
 

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

 

 

গভর্ নর হ াকল অি ননর্বিক সুম্ব াগ িৃদ্ধি অি নিছর 2023 এর বিবর্ম্ব াগসমূ  হ াষণা 

করম্বলর্  

  

ব্রডিোম্বের জর্ে (কাম্বর্ক্টঅল) 1 বিবল র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে  

  

বর্উ ই কন হেম্বের কু্ষদ্র িেিসাসমূ ম্বক সমি নম্বর্র জর্ে 1 বিবল র্ মাবকনর্ ডলার  

  

ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীির্ এিং অি ননর্বিক প্রিৃদ্ধির জর্ে 450 বমবল র্ মাবকনর্ ডলার  

  

350 বমবল র্ মাবকনর্ ডলার  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ অি নবছর 2023 এর অি ননর্থিক্ থবক্াশ সংক্রান্ত থবকশষ থবকশষ 

অংশ হ াষণা ক্রকলর্। ঐথি াথসক্ পথরক্ল্পর্াটি সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর অি ননর্থিক্ সুক াগ 

বৃদ্ধি ক্রার জর্য সা সী থবথর্কয়াগ ক্কর। ি থবলগুথল অর্যার্য দ্ধজথর্কসর পাশাপাথশ সক্কলর 

জর্য ইন্টারকর্ি সংক াকগর বযবস্থা ক্রকব, কু্ষদ্র বযবসা পুর্জীথবি ও সমি নর্ ক্রকি সা া য 

ক্রকব, পুকরা হেকির ডাউর্িাউর্ এলাক্াসমূ কক্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রকব, চাক্থরর প্রথশক্ষণ এবং 

ক্মীবাথ র্ী থর্ম নাকণ উকেখক াগয ক্াজ ক্রকব, এবং সংখযাল ু ও র্ারী মাথলক্ার্াধীর্ 

বযবসাসমূ কক্ সা া য ক্রকব।  

  

"এই প্রজকে এক্বার  য় এমর্ বাকজি আমাকেরকক্ ম ামারী হিকক্ হবর  কয় আসার সময় 

সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এক্টি আকরা শদ্ধিশালী, র্যা য অি নর্ীথি গঠর্ ক্রকি সা া য 

ক্রকব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা ভথবষযকির থশকল্প, সফল  কি থর্উ ইয়ক্নবাসীকের 

প্রকয়াজর্ীয় চাক্থরর েক্ষিা প্রথশক্ষকণ, আমাকের অি নর্ীথির হমরুেণ্ড কু্ষদ্র বযবসাসমূক , এবং 

আজকক্র চাথ োমি থডদ্ধজিাল অবক্াঠাকমাকি থবথর্কয়াগ ক্রথছ, এবং আথম থর্উ ইয়কক্নর 

অি নর্ীথির পূণ নাঙ্গ ববথচকযযর প্রথিফলর্ক্ারী পুর্রুিার থর্দ্ধিি ক্রকি আইর্সভার হর্িৃবৃকের 

প্রকচষ্টার জর্য িাকের ধর্যবাে জার্াদ্ধি।"  

  

হেি বাকজি এমর্ থবথর্কয়াকগর প্রথিশ্রুথি থেকি  া হেকির থডদ্ধজিাল অবক্াঠাকমা রূপান্তর 

ক্কর থেকব। থর্উ ইয়কক্নর এক্থবংশ শিাব্দীর সব নবৃ ৎ থবথর্কয়াগ, 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 

হবথশ ক্াকর্ক্টঅল (ConnectALL) উকেযাগ সরক্াথর ও হবসরক্াথর থবথর্কয়াগ বযব ার ক্কর 

হেিবযাপী গ্রামীণ ও শহুকর এলাক্ার থর্উ ইয়ক্নবাসীকের ব্রডবযাকে সং ুি ক্রকব এবং হেকশ 



এধরকর্র প্রিম থমউথর্থসপযাল ব্রডবযাে ক্ম নসূথচ স্থাপর্ ক্রকব। অিযাবশযক্ীয় এই 

অবক্াঠাকমাকি হেকির র্দ্ধজরথব ীর্ থবথর্কয়াগ থমথলয়র্ থমথলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ সাশ্রয়ী 

