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গভর্নর কুওম্বমা 2022 অর্নিছম্বরর িাম্বেম্বের রূপম্বরখা িেক্ত কম্বরম্বছর্: পরু্রায় কল্পর্া করুর্ | 
পরু্বর্নমনাণ করুর্ | পরু্র্নিীকরণ করুর্  

  
দটুি িাম্বেম্বের রুপম্বরখা প্রদার্ কম্বর: একটি যা আক্রমণাত্মক পপাস্ট-COVID পরু্গনঠর্ অগ্রসর 
কম্বর, একটি যা NY এর ের্ে িের্ার কারণ হয় যবদ পেডারাল সরকার 15 বিবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার বদম্বে িের্ন হয়  
  

ওয়াবেিংেম্বর্র SALT আক্রমম্বণর বিধ্বিংসী অর্ননর্বেক প্রভাি এিিং োর সাম্বর্ িের্ন COVID এর 
প্রবে প্রবেবক্রয়ার দ্বারা বিপযনয়কারী অর্ননর্বেক প্রভাম্বির পর পর্ওয়া পর্ পেডারাল অর্নায়ম্বর্র 

স্তম্বরর উপর বর্ভন র কম্বর  
  

পযনাপ্ত পেডাম্বরল সমর্নম্বর্র সাম্বর্, রােে গভর্নম্বরর সাহসী পরু্ঃকল্পর্া, পরু্গনঠর্ এিিং NY 
পরু্র্নিীকরম্বণর বভের্ম্বক অগ্রসর করম্বে পাম্বর:  

  
306 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পবরকাঠাম্বমা পবরকল্পর্া - যা োবের িৃহত্তম  

  
পিসরকাবর ও সরকারী সিুে অর্নর্ীবেম্বে 29 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ  

  
1.3 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভাডা ত্রাণ পপ্রাগ্রাম, 20 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 100,000টি 
সাশ্রয়ী িাবড তেবর িা সিংরক্ষণ, গৃহহীর্ হাউবেিং এিিং সাহাম্বযের ের্ে 128 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার  
  

বর্ম্ন আম্বয়র পবরিাম্বরর ের্ে ব্রডিোম্বের উপর 15 মাবকন র্ ডলাম্বরর কোপ, খাদে 
বর্রাপত্তাহীর্োর পমাকাবিলার ের্ে 150 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার, বলিাটিন  বডম্বেন্স োম্বের ের্ে 

10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  
  

130 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মহামারী পরু্রুদ্ধার এিিং পরু্রুদ্ধার পপ্রাগ্রাম্বমর ের্ে যা অেেন্ত 
প্রিলভাম্বি প্রভাবিে কু্ষদ্র িেিসা, পরম্বস্তারাাঁ, বেল্প এিিং বিম্বর্াদর্ বেল্পম্বক সমর্নর্ কম্বর  

  
40 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সিংক্রামক পরাগ বিবেেীলোর িাবণবেেকীকরণ েহবিল উদ্ভাির্ 
এিিং উদীয়মার্ স্বািে ঝুাঁ বকর পমাকাবিলা করার ের্ে - পািবলক পহল্র্ কম্বপনাম্বরের্ প্রবেষ্ঠা  



  
অর্ন ির্ন 2022 এর এবিবকউটিভ িাম্বেে বব্রবেিং িই এখাম্বর্ উপলব্ধ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ চলমার্ COVID-19 মহামারীর পররমেরিমে রর্উ ইয়মকন র 
পুর্ঃকল্পর্া, পরু্রর্নমনাণ এবং পুর্র্নবীকরমণর জর্য 2022 আরথনক বছমরর রর্বনাহী বামজমে বণনর্া 
করমলর্।  
  
