
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 2019 র্োয়বিচার এম্বেন্ডার (2019 JUSTICE AGENDA) আউটলাইর্ করম্বলর্ঃ 
এখর্ই সঠিক সময়  

  

র্িম স্টেট অি দ্ে স্টেট ভাষম্বে (State of the State Address), গভর্নর সিার ের্ে সম্পেূন সত্ে 
র্োয়বিচাম্বরর প্রবত্শ্রুবত্ বর্বিত্ করার ের্ে এম্বেন্ডাটি অগ্রসর করম্বলর্  

  

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্ঃ "আমাম্বদ্র সীলম্বমাহম্বর স্টলখা আম্বে মহার্ বর্উ ইয়কন  স্টেট (Great State 

of New York)। আপর্ারা বক োম্বর্র্ স্টকর্ বর্উ ইয়কন  মহার্? কারে বর্উ ইয়কন  বিম্বভদ্ম্বক বিভক্ত 

কম্বর েয়লাভ এই ধারো অস্বীকার কম্বর এিং একবিত্ হম্বয় বিকাম্বে বিশ্বাস কম্বর। বর্উ ইয়কন  মহার্ 

কারে আমরা কবমউবর্টি ও পারস্পবরকত্ায় বিশ্বাস কবর এিং আমরা বিশ্বাস কবর স্টসই স্টভােই 

সিনাবধক মহার্ স্টেখাম্বর্ সিনাবধক সংখেক মার্ষু অংে স্টর্য়। আমরা মহার্ কারে আমরা বিশ্বাস 

কবর চার অক্ষম্বরর সি স্টেম্বক েবক্তোলী েব্দ এখম্বর্া ভাম্বলািাসা। ঘৃো র্য়। বর্উ ইয়কন  আপর্াম্বদ্র 

ভাম্বলািাম্বস এিং আমাম্বদ্র স্টেটম্বক মহার্ িার্ায় আমাম্বদ্র স্টেম্বটর ঘৃোর প্রবত্ অসহর্েীলত্া। 
এটিই বর্উ ইয়কন । এিং আমরা ো আমরা ত্াই। এিং োবত্র প্রবত্ এটি আমাম্বদ্র িাত্ন া।"  

  

স্টেডাম্বরল সরকার েখর্ বিেৃঙ্খল এিং অচলািস্থা চলম্বে, গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন ম্বক প্রভাবিত্ 

কম্বর এমর্ সি প্রধার্ সমসোর স্টক্ষম্বি সামম্বর্র বদ্ম্বক অগ্রসর হম্বত্ স্টর্তৃ্ত্ব বদ্ম্বের্  

  

অেন িের 2020 বর্িনাহী িাম্বেট (FY 2020 Executive Budget) বর্উ ইয়কন িাসীম্বক ওয়াবেংটম্বর্র 

বিধ্বংসী স্টেডাম্বরল আক্রমে স্টেম্বক রক্ষা কম্বর, মধেবিত্তম্বদ্র েবক্তোলী কম্বর, পবরম্বিে বর্রাপদ্ 

রাম্বখ, বেক্ষা স্টক্ষম্বি অভূত্পিূন বিবর্ম্বয়াগ প্রদ্ার্ কম্বর, বভম্বের উপর অেন বর্ধনারে িাস্তিায়র্ কম্বর, 

প্রাপ্তিয়স্কম্বদ্র ভাং িেিহার বিধ কম্বর, আমাম্বদ্র কবমউবর্টির স্বাস্থে রক্ষা কম্বর এিং আমাম্বদ্র 

পবরকাঠাম্বমাম্বক অগ্রসর কম্বর  

  

2019 স্টেট অি দ্ে স্টেট িই পাওয়া োম্বি এখাম্বর্  

  
  

 গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে তার 2019 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষণ দদ্মের্। গভর্নমরর 2019 

র্যায়দবচার এমজন্ডা সবার জর্য সমূ্পণন সতয র্যায়দবচামরর প্রদতশ্রুদত দর্দিত েমর। স্টেডামরে সরোর যখর্ 

দবশৃঙ্খে এবং অ্চোবস্থা চেমে, গভর্নর কুওমমা সামমর্র দদ্মে অ্গ্রসর হমত স্টর্তৃত্ব দদ্মের্। র্যায়দবচার এমজন্ডা 
দর্উ ইয়েন বাসীমে ওয়াদশংটমর্র দবধ্বংসী স্টেডামরে আক্রমণ স্টেমে রক্ষা েমর, মধ্যদবত্তমদ্র শদিশােী েমর, 

পদরমবশ দর্রাপদ্ রামখ, আমামদ্র েদমউদর্টির স্বাস্থয উন্নত েমর এবং এেদবংশ শতাব্দীমত আমামদ্র 

পদরোঠামমামে অ্গ্রসর েমর। ধ্ারাবাদহেভামব র্বম বেমরর মমতা, বামজটটি ভারসামযপূণন এবং বযময়র বৃদি 

দ্ইু শতাংমশর েম। দডমসম্বর মামস, স্টদ্মশর সবনবৃহৎ সামাদজে সংেমটর মুমখামুদখ হময় এবং স্টেডামরে সরোর 
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যখর্ বহু প্রজমের অ্গ্রগদত বাদতে েরমত চামে, গভর্নর কুওমমা তার আইদর্ এমজন্ডা স্টপশ েরমের্ যামত 

দবধ্ার্সভা এই শীষন অ্গ্রাদধ্োরপ্রাপ্ত বযাপামর োজ শুরু েরমত পামর। তার স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষমণ, গভর্নর 

দবধ্ার্সভামে দ্রুত োজ েরার এবং অ্দধ্মবশমর্র প্রেম 100 দদ্মর্ এইসব অ্গ্রাদধ্োমর অ্দবেমম্ব োজ েরার 

আহ্বার্ েরমের্।  

  

"জাতীয় পযনায় এে র্দজরহীর্ চযামেমের মুমখামুদখ হময় এবং যখর্ স্টেডামরে সরোর সমূ্পণনভামব স্টেমম আমে, 

দর্উ ইয়েন  আমামদ্র ইদতহামসর সবনামপক্ষা উৎপাদ্র্শীে এমজন্ডা োযনেরী েরমব এবং আমামদ্র অ্জন মর্র 

স্টরেমডন  আমরা অ্জন র্ যুি েরমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি এেটি সদতযোমরর র্যায়দবচার এমজন্ডা যা 
দর্দিত েমর স্টয আমামদ্র সব স্টেমে অ্ভাবী সু্কেগুদে তহদবমের এেটি র্যাযয ভাগ পায় , ঐদতহাদসে অ্পরাধ্ী 
র্যায়দবচার সংমশাধ্র্ অ্গ্রসর েমর, আমামদ্র স্বাস্থযমসবা রক্ষা েমর, এবং জেবায়ু পদরবতন র্ ও আমামদ্র 

পদরমবশ ও পাদর্ দ্ষূমণর দবরুমি েড়াইময় স্টদ্শমে স্টর্তৃত্ব স্টদ্য়। যখর্ ওয়াদশংটমর্র েট্টর রক্ষণশীেরা দবমভদ্ ও 

জ্বাোদর্ দবশৃঙ্খো দদ্ময় চাদেত হয়, দর্উ ইয়েন  উন্নয়মর্র আমোেদশখা প্রজ্বদেত েরমব এবং মার্ুমষর জীবমর্ 

সদতযোমরর পােনেয ততদর েরমব।"  

  

অ্েন বের 2020 দর্বনাহী বামজটঃ  

• অ্েন বের 2020 দর্বনাহী বামজটটির মূেয সব তহদবমের দভদত্তমত 175.2 দবদেয়র্ মাদেন র্ 

ডোর।  

• স্টেট চাোমর্ার তহদবে 102.0 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর, বৃদি 1.9%।  

• স্বাস্থয ও দশক্ষা বযয় বৃদি 3.6%, দর্বনাহী এমজদি 0.8%।  

  

অেননর্বত্ক র্োয়বিচার  

  

মধেবিম্বত্তর কর কত্ন ম্বর্র স্টেে-ইর্ অিোহত্ রাখাঃ বামজটটি মধ্যদবমত্তর ের েতন মর্র স্টেজ-ইর্ সমেনর্ 

েমর। এইসব সংমশাধ্মর্র অ্ধ্ীমর্, যখর্ েতন র্ পুমরাপুদর স্টেজ-ইর্ হমব তখর্ হার 5.5 শতাংশ ও 6 শতাংমশ 

স্টর্মম যামব - মধ্যদবমত্তর জর্য 20 শতাংশ পযনন্ত আয়ের েতন র্ - এবং 2025 সামের মমধ্য েয় দমদেয়র্ 

োইোমরর জর্য আর্ুমাদর্ে 4.2 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর বাদষনে সঞ্চয় ততদর েরা। র্তুর্ হার স্টেজ-ইর্ হওয়ার 

সামে, এটি হমব 70 বেমরর মমধ্য স্টেমটর মধ্যদবত্ত স্টেণীর জর্য সবনদর্ম্ন ের হার।  

  

বমবলয়বর্য়াম্বরর কর স্টময়াদ্ িৃবধঃ প্রগদতশীেতার সমিৃ েরমত স্টয উন্নয়র্ হময়মে তা রক্ষা েরমত এবং 
দর্উ ইয়মেন র মধ্যদবমত্তর জর্য ের র্যাযযতা দর্দিত েরমত, গভর্নর কুওমমা দমদেয়র্ারমদ্র উপর বতন মার্ ের 

হার স্টে পাাঁচ বেমরর জর্য স্টময়াদ্ বৃদি েরার প্রস্তাব দদ্মের্। এর েমে বাদষনে 4.4 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর রক্ষা 
হমব যা অ্র্যোয় দর্উ ইয়মেন র ভদবষযৎ অ্েননর্দতে সমৃদি দর্রাপদ্ রাখমত দশক্ষা ও পদরোঠামমামত 

অ্তযাবশযেীয় দবদর্ময়াগ েরার জর্য পাওয়া স্টযত র্া।  

  

অত্েন্ত সেল সম্পবত্ত কর সীমা স্থায়ী করাঃ গভর্নর কুওমমা সবনপ্রেম সম্পদত্ত ের সীমামে গভর্নর দহমসমব 

তার প্রেম েযামম্পইমর্র হেমােন  বাদর্ময়দেমের্ এবং তার প্রশাসমর্র প্রেম বেমর এটি এেটি। 2012 সামে ের 

সীমা বাস্তবায়মর্র স্টপ্রা স্টেমে, প্রায় দ্ইু শতাংশ গড় বৃদি হময়মে এবং ের সীমাটি আর্মুাদর্ে 25 দবদেয়র্ 

মাদেন র্ ডোর মূমেযর েরদ্াতার সঞ্চয় ততদর েমরমে। গভর্নর প্রস্তাব দদ্মের্ স্টয দর্উ ইয়েন  এই সম্পদত্ত ের 

সীমাটি টিদেময় রাখুে এবং স্থায়ী স্ট াষণা েরুে, স্টযমর্টি দতদর্ অ্তীমত বমেমের্।  



 

 

  

সদু্ িহর্ (Carried Interest) লুপম্বহাল িন্ধ করাঃ স্টেডামরে আইমর্র এে দবশাে েুপমহামের োরমণ, স্টহজ 

তহদবে বযবস্থাপে ও স্টবসরোদর ইকুইটি দবদর্ময়াগোরীর মমতা স্টদ্মশর দেেু অ্তযন্ত ধ্র্ী বযদি অ্মর্ে মধ্যদবত্ত 

পদরবামরর তুের্ায় েম হামর আয়ের দদ্মে। এই ‘সুদ্ বহর্’ েুপমহামের েমে দর্উ ইয়মেন র মধ্যদবত্ত স্টেণীর 

এেটি বড় বযয় বৃদি হমে এবং স্টেট প্রদত বের প্রায় 100 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর হারামে। সবনাদধ্ে ধ্র্ী 
আমমদরোর্রা র্যাযয অ্ংশ পদরমশাধ্ েরমে তা দর্দিত েরমত, গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়েন  স্টেট আইমর্র 

অ্ধ্ীমর্ ‘সুদ্ বহর্’ েুপমহাে বন্ধ েরার এেটি েযান্ডমােন  পদ্মক্ষপ দর্মত যামের্ এবং এর েমে স্টেডামরে ের 

স্টোমডর এই েুপমহামের োরমণ প্রাপ্ত সুমযাগসুদবধ্া োযনেরভামব দ্রূ েরা যামব।  

  

স্টেট ও স্থার্ীয় কম্বর পেূন বডডাকটিবিবলটির ের্ে লোইঃ গভর্নর কুওমমা েংমগ্রমস দবমবচর্াধ্ীর্ প্রদতটি 

ধ্ামপ স্টেডামরে ের দবমের দবপমক্ষ েড়াই েমরমের্। এটি পাশ হওয়ার পর, স্টেডামরে সরোমরর দবরুমি এই 
অ্নবধ্ ও দর্দদ্নষ্ট আক্রমমণর োরমণ মামো েরমত দর্উ ইয়েন  আমরা দতর্টি স্টেমটর সামে এেত্র হময়মে। গভর্নর 

এই আইমর্র দবরুমি এবং এটি দর্উ ইয়েন  স্টেমটর জর্য স্টযই হুমদে প্রদ্ার্ েমর তার দবরুমি েড়াই চাদেময় 

যামবর্ এবং দতদর্ র্তুর্ স্টডমমাক্রযাটিে প্রদতদর্দধ্ হাউজমে এেদত্রত হময় স্টেট এবং স্থার্ীয় ের (State and 

Local Tax, SALT) দডডােশর্ সমূ্পণনভামব পুর্ঃস্থাপর্ েরার দ্াদব েরমত তাদগদ্ স্টদ্র্।  

  

স্টেডাম্বরল সরকাম্বরর চোম্বলবজং অসাংবিধাবর্ক কর আইর্ ো বর্উ ইয়কন ম্বক টাম্বগনট কম্বর ত্ার 

বিপম্বক্ষ মামলা চাবলম্বয় োওয়াঃ গভর্নর কুওমমা এবং অ্যাটদর্ন স্টজর্ামরে বারবারা দড. আন্ডারউড দর্উ 

ইয়েন  এবং এর েরদ্াতামদ্র ওয়াদশংটমর্র SALT দডডােশর্ সাং াদতেভামব সঙু্কদচত েরা স্টেমে রাখা েরমত 

এেটি মামো দ্াময়র েমরমের্। মামোটি এই যুদিতেন  েমর স্টয র্তুর্ SALT সীমা দর্উ ইয়েন  ও এইরেম 

অ্র্যার্য স্টেটমে টামগনট েমর েরা হময়মে, এবং এটি দর্মজমদ্র দেসেযাে দসিান্ত স্টর্ওয়ার বযাপামর স্টেমটর 

অ্দধ্োর খবন েমর এবং এটি এইসব স্টেমটর েরদ্াতামদ্র সামেসযহীর্ভামব ক্ষদত েরমব। গভর্নর ও অ্যাটদর্ন 
স্টজর্ামরে স্টেটিদশয়া স্টজমস আইর্টির র্দজরহীর্ ও অ্সাংদবধ্াদর্ে SALT দডডােটিদবদেটির উপর সীমাবিতা 
আমরাপ বাদতে েরমত েড়াই চাদেময় যামবর্।  

  

একবিংে েত্াব্দীর পবরকাঠাম্বমা বর্মনাে  

  

োত্ীর সিনিৃহৎ পবরকাঠাম্বমা স্টপ্রাগ্রাম্বম অবত্বরক্ত 150 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ:গভর্নর 

