
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ঐবি াবিক 2023 অি নিছম্বরর বর্উ ইয়কন হেট িাম্বেম্বটর বিম্বেষ অংে 

হ াষণা করম্বলর্  

  

স্বাস্থ্েম্বিিা, বেক্ষা, আিাির্, অিকাঠাম্ব া, এিং পবরম্বিম্বে হরকর্ন বিবর্ম্বয়াগ  

  

হেম্বটর বরোভন অি নিছর 2025 এর  ম্বযে হেম্বটর কার্ নক্র  ি বিম্বলর খরম্বের হরকর্ন 

15 েিাংে িৃদ্ধি করম্বি  

  

ের্বর্রাপত্তা এিং িরকাম্বরর র্ীবি িত্ত্বািযার্ হোরদার করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ঐথি াথিক্ 2023 অি নবছকরর থর্উ ইয়ক্ন হেট বাকজকটর থবকেষ 

অংে হ াষণা ক্রকলর্, হেখাকর্ থর্উ ইয়কক্নর দী নকেয়াথদ ভথবষযকি হরক্র্ন থবথর্কয়াগ এবং 

হক্াথভর্-19 ে াোরী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকর িা ােয ক্রার জর্য উকেখকোগয এক্ক্ালীর্ ি ায়িা 

এবং র্জজরথব ীর্ আথি নক্ দাথয়কের িংথেশ্ৰণ  কয়কছ। ঐথি াথিক্ র্ীলর্ক্োটট থর্উ 

ইয়ক্নবািীর জর্য থবথর্কয়াকগর প্রজকে  এক্বার আিা েু কূিনর িাকি থেকল োয়, স্বাস্থ্যকিবা 

অি নর্ীথি পুর্গ নঠর্ ক্কর, ভথবষযকির থেক্ষাবযবস্থ্া গঠর্ ক্কর, োকদর িবকিকক্ হবথে প্রকয়াজর্ 

িাকদর জর্য ক্করর ভার ক্থেকয় থদকয়, হেকটর পথরব র্ ও আবাির্ অবক্াঠাকো উন্নি ক্কর, 

জলবায় ুপথরবিনকর্র িাকি লড়াই ক্কর, ক্ে নিংস্থ্ার্ িৃটি ক্কর এবং জর্থর্রাপত্তা বৃজদ্ধ ক্কর এবং 

িরক্াকরর র্ীথি িত্ত্বাবধার্ ক্কর।  

  

িা িী লকক্ষযর িাকি আথি নক্ দাথয়েকক্ থেথলি ক্কর, বাকজটটট 2025 িাকলর েকধয হেকটর 

থরজাভনকক্ হেকটর ক্াে নক্রে ি থবকলর (State Operating Funds) বযকয়র 15 েিাংেকি থর্কয় 

আকি, এের্ পে নায় আকগ ক্খকর্া হদখা োয়থর্। পথরক্থিি জোগুথল  কলা: অি নবছর 2022 এ 5 

থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার, অি নবছর 2023 এ 5.1 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার, অি নবছর 2024 এ 2.5 

থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার এবং অি নবছর 2025 এ 2.9 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার।  

  

"েপি হর্ওয়ার িেয় আথে প্রথিজ্ঞা ক্করথছলাে হে িক্ল থিদ্ধান্ত এক্টট ক্িাই থিন্তা ক্কর 

থর্কবা: এটট থক্ থর্উ ইয়ক্নবািীকদর জর্য হিরা?" িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল৷ "এই বাকজট হিই 

প্রথিজ্ঞা পূরণ ক্কর এবং আোকদরকক্ স্বি ও দী নকেয়াথদ ভথবষযকির এক্টট র্ীলর্ক্ো প্রদার্ 

ক্কর। আোকদর ক্াকছ পথরবারিেূ কক্ ত্রাণ প্রদার্ ক্কর োর্ুকষর পকক্কট আজকক্ অি ন প্রদার্ 

ক্রার পাোপাথে আগােী বহু বছকরর জর্য থর্উ ইয়ক্নবািীকদর জর্য ঐথি াথিক্ থবথর্কয়াগ 



ক্রার প্রজকে এক্বার পাওয়া োয় এের্ িুকোগ আকছ। বাকজটটট থদকয় আেরা হিই িুকোকগর 

িদ্ব্যব ার ক্রথছ এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর আকরা েজিোলী, থর্রাপদ, এবং িেৃদ্ধোলী র্িুর্ 

েুকগর থদকক্ ধাথবি  জি।"  

  

