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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর এম্বেন্ডা রচর্া কম্বরম্বের্ এিং পরূ্নাঙ্গ এম্বেন্ডা প্রকাে কম্বরম্বের্: 
পরু্রায় কল্পর্া করুর্ | পরু্বর্নমনার্ করুর্ | পরু্র্নিীকরর্ করুর্  

  
2021 স্টেট অি দ্ে স্টেট িই পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  
গভর্নম্বরর এম্বেন্ডায় COVID-19 স্টক পরাবেত করা এিং বর্রাপম্বদ্ স্টেটম্বক পরু্রায় স্টখালা; 

অর্নর্ীবতম্বক আিার সচল করা; একটি আম্বরা র্োযে স্টেট ততবর; সিুে েবি অর্নর্ীবতর উন্নয়ম্বর্ 
স্টর্তৃত্ব স্টদ্ওয়া; এিং রাম্বের অিকাঠাম্বমা বর্মনার্ ও েবিোলী করার উপর মম্বর্াম্বযাগ প্রদ্ার্ করা 

হম্বয়ম্বে;  
  
প্রস্তািগুবলর মম্বযে রম্বয়ম্বে োবতর িৃহত্তম অফ-স্টোর উইন্ড স্টপ্রাগ্রাম; বর্উ ইয়কন ম্বক একটি তিবিক 
িাযু় েবি বর্মনাম্বর্র পাওয়ারহাউস িার্াম্বর্ার ের্ে পাাঁচটি বর্ম্বিবদ্ত িন্দর সুবিযা; একটি বগ্রর্ 
এর্াবেন  ট্রান্সবমের্ সুপারহাইওম্বয় বর্মনার্; একটি র্তুর্ 1,000 েম্বর্র পািবলক স্টহল্র্ স্টকার ততবর 
করা; বর্রাপম্বদ্ িেিসা পরু্রায় স্টখালা এিং আটন স বফবরম্বয় আর্া; প্রাপ্তিয়স্কম্বদ্র িেিহাম্বরর গাাঁো 
এিং অর্লাইর্ ক্রীডা িাবে তিয করা; সিার ের্ে োবতর মম্বযে প্রর্ম সাশ্রয়ী ইন্টারম্বর্ট; অবগ্রম 
স্টভাট দ্ার্ সম্প্রসারর্; এিং 306 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অিকাঠাম্বমা পবরকল্পর্া - োবতর 
িৃহত্তম - যা বিমার্িন্দর এিং পবরিহর্ অিকাঠাম্বমা আপম্বডট এিং মোর্হাটম্বর্র বমডটাউর্ 

পবিম এলাকা পরু্ঃউন্নয়র্ করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে 2021 সামের এমজন্ডা - পুর্রায় েল্পর্া েরুর্ | পুর্র্র্নমনাণ 
েরুর্ | পুর্র্নবীেরণ েরুর্ - এর ববর্িষ্ট্য শুধু COVID-19-কে পরার্জত েরার জর্য জার্তর 
কর্তৃস্থার্ীয় প্রস্তাবটিই র্য়, তার সামে র্র্উ ইয়েন  এবং কেমির মুমিামুর্ি জটিে র্বষয়গুমো কমাোমবো 
েরা, যার মমধয রময়মে র্র্উ ইয়মেন র অ্েননর্র্তে পরু্রুদ্ধার শুরু েরা; এেটি র্যায়সঙ্গত, আমরা 
র্যাযয রাজয বতর্র েরা; রাজয পরু্রায় কিাো; ক্রমবধনমার্ সবুজ ির্ি অ্েনর্ীর্তমত কর্তৃত্ব কেওয়া; 
এবং র্র্উ ইয়মেন র পর্রোঠামমা পুর্গনঠর্ এবং ির্িিােী েরা। প্রস্তাবগুর্ের মমধয রময়মে 
প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহৃত গাাঁজা এবং অ্র্োইর্ ক্রীডা বার্জনবধ েরা; সবার জর্য কেমির মমধয প্রেম 
সাশ্রয়ী মূমেযর ইন্টারমর্ট; র্র্রাপমে পপ-আপ পারফরমযান্স এবং ইমভন্ট সহোমর আটন স র্ফর্রময় 
আর্া; কেমির বৃহত্তম অ্ফ-কিার বায়ু কপ্রাগ্রাম; র্র্উ ইয়েন মে এেটি ববর্িে বায়ু ির্ি উৎপাের্ 
পাওয়ার হাউস বার্ামর্ার জর্য পাাঁচটি র্র্মবর্েত বন্দর সুর্বধা; এেটি সবুজ ির্ি সঞ্চাের্ 
সুপারহাইওময় র্র্মনাণ এবং; রামের র্বমার্বন্দর এবং পর্রবহর্ অ্বোঠামমা আধুর্র্েীেরমণর জর্য 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SOTS2021Book_Final.pdf


 

 

জার্তর বৃহত্তম অ্বোঠামমা পর্রেল্পর্া, এেটি র্তুর্ বন্দর েতৃন পক্ষ বাস টার্মনর্াে সহ, এবং 
মযার্হাটমর্র র্মডটাউর্ ওময়স্ট এোোর পুর্ঃউন্নয়র্।  
  
 "জীবমর্ এমর্ র্েেু মুহূতন  োমে যা এেজর্ বযর্িমে কমৌর্েেভামব বেমে র্েমত পামর- েির্ও 
ভামোর জর্য, েির্ও িারামপর জর্য। এেইভামব, ইর্তহামস র্েেু পবন োমে যা সমাজমে রূপান্তর্রত 
েমর এবং COVID কসই মুহূতন গুমোর এেটি। আমরা ঝুাঁ র্ে এবং র্বপে কেিমত পার্ি, র্েন্তু তার 
সামে আমরা এই মুহূমতন র প্রর্তশ্রুর্ত এবং সম্ভাবর্াও কেিমত পার্ি।" গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আগামী বের আমরা সারা র্বমি অ্েনর্ীর্তগুর্ে পরু্রায় এের্িত হমত এবং পুর্রায় স্থার্পত 
হমত কেিব এবং র্র্উ ইয়েন  পে কেিামব। এমর্ এে মুহূমতন  যির্ র্র্রাপত্তাহীর্তা হয় আপর্ার 
সম্ভাবর্ামে সীর্মত েরমত পামর অ্েবা জরুর্র, প্রময়াজর্ীয়তা এবং উদ্ভাবমর্র ির্িমে রপ্ত েরার 
সুমযাগ র্েমত পামর। আমরা জার্র্ আমরা কোর্ র্েমে যার্ি- এটা আমামের রােীয় র্ীর্ত, 
এমেের্সয়র- সবনো সামমর্র র্েমে।"  
  
গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্, "র্র্উ ইয়েন  আোো- আমামের র্ডএর্এ আোো, আমামের চর্রি 
আোো। COVID আমামের সামে যা েমরমে তা আোো এবং আমরা র্েভামব COVID এর প্রর্ত 
সাডা র্েময়র্ে তা আোো। আমামের এেটা আত্মর্বিাস আমে যা অ্জন র্ কেমে জমেমে। আমরা 
জার্র্ আমামের েী েরমত হমব এবং আমরা তা েরব। আমরা COVID যুমদ্ধ র্বজয়ী হব এবং 
আমরা অ্র্ভজ্ঞতা কেমে র্িিমবা এবং উন্নর্ত েরব। যুমদ্ধর পর, পুর্গনঠর্ শুরু হয়। তির্ই 
অ্গ্রগর্ত হয়। আমামের এির্ COVID যুদ্ধ পরবতী পুর্গনঠর্ শুরু েরমত হমব। আমরা পার্র এবং 
আমরা এেটি ভাে এবং ির্িিােী র্র্উ ইয়েন  র্র্মনাণ েরমত পারমবা। আমরা ইর্তহাস জমুড এটা 
েমরর্ে, আমরা গত বের এটা েমরর্ে, এবং আমরা এটা আবার েরব। এটা আমামের 
উত্তরার্ধোর।"  
  
2021 পুর্ঃেল্পর্া েরা | পুর্র্র্নমনাণ েরা | পুর্র্নবীেরমণর হাইোইটস  
  
COVID-19 কে পরার্জত েরা, অ্েনর্ীর্তমে সচে েরা, এবং এেটি সুন্দর, আমরা র্যাযয রাে 
বতর্র  
  
বচবকতসাগত সরিরাম্বহর আইর্ পাস করা: 2020 সামে যির্ আমামের উপকূমে এই র্বিবযাপী 
মহামারী আমস তির্ মার্েন র্ যুিরাে এর জর্য অ্প্রস্তুত র্েে। COVID-19 সংেমটর শুরুমত, র্র্উ 
ইয়েন  রাজয, কেমির বার্ে রাজযগুর্ের সামে, কমৌর্েে বযর্িগত প্রর্তরক্ষামূেে সরঞ্জাম (Personal 
Protective Equipment, PPE)-এর তীব্র ঘাটর্তর সম্মুিীর্ হয়, যার ফমে আমামের প্রেম সার্রর 
স্বাস্থয কসবা কপিাজীবীরা এই করামগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুাঁ র্েমত পমড যার্, যার র্বরুমদ্ধ েডাই েরা 
প্রময়াজর্ীয় র্েে। হাসপাতােগুর্েমত যামত তামের করাগী এবং েমীমের সুরক্ষার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
সরবরাহ োমে তা র্র্র্িত েরমত, র্র্উ ইয়েন মে র্বমেি কেমে জটিে পণয অ্জন র্ েরার জর্য 
অ্র্যার্য কেি - এবং এমর্র্ে রামজযর - সামেও প্রর্তদ্বর্িতা েরমত বাধয েরা হয়।  
  



 

 

জটিে র্চর্েৎসাগত সরঞ্জামমর অ্ভযন্তরীণ উৎপাের্ উন্নীত েরা এবং র্বমেিী পমণযর উপর র্র্ভন রতা 
েমামত, গভর্নর কুওমমা প্রস্তাব েরমের্ কয র্র্উ ইয়েন  আমমর্রোর বতর্র বযর্িগত প্রর্তরক্ষামূেে 
সরঞ্জাম এবং র্চর্েৎসাগত সরবরাহ ক্রয় েরামে অ্গ্রার্ধোর র্েমত র্চর্েৎসাগত সরবরাহ আইর্ পাস 
েরমব। কযমর্ গত বের স্থায়ী েরা আমমর্রোয় বতর্র ক্রয় েরুর্ আইর্টি, আমমর্রোয় র্র্র্মনত 
োঠামমাগত কোহা এবং ইস্পামতর কক্ষমি েমরমে, এই র্তুর্ র্ীর্ত স্থার্ীয় েমনসংস্থার্ সরৃ্ষ্ট্ েরমত 
এবং ধমর রািমত সাহাযয েরমব এবং আগামী বেরগুমোমত এেটি গুরুত্বপূণন িামতর স্বাস্থয এবং 
র্র্ভন রমযাগযতা র্র্র্িত েরমব।  
  
িোপক স্টটবলস্বাস্থ্ে আইর্: COVID-19 মহামার্র আমামের স্বাস্থয কসবা বযবস্থার ত্রুটিগুর্ে প্রোমিয 
র্র্ময় এমসমে এবং কের্িময় র্েময়মে কয র্বমিষত আচরণগত স্বাস্থয কসবার কক্ষমি, েম আয় েরা 
ের্মউর্র্টির জর্য অ্যামেস বৃর্দ্ধ এবং িরচ েমামত কটর্েমহেে এেটি গুরুত্বপূণন টুে। এই সঙ্কমটর 
সময়, গভর্নর েরূবতী পর্রচযনায় প্রমবিার্ধোর প্রসার্রত েরার জর্য র্র্বনাহী পেমক্ষপ গ্রহণ েমরর্। 
এই প্রস্তাবগুর্ে কসই সফে সংমিাধর্গুর্ে র্বর্ধবদ্ধ েমর এবং এর উপর র্র্মনাণ েমর।  
  
কটর্েমহেে টুমের ফায়ো র্র্মত এবং র্বেযমার্ সমসযাগুর্ের কমাোর্বোয় র্রইমার্জর্ র্র্উ ইয়েন  
ের্মির্ (Reimagine New York Commission)-এর সামে অ্ংিীোর্রমত্ব গভর্নর সবনাঙ্গীর্ 
কটর্েমহেে সংস্কার োযনের েরমবর্। এই সংস্কারগুর্ে কটর্েমহেেমে উৎসার্হত েরমত র্রইমবাসনমমন্ট 
ইর্মসর্ন্টভ সমন্বয় েরা, কটর্েমহেে কডর্েভার্রমত পরুমর্া র্র্য়ন্ত্রণমূেে র্র্মষধাজ্ঞা েরূ েরা, পুরমর্া 
অ্বস্থামর্র প্রময়াজর্ীয়তা অ্পসারণ, প্রর্িক্ষণ েমনসূর্চর মাধযমম করাগী এবং সরবরাহোরী উভয় 
পমক্ষর মমধয প্রযুর্িগত অ্স্বর্স্ত েরূ েরা এবং অ্র্যার্য কপ্রাগ্রাম প্রর্তষ্ঠার মত গুরুত্বপূণন র্বষয়গুর্ের 
কমাোর্বো েরমব।  
  
টিকাকরর্ প্রম্বচষ্টার ের্ে সামাবেক এিং ির্নিাদ্ী র্োয়বিচার বর্বিত করা: টিোটি যামত 
র্যাযযভামব র্বতরণ েরা হয় তা র্র্র্িত েরমত, র্বমিষ েমর বণনময় সম্প্রোয়গুর্েমত, গভর্নর 
কুওমমা র্র্উ ইয়েন  টিো ইকুইটি টাস্ক কফাসন (New York Vaccine Equity Task Force) বতর্র 
েমরর্। রামজযর সর্চব করাসার্া করাজামডা, অ্যাটর্র্ন কজর্ামরে কেটির্সয়া কজমস, র্যাির্াে আরবার্ 
েীমগর সভাপর্ত এবং প্রধার্ র্র্বনাহী েমনেতন া মােন  কমার্রয়াে, এবং কহেেফাস্টন  (Healthfirst) 
সভাপর্ত এবং প্রধার্ র্র্বনাহী েমনেতন া পযাট ওয়াং-এর সামে, গভর্নমরর ইকুইটি টাস্ক কফাসন ব্ল্যাে, 
র্হস্পার্র্ে, এর্িয়ার্, আর্ে আমমর্রোর্, গ্রামীণ, ের্রদ্র এবং পাবর্েে হাউর্জং সম্প্রোয়গুর্েমত, এবং 
তার সামে অ্র্যার্য স্বাস্থযমসবা মরুভূর্মমত টিোেরমণর র্বেযমার্ বাধা অ্র্তক্রম েরমত এবং 
প্রমবিার্ধোর বর্ধনত েরমত সাহাযয েরমব।  
  
টিো প্রবতন র্ সমেনর্ েরার জর্য, র্বিাস গমড তুেমত এবং র্বেযমার্ স্বাস্থয এবং সামার্জে ববষমময 
র্বসৃ্তত োঠামমাগত ববষমমযর অ্বোর্ স্বীোর েরমত, ভাষা প্রমবিার্ধোমরর সমসযাগুর্ের কমাোমবো, 
কগাপর্ীয়তা এবং র্বিস্ততা সুরক্ষা র্র্র্িত েরমত, এবং আঞ্চর্েেভামব স্থাপর্ েরা, সাংসৃ্কর্তেভামব 
প্রর্তর্ক্রয়ািীে, এবং সমস্ত সম্প্রোময়র প্রর্তর্র্র্ধত্ব েরা আউটর্রচ প্রমচষ্ট্া এবং সম্প্রোয়গত 
বযস্ততাগুর্ে র্বোি েরমত টাস্ক কফাসনটি গভর্নর েতৃন ে পর্রচার্েত হয়। কযমর্ কেন্দ্রীয় সরোমরর 



 

 

