
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভনর্র কুওম্ব া 2023 অি ন িছম্বরর িাম্বেম্বের  াইলাইেস ূ  হ াষণা কম্বরম্বছর্   

   

10 বিবলয়র্ ডলাম্বরর পবরকল্পর্া স্বাস্থ্েম্বসিা ক নেক্তি পুর্গ নঠর্ করম্বি এিং ভবিষেম্বের 

স্বাস্থ্েম্বসিা িেিস্থ্া গম্ব়ে েুলম্বি   

   

31 বিবলয়র্ ডলাম্বরর পবরকল্পর্া বেক্ষক ক নেক্তিম্বক েক্তিোলী করম্বি এিং 

সু্কলগুবলম্বে বিবর্ম্বয়াগ করম্বি   

   

হছাে িেিসা এিং  ধ্েবিত্তম্বের ের্ে কর ত্রাণ প্রোর্ কম্বর   

   

হরকডন পাাঁচ িছম্বরর 32.8 বিবলয়র্ ডলাম্বরর DOT কোবপোল প্ল্োর্ রােে েুম্ব়ে প্রধ্ার্ 

পবরকাঠাম্ব া প্রকল্পগুবলম্বক স ি নর্ করার ের্ে হেডাম্বরল ে বিল িেি ার করম্বি  

   

900 ব বলয়র্ ডলাম্বরর চাইল্ড হকয়ার হেবিলাইম্বেের্ অর্ুোর্ রােেিোপী 15,000 

বেশু পবরচর্ না প্রোর্কারীম্বের পবরচালর্ার খরচ কভার করম্বি   

   

উদ্ভাির্ী হছাে িেিসা এিং হকাবভড-সম্পবকনে িেম্বয়র ের্ে েোক্স হেবডে প্রোর্ 

করম্বে 1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ে বিল   

   

পরিেী পাাঁচ িছম্বর SUNY এিং CUNY-হে 1.5 বিবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ কম্বর এিং TAP 

হর্াগেো প্রসাবরে কম্বর   

   

 বির্ ওয়াোর, বির্ এয়ার এিং বির্ েিস এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল িন্ড অোম্বের ের্ে 4 

বিবলয়র্ ডলার এিং অেম্বোর উইম্বন্ডর ের্ে 500 ব বলয়র্ ডলার অন্তভুনি আম্বছ   

   

একটে র্েুর্ পাাঁচ িছম্বরর, 25 বিবলয়র্ ডলাম্বরর িোপক  াউক্তেং প্ল্োর্ চালু কম্বর   

   

আইর্ প্রম্বয়াগকারী এিং সম্প্রোয়-বভবত্তক িন্দকু সব ংসো উম্বেোম্বগর ের্ে 224 

ব বলয়র্ ডলাম্বরর অি নায়র্ কম্বর   

  

অি ন িষ ন 2023 এর িাম্বেে িই এখাম্বর্উপলব্ধ  
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গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ, বাজজট থিজরক্টর রবাটন এফ. মুজজক্া জথুর্য়জরর সাজি, তার অি নবছর 

(Financial Year, FY) 2023 এর এজিথক্উটটভ বাজজজটর রূপজরখা হপশ ক্জরজছর্৷ FY 2023 

এজিথক্উটটভ বাজজট এক্টট সা সী এজজন্ডা পাস ক্রার জর্য গভর্ নজরর প্রথতশ্রুথত বজায় রাজখ 

যা থর্উ ইয়জক্নর স্বাস্থ্যজসবা এবং থশক্ষক্ ক্মীবজলর পুর্গ নঠর্ ক্জর; যাজের সব হচজয় হবথশ 

প্রজয়াজর্ তাজের ক্র ত্রাণ প্রোর্ ক্জর; অি ননর্থতক্ প্রবৃজি ত্বরাথিত ক্জর এবং ভাজলা হবতজর্র 

মধ্যথবত্তজের চাক্থরর সৃটি ক্জর; রাজজযর পথরক্াঠাজমা শজিশালী ক্জর এবং জলবায় ুপথরবতনজর্র 

হমাক্াথবলা ক্জর; জর্থর্রাপত্তা থর্জিত ক্জর এবং সম্প্রোয়গুথলজক্ রক্ষা ক্জর; প্রথতটট থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর মািার উপর এক্টট ছাে আজছ তা থর্জিত ক্রার জর্য আবাসর্জক্ আরও সাশ্রয়ী 

ক্জর হতাজল; এবং রাজয সরক্াজরর উপর আস্থ্া থফথরজয় আর্জত সা সী সংস্কার প্রণয়র্ ক্জর।  

   

"আমাজের ক্াজছ হক্াথভি-19 ম ামারীর প্রথত অথবলজে সাডা হেওয়ার পাশাপাথশ ভথবষ্যজতর 

জর্য এক্টট ঐথত াথসক্ স্তজরর ত থবজলর সাজি এই প্রজজে-এক্বারই-আসা সুজযাগটট গ্র ণ 

ক্রার উপায় রজয়জছ যা সামাজজক্ভাজব োয়বি এবং আথি নক্ভাজব থবচক্ষণ," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "হযমর্ আথম আমার হেট অফ েয হেট বক্্তৃতায় বজলথছলাম: এটট আজমথরক্ার্ 

স্বজের এক্টট আরও ভাল, সুন্দর এবং আরও অন্তরভজিমূলক্ সংস্করজণর সময়। আথম এটাজক্ 

থর্উ ইয়ক্ন জিম বলথছ। আমরা হসই থর্উ ইয়ক্ন স্বেজক্ বাস্তজব পথরণত ক্রব - এবং থর্জিত 

ক্রব হয এটট প্রথতটট থর্উইয়ক্নবাসী বাস্তবাথয়ত ক্রজত পাজরর্।"  

