অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 সাম্বলর এম্বেন্ডাররুপম্বরখা পপে করম্বলর্ পুর্রায় কল্পর্া করুর্ | পুর্বর্ন মনাণ
করুর্ | পুর্র্ন িীকরণ করুর্

11তম পেট অফ দ্ে পেট অোম্বেম্বস গভর্ন র িবলষ্ঠ এম্বেন্ডা অগ্রসর কম্বরর্ COVID-19 বিশ্বিোপী
মহামাবরর পম্বর বর্উ ইয়কনম্বক বর্রাপম্বদ্ এিং িুবিমার্ভাম্বি আিার পখালার ের্ে
কুওম্বমা: "ইবতহাস আমাম্বদ্র বেবখম্বয়ম্বে পে ইবতিাচক প্রিৃবি েুি িা এমর্বক েুম্বি পেতা পেম্বক হয়
র্া। েুি শুধু অশুভেবিম্বক োবমম্বয় পদ্য়। েুম্বির পম্বর ো অর্ুসরণ করম্বত হম্বি তা হম্বে পুর্গন ঠর্:
এখাম্বর্ই প্রিৃবি ঘম্বট। 2021 হম্বি অিোহত চোম্বলম্বের, রূপান্তম্বরর এিং পবরিতন ম্বর্র িের।
আমাম্বদ্র COVID এর পরিতী বিম্বশ্বর র্তু র্ সামাবেক ও অেন নর্বতক িাস্তিতার সাম্বে মাবর্ম্বয়
বর্ম্বত হম্বি।
েখর্ বর্উ ইয়কনিাসীরা একবিত হয় এিং COVID অোমিুে পেম্বক রােেম্বক রক্ষা কম্বর এিং
রােেম্বক সম্বিন াচ্চ সংক্রমম্বণর হার পেম্বক সিন বর্ম্বের মম্বধে একটিম্বত বর্ম্বয় আম্বস। এিং এই আম্বলা
আমাম্বদ্র রাম্বেের ের্ে সম্ভাির্ার একটি র্তু র্ পে আম্বলাবকত কম্বর। একটি পে পেখাম্বর্ িলা হয়
পে আমরা এম্বক অপম্বরর পদ্খাম্বোর্া করম্বত পাবর এিং এম্বক অপরম্বক সাহােে করম্বত পাবর। পে
আমাম্বদ্র পােন কেগুবল আমাম্বদ্র বমলগুবলর পম্বরই আম্বস। পে আমরা েবিোলী, সক্ষম এিং
কমন ক্ষম। পে আমরা বর্মন াণ করম্বত পাবর, আমরা অেনর্ করম্বত পাবর, আমরা িড় চোম্বলে গ্রহণ
করম্বত পাবর এিং আমরা বিেয়ী হম্বত পাবর। পে আমরা বর্ম্বেম্বদ্র উপর বিশ্বাস কবর এিং আমরা
পরস্পম্বরর উপর বিশ্বাস রাবখ এিং আমরা বর্উ ইয়কন র্ামক এই োয়গায় বিশ্বাস কবর। এই
সম্ভাির্ার স্থার্, এই অভেেন র্ার স্থার্, পারস্পবরকতার এই স্থার্, এই স্বীকৃবত এিং সহম্বোবগতার
স্থার্।
পেমর্ বর্উ ইয়কন প্রেম বদ্র্ পেম্বকই বিশ্বম্বক িম্বলম্বে, এই বসিান্ত কখর্ই ের্স্বাস্থে িা অেন নর্বতক
বক্রয়াকলাম্বপর মম্বধে বেল র্া। এটা কখম্বর্াই হয় একটি/অেিা বেল র্া - এটা সি সময়ই উভয়
বেল। বর্উ ইয়কন বর্রাপম্বদ্ এিং িুবিমার্ভাম্বি আিার খুলম্বত পাম্বর এিং খুলম্বি।"
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে তার 2021 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষণ দদ্মের্। গভর্নমরর 2021
সামের এমজন্ডা - পুর্রায় েল্পর্া েরুর্ | পুর্দর্নমনাণ েরুর্ | পুর্র্নবীেরণ েরুর্ - এটি দর্উ
