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গভন নর হহাকল বনউ ইয়কনিাসীম্বদর কম্বরর ত্রাণ প্রদাম্বনর জনে FY 2023 সাম্বলর 

িাম্বজম্বের বিবনম্বয়াগগুবল হঘাষণা কম্বরম্বেন  

  

িাম্বজে কর্ নরত বরিারগুবলর জনে ঐবতহাবসক স্তম্বরর সহায়তা প্রদান কম্বর  

  

হর্ােম্বরর জ্বালানীর হেে কম্বরর ত্রাণ সরিরাহ কম্বর  

  

একটে 1.2 বিবলয়ন-ডলাম্বরর র্ধেবিম্বের কম্বরর হ্রাস ত্বরাবিত কম্বর এিং প্রায় 2.5 

বর্বলয়ন বনউ ইয়কনিাসীম্বদর জনে একটে িাবর র্াবলম্বকর কম্বরর োম্বর হেবডে প্রদান 

কম্বর  

  

হোে িেিসাগুবলর হকাবভড-19 সম্পবকনত খরম্বের জনে েোক্স হেবডম্বে  ত্রাণ িািদ 

250 বর্বলয়ন ডলার র্ নন্ত প্রদান কম্বর এিং একটে কর ত্রাণ হপ্রাগ্রাম্বর্র র্াধেম্বর্ কর 

বনধ নারন হথম্বক হর্াগে হোে িেিসার আম্বয়র 15 েতাংে ো প্রদান কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজ ঐথিাথক্ FY 2023 বাজজজট এক্াথিক্ ক্র ত্রাণ ংক্রান্ত 

থবথর্জ াজগর হঘাণা ক্জরজের্৷ প্রণীি বাজজজট রাজয জজুশ ক্ম নজীবী পথরবারগুথর জর্য আর 

র্গদ অি ন প্রদাজর্র উজেজলয মিযথবত্ত, হোট বযবাগুথ এবং বাথশর মাথক্জদর জর্য ক্র ত্রাণ 

অন্তভভ নক্ত রজ হে। মূ বাজজজটর থবজ গুথর মজিয রজ জে হমাটজরর জ্বাার্ীর উপর রাজজযর 

ক্র হিজক্ ত্রাণ যখর্ থর্উ ই ক্নবাীরা ক্রমবি নমার্ লক্তক্তর দাজমর মুজখামুথখ জের্, মিযথবজত্তর 

ক্র ক্িনজর্র বাস্তবা র্জক্ ত্বরাথিি ক্রা, হোট বযবাগুথর হক্াথভড-19 ম্পথক্নি বযজ র জর্য 

এক্টট টযাক্স হক্রথডট তিথর ক্রা, হোট বযবার ক্জরর ত্রাণ প্রদার্ ক্রা, এবং এক্টট বাথশর 

মাথজক্র ক্জরর োশ হক্রথডট।  

  

"এই বাজজট াজার াজার হোট বযবাগুথ এবং ক্ষ ক্ষ থর্উ ই ক্নবাীজদর জর্য অিযন্ত 

প্রজ াজর্ী  ক্জরর ত্রাণ প্রদার্ ক্জর এবং যাজদর এটট ব হেজ  হবথল প্রজ াজর্ িাহদর জর্য 

ক্জরর হবাঝা ক্থমজ  হদ ," গভন নর হহাকল িম্বলন। "হক্াথভড-19-এর পরবিী যুজগ, থর্উ 

ই ক্নবাীরা মামারী হিজক্ পুর্রুদ্ধার ক্রজব এবং হদলজক্ এক্টট অি ননর্থিক্ পুর্রুত্থাজর্ 

হর্িৃত্ব হদজব, এবং আথম এই ঐথিাথক্ বাজজট ক্াউজক্ উজপক্ষা র্া ক্জর িা থর্ক্তিি ক্রজি 

িাজদর জযাথগিার জর্য আইর্ভার হর্িাজদর ািুবাদ জার্াই।"  

  



