু্ষদ্র িেিসাগুম্বলাম্বক বিম্বর আসম্বত সা াযে করম্বি, 

র্মযেবিত্ত হশ্রবির টোক্স বরবলি কম্বয়ক বর্মবলয়র্ বর্উ ইয়কনিাসীর জীির্ উন্নত করম্বি  

  

অিকাঠাম্বর্মাগত বিবর্ম্বয়াগ বর্উ ইয়কন বসটটর ট্রার্দ্ধজট সম্প্রসারি করম্বি এিং জলিায় ু

পদ্ম্বক্ষম্বপর হক্ষম্বে জাবতম্বক হর্তৃত্ব বদ্ম্বি  

  

হেট অি দ্ো হেট িইটট পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর জর্য এক্টি র্তুর্ যুগ থর্র্য় আসার তার পথরক্ল্পর্ার 

রূপর্রখা তুর্ল ধর্র 2022 সার্লর হেি অব দ্যা হেি বক্তবয হপশ ক্র্রর্। গভর্ নর হ াক্ল তার 

এর্জন্ডার র্য়টি গুরুত্বপূর্ ন উপাদ্ার্ তুর্ল ধর্রর্: আমার্দ্র স্বাস্থ্যর্সবা অি নর্ীথত পুর্থর্ নম নার্, জর্ 

থর্রাপত্তার সুরক্ষা এবং আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতা হমাক্ার্বলা, থর্উ ইয়র্ক্নর জর্সাধারর্র্র 

উপর থবথর্র্য়াগ, থর্উ ইয়র্ক্নর ক্থমউথর্টিগুর্লার্ত থবথর্র্য়াগ, থর্উ ইয়র্ক্নর আবাসর্ বযবস্থ্ার্ক্ 

আর্রা সাশ্রয়ী, সমতাপূর্ ন, ও থস্থ্থতশীল ক্র্র হতালা, জলবায় ুপদ্র্ক্ষপ ও সবুজ ক্ম নসংস্থ্ার্র্র 

হক্ষর্ে থর্উ ইয়ক্নর্ক্ এক্টি জাতীয় হর্তৃর্ত্বর স্থ্ার্র্ থর্র্য় যাওয়া, থর্উ ইয়র্ক্নর থশক্ষক্ ক্মীদ্ল 

পুর্থর্ নম নার্ এবং উচ্চ থশক্ষা থর্র্য় পুর্রায় ভাবর্া, জাতীয় পয নার্য়র সমতার র্মুর্া থ র্সর্ব থর্উ 

ইয়র্ক্নর অবস্থ্ার্ এথগর্য় হর্য়া, এবং সরক্ার্রর প্রথত থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র আস্থ্া থিথরর্য় আর্র্ত 

জরুথর পুর্গ নঠর্ সম্পন্ন ক্রা।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgovernor.ny.gov%2Fgkh2022gkh&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565237988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DhQMeNB%2F3D1UZDiloT258dsG0mhTjdl30eXJybosQfc%3D&reserved=0


"থর্উ ইয়র্ক্ন হেি অব দ্যা হেি বক্তবয হপশ ক্রা প্রিম মথ লা থ র্সর্ব, আথম স্পষ্টভার্ব জাথর্র্য় 

থদ্র্ত চাই হয আথম এখার্র্ শুধ ুইথত াস ততথর ক্রার জর্য আথসথর্ - আথম এখার্র্ পাি নক্য ততথর 

ক্রর্ত এর্সথি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এখর্ সময় এর্সর্ি এক্টি র্তুর্ আর্মথরক্ার স্বপ্ন 

হদ্খার। আজ, আমরা এক্টি উন্নত, অথধক্ পক্ষপাতশূর্য, আর্রা হবথশ অন্তভুনক্তক্তমূলক্ এক্টি 

সংস্করর্ থর্ম নার্ শুরু ক্রথি হযটির্ক্ আথম র্াম থদ্র্য়থি থর্উ ইয়র্ক্নর স্বপ্ন। আমরা এমর্ এক্টি 

সা সী, সুদ্রূপ্রসারী র্ীথতমালার এর্জন্ডা বাস্তবায়র্র্র মধয থদ্র্য় থর্উ ইয়র্ক্নর জর্য এক্টি র্তুর্ 

যুগ ততথর ক্রর্বা যা আমার্দ্র পুর্রুদ্ধার প্রক্তক্রয়ার্ক্ এথগর্য় থর্র্ব এবং সরক্ার্রর প্রথত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর্দ্র আস্থ্া থিথরর্য় আর্র্ব। এবং এসব পদ্র্ক্ষপ গ্র র্র্র হক্ষর্ে আথম অর্যর্দ্র সর্ে 

স র্যাগী  র্য় ক্াজ ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র জর্য িলািল হপ ৌঁর্ি হদ্য়া অবযা ত রাখর্বা।"  

  

গভর্ নর হ াক্র্লর থর্উ ইয়র্ক্নর জর্য এক্টি র্তুর্ যুগ শীর্ নক্ এর্জন্ডা র্য়টি উপাদ্ার্ থর্র্য় গটঠত 

যার প্রর্তযক্টি থর্উ ইয়ক্ন হেির্ক্ এক্টি অথধক্তর উজ্জ্বল ভথবর্যর্তর থদ্র্ক্ থর্র্য় যাওয়ার 

জর্য ক্াজ ক্রর্ব।  

  

আম্বরা হিবে বর্উ ইয়কনিাসীম্বক হসিা প্রদ্াম্বর্র জর্ে আর্মাম্বদ্র স্বাস্থ্েম্বসিা অি নর্ীবতর 