ইয়েন পুর্রায় স্ট াোর জর্য এেটি উদ্ময়ামগর সুযট শুধু র্য় য র্ রাজয COVID-19 ভাইরাসমে
পরাদজত েরার জর্য তার োজ চাদেময় যামে, এটি এেই সামে দর্উ ইয়েন এবং স্টদ্মের অ্েননর্দতে

পুর্রুদ্ধার সহ জটিে সমসযার স্টমাোমবো েমর; এেটি র্যায়পরায়র্, আমরা র্যাযয রাজয ততদর েমর;
রাজয পুর্রায় স্ট াোর জর্য; ক্রমবধনমার্ সবুজ েদি অ্েনর্ীদতমত স্টর্তৃ ত্ব স্থার্ীয় হওয়ার জর্য; এবং
দর্উ ইয়মেন র পদরোঠামমা পুর্গনঠর্ এবং েদিোেী েরার জর্য োজ েরমব। দর্উ ইয়েন পুর্রায়
স্ট াোর জর্য, গভর্নর সৃজর্েীে উপায় ুুঁমজ স্টবর েরার উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ েমরমের্ এবং
COVID পরবতী দবমে বযবসাগুদেমে সমেনর্ েরার উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ েমরমের্।
আমগ এই সপ্তামহ, গভর্নর দর্উ ইয়মেন র স্বল্পমময়াদ্ী অ্েননর্দতে দবষময়র স্টমাোদবো েমর এবং
সামাদজে ও বণনবাদ্ী র্যায়দবচার দর্দিত েরার মাধযমম COVID-19 এর দবরুমদ্ধ যুমদ্ধ জয়োমভর
প্রস্তাব স্ট াষণা েমরর্। ক্রমবধনমার্ সবুজ েদি অ্েনর্ীদতমত দর্উ ইয়েন মে এেজর্ স্টর্তা ততদর েরা
এবং দর্উ ইয়মেন র পদরোঠামমা পুর্গনঠর্ ও েদিোেী েরার প্রস্তাব আগামী দদ্মর্ স্ট াষণা েরা হমব।
"ইদতহাস আমামদ্র দেদ ময়মে স্টয ইদতবাচে প্রবৃদদ্ধ যুদ্ধ বা এমর্দে যুমদ্ধ স্টজতা স্টেমে হয় র্া। যুদ্ধ
শুধু অ্শুভেদিমে োদমময় স্টদ্য়। যুমদ্ধাত্তর সময় যা অ্বেযই েরমত হমব তা হমে পুর্গনঠর্: স্টস ামর্ই
প্রবৃদদ্ধ মট।" গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "দর্উ ইয়েন প্রেম দদ্র্ স্টেমেই দবেমে বমেমে, এই দসদ্ধান্ত
ে র্ই জর্স্বাস্থয বা অ্েননর্দতে দক্রয়ােোমপর মমধয দেে র্া। এটা ে মর্াই হয় এেটি/অ্েবা দেে
র্া - এটা সব সময়ই উভয় দেে। আমরা দর্উ ইয়মেন র ভদবষযমতর জর্য এেটি বযাপে, বহুমু ী
পদরেল্পর্া প্রণয়র্ েরদে, প্রেমম COVID এর দবস্তার দর্য়ন্ত্রণ েমর আর তার সামে আমামদ্র
টিোেরণ পদরেল্পর্া ক্রমে বাদিময় তু মে। এেই সমময়, আমামদ্র অ্বেযই রামজযর আদেনে পদরদস্থদত
দস্থদতেীে েরমত হমব এবং এেটি দর্উ ইয়েন পদরোঠামমামত দবদর্ময়াগ েরমত হমব যা আমামদ্র
অ্েনর্ীদতমে উদ্দীদপত েরমব এবং স্টদ্মের বৃহত্তম সবুজ েদি পদরেল্পর্ার মাধযমম ভদবষযমতর
েমনসংস্থার্ সৃদির সামে সামে মার্ুষমে োমজ দিদরময় আর্মব।"
গভর্ন র কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্, "য র্ দর্উ ইয়েন বাসীরা এেদিত হয় এবং COVID অ্যামবুে স্টেমে