ইউজক্রজর্র যুজদ্ধর ফজ াম্প্রথিক্ মাগুথজি হবজশ যা া হপজরাজর উচ্চ মূযর হমাক্াজবা 

ক্রার জর্য, থর্উ ই ক্ন হেট হমাটর জ্বাাথর্র উপর রাজযর থবক্রজ র ক্র, পিৃক্ হমাটর 

জ্বাার্ীর ক্র এবং জরু্ হিজক্ থডজম্বর পয নন্ত হমাটর জ্বাাথর্র উপর আজরাথপি হমজরাপথটর্ 

যাত্রীজদর পথরবর্ হজার থবক্রজ র ক্র স্থথগি ক্রজব যা রাজযবযাপী ক্ম নরি পথরবারগুথ এবং 

বযবাগুথর জর্য আর্ুমাথর্ক্ 585 থমথ র্ ডাজরর ত্রাণ প্রদার্ ক্রজব। গ্রাক্, যাত্রী এবং 

রাজজযর পথরক্াঠাজমা রক্ষা ক্রার জর্য, পথরক্ল্পর্াটট:  

  

 খুেরা থবজক্রিাজদর এই টযাজক্সর ঞ্চজ র পুজরাটাই গ্রাক্জদর ক্াজে হদ ার 

থর্জদনল হদ ;  

 এই টযাক্সগুথ স্থথগি ক্রার ফজ র্ষ্ট  া আর্ুমাথর্ক্ রাজস্ব অফজট ক্রার 

জর্য ািারণ িথব হিজক্ থর্জবথদি ফাজে অি ন স্থার্ান্তর ক্জর যা MTA-এর 

জর্য হক্ার্ হর্থিবােক্ আথি নক্ প্রভাব র্া িাক্া থর্ক্তিি ক্জর; এবং  

 ক্াউথি রক্ারগুথজক্ িাজদর প্রজযাজয স্থার্ী  থবক্রজ র ক্জরর ার প্রথি 

গযাজর্ 4 ডাজর িায ন ক্রা মূয উচ্চীমা ক্রার থবক্ল্প মঞ্জরু ক্জর।  

  

এই হেট বাজজট মিযথবত্ত থর্উ ই ক্নবাীজদর জর্য টযাক্স ত্রাণ ত্বরাথিি ক্রজব হ্রাকৃ্ি ক্জরর 

ার িাশািাথশ ক্ায নক্র ক্জর যা 6.1 থমথ র্ থর্উ ই ক্নবাীজদর ত্রাণ প্রদার্ ক্রজব। হ্রাকৃ্ি 

ক্জরর ারগুথ মিযথবত্ত ক্রদািাজদর জর্য বযক্তক্তগি আ ক্র ক্াটার আট বেজরর ক্াজ শুরু 

ক্রার এক্টট অংল যা ক্র বের 2018 াজ শুরু জ থে এবং 2025 ক্র বেজর হল  ার 

ক্িা থে। এই বাজজট এই বের ক্র ত্রাণ মূ্পণ নভাজব বাস্তবা র্ ক্ায নক্র  ার অর্ুমথি 

হদহব।  

  

মামারীর পিজর্র ক্ারজণ হোট বযবাগুথ থবজলভাজব ক্ষথিগ্রস্থ জ থে। আমাজদর হোট 

বযবাগুথর জর্য রাজজযর মি নর্ অবযাি রাখার উজেজলয হেট বাজজজট হোট বযবাগুথর 

জর্য হক্াথভড-19-ম্পথক্নি খরে ক্ষয ক্জর এক্টট র্িভর্ হফরিজযাগয ক্র ত্রাজণর হপ্রাগ্রাম 

অন্তভভ নক্ত রহ জে। হপ্রাগ্রামটট হোট বযবাগুথর জর্য অথিথরক্ত ত্রাজণ 250 থমথ র্ ডার পয নন্ত 

প্রদার্ ক্জর। হযাগয হক্াথভড-19-ম্পথক্নি মূির্ থবথর্জ াগ যাজি অন্তভভ নক্ত, থক্ন্তু িাজিই 

ীমাবদ্ধ র্ :  

  