কুওমমা আগামী পাাঁচ বেমর পদরোঠামমা প্রেমে 150 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরার র্দজরহীর্ এেটি 

অ্ঙ্গীোর েমরমের্। অ্েন বের 2020 স্টত শুরু হময় এইসব েযাদপটাে প্রেে পদরবহর্ ও গণ ট্রার্দজট বযবস্থামে 

পুর্দর্নমনাণ েরমব, অ্েননর্দতে ও েদমউদর্টির উন্নদত চাদেত েরমব, র্তুর্ পদরমবশগত ও পােন  সুদবধ্া ততদর 

েরমব এবং আমামদ্র স্টটেসই শদির ভদবষযৎ সমেনর্ েরমব।  

  

বর্উ ইয়কন  েহম্বর ট্র্োবেক বভে কমাম্বি এিং স্টমম্বট্র্াপবলটার্ ট্র্ান্সম্বপাটন  অেবরটি (Metropolitan 

Transportation Authority, MTA) স্টক ত্হবিল প্রদ্ার্ করম্বিঃ এই বের, গভর্নর দভমড়র উপর অ্েন 
দর্ধ্নারণ বাস্তবায়র্ েরমবর্ ট্রার্দজট বযবস্থা রূপান্তর েমর মযার্হাটমর্র দভড় েমামত এেটি দবশ্বাসমযাগয 
তহদবে দিম স্থাপর্ েরার জর্য। দর্উ ইয়েন  শহমরর সবমেমে দভমড়র এোোয় চোচে েরমত যার্বাহর্গুদের 

স্টেমে অ্েন গ্রহমণর মাধ্যমম এবং স্টসই তহদবেমে ট্রার্দজট উন্নয়মর্ পুর্রায় দবদর্ময়াগ েমর, এই পদরেের্া 
যার্জমটর সামে েড়াই েরমব এবং দর্উ ইয়েন  শহমরর বাদসন্দা ও অ্দতদেমদ্র এেটি দবশ্বমামর্র ট্রার্দজট 

দসমেম প্রদ্ার্ েরমব যা তামদ্র প্রাপয।  



 

 

  

MTA-এর ের্ে দ্ায়িধত্া প্রবত্ষ্ঠা করাঃ MTA এমর্ এে আমোতন্ত্র যার স্টোমর্া দ্ায়বিতা স্টর্ই। 17 

সদ্মসযর পষনদ্টি স্টোমর্া এেে বযদিমে স্পষ্ট মমর্ার্ীতমদ্র সংখযাগদরষ্ঠতা প্রদ্ার্ েমর র্া এবং MTA েমীমদ্র 

প্রদতদর্দধ্ত্বোরী 32টি  ইউদর্য়র্ আমে যারা পষনদ্ সদ্সয দর্ময়াগোরী দর্বনাদচত েমনেতন ামদ্র উপর স্টবশ বড় 

রেমমর রাজনর্দতে ক্ষমতা রামখ। এই আমোতন্ত্র স্টেমে সাজামত এবং দসমেমটি স্টমরামত েরমত, গভর্নর 

দবধ্ার্সভার সামে োজ েমর MTA-এর স্পষ্ট েতৃন ত্ব স্থাপমর্র স্টচষ্টা েরমবর্, এেইসামে দর্মবদদ্ত তহদবে 

প্রময়াজমর্র সমাধ্ার্ এবং েযাদপটাে তহদবে  াটদত দর্উ ইয়েন  শহর ও স্টেমটর মমধ্য ভাগ েমর স্টর্ওয়ার বযবস্থা 
েরমত স্টচষ্টা অ্বযাহত রাখমবর্। পদরষ্কারভামব প্রদ্ত্ত েতৃন ত্ব ও পযনাপ্ত তহদবে স্টপমেই MTAস্টে স্টেমে সাদজময় 

এেটি োযনের ও দ্ক্ষ ট্রার্দজট দসমেমম পদরণত েরা সম্ভব যা দর্উ ইয়েন বাসীর প্রাপয।  

  

বর্মনাে প্রকল্পসমূহ ত্বরাবিত্ করম্বত্ র্কো-বর্মনাে (Design-Build) সম্প্রসারে ও অর্োর্ে দ্ক্ষত্া 
িৃবধঃ গভর্নর কুওমমার 100 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর পদরোঠামমা স্টপ্রাগ্রাম হে জাদতর সবনবৃহৎ ও সবনামপক্ষা 
সাহসী স্টপ্রাগ্রাম। স্টপ্রাগ্রামটির সােমেযর চাদবোঠি হে জটিে প্রেমে র্েশা-দর্মনাণ পিদত প্রময়াগ েরমত 

গভর্নমরর দ্রূদ্দৃষ্টপূণন দসিান্ত, যার েমে প্রেমের র্েশা ও দর্মনাণ উভময়র জর্য এেজর্ ঠিোদ্ারমে দ্াদয়ত্ব 

প্রদ্ার্ েমর েরদ্াতামদ্র অ্েন ও সময় বাাঁচামর্া হয়। স্টেমটর প্রেেগুদেমত দ্ক্ষতা দর্দিত েরমত, দর্বনাহী 
বামজমট দর্মনাণ বযবস্থাপে ঝুাঁ দেমত এবং দর্মনাণ বযবস্থাপে-দর্মনাণ এর মমতা অ্তযাধ্ুদর্ে পিদত বযবহামরর 

অ্র্ুমমাদ্র্ দদ্ময় আইর্ েরা হমব, এেইসামে আমরা এমজদির মমধ্য র্েশা-দর্মনাণ সম্প্রসারণ েরা হমব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র বর্চ-স্টেম্বক-উপম্বর অেননর্বত্ক বিকাে স্টকৌেল (Bottom-Up Economic 

Development Strategy) অিোহত্ রাখা  
  

বরবেওর্াল অেননর্বত্ক বিকাে কাউবন্সম্বলর র্িম পেনাম্বয়র ের্ে 750 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াগঃ 2011 সামে, গভর্নর কুওমমা 10 দরদজওর্াে অ্েননর্দতে দবোশ োউদিে (Regional 

Economic Development Councils, REDCs) স্থাপর্ েমরর্ দ্ী নমময়াদদ্ দরদজওর্াে স্টেৌশেগত 

অ্েননর্দতে দবোশ পদরেের্া ততদর েরমত। এর পর স্টেমে, REDC গুদে 7,300 এর স্টবদশ প্রেমে 6.1 

দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর প্রদ্ার্ েমরমে। স্টেৌশেটির েমে দর্উ ইয়মেন  র্তুর্ পুমরামর্া দমদেময় 230,000 

েমনসংস্থার্ হময়মে। দর্বনাহী বামজমট অ্ন্তভুন ি আমে মূে েযাদপটাে ও ের-স্টক্রদডট তহদবে যা দবদভন্ন মাত্রার 

এমজদির সামে এেদত্রত হময় র্বম পযনাময় REDC-এর প্রদ্ত্ত অ্মেনর পদরমাণ স্টমাট 750 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর 

েরমব।  

  

চতু্েন ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্বদ্োম্বগর (Downtown Revitalization Initiative) মাধেম্বম 

স্টেম্বটর কবমউবর্টিগুবলম্বত্ বিবর্ম্বয়াগ করাঃ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদ্যাগ (Downtown 

Revitalization Initiative) ডাউর্টাউমর্র এোোগুদে রূপান্তদরত েমর প্রাণবন্ত েদমউদর্টিমত পদরণত েরমে 

স্টযখামর্ আগামী প্রজমের দর্উ ইয়েন বাসী বাস েরমত, োজ েরমত এবং পদরবার গঠর্ েরমত চাইমব। স্টেমটর 

দ্শটি REDC ডাউর্টাউমর্র রূপান্তমরর সম্ভাবর্ার উপর দভদত্ত েমর অ্ংশগ্রহণোরী েদমউদর্টি মমর্ার্ীত 

েমর। দতর্ দ্োর পুরস্কামরর মমধ্য, জয়ী েদমউদর্টিগুদেমে ডাউর্টাউর্ স্টেৌশেগত দবদর্ময়াগ পদরেের্া 
দবোশ ও েদমউদর্টির পুর্রুজ্জীবর্ েমক্ষযর মূে অ্র্ু টে প্রেে বাস্তবায়মর্র জর্য 10 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর 

প্রদ্ার্ েমর। দর্বনাহী বামজটটি ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদ্যামগর চতুেন পযনাময়র জর্য 100 দমদেয়র্ মাদেন র্ 

ডোর প্রদ্ার্ েরমব।  

  



 

 

সিার ের্ে মার্সম্পন্ন বেক্ষা বর্বিত্ করা  
  

স্টেলাগুবলম্বক ত্াম্বদ্র সিম্বেম্বক অভািী সু্কলগুবলম্বক স্টেম্বটর সহায়ত্ার র্োেে ভাগ বদ্ম্বত্ হম্বিঃ যদদ্ও 

স্টেট তার তহদবমের প্রায় 70 শতাংশ সব স্টেমে অ্ভাবী স্টজোগুদেমত বণ্টর্ েমর, স্টজোগুদে প্রায়ই সু্কেগুদের 

মমধ্য র্যাযযভামব এই তহদবে ভাগ েমর স্টদ্য় র্া। এমর্দে, এমর্ও স্টদ্খা যায় উমেখমযাগয পদরমাণ স্টবদশ 

প্রময়াজর্ আমে এমর্ সু্কে গুদের সু্কে স্টজোর গড় সু্কমের স্টেমে েম সাহাযয পামে। আমামদ্র এই সমসযার 

সমাধ্ার্ েরমত হমব এবং তাই গভর্নর প্রস্তাবর্া দদ্মের্ স্টয এই সু্কে স্টজোগুদেমে তামদ্র প্রাপ্ত 2019-20 সু্কে 

সহায়তার এেটি অ্ংশ এই সব অ্দধ্ে অ্ভাবী সু্কমের দশক্ষােী-প্রদত বরাদ্দ বৃদি েরমত বযবহার েরমত হমব। এই 
বরাদ্দ বৃদি এটি দর্দিত েরমত সাহাযয েরমব স্টয সবমেমে অ্ভাবী দশক্ষােীমদ্র জর্য দশক্ষার েে উন্নয়র্ 

েরমত সাহাযয েরার জর্য প্রদ্ত্ত এই তহদবে স্টযর্ তামদ্র োমে স্টপৌাঁোয়।  

  

1 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বেক্ষা আবেনক সহায়ত্া িৃবধঃ সু্কে স্টজোর জর্য স্টেমটর সমেনর্ অ্েন বের 

2012 স্টেমে বৃদি স্টপময় 8.1 দবদেয়র্ (42 শতাংশ) মাদেন র্ ডোর হমব। এই বেমরর বৃদির প্রায় 70 শতাংশ 

অ্দধ্ে অ্ভাবী সু্কে স্টজোগুদেমে স্টদ্ওয়া হমব। োউমন্ডশর্ এইড বৃদি স্টপময় 338 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর হমব।  

  

সািনের্ীর্ প্রাক-বকন্ডারগাম্বটন র্ সম্প্রসারে করাঃ উচ্চ-প্রময়াজমর্র সু্কে স্টজোমত দতর্ বা চার বের বয়সী 
দশশুমদ্র জর্য অ্ধ্ন-দদ্বস ও পূণন-দদ্বস প্রাে-দেন্ডারগামটন র্ দর্মদ্ন দশো সম্প্রসারণ েরার জর্য বামজটটিমত 

অ্দতদরি 15 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর অ্ন্তভুন ি েরা হময়মে।  

  

উই টিচ বর্উ ইয়কন  (We Teach NY) স্টপ্রাগ্রাম্বমর মাধেম্বম ঘাটবত্ আম্বে এমর্ এলাকায় র্তু্র্ 250 

ের্ বেক্ষক বর্ম্বয়াগঃ দশক্ষে েমনশদি পাইপোইর্ তবদচত্রযময় ও শদিশােী েরার উমদ্দমশয গভর্নর কুওমমা 
আমরা দর্উ ইয়েন মে স্টশখাই স্টপ্রাগ্রামম 3 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়ামগর প্রস্তাব েমরমের্ যা 2024 সামে 

দর্উ ইয়মেন র স্টেণীেমক্ষর প্রময়াজর্ স্টমটামত শর্ািেৃত পমদ্ স্টেৌশেগতভামব 250 র্তুর্ দশক্ষে দর্ময়াগ দদ্মব।  

  

উচ্চ দ্াবরদ্র্ে েেন বরত্ সু্কলগুবলম্বত্ অগ্রসর স্টকাসন পোম্বর্ার ের্ে দ্ক্ষ বেক্ষক িৃবধ করাঃ 2013 সামে, 

গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়েন  স্টেট দ্ক্ষ দশক্ষে স্টপ্রাগ্রাম (New York State Master Teacher Program)শুরু 

েমরর্ আমামদ্র জাদতর STEM দশক্ষা শদিশােী েরমত, এবং বাোইেৃত দশক্ষেমদ্র চারবেমরর স্টয জর্য 
বাদষনে 15,000 মাদেন র্ ডোর ভাতা, স্টপশাদ্াদর দবোশ সুমযাগ এবং আগামী প্রজমের STEM দশক্ষেমদ্র জর্য 
এেটি সমেনে পদরমবশ প্ল্যাটেমন প্রদ্ার্ েমরর্। উচ্চ দ্াদরদ্র্য জজন দরত সু্কেগুদেমত অ্সাধ্ারণ দশক্ষেমদ্র দর্ময়াগ 

ও ধ্মর রাখমত, দর্বনাহী বামজট 100 র্তুর্ দ্ক্ষ দশক্ষেমে সমেনর্ েরমত 1.5 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর প্রদ্ার্ 

েরমব যারা উচ্চ দ্াদরদ্র্য জজন দরত সু্কেগুদেমত দশক্ষা প্রদ্ার্ েরমবর্ স্টযখামর্ দশক্ষে চমে যাওয়ার হার বা 
অ্র্দভজ্ঞ দশক্ষমের হার অ্মর্ে স্টবদশ।  

  

বেক্ষােী ঋে গ্রহেকারীম্বদ্র সরুক্ষা প্রদ্ার্ঃ দর্উ ইয়মেন  আর্ুমাদর্ে 2.8 দমদেয়র্ দশক্ষােী ঋণ গ্রহণোরী 
রময়মে যার েমে দবদেয়র্ দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর আউটেযাদন্ডং দশক্ষােী ঋমণর সৃদষ্ট হয়, যা প্রায় 30টি দশক্ষােী 
ঋণ স্টসবা প্রদ্ার্োরীর মাধ্যমম স্টদ্ওয়া হয়। গভর্নর দশক্ষােী ঋণ গ্রহণোরীমদ্র জর্য সুইদপং সুরক্ষা অ্গ্রসর 

েরমবর্ েমে দর্উ ইয়েন বাসীর দ্বারা গৃহীত দশক্ষােী ঋণ সরবরাহোরী সংস্থাগুদেমে স্টেট োইমসি গ্রহণ েরমত 

হমব এবং আইমর্র সামে সঙ্গদতপূণন মার্দ্ণ্ড রাখমত হমব এবং বন্ধেীর মমতা অ্র্যার্য উমেখমযাগয ধ্ার পণয 
পদরচাের্ার আইর্োর্ুর্ মার্মত হমব; আপফ্রন্ট দে দর্দষি ের   হমব; র্যাযয চুদি এবং ঋণ গ্রহীতামে স্পষ্ট 

স্টবাধ্গময ভামব সব তেয প্রদ্ার্ আবশযে হমব; এবং আইর্ পােমর্ বযেন হমে জদরমার্া দদ্মত হমব।  



 

 

  