রাজযমে রক্ষা েমর এবং রাজযমে সমবনাচ্চ সংক্রমমণর হার স্টেমে সবনদর্মের মমধয এেটিমত দর্ময়
আমস। এবং এই আমো আমামদ্র রামজযর জর্য সম্ভাবর্ার এেটি র্তু র্ পে আমোদেত েমর। এেটি
পে যা বমে স্টয আমরা এমে অ্পমরর প্রদত যত্নবার্ হমত পাদর এবং এমে অ্পরমে সাহাযয েরমত
পাদর এবং আমামদ্র আন্তঃসংমযাগ এবং সম্পেন গুদে দচর্মত পাদর - স্টয আমরা এেটি সম্প্রদ্ায় এবং
এেটি পদরবার। স্টয আমামদ্র পােনেযগুদে আমামদ্র দমেগুদের পমরই আমস। স্টয আমরা েদিোেী
এবং সক্ষম এবং েমনক্ষম। স্টয আমরা দর্মনাণ েরমত পাদর, আমরা অ্জন র্ েরমত পাদর, আমরা বি
চযামেঞ্জ গ্রহণ েরমত পাদর এবং আমরা দবজয়ী হমত পাদর। স্টয আমরা দর্মজমদ্র উপর দবোস েদর
এবং আমরা পরস্পমরর উপর দবোস রাদ এবং আমরা দর্উ ইয়েন র্ামে এই জায়গায় দবোস
েদর। এই সম্ভাবর্ার স্থার্, এই অ্ভযেনর্ার স্থার্, পারস্পদরেতার এই স্থার্, এই স্বীেৃ দত এবং
সহমযাদগতার স্থার্।"
2021 পুর্ঃেল্পর্া েরা| পুর্দর্নমনাণ েরা| পুর্র্নবীেরমণর হাইোইটস
বর্রাপম্বদ্ পপ-আপ পারফরমোন্স এিং ইম্বভন্ট সহ কলা বফবরম্বয় আর্া: দর্উ ইয়েন দবমের
সাংস্কৃ দতে রাজধার্ী। আমামদ্র অ্র্র্য সাংস্কৃ দতে সম্পদ্ - ব্রডওময়, জাদ্ু র, চেদচ্চি, েমমদড,
র্াচ, এবং সঙ্গীত - এগুদে দর্উ ইয়মেন র অ্েনর্ীদত এবং স্টচতর্া উভময়র জর্য স্টমৌদেে। COVID-19

মহামারীর আমগ, 120 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দেল্প এবং সাংস্কৃ দতে াত রামজযর অ্েনর্ীদতমত প্রায়
আট েতাংে অ্বদ্ার্ স্টরম মে, এবং প্রায় 500,000 েমনসংস্থামর্র োরণ। এে বেমররও েম
সমময়র মমধয, সৃজর্েীে দেমল্প দ্ুই দমদেয়মর্রও স্টবদে চােদর জাতীয়ভামব হাদরময় স্টগমে, যার মমধয
দর্উ ইয়মেন র হাজার হাজার েমনসংস্থার্ও রময়মে।
দর্উ ইয়েন স্টেট এেটি সরোদর-স্টবসরোদর অ্ংেীদ্াদরত্ব চােু েরমব যা স্টিব্রুয়াদর মাস স্টেমে রাজয
জুমি "পপ-আপ" পারিরমযান্স এবং দেল্প-েো অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ েরমব। এদম শুমার, দক্রস
রে, স্টরদর্ স্টেদমং, ওয়াইন্টর্ মারসাদেস, এবং দহউ জযােমযার্ সহ 150 জমর্রও স্টবদে দবেমামর্র
দেল্পী অ্ংেগ্রহণ েরমবর্, আর তার সামে োেমব বযামে দহস্পাদর্মো (Ballet Hispanico), আসন
স্টর্াভা (Ars Nova), আেবাদর্ দসম্ফদর্ অ্মেন স্ট্রা (Albany Symphony Orchestra), র্যাের্াে
ব্ল্যাে দেময়টার (National Black Theatre), সারার্াে স্টেমের স্টপর্ড্রাগর্ দেময়টার (Pendragon