ব্রডবযাে থেকি সা া য ক্রকব এবং এক্ইসাকি ভথবষযকি অকর্ক্ সময় ধকর অি ননর্থিক্ প্রবৃদ্ধি 

ও স্থার্ীয় উদ্ভাবর্কক্ হজারোর ক্রকব।  

  

থডদ্ধজিাল অবক্াঠাকমাকি থবথর্কয়াকগর পথিকৃ্ৎ  ওয়ার পাশাপাথশ হেি বাকজি হেকির 

রাজপকি উচ্চগথির ফাইবার হক্বল স্থাপকর্র থফ বাথিল ক্কর, ফকল আপকেি সম্প্রোয়সমূক  

উপলভযিা বৃদ্ধির জর্য উচ্চগথির ব্রডবযাে থর্ ুি ক্রার খরচ ক্কম  ায়। প্রণীি বাকজিটি 

(Enacted Budget) থর্উ ইয়ক্ন থবেুযৎ ক্িৃনপক্ষকক্ (New York Power Authority, NYPA) এর 

ফাইবার অথিক্ হর্িওয়াকক্ন অথিথরি ধারণক্ষমিা বিথরর অর্ুকমাের্ প্রোর্ ক্কর, এটি NYPA-

র মাথলক্ার্াধীর্ ও পথরচাথলি ট্রান্সথমশর্ লাইকর্ চাথলি  য় এবং এটি হেকির সুথবধা ীর্ ও 

সুথবধাবদ্ধিি সম্প্রোকয়র জর্য সাশ্রয়ী উচ্চগথির ব্রডবযাে প্রোকর্র জর্য উপলভয আকছ। 

NYPA-র ফাইবার অবক্াঠাকমা বযব াকরর ফকল চাথ ো আকছ এমর্ সম্প্রোয়সমূক  ব্রডবযাে 

থর্ ুি ক্রার খরচ ক্মকব বকল আশা ক্রা  াকি,  ার ফকল এইসব অিকলর থর্উ ইয়ক্নবাসীর 

জর্য ব্রডবযাে উপলভযিা বৃদ্ধি পাকব এবং ব্রডবযাে হসবার খরচ ক্কম  াকব।  

  

এছাড়াও হেকির বাকজকি হেকির কু্ষদ্র বযবসাসমূক র জর্য এক্টি 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

থবথর্কয়াগ রকয়কছ,  ার মকধয আকছ হেিবযাপী সক্ল প্রক্ার কু্ষদ্র বযবসার সমৃদ্ধি থর্দ্ধিি ক্রকি 

অভীষ্ট ক্ম নসূথচ। পথরক্ল্পর্ার মুখয উপাোর্সমূ   কলা:  

• র্িুর্ কু্ষদ্র িেিসার জর্ে বসড ি বিল (Seed Funding for New Small 

Businesses) - উকেযাগটি হসকর উঠকি িাক্া থর্উ ইয়ক্ন হেি অি নর্ীথিকি মায 

শুরু ক্রা, মাইকক্রা এবং কু্ষদ্র বযবসাসমূ কক্ সমি নর্ ক্রার জর্য থস্থথিস্থাপক্ 

অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রকব। ক্ম নসূথচটি থর্দ্ধিি ক্রকব  াকি হক্াথভড-19 ম ামারীর 

টঠক্ পূকব ন বা চলাক্ালীর্ সমকয় বযবসা শুরু ক্রা কু্ষদ্র বযবসাসমূক র ক্াকছ 

পথরচালর্া ও প্রবৃদ্ধির জর্য ি থবল িাকক্। ক্ম নসূথচটি হেকির 800 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার ম ামারী কু্ষদ্র বযবসা পুর্রুিার অর্ুোর্ ক্ম নসূথচর (Pandemic 

Small Business Recovery Grant Program) অর্ুবিী,  া প্রায় 29,000 কু্ষদ্র 

বযবসাকক্ 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ প্রোর্ ক্করকছ,  ার 90 শিাংশ 