সকল বর্উ ইয়কন িাসীর ের্ে অেননর্বত্ক সমু্বোগ বত্বর করা  
  

175 বমবলয়র্ কমনেবক্ত উম্বদ্োগ (Workforce Initiative) শুরুঃ গভর্নর কুওমমা েমনশদি দবদর্ময়ামগর 

জর্য র্তুর্ দ্ঢ়ৃ তহদবে অ্যাদপ্ল্মেশর্ (Consolidated Funding Application) শুরু েরমবর্ যা বযবসাময়র 

স্বে স্টময়াদদ্ েমনশদি প্রময়াজর্ স্টমটামত স্টেৌশেগত দরদজওর্াে প্রমচষ্টামে সমেনর্ েরমব, এবং বধ্নমার্ দশমের 

দ্ী নমময়াদদ্ প্রময়াজর্ সমাধ্ার্ েরমব - দবমশষ েমর পদরেন্ন শদি, স্বাস্থয প্রযুদি, এবং েদম্পউটার দবজ্ঞামর্র 

মমতা উন্নয়র্শীে স্টক্ষত্র স্টযখামর্ চাদহদ্া বাড়মে স্টসখামর্ মর্মযাগ স্টদ্ওয়া হমব। এোড়াও এইসব তহদবে র্ারী, 
যুব, এবং েযাদরয়ার অ্গ্রসর েরমত উমেখমযাগয বাধ্ার সমু্মখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্েননর্দতে দর্রাপত্তা 
উন্নত েরমত স্টর্ওয়া প্রমচষ্টামেও সমেনর্ েরমব।  

  

কমী প্রবেক্ষে ইর্ম্বসর্টিভ স্টপ্রাগ্রাম (Employee Training Incentive Program, ETIP) উন্নত্ 

কম্বর বর্ম্বয়াগকত্ন া-বভবত্তক প্রবেক্ষে সমু্বোগ সম্প্রসাবরত্ করাঃ গভর্নর কুওমমা েমী প্রদশক্ষণ ইর্মসর্টিভ 

স্টপ্রাগ্রামটি সম্প্রসাদরত েরার প্রস্তাব েরমের্ যামত আমরা স্টবদশ দশেমে আমরা স্টবদশ প্রদশক্ষণ দবেে প্রদ্ার্ েরা 
যায় দর্মবদদ্ত প্রদশক্ষণ- র সহ দর্ময়াগেতন ামদ্র অ্র্ুমমাদদ্ত প্রদশক্ষণ প্রদ্ামর্ ইর্-হাউজ দবমশষমজ্ঞর সাহাযয 
দর্মত দদ্ময়, এবং অ্দতদরি উচ্চ-প্রযুদি দশমে ইন্টার্নদশপ সুমযামগর জর্য ETIP ের স্টক্রদডট সম্প্রসাদরত েমর।  

  

EO 183 স্টক আইম্বর্ পবরেত্ কম্বর কমীম্বদ্র ইউবর্য়র্ -িাবেং (Union-Busting) কমনকাণ্ড স্টেম্বক 

রক্ষা করা এিং স্থার্ীয় সরকাম্বরর প্রবত্ এর সরুক্ষা সম্প্রসাবরত্ করাঃ দর্উ ইয়েন  স্টেমট ইউদর্য়র্ 

েমীমদ্র এেটি দ্ী ন ও স্বতন্ত্র ইদতহাস রময়মে। এই বের, গভর্নর কুওমমা ইউদর্য়র্গুদের প্রদত তার সমেনর্ 

অ্গ্রসর েরমত োেমবর্ এমর্ এেটি আইমর্র সূত্রপাত েমর যা শুধ্ু EO 183 স্টেই আইমর্ পদরণত েমর র্া, 
বরং এর সুরক্ষা স্থার্ীয় সরোর পযনন্ত বৃদি েমর যামত দর্দিত হয় স্টয আমরা স্টবদশ ইউদর্য়র্ েমী সুরদক্ষত 

োেমব।  

  

স্টিত্র্ চুবরর অপরাম্বধর েবরমার্া িৃবধ করাঃ দর্ময়াগেতন া যারা স্টজমর্শুমর্ বা ইোেৃতভামব স্টবত চুদরর 

দর্য়মভঙ্গ েমর তামদ্র অ্পরাধ্ জদরমার্া বৃদি েরমত এবং অ্র্য চুদরর োোোদে দবর্যস্ত েরমত গভর্নর কুওমমা 
আইর্ অ্গ্রসর েরমবর্।  

  

সাশ্রয়ী আিাসর্ সহেলভ্য় করা  
  

িাবেভাো বর্য়ম স্টোরদ্ার করম্বত্ ঐবত্হাবসক আইর্ প্রেয়র্ করাঃ এই বের, গভর্নর প্রস্তাব দদ্মের্ 

আগ্রাসী বাদড়ভাড়া দর্য়ম সংমশাধ্মর্র, যার মমধ্য ভযামেদি দডেমরাে, পক্ষপাতমূেে বাদড়ভাড়া দ্রূ েমরা, 
এবং ভবর্ ও অ্যাপাটন মমন্ট উন্নয়র্ চাজন  সীমাবি েরা অ্ন্তভুন ি োেমব। এই পদরবতন র্গুদে বাদড়ভাড়া দর্য়দন্ত্রত 

আবাসর্ েে রক্ষা েরমব, সােয়ী আবাসর্ স্টপমত ভাড়াটিয়ার অ্দধ্োর স্টজারদ্ার েরমব, এবং দর্উ 

ইয়েন বাসীমদ্র জর্য দর্রাপদ্, সােয়ী, মার্সম্পন্ন আবাসর্ দর্দিত েরমব।  

  

আিাসম্বর্র িাাঁধা দ্রূ করম্বত্ বর্রাপত্তা আমার্ত্ সীমািধ করাঃ পুমরা দর্উ ইয়মেন  দর্রাপত্তা জামার্ত 

সমবনাচ্চ এে মামসর ভাড়া েরার জর্য গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রস্তাব েরমবর্, এর েমে দর্উ ইয়মেন র দর্রাপত্তা 
জামার্ত সীমা জাদতর মমধ্য সবনাদধ্ে স্টজারদ্ার হমব। এই আইমর্র েমে র্তুর্ োোর জায়গা খুাঁজমে এমর্ 

োমরা জর্য স্টবাঝাস্বরূপ দর্রাপত্তা জামার্ত আর প্রদতবন্ধেতা হময় োেমব র্া।  



 

 

  

পবরিারগুবলম্বক স্টক্রবডট গঠম্বর্ সাহােে করা এিং স্টহাবলবেকোবল স্টক্রবডট স্টস্কার মূলোয়র্ করাঃ দর্উ 

ইয়েন  স্টেমট, অ্দধ্োংশ বাদড়র মাদেে সম্ভাবয ভাড়াটিয়ার পুমরামর্া স্টক্রদডট পরীক্ষা েমর স্টদ্মখ, যার েমে 

অ্মর্ে স্টক্ষমত্রই েম স্টক্রদডট স্টস্কামরর বা অ্পযনাপ্ত স্টক্রদডট ইদতহাসসহ আমবদ্র্োরীমে প্রতযাখযার্ েরা হয়। দর্উ 

ইয়েন বাসী যামত সােয়ী, ভামোমামর্র আবাসর্ পাওয়ার র্যাযয সুমযাগ পায় তা দর্দিত েরমত, গভর্নর কুওমমা 
দর্য়ম েমর দদ্মবর্ যামত স্টেমটর-অ্েনাদয়ত আবাসর্ অ্পামরটররা দ্বুনে স্টক্রদডট বা স্টদ্উদেয়া হওয়ার 

ইদতহাসসহ আমবদ্র্োরীমে সরাসদর বাদতে েরমত র্া পামর। বরং, স্টেটমে সব সম্ভাবয ভাড়াটিয়া এবং 
বাদড়র মাদেেমদ্র স্টহাদেদেেযােি  মূেযায়র্ েরমত হমব তামদ্র স্টক্রদডট ইদতহামসর স্টপেমর্র পদরদস্থদত ও 

আগামীমত তামদ্র ভাড়া স্টদ্ওয়ার ক্ষমতা দর্ণনয় েরার জর্য।  

  

সিার ের্ে র্োেে আিাসর্ বর্বিত্ করম্বত্ আম্বয়র উৎস সরুক্ষা প্রেয়র্ঃ দর্উ ইয়েন  স্টেমটর দেেু দেেু 

অ্ংমশ, বাদড়র মাদেমেরা আমবদ্র্োরীর তবধ্ আময়র উৎমসর উপর দভদত্ত েমর তামদ্র আমবদ্র্ বাদতে েমর, 

এর েমে স্টবতর্-হীর্ আময়র বা আময়র সহায়তার উপর দর্ভন রশীে পদরবারগুদে এবং যারা তামদ্র পদরবামরর 

আবাসমর্র জর্য ভাউচার বযবহার েমর তারা সামেসযহীর্ভামব ক্ষদতগ্রস্ত হয়। গভর্নর দর্উ ইয়েন  স্টেট 

মার্বাদধ্োর আইর্ (New York State Human Rights Law) সংমশাধ্মর্ দবধ্ার্সভার সামে োজ েরমবর্ 

যার েমে পুমরা স্টেমট তবধ্ আময়র উৎমসর উপর দভদত্ত েমর তবষময দর্দষি েরা হমব এটি দর্দিত েরার জর্য 
স্টয তবধ্ আয় স্টযমর্া আবাসমর্র প্রদতবন্ধেতা র্া হময় দ্াাঁড়ায়, দর্উ ইয়মেন র অ্েননর্দতেভামব সব স্টেমে দ্ঃুস্থ 

মার্ুষমদ্র আদেনে স্থাদয়মত্বর অ্ভাব হ্রাস েরমব।  

  

দ্াবরম্বদ্র্ের সাম্বে লোই  

  

ESPRI কবমউবর্টিসমূহম্বক সমেনর্ এিং REDC কমনেবক্ত বিকাে কবমটিম্বত্ ESPRI প্রবত্বর্বধত্ব 

িৃবধঃ 2016 সামে, গভর্নর কুওমমা দ্াদরমদ্র্যর সামে েড়াই েরমত এবং অ্সমতা হ্রাস েরমত এম্পায়ার স্টেট 

দ্াদরদ্র্য হ্রাস উমদ্যাগ (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI) গ্রহণ েমরর্। গভর্নমরর 

দ্াদরদ্র্য দবমুখী এমজন্ডার এেটি গুরুত্বপূণন উপাদ্ার্ হে ESPRI, এবং এই বের গভর্নর কুওমমা প্রস্তাব েরমের্ 

স্টয দ্াদরদ্র্য দ্রূীেরমণ এইসব স্টেট ও স্থার্ীয় অ্ংশীদ্াদরমত্বর সােমেযর উপর দভদত্ত েমর ESPRI-এর অ্বযাহত 

অ্েনায়মর্র মাধ্যমম আমরা েদমউদর্টি দভদত্তে প্রমচষ্টা সমেনর্ েমর তা বাড়ামর্া স্টহাে। এোড়াও গভর্নর কুওমমা 
REDC-এর প্রমচষ্টা এবং অ্েননর্দতে দবোশ েদমউদর্টিমে সমেনর্ েমর যামবর্ স্থার্ীয় দ্াদরদ্র্য দবমুখী প্রমচষ্টায় 

তামদ্র অ্ঙ্গীোর দ্ঢ়ৃ ও দবসৃ্তত েরার জর্য এবং দতদর্ এটি দর্দিত েরমবর্ স্টয এেজর্ ESPRI প্রদতদর্দধ্ 

োেমবর্ প্রদত অ্ঞ্চমের েমনশদি দবোশ েদমটিমত অ্ন্তভুন ি োেমবর্ এবং গভর্নমরর র্তুর্ েমনশদি দবোশ 

উমদ্যামগর দরদভউ প্রদক্রয়ায় জদড়ত োেমবর্।  

  

কু্ষধা ও খাদ্ে অবর্রাপত্তা হ্রাসঃ খাদ্য অ্দর্রাপত্তার সামে েড়াই েরমত ঐদতহাদসে দবদর্ময়ামগর সংমযাজমর্, 

গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়েন  স্টেমট পাদরবাদরে খাদ্য অ্দর্রাপত্তা 2024 সামের মমধ্য 10 শতাংশ হ্রাস েরার েক্ষয 
স্থাপর্ েমরমের্। এই েক্ষয অ্জন মর্র জর্য, গভর্নর কুওমমা এই পদ্মক্ষপগুদে পদরচাের্া েরমের্: এেটি খাদ্য ও 

কু্ষধ্া-মুদি পদেদস সমন্বয়োরী ততদর; বয়স্ক ও অ্ক্ষম প্রাপ্তবয়স্কমদ্র জর্য SNAP পাওয়া সহজ েরা; দিদর্েযাে 

স্টসটিমে সংস্থার্ ও স্টরোমরে উন্নত েরা; অ্র্োইমর্ SNAP স্টের্ার পাইেমট অ্ংশগ্রহণ েরা; এব   স্টেন্দ্রীয় 

ব্রুেদেমর্ খাদ্য েভযতা বৃদি েরা।  

  

গ্রামীে ও কৃবষবভবত্তক অেনর্ীবত্ সমেনর্ করা  



 

 

  

মহার্ বর্উ ইয়ম্বকন র স্টেট স্টেয়ারগ্রাউন্ড পরু্রুজ্জীির্ অিোহত্ রাখাঃ স্টেমটর স্টেয়ার স্টেন্দ্রীয় দর্উ 

ইয়মেন  এে বেমর 100 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর েমনোণ্ড চাদেত েমর এবং হাজার হাজার েমনসংস্থার্ েমর। 

গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমত্ব, দর্উ ইয়েন  স্টেট গত দতর্ বেমর দর্উ ইয়েন  স্টেমটর স্টেয়ারগ্রাউন্ড পুর্রায় গঠর্ 

েরমত দ্ইুটি পযনাময় 120 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েমরমে। স্টেমটর স্টেয়ারগ্রাউমন্ডর এই রূপান্তর 

অ্বযাহত রাখমত, স্টেট অ্দতদরি সংস্কার েরমব এবং বযবহারোরীর অ্দভজ্ঞতা বাড়ামত দবদভন্ন আপমগ্রড 

েরমব। স্টেয়ারগ্রাউন্ডগুদেমে সারা বেমরর জর্য এেটি গন্তমবয পদরণত েরমত গভর্নমরর অ্ঙ্গীোর অ্দবচে।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র চাষীম্বদ্র সমেনর্ করম্বত্ মুখে স্টপ্রাগ্রাম অেনায়র্ করাঃ েৃদষ দশেটি পদরবতন র্শীেতা ও 

অ্দর্িয়তায় পূণন। দর্উ ইয়মেন র চাষীমদ্র সমেনর্ েরমত গভর্নমরর দ্ঢ়ৃ অ্ঙ্গীোমরর প্রদতেের্ দহমসমব, এই 
বেমরর দর্বনাহী বামজট দবমশষাদয়ত োদরগদর সহায়তা, দশে প্রচারণা, এবং পুমরা স্টেমট োমনগুদের অ্েননর্দতে 

ও জেবায় ুঅ্সঙ্গদতর সমু্মখীর্ হওয়া হ্রাস েরমত গমবষণা দবদর্ময়াগ অ্বযাহত রাখমব।  

  

 
সামাবেক র্োয়বিচার  

  

সিার ের্ে অপরাধ র্োয়বিচার অগ্রসর করা  
  

োবমর্ ও ট্র্ায়ালপিূন বডম্বটর্ের্ সংম্বোধর্ঃ গভর্নর কুওমমা আইর্ অ্গ্রসর েরমের্ যা র্গদ্ জাদমর্ 