পুর্বর্ নর্ম নাি  

  

স্বাস্থ্েম্বসিা খাম্বতর কর্মীদ্ল 20 েতাংে পুর্বর্ নর্ম নাি ও িৃদ্ধির জর্ে 10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর 

পবরকল্পর্া  

আগামী পাাঁচ বির্র, গভর্ নর হ াক্র্লর পথরক্ল্পর্াটি স্বাস্থ্যর্সবা খার্তর ক্মীদ্ল 20 শতাংশ পয নন্ত 

পুর্থর্ নম নার্ ও বকৃ্তদ্ধ ক্রর্ব। হের্ির স্বাস্থ্যর্সবা খার্ত 10 থবথলয়র্ ডলার থবথর্র্য়াগ ক্রা  র্ব, যার 

মর্ধয 4 থবথলয়র্ ডলার্ররও হবথশ স্বাস্থ্যর্সবা ক্মীর্দ্র হবতর্ ও হবার্াস পথরর্শার্ধ স ায়তার জর্য 

বযয়  র্ব। হসইসার্ি, এই পথরক্ল্পর্া ক্যাথরয়ার পাইপলাইর্ উন্নত ক্রর্ব, স্বাস্থ্যর্সবা খার্তর 

প্রথশক্ষর্ ও থশক্ষার অযার্েস সম্প্রসারর্ ক্রর্ব, সুথবধাবক্তিত এলাক্াগুর্লার্ত হসবা ক্মীর্দ্র 

থর্র্য়াগ থদ্র্ব, এবং বাথির্ত হসবা প্রদ্ার্ শক্তক্তশালী ক্রর্ব।  

  

জর্ বর্রাপত্তার সুরক্ষা এিং আম্বেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সব ংসতার বিরুম্বি হজারাম্বলা পদ্ম্বক্ষপ 

গ্র ি  

  

বর্উ ইয়কন হেটিোপী আম্বেয়াস্ত্র সংক্রান্ত সব ংসতা এিং সব ংস অপরায প্রবতম্বরায 

করম্বত এিং কবর্মম্বয় আর্ম্বত বতর্-খম্বের একটট এম্বজন্ডা  

এই জর্ থর্রাপত্তা সংক্রান্ত উর্দ্যাগ হেি ও স্থ্ার্ীয় পয নার্য়র আইর্ প্রর্য়াগক্ারী সংস্থ্াগুর্লার্ক্ 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্রর্ক্ আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতা হির্ক্ থর্রাপদ্ রাখার প্রর্য়াজর্ীয় সরঞ্জাম 

প্রদ্ার্ ক্রর্ব। গভর্ নর্রর এই পথরক্ল্পর্া জর্ থর্রাপত্তা খার্ত থবথর্র্য়াগ ক্রর্ব এবং হেি ও 

স্থ্ার্ীয় পয নার্য় আর্েয়ার্স্ত্রর থর্রাপত্তার উর্ের্শয পুথলথশ প্রর্চষ্টার জর্য ত থবল সরবরা  ক্রর্ব, 

আন্তঃর্েি গার্ হেথসং ক্র্র্সাটিনয়াম (Interstate Gun Tracing Consortium) ততথর ক্রর্ব, এবং 

আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতার প্রথত ক্থমউথর্টি থভথত্তক্ সািাদ্ার্র্র উপর থবথর্র্য়াগ থতর্গুর্র্ 

উন্নীত ক্রর্ব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর জর্সাযারম্বির উপর বিবর্ম্বয়াগ  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-direct-payments-healthcare-workers-part-10-billion-healthcare-plan&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565237988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eLLyP%2BbZLViBETKNP6aIWnr%2FrBtZh3vk7xmrY05%2FdT4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-direct-payments-healthcare-workers-part-10-billion-healthcare-plan&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565237988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eLLyP%2BbZLViBETKNP6aIWnr%2FrBtZh3vk7xmrY05%2FdT4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-three-part-agenda-prevent-and-reduce-gun-violence-and-violent-crime&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565247938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SNGaF2hogLBLWimZI%2FZ%2BAwbpJboyViSilhHmFZurH48%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-three-part-agenda-prevent-and-reduce-gun-violence-and-violent-crime&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565247938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SNGaF2hogLBLWimZI%2FZ%2BAwbpJboyViSilhHmFZurH48%3D&reserved=0


  

কম্বয়ক  াজার কু্ষদ্র িেিসা এিং কম্বয়ক বর্মবলয়র্ র্মযেবিত্ত হশ্রবির বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে 

টোক্স বরবলি প্রম্বিষ্টা  

গভর্ নর হ াক্র্লর পথরক্ল্পর্া 6 থমথলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য মধযথবত্ত হশ্রথর্র 1.2 থবথলয়র্ 

ডলার ক্র ক্তনর্ বাস্তবায়র্ দ্ুই বির এথগর্য় 2023 সার্ল থর্র্য় আসর্ব এবং ম ামারীর অগ্রগথতর 

সর্ে সর্ে বথধ নত বযর্য়র হবাঝা ব র্ ক্রর্ত  র্য়র্ি এমর্ 2 থমথলয়র্র্রও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীর 

ক্ার্ি অি ন থিথরর্য় হদ্য়ার জর্য 1 থবথলয়র্ ডলার্রর সম্পথত্তর ক্র িার্ির ক্ম নসূথচ প্রথতষ্ঠা 

ক্রর্ব। এিািাও গভর্ নর থর্উ ইয়র্ক্নর 2 থমথলয়র্ পথরবার্রর জর্য ক্র িাি প্রদ্ার্ ক্রর্বর্ এবং 