োে কেমে টিোর প্রাপযতা বৃর্দ্ধ পামি, রাজয কবসরোর্র সংস্থা এবং স্থার্ীয়, পাবর্েে র্ির্র্েগুর্ের 
সামে কযৌেভামব প্রর্তর্ষ্ঠত হমব েবুনে এবং র্র্ম্নর্বত্ত সম্প্রোয়গুর্ের োমে কপৌাঁোমর্ার জর্য। 
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট পািবলক স্টহলর্ কপনস (New York State Public Health Corps): বযাপে 
টিোেরমণর মাধযমম র্র্উ ইয়েন মে কেমির প্রেম COVID-19-র্র্রাপে রাজয র্হমসমব পর্রণত েরার 
জর্য োজ েরার সামে, আমামের অ্বিযই ভর্বষযমতর জর্স্বাস্থয সংেমটর জর্য প্রস্তুত হমত হমব। 
প্রায় 20 র্মর্েয়র্ র্র্উ ইয়েন বাসীর টিোেরণ এবং অ্র্যার্য জর্স্বামস্থযর জরুরী প্রর্তর্ক্রয়ামে সমেনর্ 
েরমত র্র্উ ইয়মেন র বযাপে প্রমচষ্ট্ামে সমেনর্ েরমত গভর্নর কুওমমা কেমির প্রেম জর্স্বাস্থয বার্হর্ী 
চােু েরার প্রস্তাব েরমের্। এই প্রমচষ্ট্ার অ্ংি র্হমসমব, টিোেরণ োযনক্রমম সাহাযয েরার জর্য 
1,000 জর্ পযনন্ত বযর্িমের র্র্ময়াগ েরা হমব। এই সেে বযর্িমের মমধয োেমব অ্স্নাতে এবং 
স্নাতে জর্স্বাস্থয েমনসূর্চ, র্ার্সনং সু্কে এবং কমর্ডমেে সু্কমের র্িক্ষােীরা, সাম্প্রর্তে স্নাতে, 
অ্বসরপ্রাপ্ত র্চর্েৎসাগত কপিাজীবী, এবং সাধারণ মার্ুষ যারা েমর্নে র্বির্বেযােয় (Cornell 
University) দ্বারা উন্নত এেটি র্র্র্বড জর্স্বাস্থয প্রর্িক্ষণ পাঠযক্রম গ্রহণ েরমবর্। ব্লুমবাগন 
র্ফেযার্ট্রর্পস (Bloomberg Philanthropies), র্েনওময়ে (Northwell) এবং আমামের স্বাস্থয র্বভাগ 
(Department of Health) এই েপনস পর্রচাের্া এবং সমন্বয় েরমব।  
  
টিোেরণ েমনসূর্চ সম্পন্ন হওয়ার পর, র্র্উ ইয়েন  এই পাবর্েে কহল্ে েপনস মমডমের উপর র্র্মনাণ 
েরমব, রামজযর এবং োউর্ন্টর স্বাস্থয এমজর্ন্সগুর্ের জর্য জর্স্বাস্থয কপিাজীবীমের র্র্ময়াগ এবং 
প্রর্িক্ষণ অ্বযাহত রািার মাধযমম এবং এই েপনস ভর্বষযমত কয কোর্ সংেমট রামজযর কসবা েরার 
জর্য উপেব্ধ এবং প্রস্তুত োেমব।  
  
বির্ামূম্বলে র্াগবরক ের্স্বাস্থ্ে প্রবেক্ষর্: পরবতী জর্স্বাস্থয সংেমটর জর্য র্র্উ ইয়েন বাসীমের 
ক্ষমতায়র্ এবং র্ির্ক্ষত েরার জর্য, রাজয েমর্নমের সামে এেটি র্বর্ামূমেয র্াগর্রে জর্স্বাস্থয 
প্রর্িক্ষণ েমনসূর্চ বতর্র েরমব, কযটি অ্র্োইমর্ উপেব্ধ হমব, হাজার হাজার র্র্উ ইয়েন বাসীমের 
তামের সম্প্রোয়মে সাহাযয েরার জর্য কস্বিামসবে র্হমসমব োজ েরমত প্রস্তুত োোর জর্য।  
  
COVID-19-এর বিরুম্বে লডাই করা রােেগুম্বলার ের্ে বিলবেত স্টফম্বডরাল সমর্নম্বর্র ের্ে 
লডাই: র্র্উ ইয়েন  বসমন্তর শুরুমত ভাইরাস দ্বারা অ্ন্ধ হময় র্গময়র্েে। স্বাস্থযজর্র্ত হুমর্ের উপর 
র্জরোর্র েরার োর্য়মত্ব োো র্বসৃ্তত সংস্থাসমূহ এবং মামসর পর মাস ধমর সতেন  েরা সমেও, 
কফডামরে সরোর এই ক্রমবধনমার্ ববর্িে মহামারীর প্রর্ত প্রর্তর্ক্রয়া জার্ামত - এমর্র্ে েক্ষয 
েরমতও - বযেন হময়মে। অ্বমিমষ যির্ তারা েক্ষয েমরর্, কফডামরে সরোর এেেভামব চীমর্র 
উপর মমর্ামযাগ প্রোর্ েমর, এবং তারা ইউমরাপ কেমে 3 র্মর্েয়র্ পযনটেমে অ্র্ুমমার্েত েমর - 
কযিামর্ এই ভাইরাস দ্রুত ের্ডময় পডর্েে - র্র্উ ইয়েন  িহর-অ্ঞ্চমের র্বমার্বন্দমর এবং অ্র্যার্য 
র্বমার্বন্দমর প্রমবি েরমত। এটা র্েে কফডামরে সরোর দ্বারা এে চরম অ্বমহোর োজ। র্র্উ 
ইয়েন  রাজয তার প্রর্তর্ক্রয়ায় জার্তমে কর্তৃত্ব র্েময়মে। কফডামরে সরোর দ্বারা র্র্মজর ভরণমপাষণ 
র্র্মজই েরার জর্য কেমড কেওয়া, র্র্উ ইয়েন বাসীরা বক্রমরিাটি বাাঁোয় এবং, এেটি র্বজ্ঞার্ র্ভর্ত্তে 
েরৃ্ষ্ট্ভর্ঙ্গর মাধযমম, কেমির সবনর্র্ম্ন সংক্রমমণর হার বজায় করমি অ্েনর্ীর্তর কবর্িরভাগ অ্ংি পরু্রায় 
কিামে।  



 

 

  
তমব, যর্েও অ্েনর্ীর্তর র্েেু অ্ংি র্ফমর োাঁর্ডময়মে, অ্মর্ে িাত উমেিমযাগয োজ হার্রময়মে এবং 
গুরুতরভামব ক্ষর্তগ্রস্ত হময়মে, এইসব র্র্উ ইয়মেন র উমেিমযাগয আর্েনে চযামেমঞ্জ অ্বোর্ রামি। রাজয 
সমূ্পণনভামব মহামারী দ্বারা বতর্র েরা 15 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর বামজমটর বযবধার্ র্র্ময় র্ববাে 
েরমে। অ্মর্ে র্ের্ ধমর, র্র্উ ইয়েন মে কফডামরে সরোরমে অ্র্যায়ভামব ভতুন র্ে র্েমত বো 
হময়মে। কফডামরে সরোমরর এে র্ম্বর োতা র্হমসমব, র্বর্র্মময় র্ফমর পাওয়ার কচময় আরও কবর্ি 
অ্েন ওয়ার্িংটমর্ কপ্ররণ েমর র্র্উ ইয়েন  ইর্তমমধয কেিমে কর্তৃত্ব র্েমি। তার উপমর, ওয়ার্িংটর্ এই 
রামজযর ক্রমাগত অ্পবযবহার েমরমে, জার্তর মমধয সবনর্র্ম্ন কমর্ডমেইড পর্রমিামধর হার প্রোর্ েমর, 
কু্ষধাতন  পর্রোঠামমা তহর্বে, এবং রাজয এবং স্থার্ীয় ের (State and Local Tax, SALT) েতন র্ 
হ্রাস েমর, যা র্র্উ ইয়েন বাসীমের ের বার্ডময়মে এবং র্তর্ বেমর র্র্উ ইয়েন মে 30 র্বর্েয়র্ 
মার্েন র্ ডোর কেমে বর্ঞ্চত েমরমে। এই সব র্েেুর পমরও, র্র্উ ইয়েন  কফডামরে সরোমরর 
অ্মযাগযতার জর্য র্বেটিও পর্রমিাধ েরমত পামর র্া।  
  
গভর্নর কুওমমা এটি র্র্র্িত েরার জর্য েডাই েরমবর্ কযর্ কফডামরে সরোর োর্য়ত্ব গ্রহণ েমর 
এবং র্র্উ ইয়েন  এবং অ্র্যার্য রামজযর র্যাযয তহর্বে র্বতরণ েমর।  
  
একটি িোপক প্রাপ্তিয়স্ক-িেিহৃত গাাঁো কমনসূবচ (Adult-Use Cannabis Program) পাস 
করা: 2019 সামে, গভর্নর কুওমমা কবআইর্র্ভামব মার্রজযু়ার্া রািার জর্য জর্রমার্ামে অ্পরাধ 
র্হমসমব গণয র্া েরার উমেমিয আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্। এই আইমর্ মার্রজযু়ার্ার রািার োরমণ কোষী 
সাবযস্ত েরার করেডন  মুমে কেওয়ার এেটি প্রর্ক্রয়াও প্রণয়র্ েরা হময়মে। ঐ বেমরর পমরর র্েমে, 
গভর্নর প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহৃত েযার্ার্বস ববধ েরার পে র্র্ময় আমোচর্া েরার জর্য এেটি মার্ি-
কস্টট সমম্মেমর্র কর্তৃত্ব কের্ যা জর্স্বাস্থয এবং র্র্রাপত্তা র্র্র্িত েরমব এবং আঞ্চর্েেভামব 
েযার্ার্বস পমণযর আন্তঃসীমান্ত চোচে েমামর্ার জর্য েমনসূচী সমন্বয় েরমব।  
  
এই গুরুত্বপূণন োমজর উপর র্ভর্ত্ত েমর, গভর্নর এেটি র্তুর্ প্রাপ্তবয়স্ক-বযবহৃত গাাঁজা েমনসরূ্চ এবং 
তার সামে রামজযর র্বেযমার্ র্চর্েৎসা এবং েযার্ার্বর্ময়ড কহম্প েমনসূর্চ (cannabinoid hemp 
programs) তোবধামর্র জর্য এেটি র্তুর্ গাাঁজা বযবস্থাপর্া অ্র্ফস (Office of Cannabis 
Management) বতর্রর প্রস্তাব েরমের্। উপরন্তু, মােমের র্বরুমদ্ধ যুমদ্ধ তুের্ামূেেভামব কবর্ি 
প্রভার্বত েৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রোময়র উমেযািামের োইমসন্স প্রোর্ েরার সুমযাগ এবং সহায়তা প্রোমর্র 
মাধযমম প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহামরর বাজামরর জর্য এেটি র্যাযয োঠামমা বতর্র েরা হমব। গাাঁজার 
ববধেরণ সমূ্পণনরূমপ বাস্তবার্য়ত হমে, 60,000-এর ও কবিী র্তুর্ েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব, যা 3.5 
র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর অ্েননর্র্তে েমনোণ্ড উৎসার্হত েরমব এবং যির্ পুমরাপুর্র বাস্তবার্য়ত হমব 
তির্ 300 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমররও কবর্ি ের রাজস্ব উৎপাের্ েরমব।  
  
অর্লাইর্ ক্রীডা িাবে সবক্রয় করা: ক্রীডা জযু়ার বাজার দ্রুত র্বের্িত হমি। 2018 সামে মার্েন র্ 
সুর্প্রম কোমটন  মার্ফন  বর্াম NCAA এেটি কফডামরে আইর্ বার্তে েমর কেয় যা কবিীরভাগ রাজযমে 
কস্পাটন স বার্জ অ্র্ুমমাের্ েরমত র্র্র্ষদ্ধ েমর। র্র্উ জার্সন এবং কপর্র্সেভার্র্য়ার সীমান্তবতী 
রাজযগুর্ে সহ 14টি রামজয ক্রীডা বার্জ এির্ অ্র্োইমর্ ববধ, অ্র্যর্েমে র্র্উ ইয়মেন  এটি কেবে 



 

 

চারটি আপমস্টট বার্ণর্জযে কগর্মং কফর্সর্েটি এবং স্থার্ীয় আমমর্রোর্ কগর্মং কফর্সর্েটিমত ববধ। 
এেটি র্িল্পমক্ষমির গমবষণায় কেিা কগমে কয র্র্উ জার্সনর ক্রীডা বার্জ আময়র প্রায় 20 িতাংি র্র্উ 
ইয়মেন র বার্সন্দামের োে কেমে আমস, যার ফমে রাজয ের রাজস্বমত েক্ষ েক্ষ মার্েন র্ ডোর 
হারায়।  
  
গভর্নর কুওমমার প্রস্তামবর অ্ধীমর্, র্র্উ ইয়েন  রামজযর কগর্মং ের্মির্ (New York State Gaming 
Commission) র্র্উ ইয়মেন  সচে ক্রীডা বার্জর সরু্বধা প্রোমর্র জর্য এেটি বা এোর্ধে 
সরবরাহোরী বাোই েরার প্রস্তামবর জর্য আমবের্ েরমব। এোডাও কমাবাইে কস্পাটন স বার্জ 
পর্রচাের্াোরী কয কোর্ সত্তামে ের্মিমর্র র্র্য়মার্যুায়ী অ্পবযবহার এবং আসর্ি কঠোমত উপযুি 
বযবস্থা রািমত হমব।  
  
িেিসাগুবলম্বক পরু্রায় খুলম্বত সহায়তা করার ের্ে একটি সরঞ্জাম বহম্বসম্বি একটি দ্রুত স্টটবেং 
স্টর্টওয়াকন  ততবর করা: গত কবি েময়ে মাস ধমর, গভর্নর কুওমমার র্র্উ ইয়েন  অ্গ্রবতী পুর্রায় 
কিাোর পর্রেল্পর্া (New York Forward reopening plan) অ্মর্ে বযবসামে এেটি পযনায়ক্রমম 
পদ্ধর্তর মাধযমম এবং জর্স্বাস্থয কপ্রামটােে অ্র্সুামর র্র্রাপমে োযনক্রম শুরু েরার পে বতর্র েমর 
র্েময়মে। যর্েও এটি র্র্উ ইয়মেন র বযবসার েক্ষতা এবং সৃজর্িীেতার উমোচর্ েমরমে - কযমর্ 
র্তুর্ বর্হরঙ্গর্ িাওয়ার জায়গা এবং কডর্েভার্রর র্বেল্প- এটি এই র্িল্প কক্ষমির জর্য উমেিমযাগয 
আর্েনে সংগ্রামও সরৃ্ষ্ট্ েমরমে।  
  
র্র্উ ইয়েন  COVID-19 সঙ্কট জমুড পরীক্ষা েরার ক্ষমতা উন্নয়মর্ অ্গ্রণী ভূর্মো পাের্ েমরমে 
এবং বযবসাগুর্ে পুর্রায় কিাোর জর্য সহায়তা েরমত কসই অ্র্ভজ্ঞতা বযবহার েরমব। রাজয 
বযবসাগুর্েমে র্র্রাপমে ধারণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা েমামত সাহাযয েরার জর্য পরীক্ষার প্রাপযতা 
বাডামত োেমব, এবং তার সামে র্র্উ ইয়েন  িহর কেমে শুরু েমর িহমরর কেন্দ্রগুর্েমত সুর্বধাজর্ে 
পরীক্ষামূেে সাইমটর কর্টওয়ােন  গমড তুেমত পরীক্ষামূেে কোম্পার্র্গুমোর সামে োজ েরমব। 
এোডাও র্র্উ ইয়েন  কয কোর্ও োে র্ফতা কেমট দ্রুত এই জটিে পর্রোঠামমা স্থাপর্ েরমত স্থার্ীয় 
সরোমরর সামে োজ েরমব। দ্রুত পরীক্ষার অ্বস্থামর্র এই র্তুর্ কর্টওয়ামেন র মাধযমম, এেজর্ 
গ্রাহে এেটি র্তুর্ যনার্পড পরীক্ষা কেমন্দ্র োমমত পামরর্, পরীক্ষা েরামত পামরর্, এবং 15 র্মর্র্মটর 
মমধয র্ডর্ার বা র্সমর্মার জর্য উপযিু র্হমসমব কঘার্ষত হমত পামরর্। র্র্উ ইয়েন বাসীরা অ্েননর্র্তে 
োযনক্রম পুর্রায় শুরু েরার সামে এটি সুরক্ষা এবং আত্মর্বিামসর এেটি বাডর্ত স্তর প্রোর্ েরমব।  
  