   

"গভর্ নর হ াচুজলর এজিথক্উটটভ বাজজট গুরুত্বপূণ ন হক্ষত্রগুথলজত ঐথত াথসক্ থবথর্জয়াগ ক্জর 

এবং থর্জিত ক্জর হয আমরা ভথবষ্যজতর ধ্াক্কাগুথলর জর্য প্রস্তুত," িাম্বেে পবরচালক রিােন 

এে  ুক্তেকা েুবর্য়র িম্বলম্বছর্, "আর ক্খজর্া আগামী সুজযাগ - বা চযাজলঞ্জগুথলর জর্য - 

রাজয আর ক্খর্ও থর্জজজক্ অপ্রস্তুত িাক্জব র্া। বছজরর পর বছর অভূতপূব ন ক্জির পর, এই 

বাজজট রাজযজক্, আথি নক্ েৃটিজক্াণ হিজক্, তার হচতর্ার মতই থস্থ্থতস্থ্াপক্ ক্জর হতাজল। থর্উ 

ইয়ক্নবাসীজের হয বাজজট প্রাপয এবং যা তারা প্রতযাশা ক্জরর্, এই বাজজটটট তাই।"   

   

একটে ভারসা েপূণ ন িাম্বেে  

  

গভর্ নর হ াচুজলর FY 2023 বাজজট প্রস্তাব থর্উ ইয়জক্নর েৃঢ় আথি নক্ থভথত্ত প্রথতফথলত ক্জর। যখর্ 

টযাি রাজজস্বর পথরমাণ পূণ ন শজিজত হফজর, বাজজটটট 2027 অি ন বছর পয নন্ত আথি নক্ 

পথরক্ল্পর্ার পুজরাটাই ভারসামযপূণ ন, বাজজজটর হক্াজর্া ফাাঁক্ হর্ই, এবং 2023 অি নবছজর বযয় 

বৃজি মূলযস্ফীথতর থর্জচ রাজখ।  

  

স্বাস্থ্ে পবরচর্ নার ক নয়িল পুর্গ নঠর্ করা   

   

আমাজের ক্ষয়প্রাপ্ত স্বাস্থ্যজসবা ক্মী বাথ র্ীজক্ পুর্রুিার ক্রজত এবং ভথবষ্যজতর স্বাস্থ্যজসবা 

বযবস্থ্া গজড তুলজত, গভর্ নর হ াচুল স্বাস্থ্যজসবায় 10 থবথলয়র্ িলাজরর হবথশ, এক্াথধ্ক্-বছজরর 

থবথর্জয়াগ ক্রজবর্, যার মজধ্য স্বাস্থ্যজসবা ক্মীজের মজথুর এবং হবার্াস সমি নর্ ক্রার জর্য 4 

থবথলয়র্ িলাজররও হবথশ অন্তভুনি রজয়জছ৷ এই বহু-বছজরর থবথর্জয়াজগর মূল উপাোর্গুথলর 

মজধ্য রজয়জছ:   

   



• স্বাস্থ্যজসবা এবং মার্থসক্ স্বাস্থ্যথবথধ্র ক্মীজের ধ্জর রাখার হবার্াস সমি নর্ ক্রজত 1.2 

থবথলয়র্ িলার, 3,000 িলার পয নন্ত হবার্াস পূণ ন-সমজয়র ক্মীজের উজেজশয যারা এক্ 

বছজরর জর্য তাজের পজে িাক্জবর্ এবং যারা ক্ম ঘন্টা ক্াজ ক্রজছর্ তাজের জর্য হপ্রা-

হরট থভথত্তজত হবার্াস;    

• মার্বজসবার ক্মীজের মজথুর বাডাজত সা াযয ক্রার জর্য ক্ে অফ থলথভং 

অযািজােজমন্টজসর (Cost-of-Living Adjustments, COLA) খরজচর জর্য 500 থমথলয়র্ 

িলার;    

• স্বাস্থ্যজসবার মূল পথরক্াঠাজমা এবং উন্নত লযাজবর ক্ষমতার জর্য 2.4 থবথলয়র্ িলার; এবং   

• ক্ম নশজি এবং স্বাস্থ্যজসবার অযাজিস এবং সরবরাজ  অর্যার্য থবথর্জয়াগ   

   

এই থবথর্জয়াগগুথলর সাজি, গভর্ নর হ াচুল গৃ  পথরচয নাজক্ শজিশালী ক্রজত অরু্ন্নত এলাক্ায় 

ক্যাথরয়াজরর পাইপলাইর্ উন্নত ক্রজত, স্বাস্থ্যজসবা প্রথশক্ষণ ও থশক্ষার অযাজিস প্রসাথরত ক্রজত 

এবং স্বাস্থ্যজসবা থর্জয়াগ এবং সরাসথর স ায়তার হপশাোরজের থর্জয়াগ ক্রার জর্য ততথর ক্রা 

এক্টট হপ্রাগ্রাজমর মাধ্যজম আগামী পাাঁচ বছজর স্বাস্থ্যজসবা ক্মীবাথ র্ীজক্ 20 শতাংশ পুর্ঃথর্ম নাণ 

ও বৃজি ক্রার প্রস্তাব ক্জরজছর্।   

   

বেক্ষকম্বের ক ীিলম্বক েক্তিোলী করম্বে   

   

সু্কম্বলর স ায়ো: FY 2023 এজিথক্উটটভ বাজজট SY 2023-এর জর্য হমাট 31.3 থবথলয়র্ 

িলাজরর সু্কল স ায়তা প্রোর্ ক্জর, যা এখর্ পয নন্ত রাষ্ট্রীয় সা াজযযর সজব নাচ্চ স্তর। এই 

থবথর্জয়াগটট সু্কজলর বছর (School Year, SY) 2022-এর তুলর্ায় বছজর 2.1 থবথলয়র্ িলাজরর (7.1 