খাদ্য উৎপাদ্র্র্ স ায়তার জর্য থবদ্যমার্ ক্র হক্রথডি বকৃ্তদ্ধ ক্রর্বর্ ও র্তুর্ ক্র হক্রথডি ততথর 

ক্রর্বর্। এিািাও গভর্ নর হ াক্র্লর এসব প্রর্চষ্টা থর্উ ইয়ক্ন হেি জরু্ি 195,000 কু্ষদ্র বযবসার 

জর্য আর্ুমাথর্ক্ 100 থমথলয়র্ ডলার্রর িযাে থরথলি থর্র্য় আসর্ব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর কর্মীদ্লম্বক েদ্ধক্তোলীকরি এিং অি নর্ীবতর সর্মৃদ্ধিম্বত স ায়তা প্রদ্ার্  

গভর্ নর হ াক্র্লর সাত ভার্গ থবভক্ত উর্দ্যাগটি আিথলক্ চাথ দ্ার উপর র্জর থদ্র্ত ক্মীদ্র্লর 

উন্নয়র্র্র হক্ষর্ে সংস্কার ক্াজ ক্রর্ব, র্তুর্ ক্যাথরয়ার ও ক্যাথরয়ার পথরর্র্বায় অযার্েস 

সম্প্রসারর্ ক্রর্ব, এবং থর্উ ইয়র্ক্নর পরবতী প্রজর্ের ক্মীদ্ল থর্র্য়াগ ক্রর্ব। এই পথরক্ল্পর্ার 

অংশ থ র্সর্ব, গভর্ নর ক্মীদ্ল ও অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ থবর্য়ক্ দ্প্তর (Office of Workforce and 

Economic Development) ততথর ক্রর্বর্, থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্রর্ক্ থশক্ষা ও ক্যাথরয়ার্রর মর্ধয 

স্থ্ার্ান্তর্র সা াযয ক্রর্বর্, থশক্ষার্থবশ ক্ম নসূথচর অযার্েস সম্প্রসারর্ ক্রর্বর্, পরবতী প্রজর্ের 

জর্গর্র্র হসবক্র্দ্র থর্র্য়াগ থদ্র্বর্, হের্ির প্রযুক্তক্ত হমধার পাইপলাইর্ সম্প্রসারর্ ক্রর্বর্, 

থর্উ ইয়ক্নর্ক্ প্রথতবন্ধী ক্মীর্দ্র ক্ম নসংস্থ্ার্র্র হক্ষর্ে এক্টি আদ্শ ন থ র্সর্ব গর্ি তুলর্বর্, এবং 

ক্মীর্দ্র অথধক্ার সুরথক্ষত রাখর্বর্ ও হজারদ্ার ক্রর্বর্।  

  

কর্মীদ্ম্বল পুর্ঃপ্রম্বিে উন্নত করা এিং পুর্রায় অপরাম্বয বলপ্ত  ওয়ার প্রিিতা কবর্মম্বয় 

আর্ার জর্ে 'কারাগার হিম্বক কর্ম নসংস্থ্ার্' েীি নক একটট র্তুর্ উম্বদ্োগ  

ক্ারারুদ্ধ অবস্থ্ায় রর্য়র্ির্ এবং ইর্তাপূর্ব ন ক্ারারুদ্ধ অবস্থ্ায় থির্লর্ এমর্ বযক্তক্তর্দ্রর্ক্ প্রায় 

হক্ষর্েই সমার্জ পুর্ঃপ্রর্বর্শর পর্র তার থর্র্জর উপর থর্ভনরশীল অবস্থ্ায় হির্ি হদ্য়া  য়। 

'ক্ারাগার হির্ক্ ক্ম নসংস্থ্ার্' ক্ম নসূথচর মধয থদ্র্য়, এসব বযক্তক্তর্ক্ ক্ম নসংস্থ্ার্ লার্ভর জর্য থশক্ষা, 

সংস্থ্ার্, ও সুর্যার্গর সর্ে যুক্ত ক্রা  র্ব, যা জর্ থর্রাপত্তা উন্নত ক্রর্ব এবং পুর্রায় অপরার্ধ 

থলপ্ত  ওয়ার প্রবর্তা ক্থমর্য় আর্র্ব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর কবর্মউবর্টটগুম্বলাম্বত বিবর্ম্বয়াগ  

  

ব্রুকবলর্ ও কুইম্বি ট্রার্দ্ধজট পবরম্বিিার িড় আকাম্বরর র্তুর্ সম্প্রসারি সার্মম্বর্ এবগম্বয় 

হর্য়া: আন্তঃিম্বরা এক্সম্বপ্রস  

আন্তঃবর্রা এের্প্রস এক্টি ঐথত াথসক্ প্রক্ল্প যা লং আইলযান্ড হরল পর্ির মাথলক্ার্াধীর্ হব 

থরজ থিজ থদ্র্য় অথতক্রর্মর অথধক্ারর্ক্ ব্রুক্থলর্ ও কু্ইর্ের োর্ক্তজিথব ীর্ অিলগুর্লার্ক্ 

সংযুক্ত ক্রার জর্য বযব ার ক্রর্ব। এই সংর্যাগ যােীর্দ্রর্ক্ 17টি পয নন্ত সাবওর্য় লাইর্র্র সর্ে 

যুক্ত ক্রর্ব, যা ক্ম নসংস্থ্ার্ ও অর্যার্য গন্তর্বযর অযার্েস সম্প্রসারর্ ক্রর্ব। গভর্ নর হ াক্র্লর 