আইর্ েৃঙ্খলা িোয় রাখার সংম্বোযর্ সহেতর করা: এ বের, সামার্জে উমদ্বমগর জবাব র্েমত 
এবং জজন  ফ্লময়ড, র্ব্রওর্া কটইের, ডযার্র্ময়ে প্রুড এবং আরও অ্মর্মের মমনার্ন্তে মৃতুযর পর আইর্ 
িৃঙ্খো রক্ষাোরী বার্হর্ীর প্রর্ত জর্গমণর আস্থা পুর্গনঠমর্র জর্য গভর্নর কুওমমা দ্রুত এবং 
আক্রমণাত্মে পেমক্ষপ গ্রহণ েমরর্। গভর্নর "তামের র্াম বেুর্" সংমিাধর্ এমজন্ডায় স্বাক্ষর েমরর্ 
যা 50-a বার্তে েমর, গো কচমপ ধরা র্র্ষদ্ধ েমর, বণন র্ভর্ত্তে 911 েেগুর্ে র্র্র্ষদ্ধ েমর, এবং 
তার 2015 সামের র্র্বনাহী আমেিমে র্বর্ধবদ্ধ েমর যা র্র্রস্ত্র কবসামর্রে র্াগর্রেমের মৃতুযর জর্য 
অ্যাটর্র্ন কজর্ামরেমে এেজর্ স্বাধীর্ প্রর্সর্েউটর র্হমসমব র্র্ময়াগ েমর। এোডাও র্তর্র্ আইর্ 
প্রময়াগোরী সংস্থাগুর্ের র্বরুমদ্ধ োময়র েরা অ্সোচরমণর অ্র্ভমযামগর তেমন্তর জর্য অ্যাটর্র্ন 



 

 

কজর্ামরমের অ্র্ফমসর মমধয আইর্ িৃঙ্খো রক্ষাোরী বার্হর্ীর অ্সোচরণ তেন্ত অ্র্ফস (Law 
Enforcement Misconduct Investigative Office) বতর্র েমর আইমর্ স্বাক্ষর েমরর্।  
  
তমব, অ্র্স্থরতা এবং অ্র্বিাস র্র্উ ইয়েন  এবং সারা কেমির সম্প্রোয়গুর্েমে র্বচর্েত েমর চমেমে। 
জর্গমণর র্র্রাপত্তা বজায় রািা অ্তযাবিযে; এটি সরোমরর অ্র্যতম অ্পর্রহাযন ভূর্মো, এবং 
সম্প্রোয়গুর্ের জর্য পুর্েি এবং তামের পর্রমবর্িত সম্প্রোময়র মমধয পারস্পর্রে আস্থা এবং শ্রদ্ধা 
প্রময়াজর্। এর স্বীেৃর্ত স্বরূপ গভর্নর কুওমমা র্র্উ ইয়েন  রামজযর পুর্েি িংমিাধর্ এবং পরু্র্নবীেরণ 
সহমযার্গতা (New York State Police Reform and Reinvention Collaborative) বতর্র েমর 
র্র্বনাহী আমেি 203 জার্র েমরর্। এই সহমযার্গতামেূে প্রর্ক্রয়ার জর্য সেে স্থার্ীয় সরোর এবং 
পুর্েি বার্হর্ীমে তামের আইর্ িৃঙ্খো বজায় রািার কেৌিেগুর্ের আধুর্র্েীেরমণর এেটি পর্রেল্পর্া 
বতর্র েরমত হমব এবং তারা কয সম্প্রোময়র কসবা েমরর্ তামের সম্পেন  মজবুত েরমত হমব। 
2021 সামের 1ো এর্প্রমের মমধয এোোগুর্েমে তামের সম্প্রোয়মে সমৃ্পি েরমত এবং এেটি 
পর্রেল্পর্া অ্র্ুমমার্েত েরমত হমব। এই প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন েরমত বযেন হমে রামজযর তহর্বে ক্ষর্তগ্রস্ত 
হমব।  
  
রােেিোপী বেশুপবরচযনার বিকল্প ততবর করম্বত সহায়তা করা: COVID-19 মহামারী সেমের সামমর্ 
তুমে ধমরমে, কয র্েভামব সাশ্রয়ী মূমেযর র্িশুপর্রচযনায় প্রমবিার্ধোমরর অ্ভামবর ফমে র্র্ম্ন আময়র 
পর্রবারগুমো র্বর্িত হয় এবং পর্রচযনাোরী, প্রাের্মেভামব মর্হোমের কটর্বমে িাবার রািা এবং 
তামের সন্তার্মের যত্ন কর্ওয়ার মমধয চয়র্ েরমত বাধয েমর। যর্েও সামেনয র্িশুমের যত্ন কর্ওয়ার 
জর্য এেটি বাধা র্হমসমব োজ েমর, এোডাও র্িশু যত্ন েমনসূচীর সাধারণ প্রমবিার্ধোমরর অ্ভাব 
রময়মে, কসই সামে রাজয জমুড অ্পযনাপ্ত উচ্চ মামর্র সরবরাহোরী ক্ষমতা রময়মে যা পর্রবারগুমোমে 
র্িশু কসবার প্রমবিার্ধোর কপমত বাধা র্েমত পামর।  
  
আমামের সব কচময় অ্সহায় র্িশু এবং তামের র্পতামাতার জর্য র্ির্ি পর্রচযনা আমরা সাশ্রয়ী এবং 
র্যাযয েমর তুেমত, আর্ুমার্র্ে 32,000 েমনজীবী পর্রবারমে সাহাযয েরার জর্য র্পতামাতার 
ভতুন র্ের কোমপর কবাঝা েমামত গভর্নর কুওমমা 40 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ েরমবর্। এটা 
র্র্র্িত েরমব কয কোর্ র্র্উ ইয়েন  পর্রবার তামের আময়র 20 িতাংমির কবর্ি অ্েন প্রোর্ েরমব 
র্া র্িশু পর্রচযনার ভতুন র্ের কোমপর কফডারাে োর্রদ্র স্তমরর উপর, এবং পর্রচযনার বার্ে িরচ 
ভতুন র্ের দ্বারা েভার েরা।  
  
সেে পর্রবামরর উচ্চ মামর্র র্িশু পর্রচযনার সুমযাগ র্র্র্িত েরার জর্য, র্র্উ ইয়েন  কস্টট র্িশু 
পর্রচযনা র্বহীর্ এোোয় কপ্রাগ্রাম বতর্র েরমত স্টাটন -আপ অ্র্ুোমর্র জর্য 6 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর 
র্বর্র্ময়াগ েরমব; র্র্উ ইয়েন  কস্টট র্র্ময়াগেতন া-প্রেত্ত চাইল্ড কেয়ার কক্রর্ডমটর মূেয বৃর্দ্ধ েরমব 
এেটি বযবসা বেমর যা কযাগযতাপ্রাপ্ত র্িশু পর্রচযনা বাবে োবী েরমত পামর তা প্রর্ত বের 
500,000 মার্েন র্ ডোর পযনন্ত প্রসার্রত েমর; তামের েমনচারীমের জর্য র্িশু পর্রচযনার 
প্রমবিার্ধোর সহজতর েরমত এবং ভতুন র্ে প্রোর্ েরমত আগ্রহী বযবসায়ীমের জর্য র্র্মেন র্িো এবং 
সহায়তা প্রোমর্র জর্য এেটি র্তুর্ টুের্েট বতর্র েরা; এবং োউর্ন্সমের র্সদ্ধান্ত পর্রচাের্া েরমত 
এবং অ্বগর্তর জর্য আঞ্চর্েে অ্েননর্র্তে উন্নয়র্ োউর্ন্সে (Regional Economic Development 



 

 

Councils) REDCগুর্ের মমধয স্থায়ী র্িশু পর্রচযনার কসক্টর ওয়ােন গ্রুপ প্রর্তষ্ঠা েরা। গভর্নর এেটি 
র্তুর্ এমেের্সয়র চাইল্ড কেয়ার ইর্মভস্টমমন্ট টযাে কক্রর্ডট (Excelsior Child Care Investment 
Tax Credit ) প্রর্তষ্ঠা েরমবর্ যা এমেের্সয়র টযাে কক্রর্ডট (Excelsior Tax Credit) প্রাপেমের 
জর্য এেটি কবার্াস প্রমণাের্া র্হমসমব েরমব যামত েমী এবং তামের পর্রবামরর জর্য র্িশু পর্রচযনা 
পর্রমষবা বতর্র এবং প্রোর্ েরার জর্য।  
  
প্রিাসর্র্ে কবাঝা সহজ েরমত এবং র্িশু পর্রচযনা পর্রমষবা প্রোর্ সহজ এবং েম বযয়বহুে েমর 
তুেমত, গভর্নর কুওমমা পর্রবামরর জর্য বজন য, র্েে এবং র্বভ্রার্ন্তের র্র্য়ম েরূ েরমত র্িশু 
পর্রচযনা ভতুন র্ে বযবস্থার মার্ এবং আধুর্র্েীেরমণর জর্য গভর্নর কুওমমা চাইল্ড কেয়ার 
অ্যামভইর্ের্বর্েটি টাস্ক কফামসনর (Child Care Availability Task Force) সুপার্রি গ্রহণ েরমবর্। 
র্বমিষ েমর, গভর্নর র্িশু ও পর্রবার কসবা েপ্তর (Office of Children and Family Services) 
এবং োউর্ন্সে অ্র্ র্চেমের্ এন্ড ফযার্মর্েমসর (Council on Children and Families) েপ্তরমে 
র্র্মেনি কেমবর্ কফডারাে এবং রামজযর আইর্ এবং র্বর্ধগুর্ে পরীক্ষা েরমত যামত সংস্কার এবং 
র্িমোইর্র্ং এর সুমযাগ র্চর্িত েরা যায়; অ্প্রময়াজর্ীয় বযােগ্রাউন্ড কচে যা সরবরাহোরীমের জর্য 
প্রিাসর্র্ে কবাঝা এবং িরচ বৃর্দ্ধ েমর তা র্র্মূনে েরা; এবং OCFS বা র্র্উ ইয়েন  র্সটি 
র্ডপাটন মমন্ট অ্ফ কহল্ে অ্যান্ড কমন্টাে হাইর্জর্ (New York City Department of Health and 
Mental Hygiene) র্র্য়র্ন্ত্রত কপ্রাগ্রামম োজ িুাঁজমের্ এমর্ বযর্িমের এেটি কসন্ট্রাে করর্জস্টার অ্ফ 
চাইল্ড অ্যার্বউজ অ্যান্ড মযাের্ট্রটমমন্ট র্িয়ামরন্স ফমন জমা বাধযবাধেতা র্র্মূনে েরমত যির্ তারা 
এেটি র্তুর্ কপ্রাগ্রামম যার্, তার জর্য এেটি আইর্ প্রর্য়ণ েরমবর্।  
  
বলঙ্গ বভবত্তক সবহংসতার স্টমাকাম্বিলায় বিমলাইবর্ং করা এিং কাে িাডাম্বর্া: গভর্নর কুওমমা 
প্রেম োর্য়ত্ব গ্রহমণর পর কেমে গাহন স্থয সর্হংসতা এবং কযৌর্ র্র্পীডমর্র অ্বসার্ ঘটামর্া র্র্উ 
ইয়মেন র এমজন্ডার িীমষন রময়মে। গভর্নর র্হমসমব তার সময় জমুড, গভর্নর কুওমমা কমময়, মর্হো, 
এবং সেে ট্রমা এবং অ্তযাচামরর ভুিমভাগীমের র্র্রাপত্তা র্র্র্িত েরমত এবং এেটি পার্রবার্রে 
সর্হংসতার ঘটর্াস্থে কেমে আইর্ িৃঙ্খো রক্ষাোরী বার্হর্ীমে বন্দুে অ্পসারমণর অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ 
েমর এমর্ র্বসৃ্তত আইর্ অ্েন বষন 2021 সামের বামজমট প্রর্য়ণ েমরমের্ এবং গাহন স্থয সর্হংসতার 
প্রভাব র্বচারেমের র্বমবচর্া েরমত বমেমের্ বববার্হে সম্পর্ত্তর র্বতরমণর সময়।। গভর্নর 2015 
সামের জেুাই মামস এর্াফ ইজ এর্াফ আইমর্ (Enough is Enough law) স্বাক্ষর েমরর্ কযৌর্ 
র্র্পীডর্, কডটিং সর্হংসতা, গাহন স্থয সর্হংসতা এবং েমেজ েযাম্পামস স্টর্েং এর কমাোমবো েরার 
জর্য।  
  
গভর্নর এির্ গাহন স্থয সর্হংসতা এবং র্েঙ্গ র্ভর্ত্তে সর্হংসতা কমাোমবোয় বযাপে উমেযামগর মাধযমম 
এই োজমে আরও এে ধাপ এর্গময় র্র্ময় যাওয়ার প্রস্তাব েরমের্। এই পযামেমজ এেটি প্রস্তাব 
অ্ন্তভুন ি যা আোেতমে হাউর্জং ইউর্র্মটর ক্ষর্ত, স্থার্ বেমের িরচ এবং গাহন স্থয র্হংসা সম্পর্েন ত 
অ্র্যার্য আবাসমর্র িরচ বহর্ েরমত র্র্যনাতর্োরীমের বাধয েমর, এবং গাহন স্থয র্হংসার অ্পরামধর 
কেমবে বতর্র েরার প্রস্তাব কেয় যামত বন্দুে ক্রয় সংক্রান্ত ত্রুটি বন্ধ েরা যায়, র্র্যনাতর্োরীরা 
যারা গাহন স্থয সঙ্গীর উপর আক্রমমণর অ্পরামধর জর্য কোষী সাবযস্ত হময়মে তারা যামত অ্স্ত্র কজাগাড 
েরমত র্া পামর তা র্র্র্িত েরার জর্য।  



 

 

  
এোডাও, পার্রবার্রে সর্হংসতা প্রর্তমরাধ অ্র্ফস (Office for the Prevention of Domestic 
Violence) এেটি পুর্েন র্ল্পত এমজর্ন্সমত রূপান্তর্রত হমব, পার্রবার্রে এবং র্েঙ্গ-র্ভর্ত্তে সর্হংসতা 
বমন্ধর অ্র্ফস (Office to End Domestic and Gender-Based Violence) এবং পার্রবার্রে 
সর্হংসতা এবং কযৌর্ সর্হংসতা সহ অ্মর্ে ধরমর্র ঘর্র্ষ্ঠ সঙ্গীর সর্হংসতার কমাোমবো েরার োর্য়ত্ব 
কেওয়া হমব এেটি ভুিমভাগী-কেন্দ্রীে এবং র্বসৃ্ততভামব।  
  
ভাডাম্বট এিং কু্ষদ্র িেিসায়ীম্বদ্র ের্ে ভাডা ও িন্ধকী ত্রার্ প্রদ্ার্ করা: COVID-19 মহামারী 
মার্েন র্ যিুরাে জমুড অ্ভূতপূবন অ্েননর্র্তে র্বপযনময়র সৃর্ষ্ট্ েমরমে, এবং র্র্উ ইয়েন ও তার 
বযর্তক্রম র্য়। বযবসা বমন্ধর োরমণ হওয়া কবোরত্ব জীবমর্র প্রর্তটি র্েে স্পিন েমর র্েন্তু সম্ভবত 
কয র্র্উ ইয়েন বাসীরা তামের বার্ড বা বযবসা হারামর্ার ঝুাঁ র্েমত আমের্ তারা তা সব কচময় 
তীব্রভামব অ্র্ুভব েমরর্ োরণ তারা আর তামের বন্ধেী বা ভাডা পর্রমিাধ েরমত পারমের্ র্া।  
  