প্রোর্ ক্রা  কয়কছ সংখযাল ু ও র্ারী মাথলক্ার্াধীর্ বযবসাসমূ কক্ এবং  ার 

জর্য আকবেকর্র সুক াগ এখকর্া হখালা আকছ।  

• একটে হকাবভড কোবপোল িে  কু্ষদ্র িেিসা কর হেবডে (COVID Capital 

Costs Small Business Tax Credit) - এই 250 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

থবথর্কয়াগটি কু্ষদ্র বযবসাসমূ কক্ 25,000 মাথক্নর্ ডলার প নন্ত এক্টি 50 শিাংশ 

ক্র হক্রথডি প্রোর্ ক্রকব  া দ্বারা কু্ষদ্র বযবসাসমূ  িাকের অপ্রিযাথশি হক্াথভড 

সম্পথক্নি খরকচর ক্ষথি পুথষকয় থর্কি পাকর। এই হক্রথডি পথরিন্নিা সামগ্রী 

ক্রয়, আউিকডার থ িার, এয়ার থপউথরফায়ার, টিক্া/মাস্ক পথলথস বযাখযা ক্রা 

সাইর্ বার্াকর্া, এবং স্পশ নথব ীর্ মূলয পথরকশাকধর বযবস্থা ক্রার খরকচর জর্য 

পাওয়া  াকব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c6fcb39b5a84bc7ee4a08da1a5eaf91%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851291228159846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3HgjW77Dk8fEwEGLMY4qA2ffT8t1L%2BJAfldfG6w9IJE%3D&reserved=0


• কু্ষদ্র িেিসাসমূম্ব র জর্ে কর ত্রাণ (Tax Relief for Small Businesses) - 

হেি আর্ুমাথর্ক্ 195,000 কু্ষদ্র বযবসাকক্ িাকের বযবসা সচল রাখার জর্য 100 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ক্র যাণ প্রোর্ ক্রকব।  

• কোবপোল এিং কম নসংস্থার্ সৃটিকারী বিবর্ম্ব াম্বগর (Access to Capital 

and Job-Creating Investments) উপলভেিা সম্প্রসারণ - ি থবলটি থর্উ 

ইয়কক্নর কু্ষদ্র বযবসাসমূক র জর্য ক্যাথপিাল উপলভযিা, হ্রাসকৃ্ি  াকর অি নায়র্ 

এবং হভিার থবথর্কয়াকগর সুক াগ প্রোর্ ক্রকব,  ার হক্কে িাক্কব সামাদ্ধজক্ 

এবং অি ননর্থিক্ভাকব সুথবধাবদ্ধিি কু্ষদ্র বযবসার মাথলক্কের সমি নর্ ক্রা। হেি 

কু্ষদ্র বযবসা হক্রথডি উকেযাগ (State Small Business Credit Initiative, SSBCI) 

ি থবলসমূ  উদ্ভাবর্ বাড়াকর্ার জর্য র্ক্শা ক্রা এক্াথধক্ বযাথির ক্ম নসূথচ দ্বারা 

মায শুরু ক্রা এবং ভাকলাভাকব স্থাথপি উভয় ধরকর্র কু্ষদ্র বযবসাসমূ কক্ 

সমি নর্ ক্রকব,  াকি কু্ষদ্র বযবসাসমূ কক্ হেকির চুদ্ধির জর্য বাড়থি সুক াগ 

প্রোর্ ক্রা  ায় এবং িাকের েী নকময়াকে টিকক্ িাক্ার অবস্থাকর্ থর্কয়  াওয়া 

 ায়।  

2023 প্রণীি বাকজকির অর্যার্য উপাোর্ থর্উ ইয়কক্নর প্রবৃদ্ধি চাথলি ক্রকি হ সক্ল থশকল্প 

থবথর্কয়াগ ক্রকব:  