শতাংশ) বৃজির প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্জর, যার মজধ্য 1.6 থবথলয়র্ িলাজরর ফাউজন্ডশর্ এইি বৃজি এবং 

অর্যার্য সমস্ত সু্কল এইি হপ্রাগ্রাজম 466 থমথলয়র্ িলাজরর বৃজি রজয়জছ৷   

   

োউম্বন্ডের্ এইড: ফাউজন্ডশর্ এইি  ল রাজজযর প্রধ্ার্ থশক্ষা পথরচালর্ার সা াযয সূত্র। এটট 

ছাত্রজের প্রজয়াজর্, সম্প্রোজয়র সম্পে, এবং আঞ্চথলক্ খরজচর পাি নজক্যর উপর থভথত্ত ক্জর 

সমস্ত সু্কল হজলায়, থবজশষ্ ক্জর উচ্চ-প্রজয়াজজর্র হজলাগুথলজত সমার্ভাজব রাজজযর ত থবল 

বরাে ক্রার উপর েৃটি থর্বি ক্জর। ক্ায নথর্ব না ী বাজজট ফাউজন্ডশর্ এইি এ 1.6 থবথলয়র্ (8.1 

শতাংশ) বৃজি প্রোর্ ক্জর, যা বতনমার্ ফাউজন্ডশর্ এইি সূজত্রর সমূ্পণ ন অি নায়জর্র থতর্ বছজরর 

হফজ-ইর্ এর থিতীয় বছরজক্ সমি নর্ ক্জর এবং প্রথতটট সু্কল হজলা সব নথর্ম্ন বছর-হিজক্-বছজরর 

বৃজি বাবে 3 শতাংশ পায় তা থর্জিত ক্জর।   

  

এজিথক্উটটভ বাজজট SUNY এবং CUNY হক্ 106 থমথলয়র্ িলার প্রোর্ ক্জর - 53 থমথলয়র্ 

িলার প্রজতযক্জক্ - উভয় চার-বছজরর ক্জলজ এবং ক্থমউথর্টট ক্জলজজ অথতথরি পূণ ন সমজয়র 

অরু্ষ্ে থর্জয়াজগর জর্য। এই থবথর্জয়াগটট আরু্মাথর্ক্ 880টট অথতথরি পূণ ন-সমজয়র অরু্ষ্জের 

অি নায়র্ ক্রজব - SUNY-হত 340 জর্ এবং CUNY-হত 540 জর্, অরু্ষ্ঙ্গজের পূণ ন সমজয়র 

অরু্ষ্ে থ জসজব রূপান্তর ক্রার জর্য CUNY-এর পথরক্ল্পর্ার সমি নর্ ক্রা স ।  

   

র্াম্বের প্রম্বয়াের্ োম্বের ের্ে েোম্বক্সর ত্রাণ প্রোর্ করা   



   

 ধ্েবিত্ত কর কেনম্বর্র িাস্তিায়র্ম্বক ত্বরাবিে করুর্: মধ্যথবত্ত ক্রোতাজের জর্য বযজিগত 

আয়ক্র ক্মাজর্ার আট বছজরর হফজ-ইর্ প্রিম ক্র বষ্ ন 2018 সাজল শুরু  জয়থছল এবং 

বতনমাজর্ 2025 সাজলর ক্র বজষ্ নর শুরুজত হশষ্  জব বজল থর্ধ্ নাথরত রজয়জছ। থর্ব না ী বাজজট:   

   

• 2023 ক্র বষ্ ন হিজক্ শুরু  ওয়া সমূ্পণ নভাজব বাস্তবাথয়ত হ্রাসকৃ্ত টযাজির  ার প্রোর্ 

ক্জর মধ্যথবত্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীজের ক্াজছ টযাজির ত্রাণ ত্বরাথিত ক্জর।   

• 6.1 থমথলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীজের ত্রাণ প্রোর্ ক্জর।   

   

হছাে িেিসাগুবলর হকাবভড-19-সম্পবকনে খরম্বচর ের্ে একটে েোক্স হেবডে তেবর 

করুর্: আমাজের হছাট বযবসাগুথলর জর্য রাজজযর সমি নর্জক্ অবযা ত রাখজত থর্ব না ী বাজজজট 

হছাট বযবসাগুথলর জর্য হক্াথভি-19-সম্পথক্নত খরচজক্ লক্ষয ক্জর এক্টট র্তুর্ উচ্চসীমা 

থর্ধ্ নাথরত হফরতজযাগয টযাজির ত্রাজণর হপ্রাগ্রাম অন্তভুনি রজয়জছ। হপ্রাগ্রামটট যা প্রোর্ ক্জর:   

   

• হছাট বযবসাগুথলর জর্য অথতথরি ত্রাজণ 250 থমথলয়র্ িলার পয নন্ত।   

• হযাগয হক্াথভি-19-সম্পথক্নত ক্যাথপটাল থবথর্জয়াজগর মজধ্য সামাজজক্ েরূত্ব, HVAC 

সরঞ্জাম, বথ রঙ্গর্ স্থ্াজর্র সম্প্রসারজণর সাজি সম্পথক্নত খরচ, হসইসাজি হযাগাজযাগ ীর্ 

থবক্রজয়র সুথবধ্ার জর্য যন্ত্রপাথত এবং সরঞ্জামগুথলজক্ থমটমাট ক্রার জর্য স্থ্ার্ 

সম্প্রসারজণর সাজি সম্পথক্নত খরচগুথল অন্তভুনি, থক্ন্তু এর মজধ্যই সীমাবি র্য়।   

    