গভর্নর ইর্তমমধযই আইমর্ স্বাক্ষর েমরমের্ যা 1 কম 2021 পযনন্ত আবার্সে উমিমের উপর 
স্থর্গতামেি জার্র েমরমে কসই সেে ভাডামটমের জর্য যারা COVID-সম্পর্েন ত েষ্ট্ সহয েমরমের্। 
এই প্রমচষ্ট্ামে আরও এে ধাপ এর্গময় র্র্ময় গভর্নর কুওমমা তার র্র্বনাহী আমেিমে আইমর্ পর্রণত 
েরমবর্ যা র্বের্ম্বত বা বমেয়া ভাডা প্রোমর্র জর্য র্ফ র্র্র্ষদ্ধ েরমব মহামারীর সময় এবং 
ভাডামটমের অ্র্বেমম্ব তামের র্সর্েউর্রটি র্ডমপার্জট বযবহার েরমত কেমব কপমমমন্টর জর্য এবং 
সমময়র সামে সামে র্ডমপার্জট পর্রমিাধ েরমত কেমব। 1 কম পযনন্ত সরুক্ষাগুর্ে স্বস্থামর্ করমি। গভর্নর 
তার র্র্বনাহী আমেি আইমর্ পর্রণত েরমবর্ 1 কম পযনন্ত বার্ণর্জযে উমিমের উপর রাজযবযাপী 
স্থর্গতামেি জার্র েমর, কসই সব বার্ণর্জযে ভাডামটমের জর্য যারা COVID সম্পর্েন ত েষ্ট্ সহয 
েমরমের্।  
  
বর্ম্ন আম্বয়র বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ের্ে স্বাস্থ্েম্বসিা বপ্রবময়ামগুবল বর্মূনল করা: COVID-19 মহামারী 
এই কেমি এবং র্র্উ ইয়েন  রামজয ক্রমাগত, র্বস্ময়ের স্বাস্থযমসবা ববষময প্রেিনর্ েমরমে। কব্ল্ে, 
কেটির্স, এর্িয়ার্ এবং ের্রদ্র সম্প্রোময়মের এর জর্য সবনার্ধে মূেয প্রোর্ েরা হময়মে। অ্ন্তর্র্নর্হত 
অ্বস্থার উচ্চতর হার এই ববষমমযর এেটি প্রধার্ চার্েোির্ি র্েে। সাশ্রয়ী মূমেযর স্বাস্থযমসবায় 
প্রমবিার্ধোর বরৃ্দ্ধ এই ববষময েরূ েরমত সাহাযয েরমব এবং র্র্উ ইয়েন মে মহামারী কেমে কবর্রময় 
আসমত সাহাযয েরমব।  
  
র্র্উ ইয়মেন র সফে স্বাস্থয বীমা এেমচমঞ্জর মাধযমম, র্র্উ ইয়েন  কস্টট অ্ফ কহেে, র্র্ম্ন আময়র 
পর্রবারগুর্েমে র্বর্ামূমেয অ্েবা প্রর্ত মামস সমবনাচ্চ 20 ডোর র্প্রর্ময়াম সহ রামের অ্পর্রহাযন 
পর্রেল্পর্ার জর্য কযাগযতা অ্জন র্ েমর। যাই কহাে, পর্রবার এবং বযর্িরা এির্ও িরচ সমঙ্গ 
সংগ্রাম েমর। র্র্ম্ন আময়র র্র্উ ইয়েন বাসীমের জর্য েভামরজ আমরা সাশ্রয়ী েরমত, গভর্নর কুময়ামমা 
400,000 র্র্উ ইয়েন বাসীর জর্য এই মার্সে র্প্রর্ময়ামগুর্ে মুমে কফেমব, পর্রবারগুর্েমে বেমর প্রায় 
100 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর র্প্রর্ময়াম সঞ্চয় েরা হমব এবং বতন মামর্ 100,000 র্র্উ ইয়েন বাসীমে 
তার্েোভুি েরা হমি।  
  



 

 

বর্উ ইয়ম্বকন র বলিাটিন  বডম্বফন্স প্রম্বেক্ট অিোহত রম্বয়ম্বে: 2017 সামে শুরু, জার্তর প্রেম, র্েবাটিন  
র্ডমফন্স প্রমজক্ট (Liberty Defense Project) অ্র্ভবাসী ও অ্ভাবী সম্প্রোয়গুর্েমে 45,000 এরও 
কবর্ি অ্তযাবিযে আইর্র্ কসবা প্রোর্ েমরমে - র্বমিষ েমর তামেরমে যারা কফডামরে অ্র্ভবাসর্ 
বে প্রময়াগোরীমের কেৌিমের েক্ষযবস্তু েরা হময়মে, যার মমধয আমে কডফাডন  অ্যােির্ ফর আর্েন 
চাইল্ডহুড অ্যারাইভােস (Deferred Action for Early Childhood Arrivals, DACA) বা 
কটমম্পারার্র কপ্রামটমক্টড স্টযাটাস (Temporary Protected Status, TPS)। প্রেল্পটির প্রিাসর্র্ে 
োর্য়মত্ব আমে অ্র্ফস ফর র্র্উ আমমর্রোর্স (Office for New Americans) এবং আইর্ী ফামন, 
আইর্র্ অ্যামসার্সময়ির্, অ্যাডমভামের্স প্রর্তষ্ঠার্, েমেজ, র্বির্বেযােয় ও বার অ্যামসার্সময়িমর্র সামে 
অ্ংিীোর্রমত্ব পর্রচার্েত হমি। র্েবাটিন  র্ডমফন্স প্রমজক্ট র্র্উ ইয়েন  জমুড অ্র্ভবাসীমের জর্য র্বর্ামূমেয 
আইর্র্ পরামিন এবং স্ক্রীর্র্ং প্রোর্ েমর, র্র্বনাসর্ প্রর্ক্রয়া এবং অ্র্যার্য কক্ষমি সরাসর্র প্রর্তর্র্র্ধত্ব 
েমর, প্রােৃর্তেীেরণ এবং েমনসংস্থামর্র অ্র্ুমমােমর্র জর্য আমবের্ েরমত সহায়তা েমর, এবং 
অ্র্যার্য র্িক্ষা এবং সহায়তা প্রোর্ েমর, যার মমধয রময়মে সামার্জে পর্রমষবা এবং স্বাস্থয কসবার 
সামে সংমযাগ।  
  
এ বের গভর্নর কুওমমা র্েবাটিন  র্ডমফন্স প্রেল্পমে সমেনর্ েরা অ্বযাহত রািমবর্ অ্র্ভবাসীমের জর্য 
েডাই চার্েময় যাওয়ার জর্য যারা র্র্মজমের এবং তামের পর্রবামরর জর্য এেটি উন্নত জীবর্ 
িুাঁজমের্। র্র্উ ইয়মেন র ির্ি, চর্রি, এবং গবন ববর্চিয এবং সমৃদ্ধ সংসৃ্কর্তমত পাওয়া যায় যা 
আমামের এম্পায়ার কস্টট েমর তুমেমে। যারা র্র্উ ইয়েন মে বার্ড বমে তামের আমরা সমেনর্ এবং 
রক্ষা চার্েময় যাব।  
  
বর্িনাচম্বর্ প্রম্বিোবযকার স্টোরদ্ার এিং সম্প্রসারর্ করা: র্র্উ ইয়মেন র পূবনবতী ঐর্তহার্সে র্র্বনাচর্ী 
সংস্কার কেমে গমড তুমে গভর্নর কুওমমা এেটি রূপান্তরমূেে প্রস্তাব কপি েমরমের্ যা কভাটোমর্র 
প্রমবিার্ধোর বরৃ্দ্ধ অ্বযাহত করমিমে এবং কভাট গণর্া ত্বরার্ন্বত েরার পদ্ধর্ত উন্নত েরমে এবং 
তাডাতার্ড কভামটর জর্য অ্র্তর্রি সময় কযাগ েমরমে। র্র্র্েনষ্ট্ভামব:  
  

     অ্র্গ্রম কভাটোমর্ প্রমবিার্ধোর প্রসার্রত েরা: গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রর্য়ণ েরমবর্ যা সপ্তাহামন্ত 
প্রারর্ম্ভে কভাটোমর্র সময় সন্ধযা 6টা কেমে রাত 9টা পযনন্ত প্রসার্রত েরমব এবং েি র্েমর্র 
প্রারর্ম্ভে কভামটর সমময় র্যূর্তম র্তর্টি সপ্তামহর র্েমর্র জর্য আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্।  

     সেে র্র্উ ইয়েন বাসীমের জর্য কোর্-অ্জহুাত-োডাই অ্র্ুপর্স্থত কভাটোর্: 2019 সামে গভর্নর 
কুওমমা আইর্সভায় এেটি প্রস্তাব পাস েরার উেযাপর্ েরমের্ রামজযর সংর্বধার্ সংমিাধর্ েরার 
প্রর্ক্রয়া শুরু েমর আমামের রামজয কোর্-অ্জহুাত-র্য় অ্র্ুপর্স্থত কভাটোর্মে বাস্তমব পর্রণত েরার 
জর্য। 2021 সামে, গভর্নর আইর্সভার োমে আবারও প্রস্তাবটি পাস েরার জর্য দ্রুত োজ েরার 
আহ্বার্ জার্ামবর্ যামত প্রস্তার্বত সংমিাধর্ী কভাটারমের দ্বারা অ্র্ুমমােমর্র জর্য বযােমট কযমত পামর।  

     অ্র্ুপর্স্থত বযােট অ্র্ুমরাধ েরমত কভাটারমের আমরা সময় কেওয়া: রামজযর র্র্বনাচর্ী আইর্ বতন মামর্ 
কভাটারমের র্র্বনাচমর্র র্েমর্র 30 র্েমর্রও কবর্ি আমগ তামের অ্র্ুপর্স্থত বযােমটর অ্র্ুমরাধ েরমত 
র্র্র্ষদ্ধ েমর। র্বমিষ েমর র্বপুে সংিযে অ্র্ুপর্স্থত কভাটার সর্হত র্র্বনাচর্গুর্েমত, এই টাইমোইর্টি 
র্র্বনাচমর্র োউর্ন্ট কবাডন গুর্ের (county boards of elections) পমক্ষ সমময়াপমযাগী এবং েক্ষ 
পদ্ধর্তমত বযােট অ্র্ুমরাধগুর্ে প্রর্ক্রয়ােরণ েরা েঠির্ েমর তুেমত পামর। এর ফমে, কভাটাররা 



 

 

তামের বযােট কপমত, কভাট র্েমত এবং কসগুর্ে কফরত পাঠামর্ার জর্য েম সময় পার্। গভর্নর 
কুওমমা র্র্বনাচমর্র 45 র্ের্ আমগ অ্র্ুপর্স্থত বযােমটর জর্য কভাটারমের অ্র্ুমরাধ েরার জর্য আইর্ 
প্রণয়র্ েরমবর্ যামত র্র্র্িত েরা যায় কয কসগুর্ে বযােট চূডান্ত েরা মাি এবং কবামডন র 
অ্র্ুমমাের্ পাওয়া মাি ডাে মারফৎ কফরত পাঠামর্া যায়।  

     অ্র্ুপর্স্থত বযােট গণর্া ত্বরার্ন্বত েরা: র্র্উ ইয়েন  রামজযর র্র্বনাচর্ আইর্ র্বপুে সংিযে অ্র্ুপর্স্থত 
বযােমটর দ্রুত গণর্া সহজতর েমর র্া - এই আইর্ অ্র্ুযায়ী, কেবেমাি র্র্বনাচমর্র কবাডন গুর্ে 
সাধারণ র্র্বনাচমর্র েইু সপ্তামহর মমধয এবং প্রাের্মে র্র্বনাচমর্র আট র্েমর্র মমধয বযােট 
প্রর্ক্রয়ােরণ এবং গণর্া েরার জর্য র্মর্েত হওয়া প্রময়াজর্। প্রর্তটি র্র্বনাচমর্র পর র্র্উ ইয়েন  
কস্টট যামত দ্রুত এবং েক্ষতার সামে অ্র্ুপর্স্থত কভাট গণর্া েমর তা র্র্র্িত েরমত গভর্নর 
কুওমমা আইর্ প্রর্য়ণ েরমবর্ যা োউর্ন্ট র্র্বনাচর্ কবাডন গুর্েমে পাওয়ার সামে সামে অ্র্ুপর্স্থত 
বযােট প্রর্ক্রয়ােরণ েরা এবং কসই বযােটগুর্ে গণর্া েরমত ও র্র্বনাচমর্র র্ের্ র্রমপাটন  েরা 
বাধযতামূেে েমর।  

  
সৃের্েীলভাম্বি অবতবরি আিাসম্বর্র ের্ে অিেিহৃত িাবর্বেেক স্থ্ার্ পরু্বর্নমনার্ করা: যির্ 
COVID-19 মহামারী উমোর্চত হময়মে, সারা কেমির রাজযগুর্ের মমতা র্র্উ ইয়েন ও কটর্েওয়ােন  বৃর্দ্ধ 
এবং ভ্রমমণর হ্রাস কেমিমে। র্র্উ ইয়েন  র্সটিমে অ্বিযই এেটি ববর্িে বার্ণর্জযে কেন্দ্র র্হমসমব 
োেমত হমব, এটা র্র্র্িত েমর কয এর কেন্দ্রীয় বযবসার্য়ে কজো র্বমির সব কচময় উদ্ভাবর্ী এবং 
সফে বযবসা এবং তামের েমীমের জর্য প্রধার্তম অ্বস্থার্। অ্র্ফস এবং কহামটে কস্পমসর চার্হো 
হ্রাস এেটি সুমযাগ বতর্র েমরমে যা বার্ণর্জযে স্থার্গুর্েমে আবাসর্ র্হমসমব পণুর্র্মনাণ েরার জর্য, 
যার অ্ন্তভুন ি সাশ্রয়ী এবং সহায়ে আবাসর্ যামত গর্তিীে, 24/7 ওয়াে-টু-ওয়ােন  এোো বতর্র 
েরা যায়।  
  
গভর্নর কুওমমা এেটি আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব েরমবর্ যামত সম্পর্ত্তর মার্েেরা র্র্উ ইয়েন  িহমরর 
অ্র্ফস ভবর্ এবং কহামটেগুর্েমে আবার্সে বযবহামর রূপান্তর্রত েরমত পামরর্। আবাসর্ রূপান্তমরর 
োজ উেীর্পত েরমে তা হাজার হাজার ভামো কবতমর্র চাের্র বতর্র েরমব, আবাসমর্র আর্েনে 
সামেনয বৃর্দ্ধ েরমব, এবং র্র্উ ইয়মেন র র্র্ময়াগেতন ামের প্রর্তভা আেষনণ এবং বজায় রািমত সাহাযয 
েমর েীঘনমময়ােী অ্েননর্র্তে প্রবৃর্দ্ধমে সমেনর্ েরমব।  
  
বর্রাপদ্ আশ্রয় বর্বিত করা এিং রাস্তার গৃহহীর্ম্বদ্র ের্ে স্টটকসই পবরচযনা প্রদ্ার্ করা: গভর্নর 
কুওমমা তার সমগ্র েমনজীবর্ জমুড গৃহহীর্ র্র্উ ইয়েন বাসীমের সুরক্ষা এবং কসবা প্রোমর্র কর্তৃত্ব 
র্েময়মের্, এবং র্তর্র্ COVID-19-এর সংেমটর সময় তামের প্রময়াজর্ীয় সমেনর্ এবং যত্ন র্র্র্িত 
েরার জর্য পেমক্ষপ গ্রহণ েমরমের্। কসমেম্বর মামস গভর্নর কুওমমা অ্স্থায়ী এবং অ্ক্ষমতা সহায়তার 
অ্র্ফস (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) কে 
 