দচরদদ্মর্র মমতা স্টশষ েমর দদ্মব, ট্রায়ােপূবন োরাগামর রাখা মার্ুমষর সংখযা উমেখমযাগয পদরমাণ েদমময় দদ্মব 

এবং দশমের দপেমর্ ট্রায়ামের অ্মপক্ষা েরমে এমর্ মার্ুমষর জর্য সঠিে প্রদক্রয়া দর্দিত েরমব। এই 
সংমশাধ্র্গুদের মমধ্য োেমব এটি আবশযে েরা স্টয পুদেশ দর্ম্ন-পযনাময়র মামোয় স্টগ্রেতার র্া েমর হাদজরা-
টিমেট প্রদ্ার্ েরমব, স্বাধ্ীর্তা দর্ণনয় েরার উপায় দহসামব টাোর বযবহার বন্ধ েরমব, এবং এেটি র্তুর্ 

প্রদক্রয়া শুরু েরমব স্টযখামর্ এেজর্ স্টজো অ্যাটদর্ন অ্দভযুিমে ট্রায়ামের পূমবন োরাগামর রাখমত হমব দের্া তা 
দর্ণনয় েরার শুর্াদর্ এদগময় আর্মত পারমব, এর জর্য দবচারেমে যুদিসঙ্গত োরণ স্টদ্খামত হমব স্টয বযদি 

দর্মজর বা অ্মর্যর জর্য দবপজ্জর্ে।  

  

সন্ধার্ প্রবক্রয়ার স্বেত্া উন্নত্ করাঃ ট্রায়াে শুরু হওয়ার পূমবন প্রদসদেউটর স্টমৌদেে প্রমাণ েুদেময় রাখমত 

পামর এমর্ দ্শটি স্টেমটর এেটি দহমসমব, গভর্নর কুওমমার পদরেের্া হে দর্উ ইয়মেন র সন্ধার্ প্রদক্রয়ামে 

এেদবংশ শতাব্দীর সামে সঙ্গত েরা স্টযখামর্ বাদ্ীপক্ষ ও দববাদ্ীপক্ষ উভয় ট্রায়ামের অ্মর্ে আমগই দর্মজমদ্র 

োমে োো সব তেয এমে অ্র্যমে জার্ামব। দববাদ্ীপক্ষমে দর্মজমে স্টদ্াষী স্ট াষণা েরার পূমবন বাদ্ীপমক্ষর োমে 

েী প্রমাণ আমে তা স্টদ্মখ স্টর্ওয়ার সুমযাগ স্টদ্ওয়া হমব।  

  

দ্রুত্ ট্র্ায়াম্বলর অবধকার বর্বিত্ করাঃ গভর্নর কুওমমা এমর্ আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্ যা দর্দিত েরমব স্টয 

স্টোমর্া দ্ায়বিতা োড়া অ্পরাধ্ মামো ঝুদেময় রাখা হমব র্া। এই প্রস্তামবর মধ্য দদ্ময়, গভর্নর কুওমমা দর্দিত 

েরমবর্ স্টয প্রময়াজর্ীয় সেে সন্ধার্ পিদত যামত দ্রুত সম্পন্ন েরা হয়, এবং যামত স্টোমর্া দর্উ ইয়েন বাসীমে 

অ্োরমণ োোদডমত আটে স্টেমে স্টোমটন  তার দদ্মর্র অ্মপক্ষা র্া েরমত হয়।  

  

মৃতু্েদ্ণ্ড রদ্ করাঃ যদদ্ও দর্উ ইয়মেন র আদপে স্টোটন  (New York Court of Appeals) 2004 সামেই 
মৃতুযদ্ণ্ড অ্সাংদবধ্াদর্ে স্ট াষণা েমর, সংদবদধ্ েখমর্াই পুমরাপুদর এই চরম শাদস্তমে দ্রূ েরমত পামরদর্। এই 



 

 

প্রমভদ্ সমাধ্ার্ েরমত, গভর্নর কুওমমা এেটি আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্ যা আইর্ স্টেমে চরম শাদস্ত স্থায়ীভামব দ্রূ 

েমর দদ্মব এবং এটি দর্দিত েরমব স্টয দর্উ ইয়েন  স্টেমট এই স্টেমোদর্য়ার্ শাদস্ত আর েখমর্াই অ্র্ুশীের্ েরা 
হমব র্া।  

  

স্টেম্বটর কারাগাম্বর একাকী কারািাম্বসর (Solitary Confinement) িেিহার রূপান্তবরত্ করাঃ 
গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমত্ব, দর্উ ইয়েন  স্টেমটর োরাগামর অ্সদ্াচরমণর জর্য এোেী োরাবামসর বযবহার 

র্াটেীয়ভামব সংমশাধ্র্ ও হ্রাস েমরমে। গভর্নর DOCCS স্টে দর্মদ্নশ দদ্মের্ পৃেে োোর সময় েদমময় দদ্ময়, 

এেটি শাদস্তর পর পুর্বনাসর্ ও এেত্রীেরণ এর জর্য দর্মবদদ্ত আবাসর্ ইউদর্ট ততদর েরা, এবং ইদতবাচে 

সামাদজে বযবহার স্টজারদ্ার েরমত স্টেরাদপউটিে স্টপ্রাগ্রাম সম্প্রসারণ েরার মাধ্যমম এোেী োরাবামসর 

বযবহার সংমশাধ্র্ এর গদত বৃদি েরমত।  

  

সহার্ভূুবত্েীল মুবক্ত প্রবত্ষ্ঠাঃ গভর্নর 55 বেমরর স্টবদশ বয়সী সাজাপ্রাপ্ত বযদির অ্ক্ষমোরী স্টমদডেযাে 

অ্বস্থার যা তার বয়মসর োরমণ বৃদি স্টপমত পামর তার জর্য এেটি সহার্ুভূদতশীে মুদি প্রদক্রয়া স্থাপর্ 

েরামবর্।  

  

পমূ্বিন সাোপ্রাপ্ত িেবক্তর আউটকাম উন্নবত্ করার ের্ে কবম্প্রম্বহবন্সভ পরু্ঃপ্রম্বিে পোম্বকে প্রেয়র্ 

করাঃ গভর্নর কুওমমা চার-দ্োর এেটি পদরেের্া প্রণয়র্ েরমবর্ যামত সমামজর প্রদত তার দ্ায় স্টমটামর্া 
বযদির উপর স্টবাঝা েমম যায় এবং তামদ্র সেে হওয়ার সুমযাগ প্রদ্ার্ েরা যায়।  

  

প্রাপ্তিয়স্কম্বদ্র ভাং (Cannabis) িেিহার বিধ করা  
  

2018 সামে জার্ুয়াদর মামস, দর্উ ইয়মেন  দর্য়দন্ত্রত ভাং এর সম্ভাবয প্রভাব দরদভউ েরার জর্য এেটি বহু-এমজদি 

গমবষণা শুরু েরমত গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয অ্দধ্দ্প্তরমে (Department of Health) দর্মদ্নশ স্টদ্র্। গত জেুাই 
মামস প্রোদশত এই গমবষণার েোেমে স্টদ্খা যায় স্টয দর্উ ইয়েন  স্টেমট দর্য়দন্ত্রত ভাং স্টপ্রাগ্রামমর ইদতবাচে 

প্রভাব সম্ভাবয স্টর্দতবাচে দদ্েগুদের স্টেমে স্টবদশ। বযাপে দবসৃ্তত আউটদরচ ও গমবষণার পর, গভর্নর কুওমমা 
প্রস্তাব েরমের্ 21 বেমরর অ্দধ্ে বয়সীমদ্র জর্য দর্য়দন্ত্রত ভাং স্টপ্রাগ্রাম FY 2020 এ স্থাপর্ েরা স্টহাে যার 

েমে জর্স্বাস্থয রক্ষা পামব, স্টভািা দর্রাপত্তা প্রদ্ার্ েরমব, জর্ দর্রাপত্তা দর্দিত েরমব, সামাদজে র্যায়দবচার 

দ্দুিন্তার সমাধ্ার্ েরমব এবং ের রাজস্বমত দবদর্ময়াগ েরমব। দবমশষ েমর স্টপ্রাগ্রামটি যা েরমবঃ  

• সাদ্া র্য় এমর্ েদমউদর্টিমত অ্পরামধ্র প্রভাব েমামর্া।  

• দবমশষ দেেু ভাং-সংক্রান্ত অ্পরাধ্ স্টরেডন  স্বয়ংদক্রয়ভামব সীেমমাহর েমর স্টদ্ওয়া।  

• জর্স্বাস্থয সুরক্ষায় মার্ দর্য়ন্ত্রণ ও স্টভািা প্রদতরক্ষা বাস্তবায়র্ েরা।  

• োউদন্ট ও বড় শহরগুদে অ্স্বীোর েরমত পামর।  

• 21 বেমরর েম বয়সী োমরা জর্য েভয হমব র্া।  

• আর্ুমাদর্ে 300 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর ের রাজস্ব ততদর েরমব এবং েমনসংস্থার্ েরমব।  

  

প্রের্র্সংক্রান্ত র্োয়বিচার ও র্ারীম্বদ্র ের্ে সমত্া অগ্রসর করম্বি  

  

প্রের্র্সংক্রান্ত স্বাস্থে আইর্ (Reproductive Health Act, RHA) ও কবম্প্রম্বহবন্সভ কন্ট্রাম্বসবিভ 

কভাম্বরে আইর্ (Comprehensive Contraceptive Coverage Act) পাে করা ও স্টরা ির্াম 



 

 

ওম্বয়ড (Roe v. Wade) স্টক বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর সংবিধাম্বর্ (New York State Constitution) েকু্ত 

করাঃ গভর্নর কুওমমা প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থয আইর্ 2019 দবধ্াদর্ে অ্দধ্মবশমর্র (2019 Legislative 

Session) প্রেম 30 দদ্মর্র মমধ্য পাশ েরামর্ার জর্য দবধ্ার্সভার সামে োজ েরমবর্, স্টরা বর্াম ওময়মডর 

মূের্ীদতমে স্টেট আইমর্ স্টোদডোই েরমবর্। এই আইর্ দর্দিত েরমব স্টয মার্ুষ তামদ্র জীবমর্র পাশাপাদশ 

স্বাস্থয সুরক্ষায়ও বযদিগত স্বাস্থযমসবা দসিান্ত দর্মজ স্টর্ওয়ার অ্দধ্োর পামব, এবং দর্দিত েরমব স্টয স্বাস্থয স্টসবা 
স্টপশাদ্াররা শাদস্তর ভয় োড়াই এইসব অ্দত জরুদর স্টসবা প্রদ্ার্ েরমত পারমব। RHA পাশ েরামর্ার মমধ্য 
দদ্ময়, গভর্নর স্টরা বর্াম ওময়মডর মূের্ীদতমে দর্উ ইয়েন  স্টেমটর সংদবধ্ামর্ অ্ন্তভুন ি েরার সমবতী সমাধ্ামর্র 

দদ্মেও অ্গ্রসর হমবর্। পাশাপাদশ, গভর্নর কুওমমা জরুদর ের্ট্রামসপশর্ সহ সােয়ী ের্ট্রামসপশর্ েভযতা দর্উ 

ইয়েন  স্টেমটর আইমর্ স্টোদডোই েরমত আইর্ অ্গ্রসর েরমবর্ েদম্প্রমহদিভ েরামসদিভ েভামরজ আইর্ পাশ 

েরামর্ার মাধ্যমম।  

  

ইর্-বভম্বট্র্া গভন বর্ম্বষক (In-Vitro Fertilization, IVF) এিং উিনরত্া রক্ষা কভাম্বরম্বের (Fertility 

Preservation Coverage) লভেত্া উন্নত্ করম্বির্ঃ এই বের, গভর্নর কুওমমা IVF েভামরজ, 

এেইসামে স্টমদডেযাদে-প্রময়াজর্ উবনরতা রক্ষাোরী স্টসবা েভযতা সম্প্রসারণ েমর আইর্ অ্গ্রসর েরমবর্। 

আইর্টি দবমশষ েমর বড় গ্রুপ বীমা প্রদ্ার্োরীমদ্র জর্য IVF েভার েরা আবশযে েরমব এবং এোড়াও বড়, 

কু্ষদ্র্ এবং বযদিগত গ্রুপ বীমা প্রদ্ার্োরীমদ্র েযািার দচদেৎসাসহ দবমশষ স্বাস্থয পদরদস্থদতর মধ্য দদ্ময় যামে 

এমর্ মদহোমদ্র এগ-দফ্রদজং স্টসবা েভার েরা আবশযে েরমব।  

  

মাতৃ্কালীর্ মৃতু্ের হার ও স্টরাম্বগর হার এিং োবত্গত্ প্রম্বভদ্ হ্রাসঃ গভর্নর কুওমমার 2018 সামে 

প্রদতদষ্ঠত মাতৃোেীর্ মৃতুযর হার টাস্কমোমসনর (Maternal Mortality Taskforce) সুপাদরমশর দভদত্তমত, 

গভর্নর দর্উ ইয়েন  স্টেমট মাতৃোেীর্ মতুৃযর হার ও জাদতগত প্রমভদ্ হ্রাস েরমত এে গুে পদেদস অ্গ্রসর 

েরমবর্, যার মমধ্য রময়মে এমর্ এেটি দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ স্টপ্রাগ্রাম ততদর েরা যা পুমরা স্টেমটর স্বাস্থযমসবা 
প্রদতষ্ঠামর্ জাদতগত পক্ষপাত হ্রাস েরমব, েদমউদর্টি স্বাস্থয েমী স্টপ্রাগ্রাম সম্প্রসাদরত েরমব, পুমরা স্টেমট 

মাতৃোেীর্ মতুৃযর হার দরদভউ স্টবাডন  (Maternal Mortality Review Board) স্থাপমর্ আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্, 

মাতৃোেীর্ মতুৃযর হার ও স্টরামগর হামরর বযাপামর প্রায় তাৎক্ষদণে তেয প্রদ্ার্োরী স্টডটা ওয়যারহাউজ ততদর 

যারা টামগনট েরা মার্সম্পন্ন উমদ্যাগমেও তেয প্রদ্ার্ েরমব, জমের ঠিে পমরই স্টপােপাটন াম যত্ন সংক্রান্ত 

দবমশষজ্ঞ ওয়ােন গ্রুপ ততদর েরমব।  

  

সম অবধকার সংম্বোধর্ পােঃ গভর্নর কুওমমা সম অ্দধ্োর সংমশাধ্র্ েমর দর্উ ইয়েন  স্টেট সংদবধ্ামর্র 

স্টসেশর্ 11 আটিন মেে 1 এ দেঙ্গমে এেটি  সুরদক্ষত স্টেণী দহমসমব স্টযাগ েরা পাশ েরামর্ার জর্য স্টজার দদ্মবর্। 

এই পদরবতন মর্র সামে, দর্উ ইয়েন  স্টেট সংদবধ্ামর্র 1 র্ং প্রেমদ্র র্ং 11 অ্র্ুমেদ্ পড়মবঃ স্টোর্ মার্ুষমে এই 
রাষ্ট্র বা তার মহকুমার আইমর্র সুদবধ্া হমত বদঞ্চত েরা হমব র্া। স্টোমর্া মার্ুষমে তামদ্র জাদত, বণন, দেঙ্গ, 

ধ্মনদবশ্বাস বা ধ্মমনর স্টপ্রদক্ষমত, স্টোমর্া মার্ুষ বা স্টোমর্া োমন, েমপনামরশর্ বা প্রদতষ্ঠার্, বা রাষ্ট্র বা সংস্থা বা 
রামষ্ট্রর মহকুমার দ্বারা তার র্াগদরে অ্দধ্োমরর স্টক্ষমত্র তবষমমযর দশোর হমব র্া।  