ওয়ার ংেমর্র বযথন COVID-19 েরেরিয়ার রবধ্বংসী অ্থননর্রেক েভামবর পমর ফেডামরল সরকার 
রর্উইয়কন মক ফে পররমাণ েহরবল সরবরাহ কমর োর উপর রর্ভন র কমর, গভর্নর দটুি বামজমের 
রবকল্প উপস্থাপর্ কমরর্। েথম রবকল্পটি মহামারীর রবরুমে রর্উ ইয়কন  রামজযর চলমার্ েুেমক এবং 
আগ্রাসী COVID-পরবেী পুর্গনঠর্ পররকল্পর্ামক সমথনর্ করমব। রিেীয় রবকল্পটি - ফেডারাল 
েহরবমল অ্র্ুপরস্থে 15 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার - রাজযমক রাজস্ব বাডামে, খরচ কমামে এবং ঋণ 
রর্মে বাধ্য কমর রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য েন্ত্রণা সৃরি করমব।  
  
এছাডাও গভর্নর ফেডামরল অ্ং ীদারমদর েরে আবার আহ্বার্ জার্ামলর্ িরেকর রাজয এবং স্থার্ীয় 
কর র্ীরে (State and Local Tax policy) - বা SALT কযাপ- বারেল করার জর্য ো গে 
রের্ বছমর রর্উ ইয়কন বাসীমদর 30 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  বযয় কমরমছ এবং ইরেহামস 
েথম রিগুণ কর হময়মছ। রর্উ ইয়মকন র পররবারমদর জর্য SALT কযামপর গড খরচ েরে বারডর 
জর্য 2,600 মারকন র্ ডলার হয়।  
  
েরদ ফেডামরল সরকার রর্উ ইয়কন মক 15 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর র্যােয ফ য়ার েদার্ কমর, 
োহমল রাজয এগুরল করমে সিম হমব:  
  
306 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর একটি পররকাঠামমা পররকল্পর্া অ্গ্রসর করা - ফদম র বৃহত্তম - 
এবং সবুজ অ্থনর্ীরেমে 29 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ করা।  
  
1.3 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর একটি ভাডা ত্রাণ কমনসূরচ (rent relief program) েণয়র্ করা, 
100,000 সাশ্রয়ী মূমলযর বারড তেরর বা সংরিমণর জর্য 20 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর কমনসূরচমে 
েহরবল েদার্ করা এবং গৃহহীর্মদর আবাসর্ ও সহায়োর জর্য 128 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার েদার্ 
করা।  
  
রর্ম্ন-আময়র পররবারমদর জর্য ব্রডবযামে 15 মারকন র্ ডলামরর কযাপ স্থাপর্ করা, খাদয 
রর্রাপত্তাহীর্ো ফমাকামবলার জর্য 150 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার েদার্ করা, এবং অ্রর্বরিে রর্উ 
ইয়কন বাসীমদর সাহােয করার জর্য রবর্ামূমলয আইরর্ পরাম ন এবং রিরর্ং েদামর্র জর্য রলবাটিন  
েরেরিা েহরবল (Liberty Defense Fund)-এ 10 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ অ্বযাহে 
রাখা।  
  

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/ex/book/briefingbook.pdf


COVID িারা িরেগ্রস্ত ফছাে বযবসাগুরলর সামথ ফরসু্টমরন্ট, কলা এবং রবমর্াদর্ র মল্পর সমথনর্ 
করমে একটি 130 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর মহামারী পুর্রুোর এবং পুর্ঃেরেষ্ঠার কমনসূরচ 
(Pandemic Recovery and Restoration Program) তেরর করা।  
  
দ্রুে উদ্ভাবর্ এবং উদীয়মার্ স্বাস্থযজরর্ে হুমরকর ফমাকামবলা করার জর্য একটি 40 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলামরর সংিামক ফরাগ রস্থরে ীলো বারণরজযকীকরণ েহরবল (Infectious Disease 
Resiliency Commercialization Fund) েরেষ্ঠা করা।  
  
একটি জর্স্বাস্থয বারহর্ী (public health corps) তেরর করা ো COVID-19 টিকাকরণ কােনিমম 
সহায়ো করমব, একটি ফদম র-সমবনাত্তম জরুরী েরেরিয়া জর্স্বামস্থযর সিমো স্থাপর্ কমর।  
  