 সেে কসািাে সার্ভন মসর প্রর্ত র্র্মেন র্িো জার্র েরার র্র্মেনি কের্।  
  
COVID-19 মহামারীর পর র্র্রাপমে এবং স্মাটন ভামব পুর্রায় কিাো হমি  
  



 

 

বর্রাপম্বদ্ পপ-আপ পারফরমোন্স এিং ইম্বভন্ট সহ কলা বফবরম্বয় আর্া: র্র্উ ইয়েন  র্বমির 
সাংসৃ্কর্তে রাজধার্ী। আমামের অ্র্র্য সাংসৃ্কর্তে সম্পে - ব্রডওময়, জােঘুর, চের্চ্চি, েমমর্ড, 
র্াচ, এবং সঙ্গীত - এগুর্ে র্র্উ ইয়মেন র অ্েনর্ীর্ত এবং কচতর্া উভময়র জর্য কমৌর্েে। COVID-
19 মহামারীর আমগ, 120 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর র্িল্প এবং সাংসৃ্কর্তে িাত রামজযর অ্েনর্ীর্তমত 
প্রায় আট িতাংি অ্বোর্ করমিমে, এবং প্রায় 500,000 েমনসংস্থামর্র োরণ। এে বেমররও েম 
সমময়র মমধয, সৃজর্িীে র্িমল্প েইু র্মর্েয়মর্রও কবর্ি চাের্র জাতীয়ভামব হার্রময় কগমে, যার মমধয 
র্র্উ ইয়মেন র হাজার হাজার েমনসংস্থার্ও রময়মে।  
  
র্র্উ ইয়েন  কস্টট এেটি সরোর্র-কবসরোর্র অ্ংিীোর্রত্ব চাে ুেরমব যা কফব্রুয়ার্র মাস কেমে রাজয 
জমুড "পপ-আপ" পারফরমযান্স এবং র্িল্প-েো অ্র্ষু্ঠামর্র আময়াজর্ েরমব। এর্ম শুমার, র্ক্রস 
রে, করর্র্ কফ্লর্মং, ওয়াইন্টর্ মারসার্েস, এবং র্হউ জযােমযার্ সহ 150 জমর্রও কবর্ি র্বিমামর্র 
র্িল্পী অ্ংিগ্রহণ েরমবর্, আর তার সামে োেমব বযামে র্হস্পার্র্মো (Ballet Hispanico), আসন 
কর্াভা (Ars Nova), আেবার্র্ র্সম্ফর্র্ অ্মেন িা (Albany Symphony Orchestra), র্যাির্াে 
ব্ল্যাে র্েময়টার (National Black Theatre), সারার্াে কেমের কপর্োগর্ র্েময়টার (Pendragon 
Theatre) এবং আমরা অ্মর্মে যামের র্র্উ ইয়েন  কস্টট োউর্ন্সে অ্র্ েয আটন স (New York 
State Council on the Arts) সমেনর্ েমর, যা 2,000 এরও কবর্ি র্িল্পসংস্থার সামে োজ েমর 
রাজয জমুড।  
  
বক্রম্বয়টিভস বরবিল্ড ইবর্বেম্বয়টিম্বভর (Creatives Rebuild Initiative) মাযেম্বম বর্উ ইয়ম্বকন র 
বেল্পীম্বদ্র সমর্নর্: রাজয এেটি র্ক্রময়টিভস র্রর্বল্ড উমেযাগ চােু েরার জর্য অ্যানু্ড্র ডর্ব্ল্উ কমের্ 
ফাউমন্ডিমর্র (Andrew W. Mellon Foundation) সামে অ্ংিীোর্রত্ব েরমব। র্রইমার্জর্ র্র্উ ইয়েন  
ের্মিমর্র (Reimagine New York Commission) সামে অ্ংিীোর্রমত্ব বতর্র এই উমেযাগ 1,000 
র্িল্পীমে োমজ র্ফর্রময় আর্মব যারা এই সংেমট ক্ষর্তগ্রস্ত হময়মের্ এবং ডজর্ িামর্ে কু্ষদ্র র্িল্প 
প্রর্তষ্ঠামর্ র্বর্র্ময়াগ েরমব যা আমামের িহরগুর্েমে এত গর্তিীে েমর কতামে। র্িমল্পর অ্েনর্ীর্তর 
উপর এেটি ক্রমবধনমার্ প্রভাব আমে। র্ক্রময়টিভস র্রর্বল্ড র্র্উ ইয়েন  র্িল্পীমের সমেনর্ প্রোর্ েরমব 
যামত তারা র্র্উ ইয়েন  জমুড আমরা প্রাণবন্ত সম্প্রোয় গমড তুেমত সাহাযয েরমত পামর।  
  
সকল বর্ম্ন আম্বয়র পবরিাম্বরর ের্ে োবতর প্রর্ম সাশ্রয়ী ইন্টারম্বর্ট: যির্ COVID-19 ভাইরাস 
প্রেম র্র্উ ইয়মেন  আমস এবং তারপর দ্রুত আমামের সম্প্রোয়গুর্ে জমুড ের্ডময় পডমত শুরু েমর, 
োি এবং প্রাপ্তবয়স্কমের এমে অ্পরমে র্র্রাপে রািার জর্য েরূবতী র্িক্ষা এবং েরূবতী োমজর 
সামে মার্র্ময় র্র্মত হয়। অ্র্বেমম্ব, এটা পর্রষ্কার হময় কগে কয সাবনজর্ীর্ ব্রডবযান্ড এেটি েরূবতী 
র্বমি সাফমেযর এেটি পূবনিতন । বতন মামর্, এেটি প্রাের্মে উচ্চ গর্তর ইন্টারমর্ট পর্রেল্পর্ার িরচ, 
গমড, মামস 50 ডোমররও কবর্ি। গভর্নর কুওমমা প্রেম জাতীয় আইর্ প্রস্তাব েরমবর্ যামত 
ইন্টারমর্ট পর্রমষবা প্রোর্োরীমের সেে র্র্ম্ন আময়র পর্রবারগুর্েমে প্রর্ত মামস 15 মার্েন র্ ডোমরর 
উচ্চ গর্তর ইন্টারমর্ট পর্রেল্পর্া প্রোর্ েরা আবিযে েমর। রাজয জমুড অ্র্গ্রসর জর্মগাষ্ঠীর োমে 
কপৌাঁোমর্া র্র্র্িত েরমত এই পর্রেল্পর্ার র্বজ্ঞাপর্ কেওয়া আবিযে হমব রামজযর সরবরাহোরীমের। 
এই বযবধার্ আমরা েরূ েরমত, রাে র্স্মডট র্ফউচার এবং কফাডন  ফাউমন্ডিমর্র সামে কযৌেভামব 



 

 

এেটি র্তুর্ হাডন র্িপ ফান্ড চােু েরমব আমামের সব কচময় চার্হো সম্পন্ন োিোিীমের জর্য যারা 
এই সংেমটর সময় প্রর্ত মামস 15 মার্েন র্ ডোর িরচ েরমত পামরর্ র্া।  
  
ব্রডবযান্ড ইন্টারমর্টমে রামজযর 98 িতাংমি উন্নীত েরমত প্রায় 500 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর 
র্বর্র্ময়াগ েরার পর র্র্উ ইয়েন  ব্রডবযান্ড সাশ্রয়ী মমূেয জার্তমে প্রোর্ েরার কক্ষমিও কর্তৃত্ব কেমব। 
সাশ্রয়ী মূমেযর ব্রডবযান্ড োডা, মার্ুষ শুধু র্বর্িন্নই র্য়, তারা বর্ঞ্চতও বমট। র্রইমার্জর্ র্র্উ ইয়েন  
ের্মির্ গভর্নরমে জার্র্ময়মে কয উচ্চ মামর্র, সাশ্রয়ী মূমেযর ব্রডবযান্ড সবার জর্য অ্বিযই উপেভয 
োেমত হমব এবং র্র্উ ইয়মেন  আমরা র্র্র্িত েরব কয এটা হমব।  
 
বর্উ ইয়ম্বকন র িেিসাগুবলর সাম্বর্ অংেীদ্াবরত্ব করা কমী প্রবেক্ষর্, অোম্বপ্রবন্টসবেপ এিং স্টমন্টরবেপ 
সম্প্রসারর্, এিং বর্ম্বয়াগ এিং পম্বদ্ান্নবত র্ীবতর সংস্কাম্বর বিবর্ম্বয়াম্বগর স্টক্ষম্বত্র: COVID-19 স্বাস্থয 
সংেট অ্মর্ে র্র্উ ইয়েন বাসীর োজ হারামর্ার োরণ হময়মে, কযিামর্ সব কচময় কবর্ি ক্ষর্তগ্রস্থ 
হময়মে র্র্ম্ন এবং মধয আময়র পর্রবারগুর্ে। েমী সমীেরমণর চার্হো র্েেও সমার্ গুরুত্বপূণন: 
বযবসাগুর্েমে অ্বিযই েক্ষতার ফাাঁে পরূণ েরমত কপ্রাগ্রাম র্ডজাইর্ েরমত সাহাযয েরমত হমব এবং 
প্রর্িক্ষণ সম্পন্ন হমে েমীমের র্র্ময়াগ েরমত প্রর্তশ্রুর্তবদ্ধ হমত হমব।  
  
গভর্নমরর র্র্উ ইয়েন  র্রইমযার্জর্ ের্মিমর্র (Reimagine New York Commission) সামে 
অ্ংিীোর্রমত্ব, র্র্উ ইয়েন  তার সরোর্র এবং কবসরোর্র কর্তৃস্থার্ীয় র্র্ময়াগেতন ামের মমধয এেটি 
পােওময় কেজ চােু েরমে, তামের প্রর্তভা র্র্ময়াগ, র্বর্র্ময়াগ এবং পমোন্নর্ত র্ীর্ত সংমিাধর্ এবং 
COVID-19 পরবতী সময় আরও র্যাযয েমনির্ি র্র্র্িত েরমত। এির্ পযনন্ত, 16টি কোম্পার্র্ এই 
অ্ঙ্গীোর েমরমে, যা র্র্উ ইয়েন  রামজযর 120,000-এরও কবিী শ্রর্মেমের প্রভার্বত েমরমে। 2021 
সামে, র্র্উ ইয়েন  রাজয কসই প্রর্তশ্রুর্ত র্তর্গুণ েরার পর্রেল্পর্া েমরমে।  
  
অ্ংিগ্রহণোরী র্র্ময়াগেতন ারা র্র্ম্নর্ের্িতগুর্ের মমধয অ্ন্তত েটুিমত প্রর্তশ্রুর্তবদ্ধ: েমনির্ির 
পুর্ঃপ্রর্িক্ষমণ র্বর্র্ময়াগ েরা; েম প্রর্তর্র্র্ধত্বেৃত জর্সংিযার জর্য র্িক্ষার্র্বি সুমযাগ বতর্র েরা; 
র্র্ম্ন আময়র প্রর্িক্ষণােীমের জর্য র্িশু পর্রচযনা বা পর্রবহর্ ভতুন র্ের রূমপ অ্র্তর্রি সহায়তা প্রোর্ 
েরা; র্তুর্ র্র্ময়ামগর কক্ষমি হাই সু্কে বা কপাস্টমসমেন্ডার্র র্ডগ্রীর প্রময়াজর্ীয়তা অ্পসারণ েরা; 
র্বেযমার্ েমনির্ি উন্নয়র্ অ্ংিীোরমের সামে সম্পেন  বৃর্দ্ধ েরা যামত ইন্টারর্ভউ এবং কপিাগত 
উন্নয়মর্র সুমযামগর জর্য পযনাপ্ত েুটি প্রোর্ েরা হয়, এবং র্র্ম্নর্বত্ত সম্প্রোয়গুর্ের কসবা েরা র্র্উ 
ইয়েন  রামজযর সরবরাহোরীমের সামে র্তুর্ সম্পেন  গমড কতাো।  
  
কমনেবি প্রবেক্ষম্বর্র কমনসবূচর ের্ে বর্ম্ন আম্বয়র শ্রবমকম্বদ্র িৃবত্ত প্রদ্ার্: যর্েও অ্মর্ে র্র্উ ইয়েন  
ের্মউর্র্টি েমেজ, অ্োভজর্ে সংস্থা বা বযবসার্য়ে প্রর্িক্ষণ প্রোর্োরী েমীমের প্রর্িক্ষণ প্রোর্ 
েমর, যারা বতন মার্ েমেজ ভতুন র্ের জর্য কযাগয র্য় তামের পুমরা িরচ র্েমত হমব। এটি উচ্চ 
মজরুী অ্জন র্ এবং ক্রমবধনমার্ র্িল্পমক্ষমি প্রমবমির জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রর্িক্ষণ সুমযামগ প্রমবমির কক্ষমি 
এেটি বাধা হমত পামর।  
  



 

 

যির্ র্র্উ ইয়েন  আরও ভামো ভামব গমড উঠমে, গভর্নর কুওমমা র্র্ম্ন আময়র, েমনরত র্র্উ 
ইয়েন বাসীমের মধযর্বত্ত কশ্রণীমত প্রমবমির জর্য আরও সুমযাগ সরৃ্ষ্ট্র জর্য প্রায় 5 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ 
ডোমরর বৃর্ত্ত কঘাষণা েরমের্। সফে এমেের্সয়র বৃর্ত্তর (Excelsior Scholarship) মমতা, যা 
2017 সামে চােু েরা হময়মে, এই েমনসূর্চটি র্র্ম্ন আময়র র্র্উ ইয়েন বাসীমের জর্য উচ্চ-মামর্র 
িংসাপি েমনসূর্চ র্বর্ামূমেয বতর্র েরমব, তামের এমর্ িংসাপি অ্জন র্ েরমত সাহাযয েরমব যা 
উচ্চ-চার্হোর র্িল্পমক্ষমি মধযর্বত্ত েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব। 
  
দ্ক্ষতায় ফাাঁক িন্ধ করম্বত এিং উচ্চ চাবহদ্ার কাে পরূর্ করম্বত স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ 
ইয়কন  (SUNY)-এর অর্লাইর্ প্রবেক্ষর্ স্টকন্দ্র প্রসাবরত করা: COVID-19 জর্স্বামস্থযর সংেট র্র্উ 
ইয়েন  রাজয এবং সারা র্বমি অ্েননর্র্তে সংেমটর সরৃ্ষ্ট্ েমরমে। অ্বসর এবং আর্তমেয়তা, বার্ণজয 
এবং ের্জর্স্টে, এবং িুচরা র্িল্পমক্ষমির অ্ভূতপূবন রাজস্ব ক্ষর্তর সম্মুিীর্ হওয়ার ফমে শ্রর্মে কশ্রণী 
র্বমিষ েঠির্ আঘাত কপময়র্েে। কযমহতু েমীরা র্তুর্ চাের্রর সুমযাগ িুাঁজমের্, র্র্-র্ডগ্রী 
সাটিন র্ফমেট প্রমাণপিার্ে েমনসূর্চ েক্ষতার ফাাঁে বন্ধ এবং উচ্চ চার্হো োজ পরূণ েরার এেটি 
গুরুত্বপূণন উপায় হমত পামর।  
  