  

ঘম্বরায়া সবহংসত্া হম্বত্ রক্ষাপ্রাপ্তম্বদ্র র্োয়বিচাম্বরর আইর্ (Domestic Violence Survivors 

Justice Act) পাসঃ গভর্নর কুওমমা  মরায়া সদহংসতা হমত রক্ষাপ্রাপ্তমদ্র র্যায়দবচামরর আইর্ পাস ত্বরাদন্বত 

েরমবর্, যা স্টজর্ার আইমর্র (Jenna's Law) উপর দভদত্ত েমর গমড় স্টতাো হমব স্টযর্ এমত আমরা অ্েনপূণনভামব 

োরাদ্ণ্ড হ্রাস োমে এবং শুধু্মাত্র অ্পবযবহারোরীমদ্র দবরুমি  টামর্া অ্পরাধ্গুমোই র্য়, অ্পরাধ্ীমদ্র 

আমদ্মশ  টামর্া অ্পরাধ্গুমোও খদতময় স্টদ্খমব। এ আইর্ বতন মার্ অ্বরুি হমত মুদিপ্রাপ্তমদ্র এেটা স্টোট 



 

 

অ্ংশমে পুর্রায় োরাদ্ণ্ড স্টদ্য়া এবং তামদ্র পূবনবতী দর্গ্রমহর স্টপ্রদক্ষমত তামদ্রমে যোসমময়র পূমবন মুদি স্টদ্য়ার 

পমক্ষ অ্র্ুমমাদ্র্ দদ্মব।  

  

ধষনম্বের সীমািধত্ার সংবিবধ সবরম্বয় স্টর্ওয়াঃ যখর্ দর্উ ইয়েন  প্রেম ধ্ামপ ধ্ষনমণর সীমাবিতার সংদবদধ্ 

সদরময় দর্ময়দেে, দদ্বতীয় এবং তৃতীয় ধ্ামপ এেটি পাাঁচ-বের বযাপী ধ্ষনমণর সীমাবিতার সংদবদধ্ রময় 

দগময়দেে। অ্তএব, গভর্নর কুওমমা দদ্বতীয় এবং তৃতীয় ধ্ামপ ধ্ষনমণর সীমাবিতার সংদবদধ্ সদরময় স্টর্ওয়ার 

েমক্ষয 2019 সামে আইর্ প্রময়াগ েরমবর্।  

  

কমনম্বক্ষম্বি হয়রাবর্র বিরুম্বধ রক্ষে িৃবধঃ 2018 সামে জাদতর সবমচময় দবস্তাদরত স্টযৌর্ হয়রাদর্মূেে 

পযামেমজর উপর গঠিত আইর্ যা গভর্নর কুওমমা স্বাক্ষদরত, দতদর্ আইর্টি এমর্ভামব এদগময় দর্ময় যামবর্ স্টযর্ 

চাকুরীজীবীমদ্র জর্য তামদ্র দর্ময়াগেতন াগণ স্টয উচ্চ মাত্রা স্টসট েমর স্টরমখমের্ যার দ্বারা তারা তামদ্র 

অ্ধ্ীর্স্থমদ্র বাধ্য রাখমত পামরর্ তার মাত্রা েমামর্া যায়, এবং েমীরা স্টযর্ তামদ্র অ্দধ্োর জামর্, তা দর্দিত 

েরার েমক্ষয োযনমক্ষমত্র সেে েমীরা স্টযর্ স্টযৌর্ হয়রাদর্র দবরুমি স্টপাে েমর এেটি দশক্ষামূেে স্টপাোর ততদর 

েমর তার বযবস্থা েরমবর্।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র স্টিত্ম্বর্র ইকুইটি সংক্রান্ত আইম্বর্র আধুবর্কীকরেঃ অ্দেস স্টর্ওয়ার পর, গভর্নর কুওমমা 
দর্উ ইয়মেন  স্টজন্ডার স্টপ তবষময দ্রূ েরার জর্য েমঠার পদ্মক্ষপ দর্ময়মের্। এ বের, স্টবতমর্র ইদতহামসর উপর 

দর্মষধ্াজ্ঞা আমরাপ েমর এ োজটি দেেু সাধ্র্ েরমবর্। উপরন্তু, গভর্নর আইর্ এমর্ভামব এদগময় দর্ময় যামবর্ 

স্টযর্ "সমার্ োমজর সমার্ স্টবতর্" এর সংজ্ঞাটি সম্প্রসাদরত হয় স্টযখামর্ জাদত, ঐদতহয, দেঙ্গ, এবং অ্র্যার্য 
রদক্ষত তবদশষ্টয অ্র্যুায়ী সমার্ স্টবতমর্র প্রময়াজর্ অ্র্ুভব েমর, এবং সব ধ্রমণর ধ্ারণক্ষম োমজ সমসযাটির 

গুরুত্ব বুঝমত স্টপমর এর প্রময়াজর্ীয়তা দবসৃ্তত েমরর্।  

  

েবদ্ আপবর্ এটা স্টদ্খম্বত্ পার্, আপবর্ এটা হম্বত্ পারম্বির্ 2019—সরকাম্বর স্টমম্বয়রাঃ গভর্নর কুওমমা 
তার র্তুর্ গােনস ইর্ গভর্নমমন্ট (Girls in Government) পদ্মক্ষমপ রাজর্ীদতমত স্টমময়মদ্র ভূদমো দর্ময় 

তামদ্র দশক্ষা প্রদ্ামর্র জর্য এেটি উপায় ততদর েরমত চার্, যা 8 স্টেমে 12 স্টগ্রমডর স্টমময়মদ্রমে সরোর এবং 
সবনজর্ীর্ পদেদসমত যুি েরমত উৎসাদহত েরার জর্য এেটি দর্দ্নেীয় স্টপ্রাগ্রাম। স্টপ্রাগ্রামটি স্টমময়মদ্রমে 

ওোেদতর দবদভন্ন অ্ংশ এবং সবনজর্ীর্ পদেদসর সামে পদরচয় েদরময় দদ্মব এবং তরুণীমদ্র সবনজর্ীর্ 

বযাপারগুমো এবং যা তামদ্র বযদিগতভামব এবং েদমউদর্টিমত প্রময়াজর্ীয় এমর্ দবষয়গুমো স্টশখামব। তারা 
রামষ্ট্রর সরোমরর অ্ভযন্তরীণ োযনক্রম এবং দর্বনাদচত েমনেতন া এবং উচ্চ পমদ্র েমীমদ্র সামে সাক্ষাৎ েরমব।  

  

একটি বর্রাপদ্ বর্উ ইয়কন  বত্বর  

  

েীির্ রক্ষার ের্ে চরম ঝুাঁ বক সরুক্ষার অডন ার প্রবত্বষ্ঠত্ করাঃ গভর্নর কুওমমা স্টরড ফ্ল্যাগ দবে (Red 

Flag Bill) রক্ষা েরমত োেমবর্, যা এক্সদট্রম দরস্ক স্টপ্রামটেশর্ অ্ডন ার দবে (Extreme Risk Protection 

Order Bill) র্ামমও পদরদচত, স্টোটন  স্টেমে সর্াি েরা বযদিমদ্র যামদ্র মমধ্য অ্র্যমে সদতযোরভামব ক্ষদত 

েরার ক্ষমতা আমে তামদ্রমে স্টযমোর্ো   ধ্রমর্র অ্স্ত্র স্টযমর্ হাত বন্দেু, রাইমেে, বা শটগার্, স্টের্া, দ্খে 

েরা, বা স্টের্া বা দ্খমের উমদ্যাগ স্টর্ওয়া স্টেমে দবরত রামখ। এই আইর্টি দর্উ ইয়মেন র জাতীয়-সমবনাচ্চ-শদির 

বন্দেু আইমর্র সংমযাজর্, এবং এটি পাশ হমে, এটি দর্উ ইয়েন মে যুিরামষ্ট্রর প্রেম স্টেট েরমব স্টযখামর্ সু্কমের 

দশক্ষে ও প্রশাসর্ স্টোমটন র হস্তমক্ষমপর দ্বারা সু্কমে গুদেবষনণ প্রদতহত েরমত পারমব।  

  



 

 

িোকগ্রাউন্ড স্টচক অম্বপক্ষার সময় িৃবধঃ গভর্নর কুওমমা পূমবন যারা আমেয়াস্ত্র ক্রময়র জর্য জাতীয় 

তাৎক্ষদণে অ্পরাধ্ বযােগ্রাউন্ড স্টচে দসমেম (National Instant Criminal Background Check 

System, NICS) দ্বারা তাৎক্ষদণেভামব অ্র্ুমমাদদ্ত র্া হয় তামদ্র জর্য এেটি 10 দদ্মর্র অ্মপক্ষা সময়োে 

স্থাপর্ েমর এেটি অ্গ্রসর আইর্ প্রদতষ্ঠা েমরর্।  

  

িাম্প েক বর্বষধঃ গভর্নর কুওমমা এেটি বাম্প েমে মাদেোর্া বা দবদক্রর জর্য বতন মার্ সংদবদধ্বি সমসযা 
বমন্ধ আইর্ প্রময়াগ েরমবর্। 2017 সামের োস স্টভগাস শুযটিংমে সাক্ষী স্টরমখ, বাম্প েে আংদশে-স্বয়ংদক্রয় 

অ্স্ত্র স্টেমে শুরু েমর স্টমদশর্ গার্ পুর্রায় উৎপাদ্র্ েরা অ্ন্তভুন ি োেমত পামর। দশোদর বা স্টখমোয়াড়মদ্র 

জর্য বাম্প েে স্টোমর্া র্যাযয উমদ্দশয সাধ্র্ েমর র্া এবং স্টেবে অ্দর্দিত এবং দ্রুতগদতর বন্দমুের গুদে 

দর্দিত েমর এবং দর্উ ইয়মেন  এর বধ্নমার্ দবদক্র বৃদির স্টোমর্া প্রময়াজর্ীয়তা স্টর্ই।  

  

বর্েনাবত্ত্ বেশু আইর্ (Child Victims Act) পাে করাঃ উন্নত দর্যনাদতত দশশু আইর্ োোয়, গভর্নর 

কুওমমা দবে পাশ এবং র্যায়দবচামরর জর্য রক্ষাপ্রাপ্তমদ্র এেটি েম্বা দবেদম্বত রাস্তা স্টদ্খামর্ার জর্য েষ্ট েরমের্। 

এেজর্ দশশু স্টযৌর্ হয়রাদর্মূেে অ্পরাধ্ী স্টযর্ অ্দতদরি সময় ধ্মর অ্পরাধ্ী দহমসমব দচদিত োমে, এেই সামে 

দভেটিম স্টযর্ তামদ্র বয়স 50 পূণন হওয়ার পূমবন স্টযমোমর্া সময় এেটি র্াগদরে আইর্ মামো শুরু েমর, এবং 
প্রমতযে রক্ষাপ্রাপ্ত স্টযর্ র্যায়দবচামরর সুমযাগ পায় তাই স্টযসব দভেটিমমর পূমবন সমময়র স্টপ্রদক্ষমত মামো েরার 

দবষয়টি আটমে দেে তামদ্রমে এে বেমরর এেটি সুমযাগ স্টদ্য়া হয়।  

  

িে োিীিাহী োর্িাহম্বর্র বর্রাপত্তার বিস্তাবরত্ সংম্বোধম্বর্র আইর্ পাে করাঃ 2018 সামে স্টস্কামহদর 

প্রমদ্মশ এবং 2015 সামে সামোে প্রমদ্মশ সংমশাদধ্ত প্রসাদরত আধু্দর্ে দেমমাদজর্ দর্ময়  মট যাওয়া ভয়াবহ 
দ্ঃুখজর্ে  টর্া যা প্রমতযে দর্উ ইয়েন বাসীর মমর্ দভেটিম এবং তামদ্র দপ্রয়জর্মদ্র জর্য গভীর সহমদমনতা 
এবং দ্ঃুখমবাধ্ জাদগময় তুমেমে। গভর্নর কুওমমা যাত্রীর সুরক্ষায় এবং যারা আইর্মে দবদ্রূপ েমর তামদ্রমে 

দ্মমর্র জর্য অ্মর্েগুমো সংদবদধ্বি সংমশাধ্র্ প্রস্তাব েমরমের্ যার মমধ্য রময়মে দেমমাদজমর্র পুর্রায় 

উৎপাদ্মর্র দর্বন্ধমর্র উপর স্পষ্ট দর্মষধ্াজ্ঞা, দর্উ ইয়মেন  তামদ্র োযনক্রমম বাাঁধ্া প্রদ্ার্।  

  

বস্পড কোম্বমরা িসাম্বর্াঃ 2013 সামে গভর্নর কুওমমা স্টয দবেটিমে আইমর্ রূপান্তদরত েমরদেমের্ যা দর্উ 

ইয়েন  দসটিমে েযামমরা প্রযুদি বযবহার েমর উচ্চগদতমত গাদড় চাোমর্ার আইর্ অ্বমার্র্া স্টরেডন  এবং প্রময়াগ 

েরার মাধ্যমম সু্কে স্টজামর্র হাইওময় দর্রাপত্তা অ্গ্রসর েরার অ্র্ুমদত স্টদ্য়, তা বহাে েরমত গভর্নর এেটি 

পুর্বনহাে প্রস্তাব এবং দর্উ ইয়েন  দসটিমত দস্পড েযামমরা স্টপ্রাগ্রাম সম্প্রসারমণর প্রস্তাব েরমবর্।  

  

গেত্াবিক কােনািলীর আইর্ পাস  

  

বিশ্বিোপী অর্পুবস্থত্ িেবক্তর বর্িনাচর্ অর্মু্বমাদ্র্ করাঃ গভর্নর কুওমমা স্টযমোমর্া স্টযাগয স্টভাটামরর জর্য 
অ্র্ুপদস্থত বযােমটর উপেভযতা দর্দিত েরমত সংদবধ্ার্ সংমশাধ্মর্র উপর স্টজার স্টদ্মবর্, স্টস অ্র্ুপদস্থত বযােট 

স্টয োরমণই অ্র্ুমরাধ্ েরা স্টহাে র্া স্টের্।  

  

স্টেটিোপী অবগ্রম স্টভাটিং এর িেিস্থাকরেঃ এই প্রস্তাবর্া অ্দগ্রম স্টভাটিংমে তবদ্যুদতে স্টভাটিং বইময়র সামে 

সমন্বয় েরমব, যার েমে স্টভাট গ্রহণ েমীমদ্র স্টভামটর স্টরেডন  রাখা এবং স্টভাটামরর পদরদচদত যাচাই এবং 
দর্বন্ধমর্র অ্বস্থা স্টদ্খা সহজতর হমব।  

  



 

 

একই-বদ্ম্বর্ বর্িন্ধর্ঃ স্টভাট দ্ামর্র স্টক্ষমত্র এই স্টসমেমে দেন্তু োযনেরী বাধ্াটিমে অ্পসারমণর জর্য সংদবধ্ার্ 

সংস্কামরর জর্য গভর্নর কুওমমা প্রস্তাব দদ্মের্।  

  

স্বয়ংবক্রয় বর্িন্ধর্ঃ আজমে দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র এই সুদবধ্া স্টদ্ওয়া হময়মে স্টয তারা স্টেমটর স্টোমর্া এমজদির 

সামে েোবাতন া চাোমর্ার সময় স্টভামটর জর্য দর্বন্ধর্ েরমত পারমব এবং তামদ্র অ্বশযই ঐদেেভামব 