অি নবছর 2023 বাকজকটর থবকেষ থবকেষ অংে  কলা:  

  

আম্বরা বর্উ ইয়কনিািীম্বক হিিাদাম্বর্র ের্ে আ াম্বদর স্বাস্থ্েম্বিিা অি নর্ীবিম্বক পুর্গ নঠর্ 

করা  

বাকজট িুজিকি রকয়কছ অি নবছর 2023 এর হেট বাকজকট এক্টট ঐথি াথিক্ 20 থবথলয়র্ োথক্নর্ 

র্লাকরর বহু বছকরর স্বাস্থ্যকিবা থবথর্কয়াগ। স্বাস্থ্যকিবা ক্েীকদর জর্য আকরা ভাকলা ক্াকজর 

অবস্থ্া তিথর ক্রা এক্টট অগ্রাথধক্ার  কব, শুধু িম্মুখিাথরর স্বাস্থ্যকিবা ক্েীকদর হবার্াকির জর্য 

1.2 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার প্রদার্ ক্রা  কব এবং এক্ইিাকি হবির্ িংকোধকর্ এক্াথধক্ বছকরর 

জর্য 4.5 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার থবথর্কয়াগ ক্রা  কব। অর্যার্য লযান্ডোক্ন থবথর্কয়াকগর েকধয 

আকছ স্বাস্থ্যকিবা অবক্াঠাকো উন্নি ক্রকি 2.4 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার প্রদার্ এবং হক্াথভর্-19 

ে াোরীর জর্য আথি নক্ভাকব িংগ্রাে ক্রকি িাক্া  ািপািালগুথলকক্ ি ায়িা প্রদার্ ক্রকি 

3.9 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ি থবল প্রদার্ ক্রা  কব। বাথড়কি হদখাকোর্া ক্রার ক্েীকদর িব নথর্ম্ন 

হবির্ 3 র্লার বৃজদ্ধ ক্রার জর্য িার বছর ধকর আকরা 7.7 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার খরি ক্রা 

 কব। েুগান্তক্ারী এইিব থবথর্কয়াগ এক্কত্র ক্াজ ক্কর ক্াকজর পথরথস্থ্থি উন্নি ক্রকব এবং 

আগােী পাাঁি বছকর ক্েীবাথ র্ী 20 েিাংে বৃজদ্ধ ক্রকব, এবং িক্ল থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য 

স্বাস্থ্যকিবা থেি উন্নি ক্রকব।  

  

ভবিষেম্বির বেক্ষািেিস্থ্া গঠর্  

হেট বাকজট ভথবষযকির থেক্ষাবযবস্থ্া গঠকর্র জর্য র্জজরথব ীর্ িেি নর্ প্রদার্ ক্রকছ, 2023 

সু্কল বছকরর জর্য হোট 31.5 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার সু্কল ি ায়িা (School Aid) প্রদার্ ক্কর, ো 

হেট প্রদত্ত িব নক্াকলর িকব নাচ্চ ি ায়িা। থবথর্কয়াগটট 2022 সু্কল বছকরর িুলর্ায় 2.1 থবথলয়র্ 

োথক্নর্ র্লার (7.2 েিাংে) বছর-হিকক্-বছর বৃজদ্ধর প্রথিথর্থধে ক্কর, োর েকধয িাক্কব এক্টট 

1.5 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ফাউকন্ডের্ এইর্ (Foundation Aid) বৃজদ্ধ, পূণ নথদবকির থপ্র-

থক্ন্ডারগাকটনকর্র জর্য 125 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার অথিথরি ি থবল, এবং অর্যার্য িক্ল সু্কল 

এইর্ ক্ে নিূথির জর্য 451 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার বৃজদ্ধ। এছাড়া বাকজকট থর্উ ইয়ক্ন হেট 

ইউথর্ভাথি নটট (State University of New York, SUNY) ও থর্উ ইয়ক্ন থিটট ইউথর্ভাথি নটটর (City 

University of New York, CUNY) জর্য রূপান্তরক্ারী থবথর্কয়াগ রকয়কছ, হেখাকর্ থিকেকের 

ক্ে নক্াণ্ড পথরিালর্ার জর্য 500 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার অথিথরি িেি নর্ রকয়কছ এবং SUNY ও 

CUNY ক্যাম্পাকি ক্যাথপটাল প্রক্ি অি নায়কর্র  জর্য 2.2 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার িাক্কব। 

পাোপাথে, একি আকছ টটউের্ ি ায়িা ক্ে নিূথি (Tuition Assistance Program, TAP) 