পথরক্ল্পর্া  র্লা হমর্োপথলির্ োর্ক্তজি অর্িাথরটি (Metropolitan Transit Authority)-হক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-tax-relief-thousands-small-businesses-and-millions-middle-class&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565247938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0ueT9FI7rgK%2B%2Fz3INralw%2BNrW40204R3FQPqt2ECbzU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-tax-relief-thousands-small-businesses-and-millions-middle-class&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565247938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0ueT9FI7rgK%2B%2Fz3INralw%2BNrW40204R3FQPqt2ECbzU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-comprehensive-plan-strengthen-new-yorks-workforce-and-help-grow&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565257894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BicEW6jDj7uE1RRbrHbobWG2rgej6AsTsg6QU3NvIYY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-jails-jobs-new-initiative-improve-re-entry-workforce-and-reduce&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565257894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aXtW7ctre%2B1%2BiWen1t5M1YyzdpDJZhhc7PEtXmUAx7Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-jails-jobs-new-initiative-improve-re-entry-workforce-and-reduce&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565257894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aXtW7ctre%2B1%2BiWen1t5M1YyzdpDJZhhc7PEtXmUAx7Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plans-move-forward-major-new-expansion-transit-service-brooklyn-and&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565257894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSqG%2BPdkOKWj7dJd4gyu6TKjJ5OIYirMxA%2Fjt6AezMA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plans-move-forward-major-new-expansion-transit-service-brooklyn-and&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565257894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSqG%2BPdkOKWj7dJd4gyu6TKjJ5OIYirMxA%2Fjt6AezMA%3D&reserved=0


পথরর্বশগত পয নার্লাচর্া প্রক্তক্রয়া শুরুর থর্র্দ্নশ প্রদ্ার্ ক্রার মাধযর্ম সম্প্রসারর্র্র ক্াজ এথগর্য় 

থর্র্য় যাওয়া।  

  

কু্ষদ্র িেিসাগুম্বলার জর্ে এিং বর্উ ইয়ম্বকনর অি ননর্বতক পুর্রুিার েদ্ধক্তোলী করার 

জর্ে বিবলয়র্ ডলাম্বরর উিার পবরকল্পর্া  

হক্াথভড-19 ম ামারীর থর্র্য় আসা ক্ষ্টক্র পথরথস্থ্থতর পর্র, গভর্ নর হ াক্র্লর থবথলয়র্ ডলার্রর 

এই উদ্ধার পথরক্ল্পর্া কু্ষদ্র বযবসাগুর্লার ভথবর্যত সমকৃ্তদ্ধ ও টির্ক্ িাক্ার জর্য থবথর্র্য়াগ ক্রর্ব, 

হক্াথভড সংক্রান্ত বযয় ব র্ ক্রর্ত  র্য়র্ি এমর্ বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুর্লার জর্য কু্ষদ্র বযবসার ক্র 

হক্রথডি প্রদ্ার্ ক্রর্ব, র্তুর্ বযবসা প্রথতষ্ঠার জর্য মূলধর্ী ত থবল প্রদ্ার্ ক্রর্ব, প্রািথমক্ পয নার্য় 

িাক্া কু্ষদ্র বযবসাগুর্লার জর্য র্মর্ীয় ত থবল প্রদ্ার্ ক্রর্ব, কু্ষদ্র বযবসাগুর্লার জর্য ঋর্ প্রদ্ার্ 

সম্প্রসারর্ ক্রর্ব, এবং কু্ষদ্র বযবসাগুর্লার্ক্ ক্ন্ট্রাক্ট পাওয়ার হক্ষর্ে সা াযয ক্রর্ব। এিািা বার 

ও হরর্স্তারা াঁগুর্লার্ত সার্ি থর্র্য় যাওয়ার পার্ীয় থবক্তক্রর জর্য স্থ্ায়ীভার্ব অর্ুমথত প্রদ্ার্র্র আইর্ 

প্রস্তাব ক্রারও গভর্ নর্রর পথরক্ল্পর্া রর্য়র্ি।  

  

1 বর্মবলয়ম্বর্রও হিবে বর্উ ইয়কনিাসীর কাম্বে সাশ্রয়ী ব্রডিোন্ড হসিা হপ ৌঁম্বে বদ্ম্বত 1 

বিবলয়র্ ডলাম্বরর 'কাম্বর্ক্ট-অল' ('ConnectALL') উম্বদ্োগ  

হক্াথভড-19 ম ামারী  ঠাৎ ক্র্র ইন্টারর্র্র্ির মাধযর্ম থর্র্জর্দ্র জীবর্ যাপর্ ক্রর্ত বাধয 

 ওয়া বহু থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য িডবযান্ড সংর্যাগ ক্তিা অযার্েস-অর্যাগয ও অথর্ভনরর্যাগয 

অবস্থ্ায় থিল তা প্রক্াশ ক্র্র থদ্র্য়র্ি। সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য সমতাপূর্ ন ইন্টারর্র্ি অযার্েস 

িাক্া অপথর ায ন, ক্ারর্ প্রাথন্তক্ জর্র্গাষ্ঠীগুর্লা এই িডবযান্ড অযার্ের্সর অভার্বর ক্ারর্র্ 

সবর্চর্য় হবথশ ক্ষথতগ্রস্ত  য়। 1 থবথলয়র্ ডলার্রর ক্ার্র্ক্ট-অল উর্দ্যাগ ক্র্য়ক্ থমথলয়র্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর ক্ার্ি সাশ্রয়ী িডবযান্ড হসবা হপ ৌঁর্ি থদ্র্ব এবং র্তুর্ থবথর্র্য়ার্গর মাধযর্ম হের্ির 