দর্বদন্ধত হমত চাইমত হমব। বামজমট এমর্ এেই প্রস্তাবর্া োেমব যা প্রদক্রয়াটিমে উমে স্টেেমব এবং উপযুি 

সেে দর্উ ইয়েন বাসীর স্টভাটার দর্বন্ধর্ েরমব যদদ্ র্া তারা ঐদেেভামব দর্বদন্ধত হমত র্া চায়। স্বয়ংদক্রয় 

স্টভাটার দর্বন্ধর্ শুধু্ স্টভাটার দর্বন্ধর্ ও স্টভাট দদ্মত আসা মার্ুমষর সংখযাবৃদিই েরমব র্া, এটি আমামদ্র 

গণতাদন্ত্রে প্রদক্রয়া স্টজারদ্ার েরবো ।  

  

স্টভাট দ্াম্বর্র ের্ে বর্িন্ধর্ সহে করাঃ স্টভাটার দর্বন্ধর্মে যো সম্ভব সহজ েরমত, গভর্নর কুওমমা প্রস্তাব 

েরমের্ স্টয সব স্বয়ংদক্রয় স্টভাটার দর্বন্ধর্ প্রদক্রয়া অ্র্োইমর্ উপেভয স্টহাে, এবং যদদ্ দর্উ ইয়েন বাসীরা চার্ 

তাহমে তারা স্টযর্ স্টেমটর দর্বনাচর্ স্টবামডন র (State Board of Elections)ওময়বসাইট স্টেমে স্টভাটার 

দর্বন্ধমর্র আমবদ্র্ েরমত পামরর্।  

  

বর্িনাচম্বর্র বদ্র্ম্বক একটি েুটির বদ্র্ িার্াম্বর্াঃ োজ স্টেমে েুটি দর্মত র্া পারা েখমর্াই স্টভাটদ্ামর্র 

অ্ন্তরায় হওয়া উদচত র্া। এই োরমণ, গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্ যামত সব েমনজীবী দর্উ ইয়েন বাসী 
স্টযর্ অ্দধ্োর বমে দর্বনাচমর্র দদ্র্ স্টভাট দ্ামর্র জর্য সমবতর্ েুটি পায়।  

  

আপম্বেট প্রাইমাবরম্বত্ দ্পুমু্বরর আম্বগ স্টভাট প্রদ্াম্বর্র িাধা অপসারেঃ গভর্নর কুওমমা স্টেমট অ্সম 

বযােট প্রাদপ্ত সমসযার সমাধ্ার্ েরমবর্ এটি দর্দিত েরার মাধ্যমম স্টয প্রাইমাদরমত স্টভাট দ্ামর্র সময় আপমেমট 

স্টেমটর বাদে অ্ংমশর সামে দমে স্টরমখ এেই হবো ।  

  

2020 আদ্মশুমাবরম্বত্ স্টের্ সি বর্উ ইয়কন িাসীর গের্া হয় ত্া বর্বিম্বত্র লোইঃ 2019 সামে 

গভর্নর কুওমমা 2020 সামের আদ্মশুমাদরর সততা এবং সেে দর্উ ইয়েন বাসীর গণর্া দর্দিত েরমত এেটি 

সবনাঙ্গীণ েযামম্পইর্ শুরু েরমবর্।  

  

র্ীবত্োস্ত্র সংস্কারকরে  

  

কোম্বম্পইম্বর্র অেনর্ীবত্ সংস্কারকরেঃ গভর্নর কুওমমা েযামম্পইমর্র অ্েনর্ীদত সংস্কামরর এেটি সবনাঙ্গীণ 

পযামেজ আইর্ প্রণয়মর্র স্টচষ্টা েরমবর্ যা রাজর্ীদতমত োমো টাোর এই অ্ভূতপূবন প্রভাব স্টমাোমবো েরমব 

এবং দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র েণ্ঠস্বরমে স্টজারদ্ার েরমব।  

  

• ের্সাধারম্বের অম্বেন বর্িনাচম্বর্র খরচ িহর্ঃ বতন মার্ েযামম্পইর্ অ্েনর্ীদত দসমেমম 

সাধ্ারণ দ্ার্োরীমদ্র উপর স্টোোস েরমত উৎসাদহত েরার জর্য এমর্ স্টোমর্া প্রমরাচর্া 
স্টর্ই। বৃহৎ দ্ার্োরীগণ অ্মর্ে দবরাট অ্মঙ্কর টাো দ্ার্ েমর যার দর্মচ সাধ্ারণ মার্ুমষর 

দ্াবী চাপা পমড় যায়। এই সমসযার সমাধ্ার্ স্টহাে জর্সাধ্ারমণর অ্মেন েযামম্পইমর্র খরচ 

বহর্। স্টোট স্টোট অ্র্ুদ্ামর্র সামে 6:1 জর্সাধ্ারমণর প্রদ্ত্ত অ্েন অ্র্ুপাত স্টমোমর্ার মাধ্যমম 

প্রােীগণ স্টোট স্টোট অ্র্ুদ্ামর্র প্রদত স্টোোস েরমত প্রমরাদচত হমবর্।  



 

 

• কোম্বম্পইম্বর্ অর্দু্াম্বর্র সীমা কমাম্বর্াঃ গভর্নর কুওমমা সব প্রােীর জর্য েযামম্পইমর্ 

অ্র্ুদ্ামর্র সীমা েমামর্ার প্রস্তাব দদ্মের্। এই সংস্কারগুদে প্রময়ামগর মাধ্যমম এবং এেটি 

শদিশােী পাবদেে োইর্যাদিং দসমেম ততদরর মাধ্যমম দর্উ ইয়েন  রাজর্ীদতমত টাোর 

প্রভাবমে র্াটেীয়ভামব েদমময় আর্মব এবং জর্গমণর জর্য জর্গমণর মাধ্যমম ততদর এেটি 

সরোর বযবস্থায় দেমর যামব।  

• কম্বপনাম্বরট অর্দু্ার্ বর্বষধকরে এিং এলএলবস লুপম্বহাল সম্পেূনরূম্বপ িন্ধ করাঃ 2010 

সামের দসটিমজর্স ইউর্াইমটড দসিামন্তর পর স্টেমে েমপনামরট টাো আমামদ্র দর্বনাচর্ 

বযবস্থামে জজন দরত েমর স্টেমেমে। এখর্ সময় হময়মে দর্উ ইয়েন  স্টেমটর এই অ্বস্থার দবদহত 

েরার। সব ধ্রমর্র েমপনামরট এবং এেএেদস অ্র্ুদ্ার্ দর্দষি েরার মাধ্যমম গভর্নর কুওমমা 
এই সমসযার সমাধ্ার্ দচরতমরর জর্য েরমবর্। োমো টাো আর দবমশষ স্বােনামন্বষী দ্াতামদ্র 

োে স্টেমে ক্ষমতা স্টেমড় দর্ময় জর্গমণর োমে ক্ষমতা দেদরময় স্টদ্ওয়ার সময় হময়মে।  

• প্রকাে আইর্ (Disclosure Law) স্টোরদ্ার করা ো রাের্ীবত্ম্বত্ কাম্বলা টাকার 

প্রম্বিে প্রকাে কম্বরঃ দসটিমজর্স ইউর্াইমটড বর্াম স্টেডামরে ইমেেশর্ েদমশর্, 558 U.S. 

310 (2010) এর প্রভাব দর্রসমর্ 2016 সামের জরু্ মামস, গভর্নর কুওমমা র্ীদতশাস্ত্র সংস্কার 

আইমর্র প্রস্তাব েমরর্। গভর্নর রাজর্ীদতমত োমো টাোর উপদস্থদত সম্পমেন  সতেন  েমরর্ 

এবং েো স্টদ্র্ "প্রোশ প্রময়াজর্ীয়তামে স্টজারদ্ার েরা এবং দ্েসমূহমে তামদ্র উপর স্টেমে 

স্টযমোমর্া বযদি বা প্রদতষ্ঠামর্র পদরচয় প্রোশ েরমত বাধ্য েরা হমব।" 2016 সামের আগে 

মামস, গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়েন  দর্বনাহী আইর্ § 172 (New York Executive Law § 

172) এ স্বাক্ষর েমর তা আইমর্ পদরণত েমরর্, যা অ্র্ুযায়ী এমর্ সব রাজনর্দতে সম্পেন  বা 
আচরণ প্রোশ েরমত যা সাধ্ারণত প্রভাবমূেে বমে পদরগদণত হয় দেন্তু যা স্টোেচকু্ষর 

আড়ামে সম্পাদদ্ত হয়। এখর্, 2018 সামের দর্বনাচমর্র েোেে স্টেমে স্টর্ওয়া দশক্ষা 
অ্র্ুযায়ী, গভর্নর কুওমমা এই আইর্টিমে দবদভন্ন দদ্ে স্টেমে স্টজারদ্ার েরার প্রস্তাব েমরমের্ 

যামত দর্উ ইয়েন বাসীরা তামদ্র রাজর্ীদতদবদ্মদ্র স্টপেমর্ েেোঠি র্াড়া শদিগুমো সম্পমেন  
গুরুত্বপূণন তেযগুদে জার্মত পামর। উপরন্তু, গভর্নর 501(c)(3) এবং 501(c)(4) 

প্রদতষ্ঠার্সমূমহর জর্য দরমপাটন  েরার প্রদক্রয়া দিমোইর্ েরার স্টচষ্টা েরমের্, যার মমধ্য 
অ্ন্তভুন ি রময়মে প্রদতষ্ঠার্গুমোর জর্য দরমপামটন র সময়োে শুরুর আমগ এেটি সংদবদধ্বি 

অ্বযাহদতর আমবদ্র্ েরার স্টমোদর্জম সরবরাহ েরা।  

  

স্থার্ীয় বর্িনাবচত্ প্রবত্বর্বধম্বদ্র ের্ে আবেনক অিস্থার প্রকােঃ এই প্রস্তাবর্া অ্র্ুযায়ী স্থার্ীয় দর্বনাদচত 

প্রদতদর্দধ্মদ্র তামদ্র সাধ্ারণ আদেনে অ্বস্থা সংক্রান্ত োগজপত্র জময়ন্ট েদমশর্ অ্র্ পাবদেে এদেেস (Joint 

Commission on Public Ethics, JCOPE) এর োমে জমা দদ্মত হমব, ঠিে স্টযমর্টি স্টেমটর দর্বনাদচত 

প্রদতদর্দধ্মদ্র েরমত হয়, যামত দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র োমে স্টসই সব বযদিমদ্র সম্পমেন  তেয োমে যামদ্রমে তারা 
সরোমরর সব পযনাময় তামদ্র প্রদতদর্দধ্ত্ব েরার জর্য দর্বনাদচত েরার দসিান্ত স্টর্য়।  

  

অেননর্বত্ক বিকাে সংক্রান্ত প্রকল্পগুবলর একটি প্রগবত্েীল, ইউোর-স্টেন্ডবল ডাটাম্বিে বত্বরঃ স্বেতা 
বৃদি েরমত এবং স্টেমটর অ্েনর্ীদতে দবোশ পদরেের্াগুমো সম্পমেন  উপেভয তেযমে আধু্দর্োয়র্ েরমত, 

গভর্নর এম্পায়ার স্টেট স্টডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) স্টে দর্মদ্নশর্া দদ্ময়মের্ এেটি 

সামচন বে অ্র্োইর্ ডাটামবজ ততদর এবং স্টহাে েরমত যা জর্গণমে ESD এর সুদবধ্াপ্রাপ্ত প্রেেগুদে সম্পমেন  
সাম্প্রদতে এবং প্রময়াজর্ীয় তমেযর স্টযাগার্ স্টদ্মব। চােু হওয়ার পর, এই ডাটামবজটি জর্গণমে প্রেেগুদে 



 

 

সম্পমেন  সাম্প্রদতে তেয জার্ামত এবং অ্মর্ে স্থদবর, স্টপ্রাগ্রাম-দভদত্তে দরমপামটন র স্টেমে প্রাপ্ত তেযমে এেটি 

প্রগদতশীে, ইউজার-স্টফ্রন্ডদে ওময়বসাইমট এেদত্রত েরমব।  

  

অবভিাসীম্বদ্র অবধকার বর্বিত্করে  

  

স্টহাম্বে স্টপরাল্টা DREAM অোক্ট পাসঃ গভর্নর কুওমমা দসমর্টর স্টহামজ আর. স্টপরাো DREAM অ্যাক্ট পাস 

েরমবর্ যা হাজার হাজার দর্উ ইয়েন বাসীর জর্য অ্বমশমষ উচ্চদশক্ষার দ্য়ুার খুমে স্টদ্মব। দসমর্টর স্টহামজ আর. 

স্টপরাো DREAM অ্যাক্ট দর্উ ইয়মেন র আর্ডকুমমমন্টড দশক্ষােীমদ্র টিউশর্ অ্যাদসমেি স্টপ্রাগ্রাম (Tuition 

Assistance Program) এবং স্টেমটর স্টদ্ওয়া দবদভন্ন বদৃত্ত োমভর সুমযাগ েমর স্টদ্মব স্টয সুদবধ্াদদ্মত তামদ্র 

র্াগদরে সহপাঠীমদ্র মত তামদ্রও অ্দধ্োর রময়মে।  

  

স্টেট এম্বেবন্স সমূহম্বক অবভিাসী েোটাস (Immigration Status) সম্পম্বকন  স্টখাাঁে স্টর্ওয়ায় 

িাধাদ্ার্ কম্বর বর্িনাহী আম্বদ্ে স্টকাবডোই করাঃ 2017 সামে, গভর্নর কুওমমা দর্বনাহী আমদ্শ 170 

(Executive Order 170) জারী েমরর্ যা স্টেট এমজদি এবং েমনেতন ামদ্র এেজর্ বযদির অ্দভবাসী েযাটাস 

সম্পমেন  জার্মত চাওয়া বা প্রোশমে বাধ্াদ্ার্ েমর, যদদ্ র্া আইর্তভামব তা প্রময়াজর্ীয় হয় অ্েবা স্টোর্ 

সুদবধ্া বা স্টসবার স্টযাগযতা দর্ণনময় তা দ্রোর হয়। দর্বনাহী আমদ্মশ আরও সংমশাধ্র্ী স্টযাগ েমর, গভর্নর 

কুওমমা সংমশাধ্র্ী EO 170 স্টত স্টদ্ওয়া সুরক্ষাগুদেমে আইমর্ পদরণত েরার প্রস্তাব দদ্মের্।  

  

এলবেবিটিবকউ অবধকার সরুক্ষা  
  

স্টেন্ডার আইম্বডবিটি অোন্ড এক্সম্বপ্রের্ র্র্-বডবিবমম্বর্ের্ আইর্ (Gender Identity and 

Expression Non-Discrimination Act, GENDA) পাসঃ গভর্নর কুওমমা স্টজন্ডার আইমডদন্টটি অ্যান্ড 

এক্সমপ্রশর্ র্র্-দডদিদমমর্শর্ আইর্ সমেনর্ েমরর্, যা দেঙ্গ পদরচময়র দভদত্তমত পক্ষপাতমূেে আচরণ, হয়রার্ী 
এবং  ৃণামূেে অ্পরাধ্ স্টেমে জর্সাধ্ারণমে রক্ষা েমর।  

  

রূপান্তর স্টেরাবপ বর্বষধ করা: আঠার বেমরর েম বয়সী এেজর্ স্টরাগীর সামে রূপান্তর স্টেরাদপমত 

অ্ংশগ্রহণ েরমত এেজমর্র দর্মদ্নশর্ায় বা পযনমবক্ষমণ োউমে জদড়ত েরা, তার জর্য দবজ্ঞাপর্ েরা বা তামে 