Theatre) এবং আমরা অ্মর্মে যামদ্র দর্উ ইয়েন স্টেট োউদন্সে অ্র্ দ্য আটনস (New York
State Council on the Arts) সমেনর্ েমর, যা 2,000 এরও স্টবদে দেল্পসংস্থার সামে োজ েমর
রাজয জুমি।
বক্রম্বয়টিভস বরবিল্ড ইবর্বেম্বয়টিম্বভর (Creatives Rebuild Initiative) মাধেম্বম বর্উ ইয়ম্বকনর
বেল্পীম্বদ্র সমেন র্: রাজয এেটি দক্রময়টিভস দরদবল্ড উমদ্যাগ চােু েরার জর্য অ্যান্ড্রু ডদব্ল্উ স্টমের্
িাউমন্ডেমর্র (Andrew W. Mellon Foundation) সামে অ্ংেীদ্াদরত্ব েরমব। দরইমাদজর্ দর্উ ইয়েন
েদমেমর্র (Reimagine New York Commission) সামে অ্ংেীদ্াদরমত্ব ততদর এই উমদ্যাগ 1,000
দেল্পীমে োমজ দিদরময় আর্মব যারা এই সংেমট ক্ষদতগ্রস্ত হময়মের্ এবং ডজর্ ামর্ে ক্ষু দ্র দেল্প
প্রদতষ্ঠামর্ দবদর্ময়াগ েরমব যা আমামদ্র েহরগুদেমে এত গদতেীে েমর স্টতামে। দেমল্পর অ্েনর্ীদতর
উপর এেটি ক্রমবধনমার্ প্রভাব আমে। দক্রময়টিভস দরদবল্ড দর্উ ইয়েন দেল্পীমদ্র সমেনর্ প্রদ্ার্ েরমব
যামত তারা দর্উ ইয়েন জুমি আমরা প্রাণবন্ত সম্প্রদ্ায় গমি তু েমত সাহাযয েরমত পামর।
সকল বর্ে আম্বয়র পবরিাম্বরর ের্ে োবতর প্রেম সাশ্রয়ী ইন্টারম্বর্ট: য র্ COVID-19 ভাইরাস
প্রেম দর্উ ইয়মেন আমস এবং তারপর দ্রুত আমামদ্র সম্প্রদ্ায়গুদে জুমি েদিময় পিমত শুরু েমর,
োি এবং প্রাপ্তবয়স্কমদ্র এমে অ্পরমে দর্রাপদ্ রা ার জর্য দ্ূরবতী দেক্ষা এবং দ্ূরবতী োমজর
সামে মাদর্ময় দর্মত হয়। অ্দবেমে, এটা পদরষ্কার হময় স্টগে স্টয সাবনজর্ীর্ ব্রডবযান্ড এেটি দ্ূরবতী
দবমে সািমেযর এেটি পূবে
ন তন । বতন মামর্, এেটি প্রােদমে উচ্চ গদতর ইন্টারমর্ট পদরেল্পর্ার রচ,
গমি, মামস 50 ডোমররও স্টবদে। গভর্নর কুওমমা প্রেম জাতীয় আইর্ প্রস্তাব েরমবর্ যামত
ইন্টারমর্ট পদরমষবা প্রদ্ার্োরীমদ্র সেে দর্ে আময়র পদরবারগুদেমে প্রদত মামস 15 মাদেন র্ ডোমরর
উচ্চ গদতর ইন্টারমর্ট পদরেল্পর্া প্রদ্ার্ েরা আবেযে েমর। রাজয জুমি অ্র্গ্রসর জর্মগাষ্ঠীর োমে
স্টপৌুঁোমর্া দর্দিত েরমত এই পদরেল্পর্ার দবজ্ঞাপর্ স্টদ্ওয়া আবেযে হমব রামজযর সরবরাহোরীমদ্র।
এই বযবধার্ আমরা দ্ূর েরমত, রাষ্ট্র দিডট দিউচার এবং স্টিাডন িাউমন্ডেমর্র সামে স্টযৌেভামব
এেটি র্তু র্ হাডনদেপ িান্ড চােু েরমব আমামদ্র সব স্টচময় চাদহদ্া সম্পন্ন োিোিীমদ্র জর্য যারা
এই সংেমটর সময় প্রদত মামস 15 মাদেন র্ ডোর রচ েরমত পামরর্ র্া।

ব্রডবযান্ড ইন্টারমর্টমে রামজযর 98 েতাংমে উন্নীত েরমত প্রায় 500 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর
দবদর্ময়াগ েরার পর দর্উ ইয়েন ব্রডবযান্ড সাশ্রয়ী মূমেয জাদতমে প্রদ্ার্ েরার স্টক্ষমিও স্টর্তৃ ত্ব স্টদ্মব।
সাশ্রয়ী মূমেযর ব্রডবযান্ড োিা, মার্ুষ শুধু দবদেন্নই র্য়, তারা বদিতও বমট। দরইমাদজর্ দর্উ ইয়েন
েদমের্ গভর্নরমে জাদর্ময়মে স্টয উচ্চ মামর্র, সাশ্রয়ী মূমেযর ব্রডবযান্ড সবার জর্য অ্বেযই উপেভয
োেমত হমব এবং দর্উ ইয়মেন আমরা দর্দিত েরব স্টয এটা হমব।
বর্উ ইয়ম্বকনর িেিসাগুবলর সাম্বে অংেীদ্াবরত্ব করা কমী প্রবেক্ষণ, অোম্বপ্রবন্টসবেপ এিং পমন্টরবেপ
সম্প্রসারণ, এিং বর্ম্বয়াগ এিং পম্বদ্ান্নবত র্ীবতর সংস্কাম্বর বিবর্ম্বয়াম্বগর পক্ষম্বি: COVID-19 স্বাস্থয
সংেট অ্মর্ে দর্উ ইয়েন বাসীর োজ হারামর্ার োরণ হময়মে, স্টয ামর্ সব স্টচময় স্টবদে ক্ষদতগ্রস্থ
হময়মে দর্ে এবং মধয আময়র পদরবারগুদে। েমী সমীেরমণর চাদহদ্া দদ্েও সমার্ গুরুত্বপূণন:
বযবসাগুদেমে অ্বেযই দ্ক্ষতার িাুঁে পূরণ েরমত স্টপ্রাগ্রাম দডজাইর্ েরমত সাহাযয েরমত হমব এবং
প্রদেক্ষণ সম্পন্ন হমে েমীমদ্র দর্ময়াগ েরমত প্রদতশ্রুদতবদ্ধ হমত হমব।
গভর্নমরর দর্উ ইয়েন দরইমযাদজর্ েদমেমর্র (Reimagine New York Commission) সামে
অ্ংেীদ্াদরমত্ব, দর্উ ইয়েন তার সরোদর এবং স্টবসরোদর স্টর্তৃ স্থার্ীয় দর্ময়াগেতন ামদ্র মমধয এেটি
পােওময় স্টেজ চােু েরমে, তামদ্র প্রদতভা দর্ময়াগ, দবদর্ময়াগ এবং পমদ্ান্নদত র্ীদত সংমোধর্ এবং
COVID-19 পরবতী সময় আরও র্যাযয েমনেদি দর্দিত েরমত। এ র্ পযনন্ত, 16টি স্টোম্পাদর্ এই
অ্ঙ্গীোর েমরমে, যা দর্উ ইয়েন রামজযর 120,000-এরও স্টবেী শ্রদমেমদ্র প্রভাদবত েমরমে। 2021
সামে, দর্উ ইয়েন রাজয স্টসই প্রদতশ্রুদত দতর্গুণ েরার পদরেল্পর্া েমরমে।
অ্ংেগ্রহণোরী দর্ময়াগেতন ারা দর্েদেদ তগুদের মমধয অ্ন্তত দ্ুটিমত প্রদতশ্রুদতবদ্ধ: েমনেদির
পুর্ঃপ্রদেক্ষমণ দবদর্ময়াগ েরা; েম প্রদতদর্দধত্বেৃ ত জর্সং যার জর্য দেক্ষার্দবে সুমযাগ ততদর েরা;
দর্ে আময়র প্রদেক্ষণােীমদ্র জর্য দেশু পদরচযনা বা পদরবহর্ ভতুন দের রূমপ অ্দতদরি সহায়তা প্রদ্ার্
েরা; র্তু র্ দর্ময়ামগর স্টক্ষমি হাই স্কু ে বা স্টপােমসমেন্ডাদর দডগ্রীর প্রময়াজর্ীয়তা অ্পসারণ েরা;
দবদ্যমার্ েমনেদি উন্নয়র্ অ্ংেীদ্ারমদ্র সামে সম্পেন বৃদদ্ধ েরা যামত ইন্টারদভউ এবং স্টপোগত
উন্নয়মর্র সুমযামগর জর্য পযনাপ্ত েু টি প্রদ্ার্ েরা হয়, এবং দর্েদবত্ত সম্প্রদ্ায়গুদের স্টসবা েরা দর্উ