"COVID-এর গল্পটিমে অ্মর্ক অ্ধ্যায় আমছ - আমরা গে বছর এই েুে শুরু কমররছ এবং এখর্ 
আমামদর শুধ্ু এো ফ ষ করমে হমব র্া, বরং COVID-পরবেী একটি আগ্রাসী পুর্গনঠর্ শুরু 
করমে হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মাত্র এক বছর আমগর েুলর্ায় এখর্ আমরা এক রভন্ন 
সমময় এবং এক রভন্ন জগমে আরছ এবং আমামদর রবরিে হওয়া উরচে র্য় ফে এই বামজেটি 
অ্র্যরকম ফদখামব। আমামদর একো পররকল্পর্া রময়মছ, এমর্ এক  রি ো আমামদর আমগ রছল র্া 
এবং আরম রবশ্বাস করর আমামদর ভরবষযৎ উজ্জ্বল, রকন্তু আমামদর এই সংকমের অ্পর োমে 
আরবভূন ে হওয়ার জর্য ওয়ার ংের্মক অ্ব যই র্যায়সঙ্গেভামব কাজ করমে হমব। ফেডারাল 
দারয়ত্বজ্ঞার্হীর্ো সমেও, ো COVID-ফক আমামদর রামজয হামলা করার অ্র্মুরে রদময়রছল, রর্উ 
ইয়কন বাসীরা পুর্রর্নমনাণ শুরু করমে েস্তুে, রকন্তু এর জর্য আমামদর SALT বারেল করা এবং 15 
রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর েথােথভামব োপয ফেডারাল সহায়োর েময়াজর্ - এবং আমামদর এো 
এখর্ই েময়াজর্। বছমরর পর বছর ধ্মর ফেডারাল  ত্রুোর পর, আরম রবশ্বাস করর োরাগুরল এই 
পররবেন মর্র জর্য সাররবে হময়মছ - আমামদর শুধ্ু এো করমে হমব। আমরা এর আমগ একবার 
সবমচময় ফশ্রষ্ঠ রাজয গমড েুমলরছলাম এবং আরম জারর্ ফে আমরা আবার ো করব।”  
  
2022 আরথনক বছমরর (Financial Year, FY 2022) রর্বনাহী বামজমের আরথনক হাইলাইেসমূহ, 15 
রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর ফেডারাল সহায়ো ধ্মর রর্ময়:  

·         রাজয পররচালর্ার েহরবমলর বযয় 103.4 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার  
·         FY 2022-এর জর্য সমস্ত েহরবমলর বযয় 192.9 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার  
·         সু্কল সহায়োয় 31.7 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার েদার্ কমর  
·         রর্উ ইয়মকন  উচ্চর িার জর্য রামজযর সহায়োয় 7.5 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার েদার্ কমর  

  
2022 পরু্ঃকল্পর্া | পরু্বর্নমনাণ | পরু্র্নিীকরণ প্রণীে িাম্বেম্বের হাইলাইেসমূহ  
  
COVID-পক পরাবেে করা এিিং স্বািে পসিা সরিরাহ েবক্তোলী করা  
পেবলম্বহলর্: COVID -19 মহামারী স্বাস্থযমসবা সরবরাহ বযবস্থামক রূপােররে কমরমছ, ফেমহেু 
পররচেনা গ্রহণ করার পেরেগুরল সম্প্রসাররে হময়মছ। ফসই অ্র্ুোয়ী, রাজয ফেরলমহলথ সংস্কামরর 



একটি বযাপক পযামকজ এরগময় রর্ময় োমে ো খরচ কমামব, দবুনল জর্মগাষ্ঠীর পররচেনা উন্নে করমব 
এবং ফেরলমহলথ পররমষবায় েমব ারধ্কার বাডামব, এগুরলর মাধ্যমম:  

  
·    ফেরলমোমর্র মাধ্যমম ফসবা েদার্ অ্র্ুমমারদে কমর বযাপক রর্য়ন্ত্রক সংস্কামরর মাধ্যমম পররমষবায় 