থডক্তজিাল অবক্াঠার্মার্ক্ রূপান্তর ক্রর্ব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর আিাসর্ িেিস্থ্াম্বক আম্বরা হিবে সাশ্রয়ী, সর্মতাপূি ন, ও বস্থ্বতেীল কম্বর 

হতালা  

  

গৃ  ীর্তার সংকট বর্রসর্ এিং আিাসর্ খাম্বতর দ্ীর্ নস্থ্ায়ী অসর্মতা হর্মাকাম্বিলায় 

হেটিোপী িৃ ৎ উম্বদ্োগ গ্র ি  

আমার্দ্র আবাসর্ বযবস্থ্া অসমতায় ভরপুর  র্য় আর্ি যা হমাক্ার্বলা ক্রার প্রর্য়াজর্ রর্য়র্ি। 

গভর্ নর হ াক্র্লর আবাসর্ পথরক্ল্পর্া এসব অসমতা হমাক্ার্বলা ক্রর্ব এবং সবার জর্য সুর্যাগ 

সম্প্রসারর্ ক্রর্ত সরক্াথর ত থবল বযব ার ক্রর্ব। আবাসর্ সম্প্রসারর্র্র উর্দ্যাগগুর্লার মর্ধয 

প্রথশক্ষর্প্রাপ্ত মার্থসক্ স্বাস্থ্য হপশাজীবীর্দ্র থর্র্য় ততথর থর্রাপদ্ থবক্ল্প স ায়তা (Safe Options 

Support, SOS) টিমগুর্লার্ক্ ক্ার্জ লাগার্র্া যারা সির্ক্ বসবাসক্ারী বযক্তক্তর্দ্র থস্থ্থতশীল 

আবাসর্র্ উত্তরর্র্ স ায়তা ক্রর্ব, 421-a ক্র হ্রাস সম্পাত ক্রা এবং এক্টি র্তুর্, অথধক্ 

ক্ায নক্র ক্ম নসূথচ প্রথতষ্ঠা ক্রা, অপরার্ধর হরক্ডন অিবা হর্থতবাচক্ হক্রথডর্ির ইথত াস িাক্া 

ভািাটিয়ার্দ্র জর্য আবাসর্র্র অযার্েস উন্নত ক্রা, বাথি হির্ক্ বথ ষ্কার প্রথতর্রাধ ক্রর্ব এমর্ 

এক্টি আইথর্ স ায়তা ক্ম নসূথচ ততথর ক্রা, এবং বাথি পুর্থর্ নম নার্র্র জর্য এক্টি স্থ্ায়ী দ্ুর্য নাগ 

পুর্রুদ্ধার ও থস্থ্থতশীলতা ইউথর্ি ততথর ক্রা, ইতযাথদ্ অন্তভুনক্ত রর্য়র্ি।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-billion-dollar-rescue-plan-small-businesses-and-strengthen-new-yorks&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565267852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cSNfFcGIABB8e4d7OEyBWQo5DhajpsyQkWmY3XqzUws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-billion-dollar-rescue-plan-small-businesses-and-strengthen-new-yorks&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565267852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cSNfFcGIABB8e4d7OEyBWQo5DhajpsyQkWmY3XqzUws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565267852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2CtyN5joiRbz6LuvFubpDCTMAHHZXoUcDpyHaXF0Nr4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565267852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2CtyN5joiRbz6LuvFubpDCTMAHHZXoUcDpyHaXF0Nr4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-statewide-initiative-end-homelessness-crisis-and-address&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGXi90t6yxKPtD%2FtCTiLBJobuGSRbmIX%2BRw864AsLxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-statewide-initiative-end-homelessness-crisis-and-address&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGXi90t6yxKPtD%2FtCTiLBJobuGSRbmIX%2BRw864AsLxg%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন হেম্বট সার্মম্বি নের র্মম্বযে আিাসম্বর্র সংকট হর্মাকাম্বিলা করা   

গভর্ নর 100,000 সাশ্রয়ী বাথি ততথর ও সংরক্ষর্র্র জর্য 25 থবথলয়র্ ডলার্রর 5-বির হময়াদ্ী 

এক্টি সমথিত আবাসর্ পথরক্ল্পর্া বাস্তবায়র্ ক্রর্বর্, হযখার্র্ ঝুাঁ থক্পূর্ ন জর্র্গাষ্ঠীর জর্য 

স ায়তা পথরর্র্বা স  10,000 বাথিও অন্তভুনক্ত িাক্র্ব। থর্উ ইয়র্ক্নর আবাসর্ বাজার্র অযার্েস 

ও সুলভতা বকৃ্তদ্ধর জর্য, গভর্ নর হ াক্ল র্তুর্ বাসস্থ্ার্ থর্ম নার্ এবং উপযুক্ত শ রািলগুর্লার্ত 

ঘর্ত্ব বকৃ্তদ্ধর জর্যও বি ধরর্র্র পদ্র্ক্ষপ গ্র র্ ক্রর্বর্। এসব পদ্র্ক্ষর্পর মর্ধয অন্তভুনক্ত 

রর্য়র্ি এক্ক্-পথরবার্রর এলাক্াগুর্লার্ত অযার্েসথর ডুর্য়থলং ইউথর্িগুর্লার জর্য অর্ুমথত 

প্রদ্ার্ ক্রা, োর্ক্তজি-অথভমুখী উন্নয়র্র্র ক্াজ শুরু ক্রা, থর্উ ইয়ক্ন থসটির্ক্ জর্সংখযার ঘর্ত্ব 