হছাে িেিসার েোম্বক্সর ত্রাণ প্রোর্ করুর্: ম ামারীর পতজর্র ক্ারজণ হছাট বযবসাগুথল 

থবজশষ্ভাজব ক্ষথতগ্রস্থ্  জয়থছল। থর্ব না ী বাজজট এই বযবসাগুথলর জর্য অজর্ক্ প্রজয়াজর্ীয় 

টযাজির ত্রাণ প্রোর্ ক্জর:   

   

• হর্ট বযবসাথয়ক্ আয় বা ফাম ন আজয়র 5 শতাংশ হিজক্ 15 শতাংজশ হছাট বযবসার 

থবজয়াজগর পথরবতনর্জক্ বাডাজর্া,  এবং   

• 1.5 থমথলয়র্ িলাজররও ক্ম NY-হসাস ন গ্রস ইর্ক্াম স  পাস-থ্রু সংস্থ্াগুথলজক্ অন্তভুনি 

ক্রার সুথবধ্াজক্ সম্প্রসারণ ক্রা।   

• এই প্রস্তাবটট আধু্থর্ক্ ইথত াজসর অর্যতম চযাজলজঞ্জং বযবসাথয়ক্ আব াওয়ার মধ্য থেজয় 

195,000-টট হছাট বযবসাজক্ স ায়তা ক্রজব।   

   

একটে িাব়ের  াবলম্বকর েোক্স বরম্বিে হেবডে প্রোর্ করুর্: বাথডর মাথলজক্র টযাি থরজবট 

হক্রথিট র্াজম থর্ব না ী বাজজট এক্টট র্তুর্ মাথলক্ার্ার টযাজির ত্রাজণর হক্রথিট ততথর ক্জর হযাগয 

থর্ম্ন এবং মধ্যম আজয়র পথরবারগুথল স  হযাগয বয়স্ক পথরবারজের জর্য:   



   

• 250,000 িলাজরর ক্ম আজয়র প্রািথমক্ STAR ছাড এবং হক্রথিজটর সুথবধ্াজভাগীরা এবং 

উন্নত STAR প্রাপক্রা মাথলক্ার্ার টযাজির থরজবজটর জর্য হযাগয হযখাজর্ সুথবধ্াটট  ল 

বাথডর মাথলক্জের থবেযমার্ STAR সুথবধ্ার শতাংশ।   

• এই এক্ বছজরর হপ্রাগ্রামটট, সাধ্ারণভাজব, প্রকৃ্ত প্রপাটটন টযাি থরথলফ হক্রথিট 

হপ্রাগ্রাজমর এক্টট এিজটর্শর্ যার হময়াে 2019-এর পজর হশষ্  জয় হগজছ যার 

সুথবধ্াগুথল বাথডর মাথলজক্র STAR সুথবধ্ার শতাংশ থ সাজব গণর্া ক্রা  য়৷ উপরন্তু, থর্উ 

ইয়ক্ন থসটটর বাথডর মাথলক্রাও এই হক্রথিট পাওয়ার হযাগয  জবর্।   

• থর্উ ইয়ক্ন থসটটর বাইজর, গড সুথবধ্া প্রায় 970 িলার  জব, যা 2 থমথলয়জর্রও হবথশ 

মাথলক্ার্ার ক্র-প্রোর্ক্ারী পথরবারজের ত্রাণ প্রোর্ ক্রজব। থর্উ ইয়ক্ন থসটটর গড 

সুথবধ্া প্রায় 425 িলার  জব হযখাজর্ সুথবধ্াগুথল আরও 479,000 মাথলক্ার্ার ক্র-

প্রোর্ক্ারী পথরবারজের ক্াজছ হপ ৌঁছাজব।   

• 75,000-এর ক্ম আয় স  বাথডর মাথলক্জের জর্য রাজযবযাপী গজডর হক্রথিট প্রায় 

1,050 িলাজর অরু্মার্ ক্রা  জয়জছ, আরু্মাথর্ক্ 837,800জর্ প্রাপক্রা উপকৃ্ত 

 জের্।   

• টযাি থরটার্ নগুথল োথখল ক্রার সময় োথব ক্রার পথরবজতন সুথবধ্াটট এক্টট উন্নত 

হক্রথিজটর আক্াজর  জব, এইভাজব থর্উ ইয়জক্নর বাথডর মাথলক্জের  াজত আরও দ্রুত 

সুথবধ্া পাওয়া যাজব। হক্রথিটগুথল 2022 ক্র বজষ্ নর আয়ক্র থরটাজর্ ন অথগ্রম  জব যা 2022 

সাজলর শরত্ক্াজল শুরু  জত হযাগয বাথডর মাথলক্জের ক্াজছ সরাসথর পাঠাজর্া  জব।   

   

কোবপোল পবরকল্পর্া এিং পবরকাঠাম্ব া   

   

র্তুর্ পাাঁচ বছজরর, 32.8 থবথলয়র্ িলাজরর DOT ক্যাথপটাল পথরক্ল্পর্া  ান্টস পজয়ন্ট ইন্টারজেট 

অযাজিস ইম্পু্রভজমন্ট (Hunts Point Interstate Access Improvement) এবং থসরাথক্উজজ I-

81-এর প্রথতস্থ্াপর্ স  প্রধ্ার্ অবক্াঠাজমাগত প্রক্ল্পগুথলর চূডান্ত পয নায়গুথলজক্ সমি নর্ ক্রার 

জর্য অবক্াঠাজমার থবথর্জয়াগ এবং চাক্থরর আইজর্ ক্রা হফিাজরল ত থবজলর 

প্রথতশ্রুথতগুথলজক্ ক্াজজ লাগাজব৷   

   

র্তুর্ পথরক্ল্পর্াটট র্তুর্ বড মাজপর প্রক্ল্পগুথলজক্ও সমি নর্ ক্জর, যার মজধ্য রজয়জছ: 