 ামাক্তজক্ দরূত্ব বজা  রাখার জর্য স্থার্ প্রালর্ ক্রার াজি ম্পথক্নি খরে  

 HVAC রঞ্জাম  

 বথরঙ্গর্ স্থাজর্র ম্প্রারণ ম্পথক্নি খরে  

 হযাগাজযাগীর্ থবক্রজ র ুথবিাজি ন যন্ত্রপাথি এবং রঞ্জাম।  

  

এোশা, এই হেট বাজজট হর্ট বযবাথ ক্ আ  বা খামাজরর হর্ট আজ র 5 লিাংল হিজক্ 15 

লিাংজল হোট বযবার থবজ াগ বাশাজর্ার মািযজম অজর্ক্ প্রজ াজর্ী  ক্জরর ত্রাণ প্রদার্ ক্জর 

এবং NY-উৎজ হমাট আজ  1.5 থমথ র্ ডাজরর ক্ম  পা-থ্রু ংস্থাগুথজক্ অন্তভভ নক্ত 

ক্রার ুথবিা প্রাথরি ক্জর। এই প্রস্তাবটট আিুথর্ক্ ইথিাজর ব হেজ  েযাজক্তঞ্জং বযবাথ ক্ 

আবা ার মজিয এক্টটর মজিয থদজ  আর্ুমাথর্ক্ 195,000 হোট বযবাজক্ া িা ক্রজব।  

  



হেট বাজজট এক্টট র্িভর্ ম্পথত্তর ক্র ত্রাজণর হক্রথডট তিথর ক্জর যা  হযাগয থর্ম্ন এবং 

মিযম আজ র পথরবারগুথর াজি হযাগয ব স্ক পথরবারগুথর জর্য বাথশর মাথজক্র টযাক্স 

থরজবট হক্রথডট৷ এই হপ্রাগ্রাজমর অিীজর্, প্রািথমক্ সু্ক টযাক্স থরথফ (School Tax Relief, STAR) 

এর োশ এবং হক্রথডট ুথবিাজভাগী যাজদর 250,000 ডাজরর ক্ম আ  এবং উন্নি STAR 

প্রাপক্রা ম্পথত্তর ক্র থরজবজটর জর্য হযাগয, হযখাজর্ ুথবিা  বাথশর মাথক্জদর থবদযমার্ 

STAR ুথবিার এক্টট লিাংল।  

  

থর্উ ই ক্ন থটটর বাইজর, গশ ুথবিা প্রা  970 ডার জব, যা 2 থমথ জর্র হবথল মাথক্ার্ার 

ক্র-প্রদার্ক্ারী পথরবারজদর ত্রাণ প্রদার্ ক্রজব। থর্উ ই ক্ন থটটর গশ ুথবিা জব প্রা  425 

ডার যার াজি ুথবিাগুথ আর 479,000টট ম্পথত্তর ক্র-প্রদার্ক্ারী পথরবাজরর ক্াজে 

হপৌঁোজব। 75,000 ডাজরর ক্ম আ   বাথশর মাথক্জদর জর্য রাজযবযাপী গশ হক্রথডট প্রা  

1,050 ডার থজজব অর্ুমার্ ক্রা জ জে হযখাজর্ আর্ুমাথর্ক্ 837,800 জর্ প্রাপক্ উপকৃ্ি 

জে। ুথবিাটট এক্টট উন্নি হক্রথডজটর আক্াজর জব হযখাজর্ থর্উ ই জক্নর বাথশর মাথক্জদর 

াজি আর দ্রুি ুথবিা হপৌঁেজর্া যাজব৷ হক্রথডটগুথ 2022 ক্র বজ নর আ ক্র থরটাজর্ নর এক্টট 

অথগ্রম প্রাথি জব যা 2022 াজর লরি্ক্াজ শুরু জি হযাগয বাথশর মাথক্জদর ক্াজে 

রাথর পাঠাজর্া জব।   

  

এক্ াজি, এই ক্র ত্রাজণর হপ্রাগ্রামগুথ থর্উ ই ক্নবাীজদর জর্য অি নপূণ ন া িা প্রদার্ ক্রজব 

যখর্ আমরা হক্াথভড-19 মামারী হিজক্ হবথরজ  আথ এবং আমাজদর অি নর্ীথি পুর্গ নঠর্ ক্থর।  
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