ইয়েন রামজযর সরবরাহোরীমদ্র সামে র্তু র্ সম্পেন গমি স্টতাো।
কমন েবি প্রবেক্ষম্বণর কমন সবূ চর ের্ে বর্ে আম্বয়র শ্রবমকম্বদ্র িৃবি প্রদ্ার্: যদদ্ও অ্মর্ে দর্উ ইয়েন
েদমউদর্টি েমেজ, অ্োভজর্ে সংস্থা বা বযবসাদয়ে প্রদেক্ষণ প্রদ্ার্োরী েমীমদ্র প্রদেক্ষণ প্রদ্ার্
েমর, যারা বতন মার্ েমেজ ভতুন দের জর্য স্টযাগয র্য় তামদ্র পুমরা রচ দদ্মত হমব। এটি উচ্চ
মজুরী অ্জনর্ এবং ক্রমবধনমার্ দেল্পমক্ষমি প্রমবমের জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রদেক্ষণ সুমযামগ প্রমবমের স্টক্ষমি
এেটি বাধা হমত পামর।
য র্ দর্উ ইয়েন আরও ভামো ভামব গমি উঠমে, গভর্নর কুওমমা দর্ে আময়র, েমনরত দর্উ
ইয়েন বাসীমদ্র মধযদবত্ত স্টশ্রণীমত প্রমবমের জর্য আরও সুমযাগ সৃদির জর্য প্রায় 5 দমদেয়র্ মাদেন র্
ডোমরর বৃদত্ত স্ট াষণা েরমের্। সিে এমেেদসয়র বৃদত্তর (Excelsior Scholarship) মমতা, যা
2017 সামে চােু েরা হময়মে, এই েমনসূদচটি দর্ে আময়র দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র জর্য উচ্চ-মামর্র

েংসাপি েমনসূদচ দবর্ামূমেয ততদর েরমব, তামদ্র এমর্ েংসাপি অ্জন র্ েরমত সাহাযয েরমব যা
উচ্চ-চাদহদ্ার দেল্পমক্ষমি মধযদবত্ত েমনসংস্থার্ সৃদি েরমব।
দ্ক্ষতায় ফাাঁক িন্ধ করম্বত এিং উচ্চ চাবহদ্ার কাে পূরণ করম্বত পেট ইউবর্ভাবসন টি অি বর্উ
ইয়কন (SUNY)-এর অর্লাইর্ প্রবেক্ষণ পকন্দ্র প্রসাবরত করা: COVID-19 জর্স্বামস্থযর সংেট দর্উ
ইয়েন রাজয এবং সারা দবমে অ্েননর্দতে সংেমটর সৃদি েমরমে। অ্বসর এবং আদতমেয়তা, বাদণজয
এবং েদজদেে, এবং ুচরা দেল্পমক্ষমির অ্ভূ তপূবন রাজস্ব ক্ষদতর সম্মু ীর্ হওয়ার িমে শ্রদমে স্টশ্রণী
দবমেষ েঠির্ আ াত স্টপময়দেে। স্টযমহতু েমীরা র্তু র্ চােদরর সুমযাগ ুুঁজমের্, র্র্-দডগ্রী
সাটিনদিমেট প্রমাণপিাদদ্ েমনসূদচ দ্ক্ষতার িাুঁে বন্ধ এবং উচ্চ চাদহদ্া োজ পূরণ েরার এেটি
গুরুত্বপূণন উপায় হমত পামর।
গভর্নর কুওমমা SUNY-এর দবর্ামূমেয অ্র্োইর্ প্রদেক্ষণ স্টেন্দ্র সম্প্রসারণ েরমবর্ যামত দর্উ
ইয়েন বাসীরা উচ্চ চাদহদ্ার বধনর্েীে দেল্পমক্ষমি উন্নত েমনসংস্থামর্র জর্য অ্দতদরি েমনসংস্থার্ প্রতযয়র্
েমনসূদচমত ভদতন হমত পামরর্, স্টযমর্ স্বাস্থয স্টসবা এবং উন্নত উৎপাদ্র্। প্রদেক্ষণ স্টেন্দ্রটি রামজযর
প্রদতটি অ্িমে আরও দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র - গ্রামীণ সম্প্রদ্ায় স্টেমে েহুমর স্টেন্দ্রগুদে পযনন্ত দবর্ামূমেয চােদরর প্রদেক্ষণ সাটিনদিমেট পাওয়ার আমরেটি সুমযাগ স্টদ্মব এবং তারপর ভদবষযমত