আলজবথর্জত থলথভংের্ অযাথভথর্উ থিজ আধু্থর্ক্ীক্রণ; বাজফজলাজত হক্র্থসংটর্ এিজপ্রসওজয় 

জজুড এলাক্াগুথলর পুর্ঃসংজযাগ; অজরঞ্জ এবং সাথলভার্ ক্াউথন্টজত রুট 17 হক্ I-86 এ রূপান্তর 

ক্রা; এবং সাজফাক্ ক্াউথন্টর ওক্জিল মাজজন রাস্তার ক্ষমতা উন্নত ক্রার উপায়গুথল মূলযায়র্ 

ক্রা।   

   

পাাঁচ বছজরর DOT ক্যাথপটাল প্ল্যার্টট থবেযমার্ BRIDGE-NY হপ্রাগ্রামজক্ 1 থবথলয়র্ বাডায়, এক্টট 

র্তুর্ 1 থবথলয়র্ িলাজরর অপাজরশর্ হপভ আওয়ার পটজ ালস হপ্রাগ্রাম হযাগ ক্জর, এবং 

এক্জত্রত  াইওজয় ইমপ্রুভজমন্ট হপ্রাগ্রাম (Consolidated Highway Improvement Program, 



CHIPS) এর মাধ্যজম স্থ্ার্ীয়  াইওজয় এবং হসতু হপ্রাগ্রাজম অি নায়জর্র হরক্িন প্রথতশ্রুথত অবযা ত 

রাজখ।   

   

চাইল্ড হকয়ার   

   

থবেযমার্ ভতুনথক্জত 832 থমথলয়র্ িলার এবং হফিাজরল থশশু পথরচয নার সংস্থ্ার্গুথলজত 2.3 

থবথলয়র্ িলারজক্ থভথত্ত ক্জর গজড তুজল বাজজজট থশশু, থপতামাতা এবং থশশু পথরচয না থশল্পজক্ 

সমি নর্ ক্রার জর্য র্তুর্ থবথর্জয়াগ অন্তভুনি ক্রা  জয়জছ।   

• ভতুনথক্র জর্য হযাগযতা বৃজি ক্রা- থশশু পথরচয নার ভতু নথক্র হযাগযতা হফিাজরল োথরদ্র্য 

স্তজরর 200 শতাংশ পয নন্ত বৃজি ক্রা  জব থতর্ বছজরর মজধ্য হফিাজরল োথরদ্র্য স্তজরর 

300 শতাংশ পয নন্ত। সমূ্পণ নভাজব পয নায়ক্রজম, বাথষ্ নক্ 535 থমথলয়র্ িলাজররও হবথশ 

অথতথরি 400,000 থশশুজের র্তুর্ভাজব হযাগয  ওয়ার অরু্মথত হেজব।  

• থশশু পথরচয নার প্রোর্ক্ারীজের অযাজিস বজায় রাখুর্- 2022 সাজল যখর্  ার বাডজব 

তখর্ থশশু পথরচয নার ভতু নথক্ বজায় রাখার জর্য বাথষ্ নক্ 125 থমথলয়র্ িলাজরর ত থবল 

অন্তভুনি ক্রা  য়।  

• থশশু পথরচয নার ক্মীজের স ায়তা ক্রুর্— 75 থমথলয়র্ িলার থশশু পথরচয নার ক্মীজের 

মজথুরজত থবথর্জয়াগ ক্রা  জয়জছ যা তাজের ক্াজজর গুরুজত্বর এক্টট অরু্জমাের্।   

হছাে িেিসাগুবল   

   

গভর্ নর হ াচুল রাজজযর প্রায় থবথলয়র্-িলাজরর পথরক্ল্পর্ার প্রস্তাব ক্রজছর্ যা হছাট বযবসার 

উপর েৃটি থর্বি ক্জর, যার মজধ্য আজছ হছাট বযবসার চাথ ো পূরণ ক্রজত এবং রাজয জজুড 

সমস্ত ধ্রজর্র হছাট বযবসার সমৃজি থর্জিত ক্রজত লক্ষযযুি ক্ম নসূথচ। এই পথরক্ল্পর্ার মূল 

উপাোর্গুথলর মজধ্য রজয়জছ:   

   

• ভথবষ্যজতর হছাট বযবসার জর্য অি নায়র্ - উদ্ভাবর্ খাজত উেীয়মার্ হছাট বযবসার জর্য 

মূলধ্র্ এবং উজেযাগ ঋণ প্রোর্, যার মজধ্য সংখযালঘু-ও-র্ারীজের মাথলক্ার্াধ্ীর্ 

হক্াম্পাথর্গুথল, যা প্রায়ই উজেযাগ সংক্রান্ত থবথর্জয়াগ িারা উজপথক্ষত  য়।   

• হছাট বযবসার জর্য থসি ফাজন্ডং - এক্টট 200 থমথলয়র্ িলাজরর র্মর্ীয় অরু্োর্ হপ্রাগ্রাম 

প্রািথমক্ পয নাজয়র বযবসার জর্য সম্প্রথত হখালা  জয়জছ হক্াথভি-19 ম ামারী সজেও।   

• হছাট বযবসায় ঋণোজর্র উজেযাগ – হছাট বযবসাগুথলজক্ সম্প্রসারজণর জর্য হ্রাসকৃ্ত 

সুজের  ার এবং স জলভয ঋণ প্রোর্ ক্রুর্।   

   

SUNY এিং CUNY   

   

SUNY এিং CUNY-এর ের্ে 1.5 বিবলয়র্ ডলার: থর্ব না ী বাজজট আগামী পাাঁচ বছজর SUNY 

এবং CUNY অপাজরশজর্ 300 থমথলয়র্ িলাজরর হবথশ থবথর্জয়াগ ক্রজব। গভর্ নর হ াচুল আগামী 