বকৃ্তদ্ধর্ত উৎসাথ ত ক্রার ক্তৃনত্ব প্রদ্ার্ ক্রা, এবং হ ার্িল ও অথিসগুর্লার্ক্ আবাসর্র্ 

রূপান্তর্রর থবথধথর্র্র্ধ স জতর ক্রা।  

  

জলিায় ুপদ্ম্বক্ষপ ও সিুজ কর্ম নসংস্থ্াম্বর্র হক্ষম্বে বর্উ ইয়কনম্বক জাতীয় হর্তৃম্বত্বর 

অিস্থ্াম্বর্ বর্ম্বয় যাওয়া  

  

2030 সাম্বলর র্মম্বযে 2 বর্মবলয়র্ জলিায়-ুিান্ধি িাবড় অজনর্ করা  

থর্উ ইয়র্ক্নর জলবায় ুদ্রূ্র্র্র এক্ তৃতীয়াংর্শরও হবথশ অংর্শর জর্য ভবর্গুর্লা দ্ায়ী। গভর্ নর 

হ াক্র্লর র্ূযর্তম 1 থমথলয়র্ থবদ্ুযতাথয়ত বাথি এবং 1 থমথলয়র্ পয নন্ত থবদ্ুযতায়র্র্র জর্য প্রস্তুত 

বাথি অজনর্ ক্রার পথরক্ল্পর্া থক্িু ধারাবাথ ক্ আইথর্ ও র্ীথতমালা সংক্রান্ত পদ্র্ক্ষর্পর উপর 

থর্ভনরশীল। এসর্বর মর্ধয 2027 সার্লর মর্ধয র্তুর্ থর্ম নার্ক্ার্জর হক্ষর্ে অর্-সাইি থগ্রর্ াউজ 

গযাস থর্গ নমর্ শূর্যর্ত র্াথমর্য় আর্া, এসব পথরর্র্বা হপ ৌঁর্ি হদ্য়ার জর্য হের্ির এক্টি দ্ক্ষ 

ক্মীদ্ল রর্য়র্ি তা থর্ক্তিত ক্রর্ত প্রর্য়াজর্ীয় প্রথশক্ষর্ ক্ম নসূথচসমূ  প্রদ্ার্ ক্রা, এক্টি 

থর্র্বথদ্ত সবুজ থবদ্যুতায়র্ ত থবল প্রথতষ্ঠা এবং আবাসর্ মলূধর্ পথরক্ল্পর্ার মাধযর্ম থর্ম্ন-

আর্য়র বাথিগুর্লার থবদ্ুযতায়র্, ইতযাথদ্ অন্তভুনক্ত রর্য়র্ি।  

  

অিম্বোর িায়েুদ্ধক্ত খাম্বত হদ্ম্বের র্মম্বযে হর্তৃস্থ্ার্ীয় 500 বর্মবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ  

গভর্ নর হ াক্ল অির্শার বায়ুশক্তক্তর অবক্াঠার্মার্ত থবথর্র্য়াগ ক্রা, ক্মপর্ক্ষ 1.5 থমথলয়র্ 

বাথির্ত থবদ্যুৎ হপ ৌঁর্ি হদ্য়ার মর্তা বায় ুশক্তক্ত সংগ্র  ক্রা, এক্টি অির্শার বায় ুপ্রবা  

হর্িওয়ার্ক্নর পথরক্ল্পর্া শুরু ক্রা, এবং অির্শার বায়ুশক্তক্তর মাোরপ্ল্যার্ 2.0 থডপ ওয়ািার 

(Master Plan 2.0 Deep Water) চালুর পথরক্ল্পর্া হঘার্র্া ক্র্রর্ির্। এটি ইোর সীর্বাডন সংলে 

অির্ল এই হের্ির সবর্চর্য় শক্তক্তশালী অির্শার বায়ুশক্তক্তর বাজার িাক্া থর্ক্তিত ক্রর্ব। 

অির্শার বায়ুশক্তক্ত খার্তর জর্য গভর্ নর্রর এই পথরক্ল্পর্া 6,800 এরও হবথশ ক্ম নসংস্থ্ার্র্ 

স ায়তা ক্রর্ব, যা হেিবযাপী সক্তিথলতভার্ব 12.1 থবথলয়র্ ডলার্রর অি ননর্থতক্ প্রভাব ততথর 

ক্রর্ব, এবং 4.3 থগগাওয়ার্িরও হবথশ থবদ্ুযৎ উৎপাদ্র্ ক্রর্ব, যা থর্উ ইয়র্ক্নর আর্ুমাথর্ক্ 3 

থমথলয়র্ বাথির্ত থবদ্ুযৎ হপ ৌঁর্ি হদ্য়ার জর্য যর্িষ্ট  র্ব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর সু্কল িেিস্থ্ার পুর্বর্ নর্ম নাি এিং উচ্চ বেক্ষা বর্ম্বয় পুর্রায় ভাির্া  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর বেক্ষািী, বেক্ষক ও সু্কলগুম্বলাম্বত বিবর্ম্বয়াগ  

থর্উ ইয়র্ক্নর থশক্ষক্ ক্মীদ্ল পুর্থর্ নম নার্র্র উর্ের্শয, গভর্ নর হ াক্ল হেিবযাপী থশক্ষক্র্দ্র 