েমব ারধ্কার বরৃে, আেঃরাজয লাইমসমের অ্র্ুমমাদর্, রকছু লাইমসেরবহীর্ কমনচারীমদর (ফেমর্ 
েমাণপত্রারদ সহ অ্যালমকাহল এবং পদাথন অ্পবযবহার কাউরেলর ের িণাথী) ফেরলমহলমথর মাধ্যমম 
পদাথন বযবহার রব ৃঙ্খলা ফসবা েদার্ করার অ্র্ুমমাদর্, আওোভুি ফেরলমহলথ সরবরাহকারী 
সম্প্রসারণ, রবলুপ্ত অ্বস্থামর্র েময়াজর্ীয়ো দরূ করা, ফরাগী পেনমবিমণর জর্য িরেপূরমণর বৃরে 
করা, রর্উ ইয়মকন র জর্য ফস্টেওয়াইড ফহলথ ইর্েরমম র্ ফর্েওয়াকন  (Statewide Health 
Information Network for New York, SHIN-NY)-এ ফেরলমহলথ সংহেকরণ, বারণরজযক বীমামে 
ফেরলমহলথ েময়াজর্ীয় করা এবং মার্রসক স্বাস্থয এবং আসরি পররমষবা অ্যামেস েসাররে করা।  

  
ের িণ এবং র িার সুমোগ বৃরের মাধ্যমম উদ্ভাবর্ী েেুরি এবং উপাময়র েচার করা, দবুনল 
জর্মগাষ্ঠীর জর্য ফেরলমহলমথর সুরবধ্া েদার্ করমে একটি পাইলে ফোগ্রাম স্থাপর্ করা, 
বীমাকারীমদর ই-ট্রায়াজ এবং ভাচুন য়াল জরুরী রবভাগ (Virtual Emergency Department) েদার্ 
করা েময়াজর্ীয় করা, এবং এবং বীমাকারীমদর উদীয়মার্ ফেরলমহলথ সমাধ্ার্গুরল বযবহার কমর 
চুরিবে পররচেনার েময়াজর্ীয়োগুরল পরূণ করার অ্র্ুমরে ফদওয়া ো পররচেনা পররচালর্ার েমচিা 
এবং সংহে বহু- াখার দলগুরলমক উন্নে কমর।  
  
োবে-পর্েৃিার্ীয় COVID-19 ডায়াগর্বস্টক ক্ষমো সম্প্রসারণ: এই রর্বনাহী বামজেটি রামজযর 
রবমশ্বর-ফর্েৃস্থার্ীয় পরীিা করার কমনসূরচর সম্প্রসারণমক সমথনর্ করা অ্বযাহে রাখমব, ো বেন মামর্ 
ফরাগ সর্ািকরণ এবং সম্প্রদাময়র রবস্তার কমামে েরেরদর্ 200,000 COVID-19 পরীিা করমে 
সিম। এর মমধ্য থাকমব ওয়াডসওয়াথন লযাবমরেরর (Wadsworth laboratories)-এর গমবষণামলুক 
দিো বযবহার করা, ফেটি রছল মারকন র্ েিুরামের েথম সবনজর্ীর্ পরীিাগার ফেখামর্ ফরাগ 
রর্য়ন্ত্রণ ফকন্দ্র(Centers for Disease Control, CDC) স্বীকৃে র্য় এমর্ পরীিা করা হময়মছ ো 
েুড অ্যাে ড্রাগ অ্যাডরমরর্মে র্ (Food and Drug Administration) িারা অ্র্ুমমারদে। এছাডাও 
রাজয সকল রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য সমূ্পণনভামব রবর্ামূমলয উপলব্ধ 22টি আঞ্চরলকভামব অ্বরস্থে 
ড্রাইভ-থ্রু এবং ওয়াক-ইর্ পরীিামূলক অ্বস্থামর্র একটি ফর্েওয়াকন  পররচালর্া করা চারলময় োমব, 
এবং বযবসা এবং রবমর্াদর্ ফকন্দ্রগুরল রর্রাপমদ পুর্রায় ফখালার জর্য পরীিামূলক ফকাম্পারর্গুমলার 
সামথ অ্ং ীদাররত্ব কমর দ্রুে পরীিামূলক অ্বস্থামর্র একটি ফর্েওয়াকন  স্থাপর্ করমব।  
  