বছর SUNY, এর স্বতন্ত্র প্রথতষ্ঠার্ এবং মূল হেক্জ াল্ডারজের সাজি অংশীোথরত্বও ক্রজবর্ যাজত 

SUNY-হক্ হেজশর উচ্চ থশক্ষার শীষ্ ন রাষ্ট্রীয় বযবস্থ্ায় রূপান্তথরত ক্রার জর্য তার ভথবষ্যজতর 



ক্ল্পর্াজক্ বাস্তবায়র্ ক্রার পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রা যায়। এজিথক্উটটভ বাজজট বাজফজলা 

ইউথর্ভাথস নটট (University at Buffalo) এবং হিাথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথস নটটজক্ (Stony Brook 

University) SUNY-এর ফ্ল্যাগথশপ প্রথতষ্ঠাজর্ পথরণত  জত সা াযয ক্রার জর্য র্তুর্ প্রজক্ শল 

ভবজর্র জর্য ত থবল থেজয় এই রূপান্তর শুরু ক্রজত সা াযয ক্রজব।  

   

এজিথক্উটটভ বাজজট SUNY রাজয-চাথলত ক্যাম্পাস এবং থসটট ইউথর্ভাথস নটট অফ থর্উ ইয়ক্ন 

(City University of New York, CUNY) থসথর্য়র ক্জলজগুথলজক্ "টটউশর্ অযাথসসটযান্স হপ্রাগ্রাম 

(Tuition Assistance Program, TAP) গযাপ" টটউশর্ হক্রথিটগুথলর 108.4 থমথলয়র্ িলাজরর 

খরচ ক্জলজগুথলজক্ সমূ্পণ নরূজপ হফরত থেজয় পথরচলর্ার স ায়তা বৃজি ক্রজব, CUNY হিজক্ 

59.6 থমথলয়র্ িলার এবং SUNY-এর 48.8 থমথলয়র্ িলাজরর অথতথরি রাজজযর স ায়তা প্রোর্ 

ক্রজব। এজিলথসয়র স্কলারথশপ প্রাপক্জের জর্য ক্যাম্পাসগুথলর প্রাপ্ত রাজজযর স ায়তার 

পথরমাণ বাডাজত এজিথক্উটটভ বাজজট আইর্ হিজক্ থবশ্বথবেযালজয়র থসজেমগুথল 18.6 থমথলয়র্ 

িলাজরর অথতথরি পথরচালর্ার রাজস্ব পাজব, SUNY হেট পথরচাথলত ক্যাম্পাসগুথলজত 

অপাজরটটং স ায়তা 13.7 থমথলয়র্ িলার, CUNY থসথর্য়র ক্জলজগুথলজত 2.8 থমথলয়র্ িলার 

এবং ক্থমউথর্টট ক্জলজজ 2.1 থমথলয়র্ িলার বাথডজয়।   

   

TAP-এ আংবেক স ম্বয়র বেক্ষািীম্বের অোম্বক্সস প্রসাবরে করা: এজিথক্উটটভ বাজজজট 

TAP প্রসাথরত ক্রার জর্য 150 থমথলয়র্ িলার অন্তভুনি রজয়জছ, যা বতনমাজর্ আংথশক্ সময় 

অধ্যয়র্রত থশক্ষািীজের জর্য বহুলাংজশ অরু্পলব্ধ এক্টট SUNY, CUNY, অিবা অলাভজর্ক্ 

স্বাধ্ীর্ ক্জলজজ অলাভজর্ক্ স্বতন্ত্র ক্জলজজ পডাজশার্ার জর্য ছয় বা তার হবথশ হক্রথিজটর 

জর্য থর্বথিত ছাত্রজের ক্ভার ক্রার উজেজশয - এক্টট আরু্মাথর্ক্ থবথর্জয়াগ যা বছজর 75,000 

জর্ অথতথরি থর্উ ইয়জক্নর ছাত্রজের স ায়তা প্রোর্ ক্জর।   

   

েক্তি এিং পবরম্বিে   

   

বির্ ওয়াোর, বির্ এয়ার, অোন্ড বির্ েিস এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল িন্ড অোে: থর্ব না ী 

বাজজজট লযান্ডমাক্ন থির্ ওয়াটার, থির্ এয়ার অযান্ড থগ্রর্ জবস এর্ভায়রর্জমন্টাল বন্ড অযাজক্টর 

জর্য 4 থবথলয়র্ িলার অন্তভুনি রজয়জছ। এই ঐথত াথসক্ উজেযাগ থর্উ ইয়ক্নজক্ গুরুত্বপূণ ন 

পথরজবশগত আবাসস্থ্ল পুর্রুিাজরর জর্য প্রজয়াজর্ীয় স ায়তা প্রোর্ ক্রজব; বর্যার ঝুাঁ থক্ হ্রাস 

ক্রজব; অথতথরি জথম এবং হখালা জায়গা সংরক্ষণ ক্রজব; আমাজের জল-সম্পে রক্ষা এবং 

উন্নত ক্রজব; এবং জলবায় ুপথরবতনর্ প্রশমর্ প্রক্জল্প থবথর্জয়াগ ক্রজব যা েষূ্ণ এবং ক্াব নর্ 

থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রজব। বন্ড আইর্টট থির্ থগ্রর্ সু্কল উজেযাজগ এক্টট উজেখজযাগয থবথর্জয়াগজক্ 

সমি নর্ ক্রজব যা এক্টট সুথবধ্াবজঞ্চত সম্প্রোজয়র মজধ্য অবথস্থ্ত প্রথতটট পাবথলক্ সু্কজলর ক্াজছ 

হপ ৌঁছাজব।   

   