• হফাকাসড অোট্রাকের্ অফ হোম্বভল-ম্বরবড ট্রোক্টস বর্উ ই কন (Focused 

Attraction of Shovel-Ready Tracts New York, FAST NY) অর্ুোর্ 

ক্ম নসূথচটি থর্ম নাকণর জর্য প্রস্তুি সাইি বিথর ক্রকব  াকি ক্কর উচ্চ প্র ুদ্ধির 

উৎপাের্, থবকশষ ক্কর হসথমক্োক্টর সম্পক্নটি বযবসাকক্ আকৃ্ষ্ট ক্রা  ায় এবং 

এক্ইসাকি বড় চাক্থরোিাকের ক্াকছ হেকির আক্ষ নণ বৃদ্ধি ক্রকব।  

• হভঞ্চার প্রবিম্ব াবগিাসমূ  েোোডনাইজ করা এিং হকন্দ্রী  করা  াকি 

র্িুর্ উদ্ভাবর্ খাকির বযবসাসমূক র জর্য ি থবল উপলভয ক্রকি 

োিনআপসমূ কক্ থবথর্কয়াগক্ারীকের সাকি  ুি ক্কর হেওয়া  ায়।  

• বর্উ ই কন বসটে বমউদ্ধজকোল এিং বিম্ব টট্রকোল হপ্রাডাকের্ কর হেবডে 

(NYC Musical and Theatrical Production Tax Credit) সম্প্রসারণ ও িৃদ্ধি 

করা -  াকি ক্কর এইসব পারফম নযাকন্স ওথমক্রকর্র প্রভাব ক্ািাকি এই খািকক্ 

আকরা সমি নর্ ক্রা  ায়।  

• বর্উ ই কন হেে কাউদ্ধিল ও দ্ে আেনম্বসর (New York State Council on 

the Arts) জর্য ঐথি াথসক্ ি থবল,  া অি নবছর 2022 এ হেিবযাপী থশল্প 

থফথরকয় আর্ার সমি নকর্ প্রেত্ত 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর অর্ুবিী।  

হেি বাকজি পুকরা হেকির একজদ্ধন্স ও ক্িৃনপক্ষসমূক র জর্য ক্মীবাথ র্ী থবক্াকশ বযাপক্ 

থবস্িৃি, ঐথি াথসক্ ও সমথিি থবথর্কয়াগ সমি নর্ ক্রকি 350 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ 

ক্রকব।  

• এম্পায়ার হেি হডকভলপকমকন্টর (Empire State Development) ক্মীবাথ র্ী 

এবং অি ননর্বিক বিকাে অবফস (Office of Workforce and Economic 

Development) এম্পায়ার হেি হডকভলপকমকন্টর সাকি চাক্থরোিাকের সম্পক্ন 

বযব ার ক্কর চাক্থরোিাকের প্রকয়াজর্ সর্াি ক্রকি, থর্থেনষ্ট আিথলক্ প্রথশক্ষণ 

হক্ৌশল থর্ম নাণ ক্রকি, এবং চাথ ো আকছ এমর্ হক্ষকয সফল  ওয়ার জর্য 

প্রকয়াজর্ীয় েক্ষিায় থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ প্রথশক্ষণ হেওয়ার ক্ম নসূথচকক্ সমি নর্ 



ক্রকি সা া য ক্রকব। অথফসটি আিথলক্ অি ননর্থিক্ থবক্াশ পথরষেসমূ  

(Regional Economic Development Councils, REDC), শ্রম থডপািনকমন্ট 

(Department of Labor), থর্উ ইয়ক্ন হেি ইউথর্ভাথস নটি (State University of 

New York, SUNY), থর্উ ইয়ক্ন থসটি ইউথর্ভাথস নটি (City University of New 

York, CUNY) এবং অর্যার্য অংশীোরকের সাকি এক্ক াকগ ক্াজ ক্রকব  াকি 

সমথিি প্রথশক্ষণ ও ক্মীবাথ র্ীর হক্ৌশল থর্দ্ধিি ক্রা  ায়।  

• র্িুর্ ক্মীবাথ র্ী এবং অি ননর্থিক্ থবক্াশ অথফস ক্িৃনক্ পথরচাথলি 

বস্থবিস্থাপক অর্ুদ্ার্ এিং কোবপোল থর্উ ইয়ক্ন হেকির সব অিলজকুড় 

অিযাধুথর্ক্ েক্ষিা প্রথশক্ষণ প্রকচষ্টাকক্ সমি নর্ ক্রকব।  

• থশক্ষক্, স্বাস্থযকসবা ক্মী, ক্কলদ্ধজকয়ি থশক্ষার্থবশ ও ইন্টার্ নথশপ, মার্থসক্ স্বাস্থয 