িম্প্রিারকণর জর্য 150 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার, এটট থেক্ষািীকদর জর্য এক্টট অথি গুরুেপূণ ন 

লাইফলাইর্ ো বিনোকর্ পাটনটাইে পড়াকোর্া ক্রা থেক্ষািীকদর জর্য প্রায়িেয়ই উপলভয র্া, 

োকি ক্কর SUNY, CUNY, বা অলাভজর্ক্ স্বাধীর্ ক্কলকজ ছয় বা িার হবথে হক্রথর্ট ভথিন  ওয়া 

থেক্ষািীরা িা ােয হপকি পাকর। TAP-এ এই থবথর্কয়াগ বাথষ নক্ 75,000 বাড়থি থর্উ ইয়ক্ন 

থেক্ষািীকদর জর্য জীবর্ পাকে হদওয়ার িুকোগ প্রদার্ ক্রকব।  

  



পবরি র্ অিকাঠাম্ব ার ের্ে 32.8 বিবলয়র্  াবকনর্ র্লার  

বাকজকট থর্উ ইয়ক্ন হেট পথরব র্ থর্পাটনকেকের (New York State Department of 

Transportation, DOT) পথরিাথলি ক্ে নিূথি ও প্রস্তাথবি প্রক্িিেূক র জর্য এক্টট র্িুর্ 32.8 

থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লাকরর পাাঁি বছর হেয়াথদ েূলধর্ পথরক্ির্া রকয়কছ। হেকটর পথরব র্ 

অবক্াঠাকোকি িব নবৃ ৎ এই র্িুর্ ক্যাথপটাল পথরক্ির্া অবলম্বর্ ক্রা থবগি পাাঁি বছর হেয়াথদ 

পথরক্ির্া হিকক্ এক্টট 9.4 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার (40.2 েিাংে) বৃজদ্ধর প্রথিথর্থধে ক্কর। 

র্িুর্ পথরব র্ পথরক্ির্াটট কু্ষদ্রির থেউথর্থিপযাথলটটিেূক  হেট ও স্থ্ার্ীয় রাস্তা ও হিিুকি 

থবথর্কয়াগকক্ অগ্রাথধক্ার হদয় এবং এথদকক্ পুর্রায় েকর্াকোগী  য়; িরে আব াওয়ার  টর্ায় 

আোকদর হেকটর িম্প্রদায়িেূ কক্ আকরা দৃঢ় ক্কর; এবং এলাক্ািেূ কক্ িংেুি ক্রকি এবং 

আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ থবক্াকের বযবস্থ্া ক্রার পাোপাথে  াজার  াজার ক্ে নিংস্থ্ার্ িৃটি ক্রকি 

হক্ৌেলগি থবথর্কয়াগ ক্কর িাকক্।  

  

পবরচ্ছন্ন েদ্ধি অিকাঠাম্ব া, েলিায় ুবস্থ্বিস্থ্াপকিা এিং িংরক্ষম্বণ ঐবি াবিক 

বিবর্ম্বয়াগ  

বাকজটটট লযান্ডোক্ন পথরিন্ন পাথর্, পথরিন্ন বায়,ু এবং িবুজ ক্ে নিংস্থ্ার্ পথরকবেগি বন্ড 

অযাকে (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act) অথিথরি 1.2 

থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার অর্ুকোদর্ ক্রকব, োর ফকল এর হোট থবথর্কয়াগ  কব 4.2 থবথলয়র্ 

োথক্নর্ র্লার। বন্ড অযাকের পাোপাথে, বাকজকট পথরকবে িুরক্ষা ি থবকল (Environmental 

Protection Fund) জলবায় ুপথরবিনর্ প্রজি প্রক্িিেূক র িেি নকর্, কৃ্থষ িংস্থ্ার্ উন্নি ক্রকি, 

আোকদর পাথর্র উৎিকক্ রক্ষা ক্রকি, িংরক্ষণ প্রকিিা অগ্রির ক্রকি, এবং িক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবািীর জর্য থবকর্াদকর্র িুকোগ প্রদার্ ক্রকি হরক্র্ন 400 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার িাক্কব 

এবং এক্ইিাকি হেকটর অফকোর বায় ুিরবরা  হিইর্ এবং বন্দর অবক্াঠাকো থর্ে নাকণ 500 

থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার িাক্কব। হদকের হর্িৃস্থ্ার্ীয় উকদযাগটট ক্রেবধ নোর্ থেকি 2,000 