অ্র্ুমদত স্টদ্য়ার মমতা দবষয়গুমো অ্ন্তভুন ি েরমত দশক্ষা আইমর্র অ্ধ্ীমর্ োইমসিেৃত স্টপশাগুমোর জর্য 
স্টপশাগত অ্সদ্াচরমণর সংজ্ঞামে সম্প্রসাদরত েরার জর্য গভর্নর কুওমমা প্রণীত আইর্সমূহমে সমেনর্ েমরর্।  

  

"সমকামী িাস" প্রবত্রক্ষা বর্বষধ করা: সমোমী ও দহজড়া আতঙ্ক প্রদতমরাধ্ আইর্ দর্দষি েরার জর্য 
আইর্ পাস েরার মাধ্যমম গভর্নর কুওমমা আবারও দর্উ ইয়েন  স্টেমট আইমর্র োাঁেমোাঁেরগুমো বন্ধ েরার 

প্রদত স্টজার স্টদ্মবর্।  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট প্রবত্বর্বধত্ব বিধ করা: দর্উ ইয়েন  স্টেমটর আইর্ বতন মামর্ প্রদতদর্দধ্ত্বমূেে গভন ধ্ারমণর 

রীদত দর্দষি েমর এবং েৃদত্রম প্রজর্র্ বা দডম্বাণ ুদ্ামর্র মমতা অ্র্যার্য প্রজর্র্ প্রযুদির মাধ্যমম এেটি সন্তার্ 

গমভন  ধ্ারণ েরা হমে তার আইর্সম্মত দপতা-মাতা োরা হমবর্ স্টস সম্পমেন  অ্দস্থদতশীে অ্দর্িয়তা ততদর েমর। 

গভন  বাহে চুদির অ্র্মুদত স্টদ্য়ার জর্য প্রদতদর্দধ্ চুদি সম্পমেন  দর্মষধ্াজ্ঞা তুমে দর্মত গভর্নর আইর্ প্রণয়মর্র 

প্রস্তাব েরমের্।  

  



 

 

আমাম্বদ্র সাম্বিক বসর্েম্বদ্র স্টসিাদ্ার্  

  

বহেো বসর্েিাবহর্ীর ের্ে সহায়ত্া: স্টযৌর্ অ্দভমযাজর্ বা দেঙ্গ পদরচয় দর্দবনমশমষ দর্উ ইয়েন  সব সামবে 

তসর্যবাদহর্ীর পামশ দ্াাঁড়ামব। এই বেমর, সামবে LGBTQ তসর্যমদ্র সবমচময় ভামোভামব দেভামব স্টসবা স্টদ্য়া 
যায় তা বুঝমত সাহাযয েরার জর্য দর্উ ইয়েন  দডদভশর্ অ্ব স্টভমটরাি অ্যামেয়াসন (New York State 

Division of Veterans' Affairs) এর সব েমী LGBTQ সাংসৃ্কদতে দ্ক্ষতা দবষময় প্রদশক্ষণ পামবর্। 

এোড়াও প্রমতযে সামবে LGBTQ তসর্য এেটি দর্রাপদ্ ও সহায়ে পদরমবমশ স্বতন্ত্র সহায়তা পার্ তা দর্দিত 

েরার জর্য DVA LGBTQ-দভদত্তে প্রদতষ্ঠামর্র সামে োজ েরমব, এর মমধ্য অ্ন্তভুন ি সামবে LGBTQ 

তসর্যমদ্র তামদ্র সাদভন স দডসচাজন  আপমগ্রড েরমত সহায়তা েরা যামত এই সাহসী সামবে তসর্যগণ স্বাস্থযমসবা, 
দশক্ষা, আদেনে ক্ষদতপূরণ ও তামদ্র অ্দজন ত অ্র্যার্য সুদবধ্াদদ্র সুমযাগ স্টপমত সক্ষম হর্।  

  
  

সি বর্উ ইয়কন িাসীর ের্ে র্োয়বিচার  

  

সাম্বধের মম্বধে মার্সম্পন্ন স্বাস্থেম্বসিা  রক্ষা করা:  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ের্ে স্বাস্থে স্টসিা সরুক্ষা ও কভাম্বরে গোরাবি বিবধিধ করা: ACA এর উপর 

চেমার্ স্টেডামরে আক্রমমণর আমোমে, গভর্নর কুওমমা দবশ্বাস েমরর্ এটি অ্পদরহাযন স্টয স্টেমটর আইমর্ 

স্টেমটর উন্নত দর্য়ন্ত্রণমূেে সুরক্ষা বযবস্থার পাশাপাদশ স্টেমটর স্বাস্থয দবমা বাজার সহ দর্উ ইয়েন  প্রধ্ার্ ACA 

দবধ্ার্সমূহ দবদধ্বি েরমব। স্বাস্থয দবমা বাজারমে দস্থদতশীে েরা এবং স্বাস্থয স্টসবা বযবস্থায় স্টযমোমর্া পরবতী 
স্টেডামরে আক্রমণ স্টেমে দর্উ ইয়েন মে রক্ষা েরা গুরুত্বপূণন।  

  

স্বাস্থেম্বসিায় সিনের্ীর্ প্রম্বিোবধকার অেন ম্বর্র ের্ে পদ্ম্বক্ষপ স্টর্য়া: দর্উ ইয়মেন  উচ্চ-মামর্র, সােয়ী 
স্বাস্থয স্টসবায় সবনজর্ীর্ প্রমবশাদধ্োর অ্জন মর্র জর্য দবদভন্ন দবেে ততদর েরমত গভর্নর কুওমমা সবনজর্ীর্ স্বাস্থয 
স্টসবার বযাপামর এেটি েদমশর্ প্রদতষ্ঠা েরমের্ যা স্বাস্থয দবভাগ (Department of Health) ও আদেনে স্টসবা 
দবভাগ (Department of Financial Services) েতৃন ে সমদেনত এবং স্বাস্থয পদেদস ও দবমা দবমশষজ্ঞমদ্র 

দর্ময় গঠিত। দর্উ ইয়মেন র বাদণদজযে দবমা বাজারমে শদিশােী েরা, বতন মামর্ আওতাভুি হওয়ার অ্র্ুপযুি 

বা সামেনয রামখর্ র্া এমর্ স্টোেমদ্র অ্ন্তভুন ি েরার েমনসূদচগুমোর সম্প্রসারণ েরা এবং স্টসই সামে সম্প্রসাদরত 

আওতা সমেনমর্র জর্য দ্ক্ষতার উন্নয়র্ ও সঞ্চয় উৎপন্ন েরমত উদ্ভাবর্ী অ্েন পদরমশাধ্ মমডে সহ এই 
পযনামোচর্া প্রদক্রয়া স্টসবা পাওয়ার সুমযাগ সম্প্রসারমণর জর্য সব ধ্রমর্র দবেে দবমবচর্া েরমব।  

  

আবেমোত্ীয় পদ্াম্বেনর মহামারী িন্ধ করম্বত্ েধু করা  
  

লুণ্ঠর্েীিী রীবত্ স্টেম্বক বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র রক্ষা করা: গভর্নর কুওমমা এমর্ আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্ 

স্টযটামত 1) স্টেট বদহভুন ত সুদবধ্াদদ্ তামদ্র স্বমদ্মশ োইমসিেৃত হমত হমব এবং তা জাতীয়ভামব স্বীেৃত এেটি 

প্রদতষ্ঠামর্র দ্বারা প্রতযদয়ত হমত হমব 2) স্টেট বদহভুন ত েুণ্ঠর্জীবী সরবরাহোরীগণমে স্টোেজর্মে স্টেমটর 

দচদেৎসা েমনসূদচগুমোমত অ্দবেমম্ব সংযুি েরার জর্য আদ্ােমতর সামে োজ েরার মাধ্যমম এবং স্টেমটর 

আদ্ােমতর আমদ্শেৃত দচদেৎসার সুরক্ষার জর্য আইর্ প্রণয়র্ েরার মাধ্যমম স্টোেজমর্র সামে জদড়ত 

র্যায়দবচামরর প্রদত েক্ষয েরায় বাধ্া স্টদ্য়া। দতদর্ এোড়াও দবদধ্বাধ্ার্ বাস্তবায়মর্র জর্য OASAS এর প্রদত 

দর্মদ্নশ েরমবর্ যামত স্টেট বদহভুন ত দবপণর্োরীমদ্রমে দর্উ ইয়েন  স্টেমট দবপণর্ েরার সময় OASAS এর 



 

 

শতন াবদে স্টমমর্ চেমত হমব। এই োজগুমোর সামে, দর্উ ইয়েন  এর অ্দধ্বাসীমদ্র রক্ষা েরমত েুণ্ঠর্জীবী 
দচদেৎসা েমনসূদচগুমোমে তামদ্র সুদবধ্া স্টোটা পূরমণর জর্য অ্র্য স্টোোও স্টদ্খার জর্য স্টজার েরার মাধ্যমম 

স্টদ্মশ সবমচময় শদিশােী রীদতর্ীদত বাস্তবায়র্ েরমব।  

  

িুবপ্রর্রবেম্বর্র (Buprenorphine) িেিহার িৃবধ করা: ওষুমধ্র সহায়তায় প্রদ্ত্ত দচদেৎসার 

(Medication Assisted Treatment, MAT) স্টক্ষমত্র বুদপ্রর্রদের্ এেটি গুরুত্বপূণন অ্গ্রগদত স্টযটি দমোমডার্ 

(methadone) এবং ইমেেশর্ র্ােট্রামক্সামর্র (naltrexone) মমতা এবং আদেমজাতীয় পদ্ােন বযবহারজদর্ত 

সমসযা স্টেমে দর্রাময় স্টপমত স্টোেজর্মে সাহাযয েরার স্টক্ষমত্র উপযুি দহমসমব োউমিদেং এর পাশাপাদশ 

সমদন্বতভামব বযবহার েরা হয়। বুদপ্রর্রদেমর্র বযবহার বৃদি েরমত, গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয দবভাগমে 

(Department of Health, DOH) দর্মদ্নশর্া দদ্মবর্ স্টযর্ দচদেৎসার আদ্শন স্টসবা বা দচদেৎসার জর্য 
স্টরোমরমের দভদত্তমত আদেমজাতীয় পদ্ােন বযবহারজদর্ত সমসযা সমাধ্ামর্র েমক্ষয স্টেটবযাপী সব হাসপাতামে 

তামদ্র জরুদর দবভামগর জর্য দচদেৎসাদবদধ্ ততদর আবশযে েরা হয়।  

  

স্টেৌেদ্াবর বিচার িেিস্থায় ওষুম্বধর সহায়ত্ায় প্রদ্ত্ত বচবকৎসার সমু্বোগ িৃবধ করা: োরাগার ও 

বন্দীশাোয় দচদেৎসার সুমযাগ বৃদি েরমত, গভর্নর কুওমমা OASAS স্টে দর্মদ্নশর্া দদ্ময়মের্ 50 টির স্টবদশ 

প্রদতষ্ঠামর্ আসদির দচদেৎসা স্টসবায় সহায়তার জর্য 4 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমররও স্টবশ দবতরণ েরমত। 

তাোড়া, গভর্নর কুওমমা স্টেমটর োরাগামর সমবনাচ্চ দতর্টি র্তুর্ MAT েমনসূদচ প্রদতষ্ঠায় সহায়তার জর্য 1.2 

দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর প্রদ্ামর্র মাধ্যমম ওষুমধ্র সহায়তায় প্রদ্ত্ত দচদেৎসা সুদবধ্া পাওয়ার সুমযাগ বৃদি 

েরমবর্।  

  

র্াম্বলাম্বক্সাম্বর্র (Naloxone) িেিহার িৃবধ করা: গভর্নর কুওমমা DOH-স্টে এমর্ আইর্ প্রণয়মর্র 

দর্মদ্নশর্া দদ্মবর্ স্টযটি স্টরমস্তারাাঁ, বার ও অ্র্যার্য খুচমরা দবক্রয় প্রদতষ্ঠামর্র েমীমদ্র প্রদত প্রময়ামগর জর্য গুড 

সামাদরটার্ (Good Samaritan) আইর্মে সম্প্রসাদরত েমর। তাোড়া, প্রমতযে আস্তার্ায় োেন  এইড দেমটর 

অ্ংশ দহমসমব র্ামোমক্সার্ প্রদ্ার্ েরা হয় বা প্রমতযমে SUNY ও CUNY আস্তার্ায় প্রদত রামত েতন বযরত 

অ্দধ্বাসী সহমযাগীর জর্য উপেভয োমে তা দর্দিত েরার মাধ্যমম গভর্নর কুওমমা SUNY ও CUNY-স্টত 

র্ামোমক্সামর্র বযবহার বৃদি েরমবর্।  

  

সু্কলসমূম্বহর ের্ে একটি িোপক মাদ্ক িেিহার প্রবত্ম্বরাম্বধর র্ীলর্কো চালু করা: গভর্নর কুওমমার 

দর্মদ্নশর্ায়, দর্উ ইয়েন  স্টেট সব ধ্রমর্র প্রদতমরাধ্ সংস্থার্মে এেই প্রবামহ আর্মত এবং এেটি দবমশষ 

"প্রদতমরাধ্ র্ীের্েশায়" মাদ্ে বযবহার প্রদতমরামধ্র উত্তম রীদতর্ীদত, আদ্শন ও মার্দ্ণ্ড ততদর েরমত 

স্টেটবযাপী এেটি সহমযাদগতা চােু েরমব স্টযটি সু্কেগুমোমে প্রদতমরামধ্র এেটি পূণনাঙ্গ, প্রমাণ-দভদত্তে ও উপাত্ত-

চাদেত পিদত অ্র্ুসরমণ সহায়তা েরবো । 2020-21 সু্কে বমষন বযবহামরর জর্য প্রদতমরাধ্মেূে র্ীের্েশা 
ততদরর জর্য OASAS স্টেট দশক্ষা দবভাগ (State Education Department), স্বাস্থয দবভাগ ও মার্দসে 

স্বাস্থয োযনােয় (Office of Mental Health) সামে সহমযাদগতামেূে োজ েরমব।  

  

সসু্থ কবমউবর্টি বত্বর করা  
  

বিষাক্ত রাসায়বর্ম্বকর অোর্া প্রম্বিে স্টেম্বক বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র রক্ষা করা: স্টেমবে োগামত হমব এমর্ 

1,000 এরও স্টবদশ েযািার সৃদষ্টোরী পদ্ােন ও অ্র্যার্য রাসায়র্দে পদ্ামেনর তাদেো ততদর েমর এবং র্তুর্ 

রাজমত্বর অ্ধ্ীর্ হমব এমর্ স্টভাগয পমণযর ধ্রর্ দচদিত েমর গভর্নর কুওমমা পদরমবশ সংরক্ষণ দবভাগ 



 

 

(Department of Environmental Conservation, DEC), স্বাস্থয দবভাগ ও স্টেট দবভাগমে 

(Department of State) দেেু দর্বনাদচত পমণযর স্টমাড়মের গাময় সম্ভাবয দবপজ্জর্ে রাসায়দর্মের উপদস্থদত 

দর্মদ্নশেমেমবে োগামর্ার বাধ্যবাধ্েতা দবষয়ে দবদধ্দবধ্ার্ ততদর েরার অ্র্ুমমাদ্র্ দদ্ময় র্তুর্ আইর্ প্রণয়র্ 

েরমবর্। DEC ও DOH-স্টে আরও ক্ষমতাদয়ত েরা হমব যামত প্রস্তুতোরেমদ্র জর্য দর্উ ইয়েন  স্টেমট দবক্রয় 