েমনজীবমর্র অ্গ্রগদতর জর্য SUNY-এর 30টি েদমউদর্টি েমেমজর স্টয স্টোর্ও এেটিমত ভদতন েরা
হমব
বর্উ ইয়ম্বকনর অেন র্ীবতর ভবিষ্েৎ বর্ম্বয় একটি কবমের্ গঠর্ করা: গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়মেন র
অ্েনর্ীদতর ভদবষযৎ দর্ময় েদমের্ গঠর্ েরমবর্ COVID-19 সংেট দ্বারা প্রোদেত অ্ন্তদর্নদহত
অ্সমতাগুদেমে স্টমাোমবো েরমত এেটি স্টরাড মযাপ প্রদ্ার্ েরার জর্য, - সংেট দ্বারা বদধনত
আেন-সামাদজে তবষমযগুদে সহ - দর্উ ইয়েন মে এমর্ োমজ দিদরময় আর্মব যামত ভাে আয় হয়
এবং দর্উ ইয়মেন বসবাস ও োমজর জর্য দবে জুমি মার্ুষমে আেষনণ েরা অ্দবরত রা মব। এই
েদমের্টি জাদতর এোমডদমে, বযবসা, শ্রম এবং র্াগদরে সমামজর স্টর্তৃ স্থার্ীয় সদ্সযমদ্র দর্ময়
গঠিত হমব। দর্উ ইয়েন ইউদর্ভাদসনটি ওয়াগর্ার স্কু ে অ্ি পাবদেে সাদভন স (NYU Wagner
School of Public Service)-এর দডর্ স্টেদর দিড এই েদমেমর্র দর্বনাহী পদরচােে দহমসমব দ্াদয়ত্ব
পাের্ েরমবর্।
িেিসাগুবল পুর্রায় খুলম্বত সহায়তা করার একটি সরোম বহম্বসম্বি একটি দ্রুত পরীক্ষা করার
পর্টওয়াকন ততবর করা: গত স্টবে েময়ে মাস ধমর, গভর্নর কুওমমার দর্উ ইয়েন অ্গ্রবতী পুর্রায়
স্ট াোর পদরেল্পর্া (New York Forward reopening plan) অ্মর্ে বযবসামে এেটি পযনায়ক্রমম
পদ্ধদতর মাধযমম এবং জর্স্বাস্থয স্টপ্রামটােে অ্র্ুসামর দর্রাপমদ্ োযনক্রম শুরু েরার পে ততদর েমর
দদ্ময়মে। যদদ্ও এটি দর্উ ইয়মেন র বযবসার দ্ক্ষতা এবং সৃজর্েীেতার উমমাচর্ েমরমে - স্টযমর্
র্তু র্ বদহরঙ্গর্ াওয়ার জায়গা এবং স্টডদেভাদরর দবেল্প- এটি এই দেল্পমক্ষমির জর্য উমে মযাগয
আদেনে সংগ্রামও সৃদি েমরমে।

দর্উ ইয়েন COVID-19 সঙ্কট জুমি পরীক্ষা েরার ক্ষমতা উন্নয়মর্ অ্গ্রণী ভূ দমো পাের্ েমরমে
এবং বযবসাগুদে পুর্রায় স্ট াোর জর্য সহায়তা েরমত স্টসই অ্দভজ্ঞতা বযবহার েরমব। রাজয
বযবসাগুদেমে দর্রাপমদ্ ধারণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা েমামত সাহাযয েরার জর্য পরীক্ষার প্রাপযতা
বািামত োেমব, এবং তার সামে দর্উ ইয়েন েহর স্টেমে শুরু েমর েহমরর স্টেন্দ্রগুদেমত সুদবধাজর্ে
পরীক্ষামূেে সাইমটর স্টর্টওয়ােন গমি তু েমত পরীক্ষামূেে স্টোম্পাদর্গুমোর সামে োজ েরমব।
এোিাও দর্উ ইয়েন স্টয স্টোর্ও োে দিতা স্টেমট দ্রুত এই জটিে পদরোঠামমা স্থাপর্ েরমত স্থার্ীয়