ক্ে নিংস্থ্ার্ িৃটি ক্রকব, এবং এক্ইিাকি থর্উ ইয়ক্নকক্ আগােী বহু বছকরর জর্য অফকোর বায় ু

রাজধার্ী বার্াকব। এছাড়াও বাকজটটট থর্উ ইয়কক্নর িফল ব্রাউর্থফল্ড পথরিন্নক্রণ ক্ে নিূথি 

(Brownfield Cleanup Program) িম্প্রিারণ ক্কর জর্স্বাস্থ্য রক্ষা ক্রকি এবং পথরকবে ও 

অি ননর্থিক্ িংস্কার অগ্রির ক্রকি িা ােয ক্রকব এবং বাকজকট পথরিন্ন পাথর্র অবক্াঠাকো 

অি নায়কর্ অথিথরি 500 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার িাক্কব ো 2017 িাল হিকক্ হেকটর হোট 

পথরিন্ন পাথর্ থবথর্কয়াগ 4.5 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ক্রকব।  

  

25 বিবলয়র্  াবকনর্ র্লাম্বরর িাবি নক আিাির্ পবরকল্পর্া  

বাকজটটট এক্টট িা িী, িাথব নক্, 25 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লাকরর, পাাঁি বছর হেয়াথদ আবাির্ 

পথরক্ির্া অগ্রির ক্কর ো 100,000টট িাশ্ৰয়ী আবাির্ তিথর ও িংরক্ষকণর োধযকে বযবস্থ্াগি 

অিেিার িোধার্ ক্রকব, োর েকধয দুুঃস্থ্ জর্কগাষ্ঠীর জর্য িেি নক্ হিবাি  10,000টট বািা 

িাক্কব। এছাড়াও পথরক্ির্াটট হেকটর এক্ থেথলয়র্ বািার তবদুযথিক্রণ এবং আকরা এক্ 

থেথলয়র্ বািাকক্ তবদুযথিক্রকণর জর্য প্রস্তুি ক্রার পথরক্ির্ার অংে থ কিকব অথিথরি 

50,000 বািার তবদুযথিক্রণ ক্রকব। ি থবকল রকয়কছ 5.7 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ক্যাথপটাল 

িংস্থ্ার্, 8.8 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার হেট এবং হফর্াকরল ক্র হক্রথর্ট, এবং আশ্ৰয়কক্ন্দ্র এবং 

িেি নক্ হিবার আবাির্ ইউথর্কটর ক্ে নক্াণ্ড পথরিালর্া এবং ভাড়া ি ায়িা প্রদাকর্র জর্য 11 

থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার।  



  

োইল্ড হকয়ার উপলভেিা িৃদ্ধি করা  

বাকজটটট িার বছর ধকর 7 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার থবথর্কয়াগ ক্রার োধযকে থেশুকদর িফল 

 ওয়ার িম্ভাবয হিরা িুকোগ প্রদার্ ক্রকি এবং থপিাোিার জর্য ক্ে নকক্ষকত্র অংেগ্র ণ ও 

অগ্রির  ওয়ার ক্ষেিা প্রদাকর্ গভর্ নর হ াক্কলর প্রথিশ্রুথিকি হজারদার ক্কর। বাকজটটট িাইল্ড 

হক্য়ার ভিুনথক্র জর্য আয় উপেুি  ওয়ার িীো হফর্াকরল দাথরদ্রয িীোর (িারজকর্র 

পথরবাকরর জর্য 83,250 োথক্নর্ র্লার) 300 গুণ ক্কর, োর ফকল থর্উ ইয়কক্নর অকধ নকক্র হবথে 

ক্েবয়িী থেশু উপেুি  য়। এছাড়াও বাকজট 80 েিাংে হিবাদার্ক্ারীকক্ অন্তভুনি ক্রার 

জর্য িাইল্ড হক্য়ার বাজাকরর  ার বৃজদ্ধর োধযকে উচ্চোকর্র িাইল্ড হক্য়াকরর উপলভযিা বৃজদ্ধ 

ক্কর। পথরবিনর্টট পথরবারিেূ কক্ ভিুনথক্ হদওয়ার জর্য িাইল্ড হক্য়ার থবক্িিেূ কক্ থবি্িৃি 

ক্কর এবং এক্ইিাকি িাইল্ড হক্য়ার হিবাদার্ক্ারীকদর জর্য ক্ষথিপূরণ বৃজদ্ধ ক্কর। থেিটটর 