বা দবতরণেৃত স্টভাগযপমণযর রাসায়দর্ে উপাদ্ার্ প্রোশ এবং স্টভািামদ্র সুরক্ষার জর্য সম্ভাবয অ্দতদরি 

পদ্মক্ষপ অ্র্সুন্ধার্ েরা বাধ্যতামূেে েরা যায়।  

  

ত্ামাম্বকর স্বাস্থে ঝুাঁ বক বর্য়িে করা: গভর্নর কুওমমা তামাে পমণযর ক্রমবধ্নমার্ বযবহার স্টঠোমত বযাপে 

আইমর্র প্রস্তাব েরমের্। এই আইমর্র মমধ্য আমে:  

  

• ত্ামাকোত্ ও ইম্বলকট্র্বর্ক পেে বিক্রম্বয়র র্েূর্ত্ম িয়স 18 স্টেম্বক 21 িের িয়স অিবধ 

িাবেম্বয় স্টদ্ওয়া: অ্দধ্োংশ েম বয়সী তরুণ তামাে ও বাষ্পজাত পণয পায় 18 বেমরর স্টবদশ বয়সী 
বনু্ধমদ্র োে স্টেমে যারা তবধ্ভামব দবদভন্ন পণয ক্রয় েরমত পামর। র্ূযর্তম বয়স বাদড়ময় দদ্মে হাই 
সু্কে স্টেমে তামামের উৎস দ্রূ েরমব।  

• োম্বমনবসগুম্বলাম্বত্ ত্ামাকোত্ ও ইম্বলকট্র্বর্ক বসগাম্বরট পেে বিক্রয় িন্ধ করা: স্বাস্থয স্টসবা 
সম্পদেন ত সংস্থাগুমোর তামাে দবক্রময়র বযবসায় োো উদচত র্য়, স্টয তামাে দর্উ ইয়েন  স্টেমট 

প্রদতমরাধ্মযাগয মৃতুযর প্রধ্ার্ োরণ। োমমনদসগুমোমত তামাে ও ইমেেট্রদর্ে দসগামরট পণয দবক্রয় বন্ধ 

েরমে তামামের সহজেভযতা, দ্দৃষ্টমগাচরতা ও সামাদজে গ্রহণমযাগযতা েমম যামব, দবমশষ েমর 

তরুণমদ্র মমধ্য।  

• স্বাস্থে বিভাগ কতৃ্ন পক্ষম্বক ই-বসগাম্বরম্বটর বকেু স্বাদ্েকু্ত ত্রল পদ্াম্বেনর বিক্রয় বর্বষধ করার 

কতৃ্ত্ব সম্পম্বকন  স্পষ্টভাম্বি িোখো করা: তরুণমদ্র ধূ্মপার্ হ্রাস েরমত 2009 সামে FDA েতৃন ে 

স্টমন্থে বযতীত অ্র্যার্য স্বাদ্যুি দ্াহয দসগামরট দর্দষি েরা হময়দেে োরণ র্তুর্ ধূ্মপায়ীরা প্রেমদদ্মে 

এই পণযগুমো খুব স্টবদশ বযবহার েরদেে। অ্দধ্োংশ ই-দসগামরট বযবহারোরী বমেদেে তামদ্র প্রেম 

ই-দসগামরট দেে স্বাদ্যুি। দমদষ্ট অ্ম্ল, টদে ও বাবে গামমর মমতা স্বাদ্গুমো ই-দসগামরটমে আরও 

আেষনণীয় েমর এবং ই-দসগামরটমে তরুণমদ্র োমেও আরও আেষনণীয় েমর স্টতামে। তরুণমদ্র েক্ষয 
েমর এমর্ দেেু স্বাদ্যুি তরে পদ্ামেনর দবক্রয় দর্দষি েরমত স্বাস্থয দবভাগ েতৃন পক্ষমে েতৃত্ব প্রদ্ার্ 

েরার জর্য আইর্ প্রণয়র্ েরা হমে।  

• ত্ামাক ও ইম্বলকট্র্বর্ক বসগাম্বরট প্রস্তুত্কারক ও খুচরা বিম্বক্রত্ারা স্টে োে স্টদ্র্ ত্া সীবমত্ 

করা: স্টদ্মশর মমধ্য দর্উ ইয়মেন  দসগামরমট সমবনাচ্চ ের রময়মে, তমব প্রস্তুতোরে ও খুচরা দবমক্রতারা 
মূেয হ্রামসর জর্য স্টেৌশে চােু েমরমে স্টযমর্ "এেটি দের্মে এেটি দবর্ামূমেয" োড়। এই স্টেৌশেগুমো 
তরুণ সহ সরাসদর মূেয সম্বমন্ধ সংমবদ্র্শীে গ্রাহেমদ্র েক্ষয েমর। তামাে ও বাষ্পজাত পমণযর োড় 

সীদমত েরমে তা দর্উ ইয়মেন  তামামের উপর দর্ধ্নাদরত েমরর প্রভাব বৃদি েরমব এবং তামামের 

বযবহার অ্র্ুৎসাদহত েরমব।  

• ই-বসগাম্বরম্বট কর আম্বরাপ করা: তামােজাত পমণযর মূেয উচ্চ হমে তামামের বযবহার হ্রাস পায় বা 
প্রদতহত হয়। তরুণরা দবমশষত তামােজাত পমণযর মূেয বৃদির প্রদত সংমবদ্র্শীে। স্টদ্মশর মমধ্য দর্উ 

ইয়েন  স্টেমটর দ্াহয দসগামরমটর উপর অ্র্যতম সমবনাচ্চ ের এবং অ্র্যতম সবনদর্ম্ন তরুণ ধূ্মপায়ী হার 

দবদ্যমার্। ইমেেট্রদর্ে দসগামরট ও ই-তরমে েরামরাপ এবং তরুণমদ্র বযবহামরও এেই অ্র্পুাত 

প্রমযাজয বমে প্রতযাশা েরা হয়।  



 

 

• শুধু লাইম্বসন্সধারী খুচম্বরা বিম্বক্রত্াম্বদ্র মাধেম্বম ই-বসগাম্বরট বিক্রয় আিেেক করা: বতন মামর্ 

ই-দসগামরট দবক্রয় প্রায় সমূ্পণন অ্দর্য়দন্ত্রত। োইমসিধ্ারী খুচমরা দবমক্রতামদ্র োমে দবক্রয় সীদমত 

েরমে তা র্াবােেরা তামােজাত পণয যামত র্া স্টেমর্ র্া দর্দিত েরমত স্টদ্মব বতন মামর্ বেবৎেৃত 

পদরোঠামমামে।  

  

িয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ের্ে কবমউবর্টি-বভবত্তক সহায়ত্ায় বিবর্ম্বয়াগ করা: গভর্নর কুওমমা বয়স্ক 

দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র জর্য েদমউদর্টি-দভদত্তে সহায়তায় 15 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরার প্রস্তাব 

েমরর্। NYSOFA এর েমনসূদচ ও পদরমষবায় এই প্রময়াজর্ীয় টামগনটেৃত দবদর্ময়াগ অ্দধ্ে বয়স্ক বযদিমদ্র 

স্টসবাদ্ামর্ সাহাযয েরমব এবং এটি তামদ্র স্বতন্ত্রতা বজায় রাখমত, পদরবার ও বনু্ধবান্ধবমদ্র তামদ্র পদরচযনা 
প্রদ্ার্োরীর ভূদমোয় সহায়তা েরমত এবং ভদবষযৎ স্টমদডমেইমডর খরচ দবেমম্ব পদরমশাধ্ েরমত সাহাযয 
েরমব। স্বাস্থয দবভামগর সামে োজ েমর, NYSOFA এই দবদর্ময়ামগর সােেয মূেযায়মর্র জর্য দেেু সুদর্দদ্নষ্ট 

মার্দ্ণ্ড দর্ধ্নারণ েরমব।  

  

েোবমবল োেন  ট্র্ার্বেের্ োন্ড (Family First Transition Fund) বত্বর করা: স্টেট স্টবসরোরী 
োউমন্ডশমর্র তহদবমের দবদর্ময়াগ এেটি েযাদমদে োেন  ট্রার্দজশর্ তহদবে ততদর েরমত সমবনাচ্চ োমজ োগামব 

যা স্থার্ীয় সমাজ স্টসবা অ্দধ্দ্প্তর ও েোর স্টেয়ার অ্যামজদিগুমোমে সংস্থার্ প্রদ্ার্ েরমব স্টয সংস্থার্গুমো 
েযাদমদে োেন  স্টেডামরে আইর্ (Family First federal legislation) বাস্তবায়মর্র জর্য প্রস্তুদতর োমজ 

প্রময়াজর্ হয়। এই দবদর্ময়াগ দর্উ ইয়েন  স্টেটমে েযাদমদে োেন  বাস্তবায়মর্র জর্য পযনাপ্তরূমপ প্রস্তুত হওয়ার 

সুমযাগ স্টদ্মব এবং দর্উ ইয়েন মে এর সবমচময় অ্সহায় দশশু ও পদরবারগুমোর চাদহদ্ামে অ্গ্রাদধ্োর স্টদ্য়া 
অ্বযাহত রাখার সুমযাগ েমর স্টদ্মব এবং দর্দিত েরমব স্টয স্থার্ীয় সমাজ স্টসবা অ্দধ্দ্প্তর গুরুত্বপূণন স্টেডামরে 

স্টবঞ্চমােন  স্টমমর্ এই চাদহদ্াগুমো পূরমণর জর্য সমূ্পণনভামব প্রস্তুত।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র পবরম্বিেগত্ স্টর্তৃ্ত্ব চাবলম্বয় োওয়া  
  

সিুে র্তু্র্ চুবক্ত (Green New Deal) শুরু করা: পদরমবমশর উপর ট্রাম্প সরোমরর হামোর মমধ্য এবং 
দর্উ ইয়মেন র জেবায়ু পদরবতন র্ সংগ্রামম অ্গ্রগদত বজায় রাখার উমদ্দমশয, গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়মেন র সবুজ 

র্তুর্ চুদি স্ট াষণা েমরর্ যা স্টদ্মশর শীষনস্থার্ীয় দর্মনে শদি ও চােদরর এমজন্ডা স্টযটি দর্উ ইয়মেন র অ্েনর্ীদতর 

সব খামত স্টেটমে োবনর্ দর্রমপক্ষতায় রাখমব। সরোমরর দর্মদ্নশর্ায়, দর্উ ইয়েন  দর্ে-মধ্যম আময়র দর্উ 

ইয়েন বাসীমদ্র চাদহদ্ামে অ্গ্রাদধ্োর স্টদ্য়ার পাশাপাদশ অ্তুের্ীয় উদ্ভাবমর্ তাড়র্া েরমত এবং স্টেমটর দবদ্যুৎ, 

পদরবহর্ ও অ্বোঠামমা দর্মনামণ রূপান্তর আর্মত সুদর্দদ্নষ্ট স্বেমময়াদদ্ পদ্মক্ষপ ও দ্ী নমময়াদ্ী স্টেৌশে দবদশষ্ট এই 
েক্ষয অ্জন মর্র জর্য দর্ভন ময় পদ্মক্ষপ স্টর্মব। এই দবদশষ্ট উমদ্যাগ দর্উ ইয়মেন র দর্মনে শদির অ্েনর্ীদতর প্রবৃদি 

আরও বাড়ামব, এেদবংশ শতাব্দীর উচ্চমামর্র হাজার হাজার চােদর সৃদষ্ট েরমব, ক্ষদতোরে দর্ঃসরণ হ্রাস 

েরার মাধ্যমম সব দর্উ ইয়েন বাসীমে আরও দর্মনে বায় ুও পাদর্ প্রদ্ার্ েরমব এবং স্টদ্মশর বাদে অ্ংশ ও দবমশ্বর 

জর্য অ্র্ুসরণ েরার মমতা জেবায়ু স্টর্তৃমত্বর এেটি দ্ষৃ্টান্ত স্থাপর্ েরমব।  

  

10 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বগ্রর্ বেউচার োন্ড (Green Future Fund) প্রবত্ষ্ঠা: এই বের, 

গভর্নর কুওমমা স্বে পাদর্র অ্বোঠামমা, র্বায়র্মযাগয শদি ও দর্মনে পদরবহর্ এবং স্টখাো জায়গা ও প্রােৃদতে 

স্থামর্র জর্য সহায়তা েরমত 10 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দগ্রর্ দেউচার োন্ড গঠর্ েরমবর্। খাবার পাদর্ ও 

বজন যপাদর্র অ্বোঠামমার জর্য স্টমাট 5 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর—স্বে পাদর্র অ্বোঠামমা আইর্ (Clean 



 

 

Water Infrastructure Act) অ্র্ুসামর 2.5 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দর্মনাণ োজ এবং পরবতী পাাঁচ বেমর 

স্বে পাদর্মত স্টেমটর দবদর্ময়াগ োযনেরভামব দদ্বগুণ েরা এই তহদবমের অ্ন্তভুন ি।  

  

ঐবত্হাবসক 300 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পবরম্বিেগত্ সরুক্ষা ত্হবিল (Environmental 

Protection Fund, EPF) চাবলম্বয় োওয়া: গভর্নর কুওমমা স্টেমটর ঐদতহাদসে 300 দমদেয়র্ মাদেন র্ 

ডোমরর EPF চাদেময় স্টর্য়ার প্রস্তাব স্টদ্র্। এই দবদর্ময়াগ দর্উ ইয়মেন র জোধ্ারগুমোর সুরক্ষা প্রদ্ার্ দবষয়ে 

েমনসূদচগুমোমে অ্গ্রাদদ্োর দদ্মব, পােন  ও স্টেমটর অ্র্যার্য ভূদমমত র্যস্ত প্রেমের উন্নয়র্ েরমব, স্টপৌর 

সমরাবরগুমো পুর্রুজ্জীদবত েরমব এবং জেবায় ুপদরবতন মর্ েদমউদর্টির দস্থদতস্থাপেতা গঠর্ েরমব—এসমবর 

মাধ্যমম চােদর সৃদষ্ট ও স্থার্ীয় অ্েনর্ীদত উদ্দীদপত হমব।  

  

সিনাবধক অোলম্বকাহল মুক্ত পার্ীয় অন্তভুন ক্ত করম্বত্ স্টিাত্ল বিল িৃবধকরে: আবজন র্া েমামর্া এবং 
তবদশ্বে পুর্ঃপ্রদক্রয়ােরণ বাজামর পদরবতন মর্র মমধ্য েমড় যাওয়া অ্দত ভার অ্দপনত পুর্ঃপ্রদক্রয়ােরণ 

সংস্থাগুমোর ভার েমামত, গভর্নর কুওমমা স্টস্পাটন  দেঙ্কস, এর্াদজন  দেঙ্কস, েে ও উদদ্ভজ্জ পার্ীয় ও সরাসদর-

খাওয়ার-উপমযাগী চা ও েদে সহ সবনাদধ্ে অ্যােমোহে মুি পার্ীময়র স্টবাতে প্রদত 5 স্টসন্ট দেমর পাওয়ার 

উপযুি েরমত স্টবাতে দবে বৃদি েরমবর্।  

  

প্লাবেক িোম্বগর িেিহার বর্বষধকরে: এেবার বযবহার েরা যায় এমর্ প্ল্াদেে বযামগর পদরমবশগত 

প্রভাব দ্রূ েরমত, গভর্নর কুওমমা দেেু বযদতক্রম সহ স্টেটবযাপী প্ল্াদেে বযাগ দর্দষিেরমণর প্রস্তাব স্টদ্র্।  
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