গভর্নর কুওমমা SUNY-এর র্বর্ামূমেয অ্র্োইর্ প্রর্িক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ েরমবর্ যামত র্র্উ 
ইয়েন বাসীরা উচ্চ চার্হোর বধনর্িীে র্িল্পমক্ষমি উন্নত েমনসংস্থামর্র জর্য অ্র্তর্রি েমনসংস্থার্ প্রতযয়র্ 
েমনসূর্চমত ভর্তন  হমত পামরর্, কযমর্ স্বাস্থয কসবা এবং উন্নত উৎপাের্। প্রর্িক্ষণ কেন্দ্রটি রামজযর 
প্রর্তটি অ্ঞ্চমে আরও র্র্উ ইয়েন বাসীমের - গ্রামীণ সম্প্রোয় কেমে িহুমর কেন্দ্রগুর্ে পযনন্ত - 
র্বর্ামূমেয চাের্রর প্রর্িক্ষণ সাটিন র্ফমেট পাওয়ার আমরেটি সুমযাগ কেমব এবং তারপর ভর্বষযমত 
েমনজীবমর্র অ্গ্রগর্তর জর্য SUNY-এর 30টি ের্মউর্র্টি েমেমজর কয কোর্ও এেটিমত ভর্তন  েরা 
হমব  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অর্নর্ীবতর ভবিষ্েৎ বর্ম্বয় একটি কবমের্ গঠর্ করা: গভর্নর কুওমমা র্র্উ ইয়মেন র 
অ্েনর্ীর্তর ভর্বষযৎ র্র্ময় ের্মির্ গঠর্ েরমবর্ COVID-19 সংেট দ্বারা প্রোর্িত অ্ন্তর্র্নর্হত 
অ্সমতাগুর্েমে কমাোমবো েরমত এেটি করাড মযাপ প্রোর্ েরার জর্য, - সংেট দ্বারা বর্ধনত 
আেন-সামার্জে ববষমযগুর্ে সহ - র্র্উ ইয়েন মে এমর্ োমজ র্ফর্রময় আর্মব যামত ভাে আয় হয় 
এবং র্র্উ ইয়মেন  বসবাস ও োমজর জর্য র্বি জমুড মার্ুষমে আেষনণ েরা অ্র্বরত রািমব। এই 
ের্মির্টি জার্তর এোমডর্মে, বযবসা, শ্রম এবং র্াগর্রে সমামজর কর্তৃস্থার্ীয় সেসযমের র্র্ময় 
গঠিত হমব। র্র্উ ইয়েন  ইউর্র্ভার্সনটি ওয়াগর্ার সু্কে অ্ফ পাবর্েে সার্ভন স (NYU Wagner 
School of Public Service)-এর র্ডর্ কির্র র্িড এই ের্মিমর্র র্র্বনাহী পর্রচােে র্হমসমব োর্য়ত্ব 
পাের্ েরমবর্।  
  
সবুজ ির্ি অ্েনর্ীর্ত বৃর্দ্ধ  
  
স্টদ্ম্বের িৃহত্তম অফম্বোর উইন্ড স্টপ্রাগ্রাম: 2021 সামে, র্র্উ ইয়েন  তার জার্তর কর্তৃস্থার্ীয় সবুজ 
অ্েননর্র্তে পরু্রুদ্ধার এবং পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্ি উন্নয়র্ েমনসচূীগুর্েমে ত্বরার্ন্বত েরমত োেমব। 
েং আইেযামন্ডর তীর কেমে 20 মাইমেরও েমূর েটুি র্তুর্ অ্ফমিার উইন্ড ফামমনর উন্নয়মর্র জর্য 



 

 

রাজয ইকুইর্র উইন্ড US LLC (Equinor Wind US LLC) এর সামে চুর্িবদ্ধ হমব, যা মার্েন র্ 
ইর্তহামস এেটি রামজযর পরু্র্নবীেরণমযাগয ির্ির বহৃত্তম ক্রয়। সমার্প্তর পর, েটুি অ্ফমিার উইন্ড 
ফামন এেটিমত র্মর্েত হময় 2,490 কমগাওয়াট োবনর্ মুি ির্ি উৎপাের্ েরমব, আমরা 8.9 
র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ আর্মব, এবং 5,200 এরও কবর্ি েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব।  
  
এেবার বৃহৎ আোমরর পরু্র্নবীেরণমযাগয এবং অ্ফমিার উইন্ড ফামন সম্পন্ন হমে, র্র্উ ইয়মেন র 
অ্মধনমেরও কবর্ি র্বেযুৎ পরু্র্নবীেরণমযাগয উৎস কেমে আসমব, যা 2030 সামের মমধয 70 িতাংি 
পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্ির েমক্ষয কপৌাঁোমর্ার সময়সূচীর কেমে রাজযমে এর্গময় রািমব।  
  
তিবিক িাযু় েবি বর্মনাম্বর্র পাওয়ারহাউস: র্র্উ ইয়েন  রামজযর মমধয উইন্ড টাবনাইর্ উপাোর্ 
উৎপাের্ এবং কেমির বৃহত্তম অ্ফমিার উইন্ড কপ্রাগ্রাম র্র্মনাণ েরার জর্য কোম্পার্র্গুর্ের কেমে 
প্রর্তশ্রুর্ত অ্জন র্ েমরমে। র্র্উ ইয়েন  কস্টটমে এেটি ববর্িে বায়ু ির্ি উৎপােমর্র পাওয়ারহাউস 
েরার পর্রেল্পর্ার মমধয রময়মে পাাঁচটি র্র্মবর্েত বন্দর কফর্সর্েটি বতর্রর জর্য আপমগ্রড, যার মমধয 
রময়মে:  
  

     রামের প্রেম অ্ফমিার বায়ু টাওয়ার উৎপােমর্র ফযার্সর্েটি কপাটন  অ্ফ অ্যােবার্র্মত র্র্র্মনত হমব।  
     সাউে ব্রুের্ের্ কমর্রর্ টার্মনর্ামে এেটি অ্ফমিার বায়ুর টাবনাইর্ কস্টর্জং ফযার্সর্েটি এবং র্ক্রয়ােোপ 

ও রক্ষণামবক্ষমণর কেন্দ্র স্থাপর্ েরা হমব।  
     আধরু্র্েতম প্রযুর্ির টাবনাইর্ ফাউমন্ডিমর্র উৎপােমর্র জর্য কপাটন  অ্ফ কোময়মযামন্সর বযবহার বৃর্দ্ধ 

েরা, এবং  
     েং আইেযামন্ডর কপাটন  কজফারসর্ এবং কপাটন  অ্ফ মন্টাে হারবার কেমে চেমার্ র্ক্রয়ােোপ এবং 

রক্ষণামবক্ষণগুর্েমে বেবৎ েরা।  
এই প্রেল্পগুর্ে সরোরী তহর্বমের প্রর্ত 1 মার্েন র্ ডোমরর জর্য কবসরোরী তহর্বমের প্রায় 3 
মার্েন র্ ডোমরর সরু্বধা কর্মব, এই বন্দমরর সুর্বধাগুর্েমত সর্ম্মর্েত 644 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর 
র্বর্র্ময়ামগর জর্য, এবং কিষ পযনন্ত অ্ফমিার বায়ুর র্িমল্প 2,600টি স্বল্প এবং েীঘনমময়ােী চােরী 
কেমব।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র সিুে েবি ট্রান্সবমেম্বর্র সুপারহাইওম্বয় বর্মনার্ করা: র্র্উ ইয়েন  কযমর্ আপমস্টমট 
পর্রষ্কার ির্ি উৎপােমর্র জর্য যমেষ্ট্ ক্ষমতা গমড তুেমে, পরবতী চযামেঞ্জটি হমি ডাউর্মস্টমট 
উচ্চ-চার্হোর এোোগুর্েমত এই র্বেযুৎ েক্ষতার সামে সরবরাহ েরমত সক্ষম হওয়া এেটি আধুর্র্ে 
ট্রান্সর্মিমর্র র্সমস্টম বতর্র েরা। গত বের আমামের প্রাচীর্ ট্রান্সর্মিমর্র র্গ্রমডর বাধাগুর্ের োরমণ 
র্র্উ ইয়েন বাসীমের ইউটির্েটি র্বেগুর্েমত অ্প্রময়াজর্ীয় "েমঞ্জির্ েস্ট" বাবে প্রায় 1 র্বর্েয়র্ ডোর 
প্রর্তফর্েত হময়মে।  
  
 2021 সামে, র্র্উ ইয়েন  রাজয 250 মাইমের এেটি র্তুর্ সবুজ ির্ির সপুারহাইওময় র্র্মনাণ 
েরমব। েষূণোরী জীবাশ্ম জ্বাোর্ী উর্দ্ভমের উপর র্র্ভন র েমর কসগুর্ের জর্য পুর্র্বীেরণমযাগয 
ির্ির বযবহার সবনার্ধে েরার জর্য এই 2 র্বর্েয়র্ ডোমরর প্রেল্পটি সুমযাগসুর্বধা বতর্র েমর 
কেমব। ইর্তমমধযই মামসর্া কেমে কক্রাগার্ পযনন্ত র্র্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্ের্রটির (New York Power 



 

 

Authority) 86 মাইমের স্মাটন  পাে প্রেল্পটির (Smart Path project) উপর র্র্মনামণর োজ শুরু 
হময় কগমে, এবং িীঘ্রই পর্িম র্র্উ ইয়েন , র্মড-হাডসর্ এবং রাজধার্ী অ্ঞ্চমের েময়েটি মূে 
প্রেল্পগুর্ের র্র্মনামণর োজ শুরু হমব।  
  
র্র্উ ইয়েন  আপমস্টট এবং োর্াডা কেমে র্র্উ ইয়েন  র্সটিমত র্বায়র্মযাগয ির্ি আর্ার জর্য 
ট্রান্সর্মির্ ধমর্ীর জর্য প্রস্তামবর অ্র্ুমরাধ েমরমে। র্তুর্ ট্রান্সর্মির্ সুপারহাইওময় সুপারচাজন  েরা 
র্র্উ ইয়মেন র জাতীয় কর্তৃস্থার্ীয় সবুজ অ্েননর্র্তে পুর্রুদ্ধার এবং র্বায়র্মযাগয ির্ির উন্নয়র্ 
েমনসূচী ত্বরার্ন্বত েরার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন হমব। বতন মার্ এবং পর্রের্ল্পত র্বর্র্ময়ামগর ফমে 
1,000 এরও কবিী েমনসংস্থার্ হমব এবং 5 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর সরোর্র ও কবসরোর্র িামত 
র্বর্র্ময়াগ হমব।  
  
প্রায় 100টি র্িায়র্ম্বযাগে জ্বালাবর্ প্রকল্প বর্মনাম্বর্র ের্ে সরকাবর-স্টিসরকাবর অংেীদ্াবরত্ব: র্র্উ 
ইয়মেন র পর্রিন্ন ির্িমত রূপান্তরণ গত পাাঁচ বেমর দ্রুত গর্তমত অ্গ্রসর হময়মে। এই সমময়র মমধয, 
রাজয কসৌর িামার, উপকূেীয় বায়ু িামার, এবং র্তর্টি অ্ফমিার বায় ুিামার সহ 68টি র্তুর্ বড 
মামপর পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্ির কফর্সর্েটি র্র্মনামণর জর্য চুর্িবদ্ধ হময়মে যা কেমির বৃহত্তমগুর্ের 
মমধয পমর। পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্িমত এই র্বর্র্ময়াগ 34টি স্বতন্ত্র োউর্ন্টমত অ্েননর্র্তে র্ক্রয়ােোপ 
র্র্ময় এমসমে, রামজযর পর্রোঠামমামত 6,100 কমগাওয়াট পর্রিন্ন ির্ির ক্ষমতা কযাগ েরমব এবং 
12 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমররও কবর্ি র্বর্র্ময়াগ উৎপাের্ েরমব।  
  
এই উমেিমযাগয অ্গ্রগর্ত গমড তুেমত, র্র্উ ইয়েন  2021 সামে আরও 24টি বৃহৎ আোমরর 
পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্ির উৎপাের্ প্রেমল্পর জর্য চুর্িবদ্ধ হমব, যামত রামজযর কমাট পর্রিন্ন ির্ির 
র্বল্ড-আউট প্রায় 100টি প্রেমল্প র্র্ময় আসা যায়। 23টি কসৌর িামার এবং এেটি জের্বেযুৎ কেন্দ্র 
হমব র্র্উ ইয়মেন র এির্ পযনন্ত সব কচময় িরচসামপক্ষ পর্রিন্ন ির্ির র্র্মনাণ, যা 2,200 
কমগাওয়ামটর কবর্ি পর্রিন্ন র্বেযুৎ উৎপাের্ েরমব, 2.9 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমররও কবর্ি র্বর্র্ময়াগ 
েরমব এবং 16টি োউর্ন্টমত 3,400টি েমনসংস্থার্ সরৃ্ষ্ট্ েরমব।  
  
এর্াবেন  স্টোম্বরে প্রকল্প: র্র্উ ইয়েন  অ্তযাধুর্র্ে পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্ি সঞ্চয় প্রযুর্ি এবং র্বেযুৎ 
উৎপােমর্র জর্য কফর্সর্েটি বতর্র এবং কমাতাময়র্ েরা অ্বযাহত রািমব, সঞ্চয় ক্ষমতা গমড তুেমব 
এবং রাজযমে তার উচ্চার্ভোষী জেবায় ুপর্রেল্পর্া অ্জন মর্ সহায়তা েরমত োেমব। এই েমক্ষয, র্র্উ 
ইয়েন  পাওয়ার অ্ের্রটি (New York Power Authority) ইর্তমমধয উত্তর র্র্উ ইয়মেন  এেটি বড 
মামপর, 20 কমগাওয়াট বযাটার্র কস্টামরজ প্রেমল্পর র্র্মনাণ োজ শুরু েমরমে, যা প্রায় 1,000 
কমগাওয়াট চুর্িবদ্ধ কস্টামরজ প্রেমল্পর রামজযর ক্রমবধনমার্ কপাটন মফার্েওর অ্র্যতম বৃহত্তম কস্টামরজ 
প্রেল্প। এই প্রেল্পগুমো র্বায়র্মযাগয ির্ি বযবহার েমর র্র্উ ইয়মেন র 1.2 েক্ষ বার্ডর র্বেযুমতর 
চার্হো পূরমণ সাহাযয েরমব। উপরন্তু, এই প্রেল্প এই দ্রুত বধনর্িীে েমনসংস্থার্ িাত চার্েময় কযমত 
সাহাযয েরমব।  
  
গ্রীর্ এর্াবেন  ওয়াকন ম্বফাসনম্বক প্রবেক্ষর্ স্টদ্ওয়া: র্র্উ ইয়মেন র ত্বরার্িত পুর্র্নবীেরণমযাগয ির্ি উন্নয়র্ 
েমনসূচী হাজার হাজার ভামো কবতমর্র েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমে। সেে র্র্উ ইয়েন বাসী এই িামতর 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/Tier-Four


 

 

প্রবৃর্দ্ধ কেমে সরাসর্র উপেৃত হমব তা র্র্র্িত েরমত, রাজয SUNY কস্টার্র্ ব্রুে (SUNY Stony 
Brook) এবং ফার্মনংমডে কস্টট েমেজ (Farmingdale State College) র্ভর্ত্তে এেটি র্তুর্ 
অ্ফমিার উইন্ড কট্রর্র্ং ইর্র্স্টটিউমট (Offshore Wind Training Institute) 20 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ 
ডোর র্বর্র্ময়াগ েরমে। ইর্র্স্টটিউট অ্ন্তত 2,500 জর্ র্র্উ ইয়েন বাসীমের বাতাস এবং 
পুর্র্নবীেরণমযাগয ভামো কবতমর্র োমজর জর্য প্রর্িক্ষণ কেমব। র্র্উ ইয়েন  কস্টট এর্ার্জন  র্রসাচন  
অ্যান্ড কডমভেপমমন্ট অ্ের্রটি (New York State Energy Research and Development 
Authority) এবং কস্টট ইউর্র্ভার্সনটি অ্ফ র্র্উ ইয়েন  (State University of New York) আমামের 
SUNY র্সমস্টম বযবহার এবং 2021 সামের গ্রীমে শুরু েরা শ্রর্মেমের প্রেম েমের জর্য উন্নত 
প্রযুর্ি প্রর্িক্ষণ অ্ংিীোরমের জর্য প্রেম আমবের্ জার্র েরমব।  
  