একটি বর্উ ইয়কন  রােে সিংক্রামক পরাগ বিবেেীলো িাবণবেেকীকরণ েহবিল চালু করা: গভর্নর 
কুওমমার জীবর্ রবজ্ঞার্ উমদযাগ (Life Science Initiative)-এর অ্ং  রহমসমব, এম্পায়ার ফস্টে 
ফডমভলপমমন্ট (Empire State Development) একটি র্েুর্ 40 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর রর্উ 
ইয়কন  রাজয সংিামক ফরাগ রস্থরে ীলো বারণরজযকীকরণ েহরবল তেরর করমব ফেটি এম্পায়ার ফস্টে 
ফডমভলপমমমন্টর ফর্েৃত্বাধ্ীর্ হমব এবং রর্উ ইয়কন  রামজযর স্বাস্থয রবভাগ (New York State 
Department of Health) এবং অ্র্যার্য বযরিগে রবম ষজ্ঞমদর িারা পরাম নোপ্ত হমব, রর্উ 
ইয়মকন র পেনাপ্ত গমবষণা এবং রবকাম র সম্পদ এবং জীবর্ রবজ্ঞার্, বাময়ামেকমর্ালরজ এবং 



বাময়ারডমেমে দিোমক কযারপোলাইজ করার জর্য। এই েহরবল উদীয়মার্ সংিামক ফরাগ, 
জর্স্বাস্থয হুমরকর ফমাকামবলা করা এবং অ্থননর্রেক েবৃরের সমথনর্কারী উদ্ভাবমর্র উন্নয়র্ ত্বরারিে 
করার জর্য ফকাম্পারর্গুরলর েবৃরে ত্বরারিে করার উপর মমর্ামোগ েদার্ করমব।  
  
COVID প্রবেবক্রয়া এিিং টিকা বিেরণ িাস্তিায়র্ অিোহে রাখা: এই রর্বনাহী বামজেটি একটি 
রাজযবযাপী COVID-19 টিকাকরণ কমনসূরচর বাস্তবায়র্মক সমথনর্ করমব ো এই বছমরর মমধ্য সকল 
রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য উপলব্ধ হমব, রামজযর সকল অ্ঞ্চমলর মমধ্য দবুনল এবং অ্র্গ্রসর 
সম্প্রদায়গুরলর জর্য একটি র্যােয এবং র্যায়সঙ্গে রবেরণ রর্রিে করমব। এই টিকা কমনসূরচটি োয় 
20 রমরলয়র্ বারসন্দামদর রবর্া মূমলয আওোভুি করমব, ো রর্উ ইয়কন মক জারের েথম 
COVID-রর্রাপদ রাজয রহমসমব পররণে করমব এবং রামজযর পুর্রায় ফখালার েমচিামক ত্বরারিে 
করমব।  
  
বর্উ ইয়কন  পািবলক পহলর্ কপনস তেবর করা: রর্উ ইয়কন  পাবরলক ফহল্থ কপনস COVID-19 
টিকাকরণ কােনিমগুরলমক সমথনর্ করমব এবং COVID-19 মহামারীর পমরও টিমক থাকা একটি 
জারের-সমবনাত্তম জরুরী েরেরিয়া জর্স্বাস্থয িমো েরেষ্ঠা করমে সাহােয করমব। এই সকল 
বযরিমদর মমধ্য থাকমব অ্স্নােক এবং স্নােক জর্স্বাস্থয কমনসূরচ, র্ারসনং সু্কল এবং ফমরডমকল এবং 
োমনারসউটিকাল সু্কমলর র িাথীরা, সাম্প্ররেক স্নােক, অ্বসরোপ্ত রচরকৎসাগে ফপ াজীবী, ফস্বোমসবী 
োস্টন  ফরস্পোরগণ, এবং অ্র্যার্য রর্উ ইয়কন বাসীরা োরা কমর্নল রবশ্বরবদযালয় (Cornell 
University) িারা উন্নে একটি রর্রবড জর্স্বাস্থয ের িণ পাঠযিম গ্রহণ করমবর্। এই COVID 
টিকাকরণ কমনসূরচটি সম্পন্ন হওয়ার পর, রর্উ ইয়কন  এই পাবরলক ফহল্থ কপনস মমডমলর উপর 
রর্মনাণ করমব, জর্স্বাস্থয ফপ াজীবীমদর রর্ময়াগ এবং ের িণ অ্বযাহে রাখার মাধ্যমম োমে োরা 
ভরবষযমে ফে ফকার্ সংকমে রামজযর ফসবা করার জর্য উপলব্ধ এবং েস্তুে থামকর্।  
  