অেম্বোর িায়:ু থর্ব না ী বাজজজট রাজজযর অফজশার বায়ুর সাপ্ল্াই হচইর্ এবং বন্দজরর 

পথরক্াঠাজমার থবক্াজশর জর্য 500 থমথলয়র্ িলাজরর থবথর্জয়াগ অন্তভুনি রজয়জছ। এই হেশ-

হর্তৃত্বপূণ ন উজেযাগটট এক্টট ক্রমবধ্ নমার্ থশজল্প 2,000-টট ক্ম নসংস্থ্ার্ সৃটি ক্রজব থর্উ ইয়ক্নজক্ 

আগামী বছজরর জর্য হেজশর অফজশার বায়ুর রাজধ্ার্ী বার্াজত সা াযয ক্রার সময়।   

   



আবাসর্   

   

একটে র্েুর্ পাাঁচ িছম্বরর 25 বিবলয়র্ ডলাম্বরর িোপক আিাসম্বর্র পবরকল্পর্া চালু 

করুর্। থর্ব না ী বাজজট ঝুাঁ থক্পূণ ন জর্জগাষ্ঠীর জর্য এক্টট স ায়ক্ পথরজষ্বা স  10,000-টট গৃ  

সজমত এক্টট 100,000-টট সাশ্রয়ী বাথড ততথর ও সংরক্ষজণর জর্য র্তুর্ 25 থবথলয়র্ িলাজরর 5-

বছর হময়ােী এক্টট সমথিত পথরক্ল্পর্া অগ্রসর ক্রজব, হযখাজর্ রাজজযর এক্ থমথলয়র্ গৃ  

তবেুযথতক্রণ ক্রার পথরক্ল্পর্ার অংশ থ জসজব 50,000 গৃ  তবেুযথতক্রণ ক্রা এবং আজরা এক্ 

থমথলয়র্ গৃ  তবেুযথতক্রজণর জর্য প্রস্তুত ক্রা অন্তভুনি িাক্জব। ত থবজলর মজধ্য রজয়জছ 5.7 

থবথলয়র্ িলাজরর মূলধ্র্ সংস্থ্ার্সমূ , 8.8 থবথলয়র্ িলাজরর হেট এবং হফিাজরল টযাি হক্রথিট 

এবং অর্যার্য হফিাজরল বরােক্রণ, 11 থবথলয়র্ িলাজরর আশ্রয়জক্ন্দ্র এবং স ায়ক্ আবাসর্ 

ইউথর্ট পথরচালর্ার জর্য এবং ভাডার ভতুনথক্ প্রোজর্র জর্য।   

   

িন্দমু্বকর সব ংসোর হ াকাম্বিলা করা   

   

ক্ায নথর্ব না ী বাজজজট আইর্ প্রজয়াগক্ারী এবং সম্প্রোয়-থভথত্তক্ সংস্থ্াগুথলর বন্দকু্ সথ ংসতা 

প্রথতজরাজধ্র প্রজচিাজক্ শজিশালী ক্রজব এমর্ উজেযাগগুথল অি নায়জর্র জর্য 224 থমথলয়র্ িলার 

অন্তভুনি রজয়জছ। এই জক্রয়াগুথলর মাধ্যজম আমরা থর্উ ইয়ক্নবাসীজের থর্রাপত্তা এবং 

সম্প্রোজয়র অরু্ভূথতজক্ পুর্রুিার ক্রজত ক্াজ ক্রব। এই জক্রয়াগুথলর মজধ্য হয ক্জয়ক্টট 

অন্তভুনি রজয়জছ:   

   

• ক্রাইম গার্ হেথসং প্রজচিাগুথলর জর্য টেপল সংস্থ্ার্গুথল – থর্ব না ী বাজজট রাজজযর 

বন্দজুক্র সথ ংসতার হগাজয়ন্দার সংস্থ্ার্জক্ থতর্গুণ ক্রার জর্য ত থবজল 350,000 

িলার প্রোর্ ক্জর থর্উ ইয়ক্ন হেট ইজন্টথলজজন্স হসন্টার ( New York State Intelligence 

Center, NYSIC)-এর সাজি রাজয জজুড অপরাধ্মূলক্ বন্দজুক্র প্রজক্রয়া ও তেন্ত ক্রার 

জর্য প্রজয়াজর্ীয় থবজেষ্ক্জের এক্টট টীম স  ক্মীজের থর্জয়াগ ক্জর।   

• আইর্ প্রম্বয়াগকারী অংেীোবরত্বম্বক েক্তিোলী করা - এজিথক্উটটভ বাজজট 13.1 

থমথলয়র্ িলার প্রোর্ ক্জর ক্থমউথর্টট হেথবলাইজজশর্ ইউথর্জটর বযব ার সম্প্রসারণ 

ক্রার জর্য যা সম্প্রোয়-থর্থেনি অপরাধ্ সমসযা হমাক্াজবলায় স্থ্ার্ীয় আইর্ প্রজয়াগক্ারী 

সংস্থ্ার সাজি সব হচজয় অথভজ্ঞ রাষ্ট্রীয় ট্রুপারজের সাজি অংশীোথরত্ব ক্জর।   

• স্থ্ার্ীয় আইর্ প্রম্বয়াগকারীম্বের ের্ে রাম্বেের সরাসবর স ায়ো প্রসাবরে করা 

(GIVE) - থর্ব না ী বাজজট থর্উ ইয়জক্নর জাতীয়ভাজব স্বীকৃ্ত বন্দকু্ জথডত ভাজয়াজলন্স 

এথলথমজর্শর্ (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) উজেযাজগর জর্য ত থবল 

বৃজি ক্জর 18.2 থমথলয়র্ িলার ক্জর যা থর্উ ইয়জক্ন বন্দকু্ সথ ংসতা বি ক্রার স্থ্ার্ীয় 