সরোমরর সামে োজ েরমব। দ্রুত পরীক্ষার অ্বস্থামর্র এই র্তু র্ স্টর্টওয়ামেন র মাধযমম, এেজর্
গ্রাহে এেটি র্তু র্ দ্রুত পরীক্ষা স্টেমন্দ্র োমমত পামরর্, পরীক্ষা েরামত পামরর্, এবং 15 দমদর্মটর
মমধয দডর্ার বা দসমর্মার জর্য উপযুি দহমসমব স্ট াদষত হমত পামরর্। দর্উ ইয়েন বাসীরা অ্েননর্দতে
োযনক্রম পুর্রায় শুরু েরার সামে এটি সুরক্ষা এবং আত্মদবোমসর এেটি বািদত স্তর প্রদ্ার্ েরমব।
উপরন্তু, দর্ময়াগেতন ামদ্র তামদ্র অ্দিমস আরও স্টবদে েমীমদ্র দিদরময় আর্মত সাহাযয েরার জর্য,
দর্উ, ইয়েন েহমরর স্টর্তৃ স্থার্ীয় বাদণদজযে দরময়ে এমেট িামনগুদের সামে অ্ংেীদ্াদরত্ব েরমে স্টয ামর্
তারা ভািামটমদ্র জর্য তামদ্র ভবমর্ বাজামরর-হামর ডায়াগর্দেে COVID-19 পরীক্ষা উপেব্ধ
েরার অ্ঙ্গীোর েমরমে। দর্উ ইয়েন েহমর 100 দমদেয়র্ বগন িু মটর স্টবদে বাদণদজযে স্থার্ দবদেি
প্রধার্ বাদণদজযে পদরচােেরা ইদতমমধয এই অ্ঙ্গীোমর প্রদতশ্রুদতবদ্ধ। স্বাস্থয দবভাগ (Department of
Health) এই উমদ্যাগমে সমেনর্ েরার জর্য অ্দিমস পরীক্ষার জর্য সমবনাত্তম অ্র্ুেীেমর্র দর্মদ্ন দেো
জাদর েরমব।
অবতবরি আিাসম্বর্র ের্ে সৃের্েীলভাম্বি অিেিহৃত িাবণবেেক স্থার্ পুর্বর্ন মনাণ করা: COVID-19
মহামারী উমমাদচত হওয়ার সামে, সারা স্টদ্মের রাজযগুদের মমতা দর্উ ইয়েন ও, স্টটদেওয়ামেন বৃদদ্ধ
এবং ভ্রমমণ হ্রাস স্টদ্ম মে। দর্উ ইয়েন রাজযমে অ্বেযই, এেটি দবেবযাপী বাদণদজযে স্টেন্দ্র দহমসমব
োেমত হমব, এবং োেমব, এটা দর্দিত েরার মাধযমম স্টয েহরটি দবমের সবমচময় উদ্ভাবর্ী এবং
সিে বযবসার এবং তামদ্র েমীমদ্র জর্য সমবনাচ্চ অ্বস্থার্ হময় োমে। অ্দিস এবং স্টহামটমের
জায়গার চাদহদ্ায় হ্রাস এেটি সুমযাগ ততদর েমরমে যার সাশ্রয়ী মূমেযর এবং সহায়ে আবাসর্ সহ
আবাসর্ দহসামব বযবহামরর, গদতেীে, 24/7 ওয়াে-টু -ওয়ােন এোো দহমসমব ততদর েরার অ্মর্ে
স্টবদে সম্ভাবর্া রময়মে।
গভর্নর কুওমমা পাুঁচ বেমরর জর্য এেটি আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব েরমবর্ যামত সম্পদত্তর মাদেেরা
দর্উ ইয়েন েহমরর অ্দিস ভবর্ এবং স্টহামটেগুদেমে আবাদসে বযবহামর রূপান্তদরত েরমত পামরর্।
উদ্দীপে আবাসর্ রূপান্তর হাজার হাজার ভাে স্টবতমর্র চােদর ততদর েরমব, আবাসর্ সামেনয বৃদদ্ধ
েরমব, এবং দর্উ ইয়মেন র দর্ময়াগেতন ামদ্র প্রদতভা আেষনণ েরমত এবং ধমর রা মত সাহাযয েমর
দ্ী নমময়াদ্ী অ্েননর্দতে প্রবৃদদ্ধমে সমেনর্ েরমব।
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