হেরুদণ্ড, হিবাদার্ক্ারীকদর আকরা হবথে িেি নর্ ক্রার জর্য, বাকজট হিবাদার্ক্ারী 

থস্থ্থিেীলক্রণ অর্ুদাকর্র থদ্ব্িীয় রাউকন্ডর জর্য 343 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার থবথর্কয়াগ ক্কর। 

অর্ুদার্গুথল িরািথর হিবাদার্ক্ারী এবং িাকদর ক্ে নিারীকদর ক্াকছ োকব, এবং অর্ুদাকর্র 75 

েিাংে অর্ুদার্ ক্েীবাথ র্ীর িেি নকর্, হবার্াি, টটউের্ ক্ষথিপূরণ, এবং ক্েীকদর অবির 

পথরক্ির্া ও স্বাস্থ্যবীো খরকির জর্য  থর্কবথদি িাক্কব।  

  

  া ারী হিম্বক পুর্রুিার  

তবথিক্ ে াোরী েখর্ হদথখকয় থদকয়কছ হে হেৌথলক্ িাথ দার িাকি অকর্কক্র িংকোগ ক্িটা 

ভঙু্গর, িখর্ বাকজট দুুঃস্থ্ থর্উ ইয়ক্নবািীকদর জর্য লাইফলাইর্  ওয়া ক্ে নিূথিগুথলকক্ িেি নর্ 

ক্রকব। এক্ক্ালীর্ থবথর্কয়াগ থ কিকব ে াোরী পুর্রুদ্ধার থরজাকভন 2 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার বযয় 

ক্রার িুজির অংে থ কিকব, অি নবছর 2023 এর বাকজকট রকয়কছ:  

• জরুথর ভাড়া ি ায়িা ক্ে নিূথির (Emergency Rental Assistance Program, 

ERAP) জর্য 800 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার হেট ি থবল, ো এখর্ পে নন্ত 2.1 

থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ভাড়া বকক্য়া পথরকোধ ক্করকছ বা ক্রকব বকল প্রথিশ্রুথি 

থদকয়কছ, ো আবাির্ অথস্থ্থিেীলিার ঝুাঁ থক্কি িাক্া 160,000 থর্ম্ন ও েধযে 

আকয়র গৃ স্থ্াথলকক্ িেি নর্ ক্রকছ ;  

• হক্াথভর্-19 ে াোরীর ক্ারকণ আথি নক্ িেিযায় িাক্া  ািপািালগুথলর জর্য 

800 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার;  

• বকক্য়া ইউটটথলটট ি ায়িা থ কিকব 250 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার;   

• বাথড়র োথলক্ এবং বাথড়ওয়ালাকদর ি ায়িায় 125 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার; এবং  

• অর্যার্য এক্ক্ালীর্, পুর্রাবৃথত্ত  কব র্া এের্ থবথর্কয়াকগর জর্য 25 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ র্লার।  

  

ের্বর্রাপত্তা রক্ষা করা এিং িন্দকু িব ংিিার বিরুম্বি পদম্বক্ষপ গ্র ণ  

বাকজকট রকয়কছ আোকদর জর্থর্রাপত্তা আইকর্ অি নপূণ ন ও উকেখজর্ক্ পথরবিনর্ ো আোকদর 

হেটকক্ আকরা থর্রাপদ ক্রকব, আোকদর রাস্তা াকট অকর্কক্র হবাধ  ওয়া বযাপক্ অস্বজস্তর 

িোধার্ ক্রা, এবং আোকদর অপরাধ র্যায়থবিার বযবস্থ্াকক্ িক্কলর জর্য আকরা র্যােয ক্রা। 

পথরবিনর্িেূক র েকধয রকয়কছ:  



• থবিারক্কদর বন্দকু্ োেলায় জাথের্ থর্ধ নারণ ক্রকি হদয় হেখাকর্ পূকব ন শুধু 

খালাি ক্রা হেকিা;  

• জাথেকর্র হোগয অপরাকধ জাথের্ থর্ধ নারকণর িেয় থবিারক্কদর থবকবির্ার থবষয় 

িংকোজর্ ক্রা;  

• হরইজ দয এজ এবং থর্িক্ভাথরর (Raise the Age and Discovery) িেিযাপূণ ন 

ফা াঁথক্ হদওয়ার উপায় বন্ধ ক্রা ; এবং  

• হক্ন্ড্রার আইর্কক্ (Kendra's Law) আকরা ক্াে নক্র ক্রা।  

  

এছাড়াও বাকজকট থর্িক্ভাথর িংকোধর্ এবং প্রাক্ট্রায়াল হিবা বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য 90 

থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লাকরর র্িুর্ িংস্থ্ার্ িাক্কব। এর োকঝ আকছ:  

• জর্থর্রাপত্তা থর্জিি ক্কর এের্ থর্িক্ভাথরকি এক্টট 65 থেথলয়র্ োথক্নর্ 

র্লার থবথর্কয়াগ, হেের্ থিকেেবযাপী িেন্বয়, প্রেুজি, িম্প্রিাথরি িংরক্ষণ 

ধারণক্ষেিা, এবং প্রোিথর্ক্ িেি নর্; এবং  

• ক্ারাদণ্ড হিবা ও পুর্ুঃপ্রকবে ক্ে নিূথির পথরবকিন প্রাক্ট্রায়াল হিবার জর্য 25 

থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার।কিবাগুথলর েকধয অন্তভুনি িাক্কব হক্াকটন উপথস্থ্ি িাক্ার 

ক্িা েকর্ ক্থরকয় হদওয়া এবং িা পে নকবক্ষণ ক্রা, জিথর্ং, এবং োর্থিক্ স্বাস্থ্য ও 

োদক্ািজি থিথক্ৎিার জর্য হরফাকরল।  

  

এছাড়াও বাকজকট আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ী এবং িম্প্রদায়থভথত্তক্ িংস্থ্ার বন্দকু্ িথ ংিিা 

প্রথিকরাধ হজারদার ক্রকি গৃ ীি িা িী উকদযাকগর জর্য 224 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ি থবল 

অন্তভুনি িাক্কব। িাথব নক্ এই পদকক্ষপগুথলর োধযকে আেরা হেকটর বন্দকু্ িথ ংিিার 

বুজদ্ধেত্তা িংস্থ্ার্ থির্গুণ ক্কর, ক্থেউথর্টট হেথবলাইকজের্ ইউথর্কটর (Community 

Stabilization Units) বযব ার বৃজদ্ধ ক্রকি 13.1 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার প্রদার্ ক্কর, থর্উ ইয়কক্নর 

SNUG আউটথরি ক্ে নিূথিকি থবথর্কয়াগ থির্গুণ ক্কর, এবং বন্দকু্ িথ ংিিার পরবিীকি 

আঞ্চথলক্ িাথ দার িাড়াদাকর্র জর্য 20 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার বরাদ্দ ক্কর থর্উ ইয়ক্নবািীর 

থর্রাপত্তা ও িম্প্রদাকয়র হবাধ পুর্ুঃস্থ্াপর্ ক্রকবা।  

  

 যেবিত্ত বর্উ ইয়কনিািী এিং কু্ষদ্র িেিিাি ূম্ব র ের্ে কর ত্রাণ  

6.1 থেথলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবািীকক্ ক্র ত্রাণ প্রদার্ ক্রার জর্য 2023 ক্র বছকরর শুরুকি হ্রািকৃ্ি 

ক্কর  ার িমূ্পণ নভাকব বাস্তবায়র্ ক্রার োধযকে বাকজট আোকদর অি নর্ীথির হেরুদণ্ড, েধযথবত্ত 

থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য ক্র ত্রাণ েরাথন্বি ক্রকব। ে াোরীর পিকর্র ক্ারকণ হছাট বযবিাগুথল 

থবকেষভাকব ক্ষথিগ্রস্থ্  কয়থছল। এছাড়াও বাকজট থর্উ ইয়কক্নর কু্ষদ্র বযবিািেূ কক্ উকেখকোগয 

িেি নর্ প্রদার্ ক্রকব, োর েকধয িাক্কব এক্টট র্িুর্ িীোবদ্ধ হফরিকোগয ক্র ত্রাণ ক্ে নিূথি 

োর লক্ষয হক্াথভর্-19 িম্পথক্নি খরি। ক্ে নিূথিটট কু্ষদ্র বযবিািেূ কক্ অথিথরি 250 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ র্লার ত্রাণ প্রদার্ ক্রকব। এছাড়াও বাকজটই এক্টট র্িুর্ িম্পথত্ত ক্র ত্রাণ হক্রথর্ট, 

বাথড়র োথলক্কদর ক্র অব ার হক্রথর্ট (Homeowner Tax Rebate Credit) তিথর ক্রকব, 

উপেুি থর্ম্ন ও েধযে আকয়র গৃ স্থ্াথল এবং উপেুি বয়স্ক গৃ স্থ্াথলর জর্য। ক্ে নিূথিটটর 