আইর্ প্রজয়াগক্ারী প্রজচিাজক্ সমি নর্ ক্জর। এই থবথর্জয়াগটট হবশ ক্জয়ক্টট র্তুর্ 

উজেযাজগর সূচর্া ক্রজত সক্ষম ক্রজব যা আইর্ প্রজয়াগক্ারীর ক্ষমতাজক্ মারাত্মক্ র্য় 

এমর্ শুযটটং হক্সগুথল থর্ষ্পথত্ত ক্রজত, যুব-জক্জন্দ্রক্ সম্প্রোজয়র হপ্রাগ্রাথমংজয় জথডত 

এবং সম্প্রোজয়র তোবধ্াজর্ িাক্া বযজিজের জর্য পুর্থব নজবচর্া ক্মাজত স ায়তা ক্রজব৷   



• সম্প্রোয়-থভথত্তক্ বন্দজুক্র সথ ংসতার প্রথতজক্রয়ায় থতর্গুণ থবথর্জয়াগ ( SNUG) – থর্ব না ী 

বাজজট থর্উ ইয়জক্নর SNUG আউটথরচ হপ্রাগ্রাজমর জর্য অি নায়জর্ গত বছজরর জরুরী 

বৃজিজক্ বজায় রাজখ এবং বন্দকু্ সংক্রান্ত অপরাজধ্র বৃজির হমাক্াজবলায় স ায়তা আরও 

প্রসাথরত ক্জর। 24.9 থমথলয়র্ িলাজরর এই থবথর্জয়াগ  াসপাতাল-থভথত্তক্ এবং রাস্তার 

আউটথরচ হপ্রাগ্রামগুথল রাজজযর সমস্ত হক্াজণ হপ ৌঁজছাবার জর্য সম্প্রসারণ ক্রজব। এটট 

হবশ ক্জয়ক্টট র্তুর্ উজেযাজগর পাইলটটং স জতর ক্রজব যা যুবক্জের জর্য, চাক্থরর-

প্রস্তুথত এবং ক্ম নজক্ষজত্রর প্রথশক্ষজণর জর্য সব নবযাপী পথরজষ্বা প্রোর্ ক্জর।   

• িন্দকু সব ংসোর পম্বর আঞ্চবলক প্রম্বয়ােম্বর্ সা়ো হেওয়া - ক্ায নথর্ব না ী বাজজজট 

বন্দকু্ সথ ংসতার বৃজির িারা সব হচজয় হবথশ ক্ষথতগ্রস্ত মারু্ষ্ এবং স্থ্ার্গুথলজক্ সমি নর্ 

ক্রার জর্য 20 থমথলয়র্ িলাজরর র্তুর্ ত থবল অন্তভুনি রজয়জছ৷ এটট উচ্চ-প্রজয়াজর্ীয় 

এলাক্াগুথলজত উদ্ভাবর্ী সম্প্রোজয়র ক্ষমতায়র্ এবং অপরাধ্-হ্রাজসর হপ্রাগ্রাথমং স্থ্াপজর্র 

অরু্মথত হেজব যা বন্দকু্ সংক্রান্ত অপরাধ্ িারা ক্ষথতগ্রস্ত অঞ্চলগুথলর হমরামত এবং 

পুর্থর্ নম নাণজক্ স জতর ক্রজব৷   

   

আসক্তি এিং ওবপওম্বডর সংকম্বের হ াকাম্বিলা করা   

   

গভর্ নর হ াচুজলর হর্তৃজত্ব, আসজি পথরজষ্বা এবং স ায়তার ক্ায নালয় (Office of Addiction 

Services and Supports, OASAS) আসজি থচথক্তস্া পথরজষ্বাগুথলজত অযাজিস উন্নত ক্জর, 

থচথক্ত্সার প্রথতবিক্তাগুথল েরূ ক্জর, র্তুর্ এবং উদ্ভাবর্ী থচথক্ত্সার মজিল থবক্াশ ক্জর 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হেজটর আজশপাজশর ক্থমউথর্টটজত থচথক্ত্সার হফথসথলটটর সংখযা 

সম্প্রসারজণর মাধ্যজম ওথপওজয়ি সংক্ট হমাক্াজবলায় গুরুত্বপূণ ন পেজক্ষপ গ্র ণ ক্রজব।   

   

এজিথক্উটটভ বাজজট আসজি পথরজষ্বা ও স ায়তার অথফজসর (Office of Addiction Services 

and Supports, OASAS) জর্য পথরচালর্া এবং মূলধ্র্ স ায়তায় 402 থমথলয়র্ িলার (56 

শতাংশ) বৃজি প্রোর্ ক্জর যাজত মােক্াসজি পথরজষ্বা, আবাথসক্ পথরজষ্বার সুজযাগ এবং রাষ্ট্রীয় 

ওথপওজয়ি হসজটলজমন্ট চুজির সাজি সামঞ্জসযপূণ ন প্রািথমক্ প্রথতজরাধ্ ক্ায নক্রজমর থেজক্ লক্ষয 

ক্রা প্রথতজরাধ্, থচথক্ৎসা এবং পুর্রুিার ক্ম নসূথচগুথল উন্নত ক্রা যায়; এবং ওথপওি 

স্টুয়ািনথশপ টযাি এবং ফাম নাথসউটটক্যাল থর্ম নাতা এবং পথরজবশক্জের সাজি মামলার থর্ষ্পথত্ত 

হিজক্ র্তুর্ সংস্থ্ার্গুথলজত 100 থমথলয়র্ িলাজরর হবথশ থবথর্জয়াগ ক্জর। এই ত থবলগুথলর 

মজধ্য 113 থমথলয়র্ িলার রাজজযর মধ্য থেজয় স্থ্ার্ীয় হপ রসভাগুথলজত যাজব, থর্ষ্পথত্তর চুজির 

সাজি সামঞ্জসযপূণ ন  জয়।  
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