হপশাোর, এবং হক্য়ারথগভারকের জর্য অভীি বিবর্ম্ব াগ।  

হেি বাকজি প্রেশ নর্ ক্কর হ  থর্উ ইয়ক্ন সমিার হর্িৃত্ব হেয়, এর র্িুর্ গাাঁজা থশল্প এবং 

সংখযাল ু ও র্ারী মাথলক্ার্াধীর্ বযবসাসমূক  অি নোর্ ক্কর,  ার মকধয আকছ:  

  

• গাাঁজা থশকল্পর থফ ও রাজস্ব এবং উকেখক াগয হবসরক্াথর ক্যাথপিাল থবথর্কয়াগ 

হিকক্ পাওয়া একটে 200 বমবল র্ মাবকনর্ ডলার ি বিল  া সামাদ্ধজক্ এবং 

অি ননর্থিক্ভাকব র্যা য উকেযািাকের িাকের প্রািবয়স্ককের বযব াকরর জর্য 

গা াঁজার বযবসা স্থাপর্ ক্রকি থেকব।  

• সংখযাল ু ও র্ারী মাথলক্ার্াধীর্ বযবসা উকেযাকগর (Minority and Women 

Owned Business Enterprises, MWBE) দ্রুি প্রিযায়কর্র জর্য এবং ঝুকল িাক্া 

প্রিযয়কর্র বযাক্লগ সমাধার্ ক্রকি এবং MWBE সমূক র জর্য র্যা য 

উপলভযিা ও হ্রাসকৃ্ি  াকর ঋণ প্রচার ক্রকি 11 বমবল র্ মাবকনর্ ডলার 

থবথর্কয়াগ।  

এছাড়াও হেি বাকজি এক্াথধক্ মূলযবার্ ক্ম নসূথচর মাধযকম র্িুর্ অি ননর্থিক্ ও সম্প্রোয় 

থবক্াকশ 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ি থবল োর্ ক্কর,  ার মকধয রকয়কছ আিথলক্ অি ননর্থিক্ 

থবক্াশ পথরষকের দ্বােশ রাউকের পুরস্কার এবং জর্থপ্রয় ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উকেযাকগর 

(Downtown Revitalization Initiative) ষষ্ঠ রাউে,  া NY ফকরায়াডনকক্ (NY Forward) কু্ষদ্রির, 

গ্রামীণ সম্প্রোকয়র সমি নর্ উন্নি ক্রার এক্টি পন্থা থ কসকব বযব ার ক্কর। অথিথরি বাকজি 

থবথর্কয়াকগর মকধয রকয়কছ: ওয়ািারফ্রন্ট উন্নি ক্রকি সম্প্রোয়থভথত্তক্ অর্ুোর্; র্িুর্ চাক্থর 

সৃটষ্ট বা থবেযমার্ চাক্থর বজায় রাখকি থর্উ ইয়ক্ন ক্াকজর অি ননর্থিক্ থবক্াশ ি থবল (New 

York Works Economic Development Fund); হরথসকডদ্ধন্সয়াল ইমারকজদ্ধন্স সাথভনকসস িু অফার 

(হ াম) থরকপয়াস ন িু েয এল্ডারথল NY (RESTORE NY) ক্ম নসূথচ  ার উকেশয  কলা ব্লাইি 

সম্পথত্তসমূক র সংস্কার; এবং ফযাথসথলটি ও থস্ক থরকসািন  ালর্াগাে ও আধুথর্ক্ায়র্ অবযা ি 

রাখার জর্য অথলম্পম্পক্ আিথলক্ থবক্াশ ক্িৃনপকক্ষর (Olympic Regional Development 

Authority) জর্য বাড়থি ি থবল।  
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