থর্র্য়াগ প্রদ্ার্ ও ধর্র রাখার উপর হজার হদ্য়ার পথরক্ল্পর্া বযক্ত ক্র্রর্ির্। এিািাও গভর্ নর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-sweeping-plans-address-housing-affordability-crisis-new-york-state&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N6ndFbQjQOT49%2BguBwPMBXGm9PGYz4GEHNwJzjq1D8g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-achieve-2-million-climate-friendly-homes-2030&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TvcI3R28eKXKd9jQ30KQ2TvGxY8Fw%2Bw4j5OIkW0mdSU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AIn151ztqVVNLs0T3zss2cl1ag1qqtEEuRabyv9qrfg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-investment-new-yorks-students-teachers-and-schools&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M8JHc24oTB8WyV0unHhvvjlmnTjflasqBPgZeaHghW4%3D&reserved=0


থশক্ষক্র্দ্র সর্দ্প্রাথপ্তর প্রক্তক্রয়া ত্বরাথিত ক্রা এবং থক্ন্ডারগার্িনর্ হির্ক্ হগ্রড 12 থশক্ষার জর্য 

ত থবল বকৃ্তদ্ধর পদ্র্ক্ষপও গ্র র্ ক্রর্বর্। এিািা এই পথরক্ল্পর্ার মর্ধয থশক্ষক্র্দ্র ও সু্কল 

ক্মীর্দ্র আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য প্রর্র্াদ্র্া প্রদ্ার্, থশক্ষাগ্র র্ ও মার্থসক্ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অর্ুদ্ার্ 

প্রদ্ার্, হের্ির থশক্ষক্র্দ্র জর্য এক্টি আবাসর্ ক্ম নসূথচ ততথর, এবং থশক্ষক্ স ায়তা ক্মীর্দ্র 

সর্দ্ অজনর্র্র জর্য দ্ক্ষতা বকৃ্তদ্ধ অন্তভুনক্ত রর্য়র্ি।  

  

100,000 পবরিাম্বরর জর্ে িাইল্ড হকয়াম্বরর অোম্বক্সস িৃদ্ধি করা এিং িাইল্ড হকয়ার 

কর্মীম্বদ্র হিতর্ িািদ্ 75 বর্মবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ  

বাবা-মার্য়র্দ্র ক্মীদ্র্ল অংশগ্র র্ ক্রার সক্ষমতা প্রদ্ার্র্র পাশাপাথশ এক্ই সমর্য় 

থশশুর্দ্রর্ক্ সিলতা অজনর্র্র সম্ভাবয হসরা সুর্যাগ প্রদ্ার্র্র জর্য সাশ্রয়ী চাইল্ড হক্য়ার্রর 

বযবস্থ্া িাক্া অপথর ায ন। যথদ্ও গভর্ নর হ াক্ল থবশ্বাস ক্র্রর্ হয থর্উ ইয়র্ক্নর পথরবারগুর্লার 

জর্য চাইল্ড হক্য়ার্রর পথরথধ সম্প্রসারর্র্র জর্য হিডার্রল সরক্ারর্ক্ অবশযই আর্রা উন্নত 

ক্র্র থর্ম নার্ ক্রার থবর্য়টি পাশ ক্রর্ত  র্ব, যথদ্ তারা তা র্া ক্র্রর্ তা র্ল থতথর্ চাইল্ড 

হক্য়ার্রর অযার্েস সম্প্রসারর্র্র এক্টি প্রস্তাব উত্থাপর্ ক্রর্বর্। এটি উপযুক্ততার্ক্ হিডার্রল 

দ্াথরদ্র সীমার 200 শতাংশ হির্ক্ 225 শতাংর্শ উন্নীত ক্রার মাধযর্ম থর্উ ইয়ক্ন বযাপী 100,000 

পথরবারর্ক্ প্রভাথবত ক্রর্ব। গভর্ নর্রর পথরক্ল্পর্ায় থশশুর্সবা ক্মীর্দ্র ভার্লা হবতর্ প্রদ্ার্র্র 

জর্য 75 থমথলয়র্ ডলার থবথর্র্য়ার্গর থবর্য়টিও অন্তভুনক্ত রর্য়র্ি।  

  

SUNY-হক পুর্রুজ্জীবিতকরি এিং নিবিকভাম্বি স্বীকৃত উচ্চ বেক্ষা প্রবতষ্ঠার্ ব ম্বসম্বি 

এটটর অিস্থ্ার্ নতবর করা  

হেি ইউথর্ভাথস নটি অব থর্উ ইয়ক্ন (State University of New York) বযবস্থ্া 

পুর্রুজ্জীথবতক্রর্র্র জর্য গভর্ নর হ াক্র্লর পথরক্ল্পর্া থবস্তৃত ও সুদ্রূপ্রসারী। এই 

পথরক্ল্পর্ায় প্রথতষ্ঠার্টির্ক্ গর্বর্র্া ও উদ্ভাবর্ খার্ত এক্টি তবথশ্বক্ হর্তৃর্ত্বর অবস্থ্ার্র্ থর্র্য় 

যাওয়া, SUNY এর থশক্ষািীর্দ্র ভার্লা হসবা প্রদ্ার্ থর্ক্তিত ক্রা, এবং SUNY বযবস্থ্ার অভযন্তর্র 

সমতার্ক্ অগ্রাথধক্ার প্রদ্ার্ ক্রা অন্তভুনক্ত রর্য়র্ি। এই রূপান্তর থশক্ষািীর্দ্র অি ননর্থতক্ 

সািলয অজনর্র্র পর্ি এথগর্য় থর্র্ব এবং সমতার উপর হজার থদ্র্ব যার্ত SUNY থশক্ষা থর্র্য় 

সবাই সমকৃ্তদ্ধ লাভ ক্রর্ত পার্র।  

  