র্র্উ ইয়েন  রামজযর প্রায় 130,000 ভবমর্র জর্য ববেযুর্তেরণ সমাধার্ র্র্মনামণ 700 র্মর্েয়র্ 
মার্েন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ েরমে, যার মমধয রময়মে র্বর্ভন্ন র্হট পাম্প প্রযরু্ি, এবং র্তুর্ র্হট পাম্প 
বাজামরর জর্য 14,000 েমীর প্রর্িক্ষণ। প্রর্ির্ক্ষত েমীমের প্রায় 25 িতাংি অ্র্গ্রসর সম্প্রোয় বা 
অ্গ্রার্ধোরযিু জর্সংিযা কেমে হমব।  
ভবর্ এবং পর্রবহর্ িামত আমামের প্রমচষ্ট্ার সামে, আমামের সমগ্র সবুজ অ্েনর্ীর্ত পুর্রুদ্ধার 6 
র্মর্েয়র্ বার্ডমত র্বেযুৎ প্রোমর্র জর্য 12,400 কমগাওয়াট সবুজ ির্ি বতর্র েরমব, সরাসর্র 
50,000 েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব, এবং 29 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমররও কবর্ি সরোরী এবং 
কবসরোর্র র্বর্র্ময়াগমে উেীর্পত েরমব, পর্রমবি র্যায়র্বচার ের্মউর্র্টিমে সরবরাহ েরার সামে 
এবং সমস্ত র্র্উ ইয়েন বাসী উপেৃত েরমব আমামের োবনর্-মিু জেবায়ুর ভর্বষযৎ র্র্র্িত েমর।  
  
র্র্উ ইয়মেন র অ্বোঠামমা র্র্মনাণ ও ির্িিােী েরণ  
  
বর্উ ইয়কন  বসটির বমডটাউর্ ওম্বয়ম্বের পরূ্রুন্নয়র্: র্র্উ ইয়েন  কস্টট েীঘনর্ের্ ধমর র্র্উ ইয়েন  
র্সটির সব কচময় সফে এবং রূপান্তরমূেে সামর্ষ্ট্ে উন্নয়র্ প্রেমল্পর কর্তৃত্ব র্েময়মে, বযাটার্র পােন  
র্সটি কেমে রুজমভি আইেযান্ড অ্বর্ধ, তার সামে টাইমস কস্কায়ামরর রূপান্তর পযনন্ত । এই বের, 
গভর্নর ইর্তমমধযই বহু েিে পমর র্র্উ ইয়মেন র সব কচময় উচ্চার্ভোষী পর্রবহর্ এবং পর্রোঠামমার 
আপমগ্রড, 1.6 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর ময়র্র্হার্ কট্রর্ হমের, উমদ্বাধমর্র কঘাষণা েমরমের্, এবং 
ময়র্র্হার্ কট্রর্ হে পযনন্ত হাই োইমর্র সম্প্রসারণ েরার পর্রেল্পর্া েরমের্। 2021 সামে র্র্উ ইয়েন  
কস্টট এেটি সাহসী ট্রার্র্জট-র্ভর্ত্তে উন্নয়র্ পর্রেল্পর্ার মাধযমম র্মডটাউর্ ওময়মস্টর র্বল্ডআউট 
এবং সংমযাগ সম্পন্ন েরার জর্য কসই অ্গ্রগর্ত গমড তুেমব। 51 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর এই 
পর্রেল্পর্াটি 196,000টি েমনসংস্থার্, র্তুর্ বর্হরঙ্গর্ স্থার্, সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, উন্নত 
গণপর্রবহর্ এবং পেচারীমের সংমযাগ বতর্র েরমব এবং ক্রমবধনমার্ মযার্হাটর্ অ্ঞ্চমে বার্ণর্জযে ও 
সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসমর্র সুমযাগ বতর্র েরমব। বহুমুিী পর্রেল্পর্াটির মমধয আমে:  
  

     স্টপাটন  অর্বরটি িাস টাবমনর্াম্বলর (Port Authority Bus Terminal) প্রবতস্থ্াপর্: র্র্উ ইয়েন  এবং র্র্উ 
জার্সনর কপাটন  অ্ের্রটি (Port Authority of New York and New Jersey) পুরমর্া টার্মনর্ামের 
পর্রবমতন  এেটি র্তুর্ অ্তযাধুর্র্ে কফর্সর্েটি র্েময় বের্র্ে এে চতুেনাংি যািীমের পর্রমষবা প্রোর্ 
েরমব। এই প্রেল্পটি শুধুমািই িহমরর রাস্তায় যার্জট েমামব এবং বায়রু মার্ উন্নত েরমব তাই 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000138HNQAA2
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-moynihan-train-hall-new-york-city
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-connect-high-line-new-moynihan-train-hall-part-2021-state


 

 

র্য় বরং মযার্হাটমর্র পর্িম র্েে কেমে গণপর্রবহণমে রূপান্তর্রত েরমব। ভর্বষযমতর বাস 
টার্মনর্ামের র্চি এিামর্ পাওয়া যামব।  
  

     এম্পায়ার স্টেের্ কমম্বেক্সটির (Empire Station Complex) উন্নয়র্ করা: 2021 সামের 1ো 
জার্ুয়ার্র তার্রমি সমূ্পণন হওয়ার সামে জর্সাধারমণর জর্য ময়র্র্হার্ করে হেটি কিাোর পর, 
রাজযটি রাস্তার ঠিে উমিা র্েমে োো র্বেযমার্ কপর্ কস্টিমর্র (Penn Station) র্েমে মমর্ামযাগ 
কেমব। রাজযটি র্বেযমার্ কস্টিমর্র পুর্গনঠর্ এবং ট্রযামের ক্ষমতা কযাগ েরার জর্য এেটি বযাপে 
16 র্বর্েয়র্ ডোমরর প্রেল্প শুরু েরমব। কপর্ কস্টিমর্র ের্ক্ষমণ সম্পর্ত্ত অ্জন মর্র মাধযমম, র্বেম্ব 
েমামর্ার জর্য আমরা েমমেেটিমে 40 িতাংমির কবর্ি কট্রমর্র ধারণক্ষমতা এবং েমপমক্ষ আটটি 
সংমযার্জত ভূগভন স্থ ট্রযাে সম্প্রসারণ েরমত পার্র এবং প্রর্তর্ের্ এটির দ্বারা সরবরাহ েরা 
600,000-এর কবর্ি যািীমের জর্য র্ক্রয়ােোপগুর্ে উন্নত েরমত পার্র। র্বেযমার্ কস্টির্ 
পুর্র্র্নমনামণর জর্য করন্ডার্রং এিামর্ পাওয়াযামব।  
 
এই ববর্িষ্ট্যমূেে পর্রবহর্ প্রেল্প প্রায় 60,000 সরাসর্র েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব, এবং র্র্উ ইয়েন  
কস্টট র্র্উ জার্সন ট্রার্র্জট (New Jersey Transit), অ্যামট্রযাে (Amtrak) এবং কফডামরে 
সরোরগুর্ের সামে োজ েরমত প্রস্তুত এই অ্ঞ্চমের ভর্বষযমতর জর্য এই ঐর্তহার্সে র্বর্র্ময়াগ 
ভাগাভার্গ েরমত। কপর্ কস্টিমর্র রূপান্তর কগটওময় প্রেল্পমে তার র্হমসমবর মমধয কর্য়, যার মমধয 
রময়মে েটুি সুডঙ্গ যা পর্িম কেমে হাডসর্ পার েমর আমরা কট্রর্ র্র্ময় আসার জর্য এবং র্বেযমার্ 
েটুি সুডমঙ্গর সংস্কার, যা র্র্উ জার্সন এবং তা অ্র্তক্রম েমর কট্রর্ সুডমঙ্গর কমাট সংিযা চামর র্র্ময় 
আমস।  

  
     সাশ্রয়ী আিাসর্ এিং সম্প্রদ্াম্বয়র সংস্কার: র্তুর্ পর্রবহর্ েমমেেমে এেটি ের্নারমস্টার্ র্হসামব 

ধমর, র্মডটাউর্ পর্িম উন্নয়র্ এোোয় র্তুর্ আবাসর্ এবং বার্ণর্জযে উন্নয়র্ সুমযাগ অ্ন্তভুন ি 
েরা হমব। কমাট, ব্রডওময় কেমে হাডসর্ পযনন্ত র্বসৃ্তত এোোয় 14টি র্বর্ল্ডং অ্ন্তভুন ি েরা হমব যা 
20 র্মর্েয়র্ বগন ফুমটরও িুচমরা, বার্ণর্জযে এবং আবার্সে উন্নয়র্ উৎপাের্ েরমব এবং এেটি 
পর্রবহর্, চাের্র, এবং সরু্বধা সমৃদ্ধ ের্মউর্র্টিমত সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসমর্র 1,400টি ইউর্র্ট 
প্রোর্ েরমব।  
  

     বপয়ার 76 এর বর্উ ওয়াটারফ্রন্ট পাকন : জার্ভটস কসন্টার (Javits Center) এবং 36তম রাস্তার 
পর্িমম অ্বর্স্থত, রাজযটি র্পয়ার 76 কে র্র্য় ইয়েন  পুর্েি র্ডপাটন মমমন্টর (NYPD) গার্ডর কটা 
পাউন্ড কেমে হাডসর্ র্রভার পামেন র 5.6 এের সম্প্রসারমণর রূপান্তমরর োজ েরমব। স্বল্প কময়ামে, 
এটি এেটি চমৎোর পাবর্েে কস্পস হমত পামর যা পযনটেমের ওয়াটারফ্রমন্টর প্রমবিার্ধোমরর 
অ্র্ুমর্ত কেয় যির্ হাডসর্ র্রভার পােন  ট্রাস্ট (Hudson River Park Trust) র্পয়ামরর েীঘনমময়ােী 
ভর্বষযমতর জর্য পর্রেল্পর্া বতর্র েমর। র্পয়ামরর 76 এর র্চিগুর্ে এিামর্ পাওয়া যামব।  
  

     োবভটস স্টসন্টাম্বরর সম্প্রসারর্: 1.2 র্মর্েয়র্ বগন ফুট, জযােব কে জার্ভটস কসন্টামরর (Jacob K. 
Javits Center) 1.5 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর সম্প্রসারণ 2021 সামে সম্পন্ন হমব, যা কেমির 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BNC_24_Port_Authorty.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Penn_Station_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rendering_of_Pier_76.pdf


 

 

বযস্ততম ের্মভর্ির্ কসন্টামরর ধারণ ক্ষমতা 50 িতাংি বৃর্দ্ধ েরমব। এই সম্প্রসারমণর মমধয োেমব 
1,500 মার্ুমষর জর্য এেটি োমের পযার্ভর্েয়র্ এবং বাইমরর োে; এেটি এে এেমরর োমের 
িামার; হাডসর্ র্রভার র্ভউমজর সামে এেটি 54,000 বগন ফুমটর র্বমিষ ইমভন্ট কস্পস; 90,000 
বগন ফুট র্তুর্ প্রেিনর্ীর স্থার্ যা 500,000 বগন ফুট সমর্ন্বত প্রেিনর্ীর স্থার্ বতর্র েরমব; এবং 
র্ভড এবং েষূণ েমামত এেটি ট্রাে মািনার্েং কফর্সর্েটি। 
বর্উ ইয়কন  বিমার্িন্দরগুবলর আযুবর্কীকরর্:  
  

     র্তুর্ লাগাবডন য়া বিমার্িন্দর বর্মনার্ চাবলম্বয় যাওয়া: র্র্উ ইয়েন  োগার্ডন য়া র্বমার্বন্দমরর 
ঐর্তহার্সে 8 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর রূপান্তরণ অ্বযাহত োেমব। কফডামরে সরোমরর োে কেমে 
র্সদ্ধামন্তর এেটি ইর্তবাচে করেডন  পাওয়ার পর, র্র্উ ইয়েন  কস্টট 2 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর 
এয়ারমট্রর্ োগার্ডন য়া (AirTrain LaGuardia) র্র্ময় োজ চার্েময় যামব। উপরন্তু, করাডওময় 
কর্টওয়ামেন র কবর্ির ভাগ এই বের সম্পন্ন হমব এবং র্বমার্বন্দমরর পবূন র্েমে কডিার র্তুর্ 
অ্তযাধুর্র্ে টার্মনর্াে এবং ের্মোমসনর উমেিমযাগয অ্গ্রগর্ত র্চর্িত েরমব। যির্ সমূ্পণন হমব, র্তুর্ 
োগার্ডন য়া (LaGuardia) 1995 সাে কেমে মার্েন র্ যুিরামে র্র্র্মনত প্রেম র্তুর্ প্রধার্ র্বমার্বন্দর 
হমব। র্তুর্ োগার্ডন য়া বেমর 30 র্মর্েয়মর্রও কবর্ি যািীমের পর্রমষবা প্রোর্ েরমব এবং 14,000 
েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব।  

     JFK বিমার্িন্দম্বরর রূপান্তর অিোহত রাখা: র্র্উ ইয়েন  কস্টট জর্ এফ কেমর্র্ড আন্তজন ার্তে 
র্বমার্বন্দরমে (John F. Kennedy International Airport) 21তম িতাব্দীর জর্য র্র্র্মনত এেটি 
আধুর্র্ে র্বমার্বন্দমর রূপান্তমরর জর্য 13 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর পর্রেল্পর্া অ্বযাহত রািমব। 
যির্ সমূ্পণন হমব, র্তুর্ JFK বেমর সামড 75 র্মর্েওমর্রও কবর্ি যািী র্র্রাপমে এবং েক্ষতার 
সামে পর্রমষবা প্রোর্ েরমব। এই প্রেমল্প প্রায় 30,000 েমনসংস্থার্ সরৃ্ষ্ট্ েরমব বমে আিা েরা 
হয়। JFK র্বমার্বন্দর রূপান্তমরর অ্ংি র্হমসমব, রাে র্েউ গামডন র্ ইন্টারমচমঞ্জর আধুর্র্েীেরণ 
েরমে, যা বের্র্ে 2,00,000 এরও কবিী যার্বাহর্মে পর্রমষবা প্রোর্ েমর। 700 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ 
ডোমরর এই প্রেমল্পর চূডান্ত পযনায় 2022 সামে সম্পন্ন হমব।  

     আপম্বেট বিমার্িন্দম্বরর অর্ননর্বতক উন্নয়র্ এিং পরু্রুজ্জীবিতকরর্ (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization): আপমস্টট র্বমার্বন্দমরর অ্েননর্র্তে উন্নয়র্ এবং 
পুর্রুজ্জীর্বতেরণ প্রর্তমযার্গতার মাধযমম 200 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়ামগর উপর র্ভর্ত্ত 
েমর গমড তুমে গভর্নর অ্বযাহত পুর্র্নবীেরণ এবং আধুর্র্েীেরমণর জর্য র্দ্বতীয় রাউমন্ড অ্র্তর্রি 
100 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর অ্ঙ্গীোর েরমবর্। অ্েনায়মর্ অ্ন্তভুন ি হমব বর্ধনত র্র্রাপত্তা স্ক্রীর্র্ং, 
সম্প্রসার্রত এবং পুর্বনাসর্ েরা টার্মনর্াে, অ্তযাধুর্র্ে কবার্ডন ং ের্মোসন এবং োমডর এোো, এবং 
কযাগামযাগর্বহীর্ প্রযুর্িমত উদ্ভাবর্।  

  
লক্ষ লক্ষ বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ের্ে গর্ পবরিহর্ উন্নত করা:  
   

     স্টসকন্ড এবভবর্উ সািওম্বয় এক্সম্বটর্েম্বর্র II পযনায়: কমমট্রাপর্েটার্ ট্রান্সমপামটন ির্ অ্মোর্রটি 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) এর আমরা কেন্দ্রীয় অ্েনায়র্ মর্রয়াভামব প্রময়াজর্ 
যামত তারা এই অ্ঞ্চমের সহায়তায় তামের অ্পর্রহাযন ভূর্মো অ্বযাহত রািমত পামর। তা োডাও, 
তারা তামের ঐর্তহার্সে 51.5 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর 2020-2024 মূেধর্ পর্রেল্পর্া 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-new-arrivals-and-departures-hall-terminal-b-part-8-billion
https://www.ny.gov/transforming-jfk-airport/transforming-jfk-21st-century#project-updates