অধীকর্, হেৌথলক্ STAR েওকু্ফ এবং 250,000 োথক্নর্ র্লাকরর ক্ে আয়েুি হক্রথর্ট 

হবথর্থফথেয়াথর এবং বথধ নি সু্কল ক্র ত্রাণ (School Tax Relief, STAR) প্রাপক্গণ িম্পথত্তর ক্র 

অব াকরর জর্য উপেুি  কব হেখাকর্ হবথর্থফট  কব বাথড়র োথলকক্র থবদযোর্ STAR 



হবথর্থফকটর এক্টট অংে। এই 2.2 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার থবথর্কয়াগ আর্ুোথর্ক্ 2.5 থেথলয়র্ 

বাথড়র োথলক্কক্ িা ােয ক্রকব।  

  

জ্বালাবর্ কর স্থ্বগি করা  

ইউকক্রকর্ েুকদ্ধর ফকল িাম্প্রথিক্ োিগুথলকি বৃজদ্ধ পাওয়া জ্বালাথর্র উচ্চ েূলয িাোল হদওয়ার 

জর্য, থর্উ ইয়ক্ন জ্বালাথর্র উপর হেকটর আকরাথপি থবক্রয় ক্র, হোটর জ্বালাথর্ ক্র, এবং 

গযাকিাথলর্ ও রাজপকির থর্কজকলর উপর আকরাথপি হেকট্রাপথলটর্ ক্থেউটার পথরব র্ 

হজলার থবক্রয় ক্র 2022 িাকলর জরু্ হিকক্ থর্কিম্বর পে নন্ত স্থ্থগি রাখকব, োর ফকল হেটবযাপী 

ক্ে নজীবী পথরবার ও বযবিািেূ  আর্ুোথর্ক্ 585 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লার ত্রাণ পাকব। হেট 

হেকটর িাধারণ ি থবল (State General Fund) বযব ার ক্কর আর্ুোথর্ক্  ারাকর্া ক্র রাজস্ব 

প্রথিস্থ্াপর্ ক্কর রাস্তা ও হিিু এবং হেকট্রাপথলটর্ পথরব র্ ক্িৃনপকক্ষর (Metropolitan 

Transportation Authority, MTA) েকিা গণপথরব র্ এর্টটটট এবং হেটজকুড়  স্থ্ার্ীয় পথরব র্ 

বযবস্থ্াকক্ িমূ্পণ ন ক্রকব। পাোপাথে, এলাক্াগুথল গযালর্ প্রথি 4 োথক্নর্ র্লার েূকলযর উপর 

প্রকোজয স্থ্ার্ীয় ক্কর িীো থর্ধ নারকণর িুকোগ পাকব।  

  

িরকাম্বরর প্রবি আস্থ্া হেরাম্বি অবি গুরুত্বপূণ ন িংম্বোযর্ করা  

বাকজট র্ীথির িত্ত্বাবধার্ উন্নি ক্রকব এবং হভকঙ্গ পড়া জর্র্ীথির হেৌি ক্থেের্কক্ (Joint 

Commission on Public Ethics, JCOPE) প্রথিস্থ্াপর্ ক্রার জর্য এক্টট র্িুর্ এর্টটটট "র্ীথি ও 

িরক্াকর িদথবকরর ক্থেের্ (Commission on Ethics and Lobbying in Government)" গঠর্ 

ক্রার োধযকে হেট িরক্াকর থর্উ ইয়ক্নবািীর আস্থ্া হফরাকব। গভর্ নর, থিকর্ট, অযাকিম্বথল, 

ক্ম্পকট্রালার, এবং অযাটথর্ ন হজর্াকরল  11-িদকিযর ক্থেেকর্র েকর্ার্ীি ক্রকবর্ এবং িা 

অর্ুকোদর্ বা প্রিযাখযাকর্র জর্য আইর্ সু্ককলর থর্র্রা পে নাকলাির্া ক্রকবর্। ক্থেের্টট 

থভন্নভাকব এবং পূকব নর িুলর্ায় আকরা স্বিভাকব ক্াজ ক্রকব, হেখাকর্ থবকেষ হভাকটর 

আবথেযক্িা থর্েূ নল ক্রা  কব, উেুি থেটটং আইর্ (Open Meetings Law) এবং িিয লাকভর 

স্বাধীর্িা আইকর্র (Freedom of Information Laws, FOIL) উপর বথর্ এবং হভাট থর্ভনর ক্রকব, 

হগাপর্ীয়িায় হক্ার্ও লঙ্ঘর্  কল িা অযাটথর্ ন হজর্াকরলকক্ জার্াকর্া  কব, এবং ক্েীকদর উন্নি 