জাতীয় পয নাম্বয় সর্মতার আদ্ে ন ব ম্বসম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর অিস্থ্ার্ এবগম্বয় হর্য়া  

  

সি বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে র্ৃিা-বিম্বরাযী, জাবতগৎ সর্মতা ও র্োয়বিিাম্বরর প্রসার র্টাম্বত 

সর্মতার এম্বজন্ডা  

সমতার এর্জন্ডা প্রর্তযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর স্বাস্থ্য, থর্রাপত্তা, অি ননর্থতক্ সুর্যাগ, ও হম থলক্ 

ময নাদ্া রক্ষার লক্ষয থর্র্য় তলথেক্ সমতা, জাথতগত সমতা, ঘরৃ্া-থবর্রাধী, সামাক্তজক্ র্যায়থবচার, 

LGBTQIA+ ক্থমউথর্টি, অথভবাসী ও র্তুর্ হপ ৌঁিার্র্া বযক্তক্ত, ও হভর্িরার্র্দ্র উন্নথত ও স ায়তা 

ক্রর্ত—সংর্ক্ষর্প বলর্ল থর্উ ইয়র্ক্নর স্বপ্নর্ক্ বাস্তর্ব পথরর্ত ক্রর্ত বযাপক্ পথরসর্রর 

পথরক্ল্পর্ার্ক্ এথগর্য় থর্র্ব।  

  

বর্ম্বজম্বদ্র সরকাম্বরর প্রবত বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র আস্থ্া বিবরম্বয় আর্ম্বত জরুবর পুর্গ নঠর্ 

সম্পন্ন করা  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-revitalize-suny-and-secure-its-place-global-leader-higher&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565297728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=98zAwzKNEC3eQH9wv6nFKorgWsJDNle39kMBHyPJJNE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-revitalize-suny-and-secure-its-place-global-leader-higher&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565297728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=98zAwzKNEC3eQH9wv6nFKorgWsJDNle39kMBHyPJJNE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-equity-agenda&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565297728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E805Kibk8wGfx%2B6h1JVUWYuw2prqodWZ%2FZv6RJwfzMo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-equity-agenda&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565297728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E805Kibk8wGfx%2B6h1JVUWYuw2prqodWZ%2FZv6RJwfzMo%3D&reserved=0


  

হেটিোপী সকল বর্ি নাবিত কর্ম নকতনাম্বদ্র জর্ে দ্াবয়ত্ব পালর্ দ্ইু হর্ময়াম্বদ্র র্মম্বযে 

সীর্মািি করম্বত এিং িব রাগত আয় বর্বিি করম্বত সাংবিযাবর্ক সংম্বোযর্ীর প্রস্তাি 

উত্থাপর্  

এক্টি সাংথবধাথর্ক্ সংর্শাধর্ীর সূচর্া ক্রার মাধযর্ম, গভর্ নর হ াক্ল গভর্ নর, হলির্ির্র্ন্ট 

গভর্ নর, অযািথর্ ন হজর্ার্রল, ও ক্ম্পর্োলার্রর দ্াথয়ত্ব পালর্ দ্ুই হময়ার্দ্র মর্ধয সীমাবদ্ধ ক্র্র 

হদ্য়ার পথরক্ল্পর্া ক্রর্ির্। এিািাও গভর্ নর হেিবযাপী এসব এক্ই ক্ম নক্তনার্দ্র জর্য 

বথ রাগত আয় থর্থর্দ্ধ ক্রার আইর্ও প্রস্তাব ক্রর্বর্, এক্ার্ডথমক্ পদ্গুর্লার হক্ষর্ে ইথিক্স 

হবার্ডনর অর্রু্মাদ্র্ সার্পর্ক্ষ এটির বযথতক্রম ঘির্ত পার্র।  

  

JCOPE-হক একটট র্তুর্ স্বতন্ত্র ইবিকস এম্বজদ্ধি বদ্ম্বয় প্রবতস্থ্াপর্ করা  

থর্র্জর্দ্র সরক্ার্রর প্রথত জর্গর্র্র আস্থ্া থিথরর্য় আর্র্ত, গভর্ নর হ াক্ল জর্য়ন্ট ক্থমশর্ 

অর্ পাবথলক্ ইথিক্স (Commission on Public Ethics, JCOPE) হভর্ে থদ্র্য় হসটির্ক্ এক্টি 

সথতযক্ার্রর স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছ তর্থতক্তা থবর্য়ক্ ক্তৃনপক্ষ থদ্র্য় প্রথতস্থ্াপর্র্র পথরক্ল্পর্া থর্র্য়র্ির্। 

এই সত্ত্বা তর্িযর স্বাধীর্তা আইর্র্র (Freedom of Information Law, FOIL) আওতাভুক্ত অর্ুর্রাধ 

এবং উেুক্ত তবঠক্ আইর্ (Open Meeting Laws)-এর অধীর্ িাক্র্ব, যা স্বচ্ছতা বকৃ্তদ্ধ ও উন্নত 

ক্রর্ব। এিািাও এই পথরক্ল্পর্া বথ রাগত হযাগার্যাগ থর্থর্দ্ধ ক্র্র থদ্র্ব যার্ত এই সত্ত্বার 

সদ্সযর্দ্র জর্য হযর্ক্ার্র্া সম্ভাবয বা চলমার্ তদ্র্ন্তর হক্ষর্ে হক্ার্র্া এক্ পর্ক্ষর স্বাি ন রক্ষার 

জর্য হযাগার্যাগ ক্রা থর্থর্দ্ধ  য়।  
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