 

 

(2020-2024 Capital Plan) বাস্তবায়র্ েরমত প্রর্তশ্রুর্তবদ্ধ। COVID-19 দ্বারা সষৃ্ট্ তহর্বমের 
অ্র্র্িয়তা সমাধামর্র পর, MTA 2021 সামে এমগামব এমর্ প্রেমল্পর মাধযমম এই েমনসূচীমে ট্রযামে 
র্ফর্রময় আর্মব, কযমর্ কমরামমতর প্রেল্প, র্সগর্যাে আধুর্র্েীেরণ এবং ADA অ্যামেসমযাগযতার 
প্রেল্প। অ্র্যার্য সমর্েনত প্রেমল্পর মমধয রময়মে আপমগ্রড েরা কস্টির্, হাজার হাজার র্তুর্ বাস 
এবং কট্রর্ গার্ড, এবং কসতু, সুডঙ্গ এবং অ্র্যার্য পর্রোঠামমার জর্য গুরুত্বপূণন রক্ষণামবক্ষণ এবং 
আপমগ্রড। উপরন্তু, প্রময়াজর্ীয় বহু-বেমরর কফডামরে সহায়তায়, MTA কসমেন্ড এর্ভর্র্উ সাবওময় 
আমরা প্রসার্রত েরমব, 96তম র্িট কেমে 125তম র্িট পযনন্ত।  

     লং আইলোন্ড স্টরইলম্বরাম্বডর (Long Island Rail Road, LIRR) তৃতীয় ট্রোক প্রকল্পঃ েং আইেযান্ড 
করে করামডর ঐর্তহার্সে এবং রূপান্তরমূেে তৃতীয় ট্রযাে প্রেল্প কফ্লারাে পােন  এবং র্হেসর্ভমের 
মমধয LIRR এর কমইর্ োইমর্র এেটি গুরুত্বপূণন 9.8 মাইে বরাবর এেটি র্তুর্ তৃতীয় ট্রযাে 
সম্পন্ন েরমব ট্রযামের ধারণ ক্ষমতা বাডামত, র্র্ভন রমযাগযতা বাডামত, এবং LIRR এর গ্রাহেমের 
জর্য পর্রমষবা উমেিমযাগযভামব সমৃদ্ধ েরমত। 2.6 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর এই প্রেমল্পর মমধয 
রময়মে অ্র্তর্রি পার্েন ং গযামরজ র্র্মনাণ, কস্টিমর্র সংস্কার, র্তুর্ এবং সংস্কারেৃত কসতু, এবং 
আধুর্র্ে ট্রযাে এবং র্সগর্যাে পর্রোঠামমা। 2021 সামের কিমষর মমধয MTA কমইর্োইমর্ কগ্রড 
ক্রর্সং এর্ের্মমর্িমর্র আটটি সম্পন্ন েমর কফেমব, যার মমধয েয়টিমত র্তুর্ যার্বাহমর্র আন্ডারপাস 
োেমব।  

  
মহাসডক, সডক ও স্টসতু সম্পম্বকন  হালর্াগাদ্কৃত তর্ে:  
 হান্টস পম্বয়ম্বন্ট প্রম্বিোবযকার: র্র্উ ইয়েন  কস্টট হান্টস পময়ন্ট ফুড র্ডর্ির্বউির্ কসন্টামর (Hunts 
Point Food Distribution Center) েমনরত ট্রােগুর্ের জর্য ব্রুের্ার এেমপ্রসওময় এবং কির্রডার্ 
বুমেভাডন  কেমে সরাসর্র প্রমবিার্ধোর বতর্র েরমত 1.7 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ েরমব। 
হাইওময়র পুর্ঃর্ডজাইর্ স্থার্ীয় সডেপে কেমে ট্রযার্ফেমে সর্রময় র্র্ময় যামব যা কেমির সমবনাচ্চ 
হাাঁপার্র্ আক্রান্ত কয কোমর্া কবামরামত িব্দ এবং বায় ুেষূণমে উমেিমযাগযভামব হ্রাস েরমব। প্রেল্পটি 
2025 সামের বসমন্ত সম্পন্ন হওয়ার জর্য র্র্ধনার্রত।  
  
I-390/490 ইন্টারম্বচম্বঞ্জর উন্নবতগুবল: 2021 সামে, রাজয রুট 31, রুট 390 এবং মর্মরা োউর্ন্টর 
ইন্টারমস্টট 390/490 ইন্টারমচঞ্জ বরাবর ট্রার্ফে প্রবাহ সহজ ও উন্নত েরার জর্য 150 র্মর্েয়র্ 
মার্েন র্ ডোমরর এেটি প্রেল্প সম্পন্ন েরমব। এই ইন্টারমচঞ্জ প্রর্তর্ের্ প্রায় 200,000 কমাটরচােমের 
জর্য এেটি গুরুত্বপূণন সংমযাগ র্হমসমব োজ েরমব।  
বর্উিাগন-বিকর্ বিে পরু্রায় সাোম্বর্া: হাডসর্ র্েীর উপর কসতুর উত্তর স্পযামর্ এেটি পণূন কডে 
প্রর্তস্থাপর্ সম্পন্ন েরার জর্য রাজয র্র্উবাগন র্বের্ কসতুর োজ চার্েময় যামব। পুর্ঃসজ্জা করাডওময় 
র্র্রাপত্তা, চাের্ার ক্ষমতা, এবং স্থার্য়ত্ব উন্নত েরমব। এই 95 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ 
2022 সামে সম্পন্ন হমব, র্র্ধনার্রত সমময়র র্য় মাস আমগ।  
সাইরাবকউে I-81 ভায়াডাক্ট প্রবতস্থ্াপর্ করা: রাজয সাইরার্েউমজ আন্তঃরাজয 81 ভায়াডাক্ট 
প্রর্তস্থাপমর্র প্রস্তামবর এেটি পর্রমবিগত এবং সবনজর্ীর্ পযনামোচর্া পর্রচাের্া েরমব। 1.9 র্বর্েয়র্ 
মার্েন র্ ডোমরর এই প্রেল্প সম্প্রোয়গুর্েমে সংযিু েরমব এবং র্তুর্ আবার্সে ও বার্ণর্জযে 
উন্নয়মর্র সুমযাগ সৃর্ষ্ট্ েরমব। প্রেল্পটির োজ 2022 সামের কিমষর র্েমে শুরু হমব বমে আিা 
েরা হমি।  



 

 

  
গভর্নর কুওমমা র্র্উ ইয়েন  কস্টট জমুড কবি র্েেু প্রধার্ পর্রোঠামমা আপমডমটর অ্গ্রগর্ত কঘাষণা 
েমরমের্ যা র্তুর্ পাবর্েে কস্পস িুেমত, পযনটর্ আেষনণ েরমত এবং েমনসংস্থার্ সরৃ্ষ্ট্র জর্য 
সম্প্রোময়ম  র্বর্র্ময়াগ েমর।  
  
িাফাম্বলা স্কাইওম্বয়: গভর্নর কুওমমা বামফমোর িহরতেীমত স্কাইওময় কসতু অ্পসারমণর মাধযমম 
উন্নয়মর্র জর্য ওয়াটারফ্রন্ট অ্যামেস সমবনাচ্চ েরমত এবং 45 এের পযনন্ত জর্ম িার্ে েরমত এেটি 
বৃহৎ আোমরর পর্রেল্পর্া এবং র্েিার প্রমচষ্ট্া শুরু েমরমের্ এটিমে এেটি েিনর্ীয় পামেন  
রূপান্তর্রত েরার জর্য। র্র্উ ইয়েন  কস্টট এই বের পর্রমবি পযনামোচর্া প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন েরমব এবং 
কফডামরে অ্র্ুমমাের্ র্র্ময়, এই বের োজ শুরু েরার জর্য প্রস্তুত হমব।  
  
অোলিাবর্ স্কাইওম্বয়র রূপান্তর: অ্যােবার্র্ িহমরর সামে 11.4 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর 
অ্ংিীোর্রমত্বর মাধযমম, রাজয এেটি স্বল্প বযবহৃত আন্তঃরাজয প্রস্থার্ র   যাম্পমে এেটি র্ান্দর্র্ে 
প্রমমমর্ড, ইমভন্ট কস্পস, এবং আমবনার র্হে এবং কির্রডার্ ফাাঁো এোোর সামে অ্যােবার্র্র 
ওয়যারহাউজ কজোর সামে সংমযাগোরী এেটি প্রমবিমযাগয কিয়ার েরা-বযবহামরর পে সহ 
আইের্র্ে বরর্িে পামেন  রূপান্তর্রত েরমে।, র্র্মনাণ এই বের সম্পন্ন হমব।  
 
বিংহোমটর্ ইউবর্ভাবসনটি (Binghamton University) স্টহল্র্ সাম্বয়ম্বন্সস কোম্পাস: 2021 সামে, 
র্বংহযামটর্ র্বির্বেযােয় তার রূপান্তরমূেে, 287 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর, 13 এের স্বাস্থয র্বজ্ঞার্ 
েযাম্পাস সমূ্পণন েরমব জর্সর্ র্সটির িহরতেীমত। এর মমধয রময়মে 108,000 বগন ফুমটর কডোর 
েমেজ অ্ফ র্ার্সনং এন্ড কহল্ে সাময়মন্সস (Decker College of Nursing and Health Sciences), 
যা এই বসমন্ত িত িত র্িক্ষােীমে স্বাগত জার্ামব; ফামমনর্স এবং ফামনার্সউটিেযাে সাময়মন্সস-এর 
এেটি র্তুর্ 105,000 বগন ফুট সু্কে, যামত 350টিরও কবর্ি অ্র্ুষে, েমনচারী এবং োি রময়মে; 
েমডন স হাসপাতামের (Lourdes Hospital) সামে কযৌে উমেযামগ এেটি র্তুর্ এল্ডার কেয়ার টির্চং 
র্ির্র্ে; এবং এেটি ফামনামোের্জেযাে R&D কফর্সর্েটি। সামর্গ্রেভামব এই প্রেল্প 225টিরও কবর্ি 
র্তুর্ েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব এবং 200টিরও কবর্ি র্র্মনাণ োমজর সামে জর্ডত োেমব।  
  
উটিকায় বর্উ স্টমাহক ভোবল স্টহল্র্ বসম্বেম হাসপাতাল (Mohawk Valley Health System 
Hospital): এ বের উটিো িহমরর িহরতেীমত কমাহে ভযার্ে কহল্ে র্সমস্টমমর 548 র্মর্েয়র্ 
মার্েন র্ ডোমরর র্তুর্ অ্তযাধুর্র্ে হাসপাতামের োজ অ্বযাহত োেমব। 672,000 বগন ফুট, র্য় 
তো, 373 িযযা র্বর্িষ্ট্ কফর্সর্েটিটি 2023 সামের মমধয সম্পন্ন হমব বমে ধারণা েরা হমি।  
  
স্টিলমন্ট এবরর্া সম্পরূ্ন করা: কবেমন্ট পােন  পুর্ঃউন্নয়র্ এেটি 19,000 আসর্ র্বর্িষ্ট্ এেটি 
এর্রর্ার দ্বারা 43 এের স্বল্প বযবহৃত পার্েন ং েট প্রর্তস্থাপর্ েরমে যা র্র্উ ইয়েন  আইেযান্ডার 
(New York Islanders) হর্ে েেমে েং আইেযামন্ড র্ফর্রময় আর্মব। এর্রর্াটিমত এেটি র্বিমামর্র 
িুচরা গ্রাম, এবং এেটি র্তুর্ কহামটে অ্ন্তভুন ি। র্র্উ ইয়েন  এর্রর্া পাটন র্াসন (New York Arena 
Partners) 350,000 বগন ফুট উন্নয়মর্র কর্তৃত্ব র্েমি, যা 115 বেমরর পুরমর্া কঘাডমেৌড কেমন্দ্র 
1.3 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর কবসরোরী র্বর্র্ময়াগ আর্মে। এই প্রেমল্পর মমধয রময়মে র্র্েটবতী 



 

 

েটুি ের্মউর্র্টি পামেন র সংস্কারও, র্তুর্ ের্মউর্র্টি কস্পস এবং 40 বেমরর মমধয প্রেম র্তুর্ 
LIRR করে কস্টির্। র্র্মনাণ োজ ভামোভামব চেমে, 2021-2022 সামের NHL কমৌসুমম এর্রন্রোজ 
সমাপ্ত হমব বমে আিা েরা হয়; 2021 সামের বসমন্ত পূবনমুিী LIRR পর্রমষবা চােু হমব। সব 
র্মর্েময়, এই প্রেল্প র্র্মনাণ োমজর সময় জমুড এবং এেবার সম্পন্ন হওয়ার পর 12,000 প্রতযক্ষ ও 
পমরাক্ষ েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব।   
  
স্টি পাম্বকন র পরু্গনঠর্: রাজয র্াইমট্রামজর্ েষূণ 50 িতাংমির কবর্ি েমামত এবং োন্টটিমে এেটি 
র্বেযমার্ সমুমদ্রর আউটফমের সামে সংযুি েরমত 439 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর কব পােন  
ের্মভয়ান্স প্রেমল্প (Bay Park Conveyance Project) র্াসাউ োউর্ন্টর সামে োজ েরমে। এই 
1.2 র্বর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর এই র্বর্র্ময়াগ পার্র্র মামর্র র্াটেীয় উন্নর্ত ঘটামব এবং তার সামে 
মািন দ্বীপগুর্ের দ্রুত অ্বর্র্ত ঘটমব যা ের্ক্ষণ র্াসাউ োউর্ন্টর জর্য বর্যা সরুক্ষার জর্য এেটি 
প্রােৃর্তে বাধা প্রোর্ েরমব। 2021 সামে, কব পােন  আউটমফ্লা র্সমস্টমমর র্র্মনাণ শুরু হমব। কব 
পােন  প্রেমল্পর র্চিগুর্ে এিামর্ পাওয়া যামব।  
  
ROC দ্ো বরভারওম্বয়: র্রভারওময় করামচস্টার পুর্ঃউন্নয়র্ প্রেল্প (Riverway Rochester 
redevelopment project), যা 50 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর র্র্উ ইয়েন  কস্টট র্বর্র্ময়াগ দ্বারা 
সমর্েনত, তা 2021 সামে তার অ্মধনমেরও কবর্ি প্রেল্প সমূ্পণনহয়ার সমঙ্গ কবি েময়েটি গুরুত্বপূণন 
মাইেফেে অ্জন র্ েরমব, যার মমধয রময়মে ব্লু ক্রস এর্রর্া এেমচঞ্জ সম্প্রসারণ (Blue Cross 
Arena Exchange Expansion) এবং ওময়স্ট র্রভার ফ্লাডওয়াে প্রেল্প (West River floodwall 
projects), এবং তার সামে চােনস েযারে পামেন র বড মামপর সংস্কার।  
  
স্টলম্বগালোন্ড: অ্মরঞ্জ োউর্ন্টর 150 এের কেমগােযান্ড র্েম পােন  এই বের কিাো হমব। 420 
র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ মহামারীর পর পযনটেমের র্র্উ ইয়মেন  র্ফর্রময় আর্মব এবং প্রায় 
1,000টি েমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট্ েরমব।  
  
র্তুর্ স্টহায়াইটম্বফস বমড স্টেের্ লে: কহায়াইটমফস মাউমন্টর্ 2019 সামে এেটি র্বধ্বংসী 
অ্র্িোমণ্ডর পর এেটি 14 র্মর্েয়র্ মার্েন র্ ডোমরর র্মড কস্টির্ েজ পুর্র্র্নমনাণ। র্তুর্ েজটি 
সীর্মত পর্রমষবা সহ 2020-21 র্স্ক কমৌসুমমর জর্য কিাো এবং এই বের সমূ্পণন েরা হমব। 
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