প্রথেক্ষণ প্রদার্ ক্রা  কব এবং অপরাধীকদর ক্াকছ হ র্স্তা  ওয়া বযজিকদর উন্নি হর্াটটে প্রদার্ 

ক্রা  কব। এছাড়াও ক্থেের্কক্ থর্কজকদর ক্ে নক্াকণ্ডর প্রথিকবদর্ ক্রার জর্য বাথষ নক্ তবঠক্ 

আকয়াজর্ ক্রকব  কব এবং জর্িাধারকণর েিােি শুর্কি  কব এবং হেকক্ার্ও অর্ুিন্ধাকর্র 

ফলাফল 20 থদকর্র েকধয হপে ক্রকি  কব, ো পূকব ন 45 থদর্ থছকলা। এছাড়াও বাকজকট স্বিিা 

বৃজদ্ধর জর্য বযবস্থ্া রকয়কছ, হেের্ আথি নক্ থর্িকলাজার ফকে ন পাথরবাথরক্ অংেীদাকরর বযাপাকর 

প্রক্াে ক্রার িংকোজর্।  

  

িাবিম্বি বর্ম্বয় র্াওয়ার ের্ে ককম্বটইল  

বাকজট প্রাঙ্গকণর বাইকর থর্কয় পাকর্র জর্য "বাথড়কি থর্কয় োওয়ার জর্য (to go)" 

অযালকক্া লজাি পার্ীয় থবজক্রর অর্ুেথি থদকব। বাথড়কি থর্কয় োওয়ার জর্য পার্ীয় ে াোরীর 

িেয় থর্উ ইয়কক্নর বার এবং হরি্টুকরেগুথলর রাজস্ব আকয়র এক্টট অথি গুরুেপূণ ন োধযে 

থছকলা, ো হেটবযাপী অকর্ক্ কু্ষদ্র বযবিাকক্ িাকদর ভাড়া বা েটনকগজ থদকি িা ােয ক্করকছ। 

বাকজট বার এবং হরি্টুকরকের পুর্রুদ্ধার িেি নর্ ক্রা অবযা ি রাখকব। র্িুর্ পথলথি েকদর 

হদাক্ার্ পথরিালর্া ক্রা কু্ষদ্র বযবিািেূক র পথলথি থর্কয় ক্াজ ক্কর এবং খাকদযর অর্নার, থিল 



ক্রা ক্কেইর্ার, এবং হবািল ছাড়া থবজক্র আবেযক্ ক্কর। পাোপাথে, হেকটর িক্ল 

থেউথর্থিপযাথলটটর ক্াে নক্র িাক্া হখালা ক্কেইর্ার আইকর্র িাকি থিল ক্রা ক্কেইর্ার 

আবেযক্ ক্রা থেথলি  কয় িব নিেকক্ষ পার্ ক্রার উকদ্ব্কগর িোধার্ ক্রকব। এছাড়াও বাকজট 

িক্ল অযালকক্া ল এবং পার্ীয় থর্য়ন্ত্রণ (Alcohol and Beverage Control) আইকর্ এক্টট 

িাথব নক্ পে নাকলাির্ার আহ্বার্ ক্কর োকি এটট থর্জিি ক্রা োয় হে হিগুথল এই র্িুর্ থবথধোলা 

অর্ুোয়ী প্রকয়াগ ও  ালর্াগাদ ক্রা  কি।  

  

জার্ুয়াথর োকি গভর্ নর িার থর্ব না ী বাকজট হপে ক্রার পর হিকক্, অথিথরি রাজকস্বর পূব নাভাি 

পাওয়া হগকছ এবং বাড়থি ি থবল উপলথি ক্রা হগকছ। থর্ব না ী প্রস্তাবর্ায় আকলাির্া ক্রা 

পথরবিনর্িেূক র এক্টট প্রািথেক্ েূলযায়র্ অি নবছর 2023-র হোট বাকজট বিনোকর্ আর্ুোথর্ক্ 

221 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার বকল ধারণা ক্রা  কি।  বযকয়র পথরক্ির্ায় িাক্কব ে াোরী 

ি ায়িায় 2 থবথলয়র্ োথক্নর্ র্লার, ো বযব াকরর জর্য উপলভয আকছ এের্ ইথঙ্গি জার্ুয়াথরকি 

প্রক্াথেি থর্ব না ী বাকজকট প্রদার্ ক্কর  কয়থছকলা থক্ন্তু ো বযকয়র থ িাব িাথলক্ায় অন্তভুনি ক্রা 

 য়থর্।  

  

###  
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