টিকা পপম্বে শ্রবমকম্বদর সহায়ো করা: কমীমদর এবং োরা কামজ রেমর োমের্ োমদর রিা 
করমে, জর্স্বামস্থযর উন্নরে, এবং রামজযর অ্থননর্রেক পুর্রুোমর সাহােয করমে, সরকারর এবং 
ফবসরকারর রর্ময়াগকেন ামদর েমেযক কমনচারীর জর্য দটুি COVID-19 টিকাকরণ পেনে চার ঘন্টার 
সমবের্ ছুটি েদার্ করমে হমব।  
  
বর্ম্ন-আম্বয়র বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর ের্ে পকা-পপম্বমন্ট বর্মূনল করম্বে 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার: COVID-19 মহামারী এই ফদম  এবং রর্উ ইয়কন  রামজয িমাগে, রবিয়কর স্বাস্থযমসবা 
তবষময েদ নর্ কমরমছ। ফেে, ফলটির্স, এর য়ার্ এবং দররদ্র সম্প্রদাময়মদর এর জর্য সবনারধ্ক মূলয 
েদার্ করা হময়মছ। অ্েরর্নরহে অ্বস্থার উচ্চের হার এই তবষমমযর একটি েধ্ার্ চারলকা রি রছল। 
সাশ্রয়ী মূমলযর স্বাস্থযমসবায় েমব ারধ্কার বরৃে এই তবষময দরূ করমে সাহােয করমব এবং রর্উ 
ইয়কন মক মহামারী ফথমক ফবররময় আসমে সাহােয করমব।  
  
রর্উ ইয়মকন র সেল স্বাস্থয বীমা এেমচমের মাধ্যমম, রর্উ ইয়কন  ফস্টে অ্ে ফহলথ, রর্ম্ন আময়র 
পররবারগুরলমক রবর্ামূমলয অ্থবা েরে মামস সমবনাচ্চ 20 ডলার রেরময়াম সহ রামের অ্পররহােন 
পররকল্পর্ার জর্য ফোগযো অ্জন র্ কমর। োই ফহাক, পররবার এবং বযরিরা এখর্ও খরচ সমঙ্গ 



সংগ্রাম কমর। রর্ম্ন আময়র রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য কভামরজ আমরা সাশ্রয়ী করমে, গভর্নর 
কুময়ামমা 400,000 রর্উ ইয়কন বাসীর জর্য এই মারসক রেরময়ামগুরল মুমছ ফেলমব, পররবারগুরলমক 
বছমর োয় 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রেরময়াম সঞ্চয় করা হমব এবং বেন মামর্ 100,000 রর্উ 
ইয়কন বাসীমক োরলকাভুি করা হমে।  
  
এছাডাও, রর্বনাহী বামজে অ্পররহােন পররকল্পর্ার সরবরাহকারীমদর জর্য অ্থন েদামর্র হামর 420 
রমরলয়র্ ডলামরর রবরর্ময়ামগর আহ্বার্ জারর্ময়মছ। এই হামরর পররবেন র্ সরবরাহকারীর পররম াধ্মক 
বারডময় েুলমব, ো গুরুত্বপূণন স্বাস্থয ফসবার পররমষবাগুরলমে েমব ারধ্কামরর উন্নরে এবং সমথনর্ 
করমব। োছাডা, বামজেটি একটি 200 রমরলয়র্ ডলামরর অ্পররহােন পররকল্পর্ার মামর্র পুল 
েরেষ্ঠার্ কমর উচ্চ মামর্র পররচেনার উন্নরে করমে, সরবরাহকারী ফর্েওয়াকন গুরলমক  রি ালী 
করমে, কমনিমোর উপর রভরত্ত কমর সরবরাহকারীমদর উৎসারহে করমে, এবং সকল অ্পররহােন 
পররকল্পর্ার সদসযমদর জর্য সরবরাহকারীর েমব ারধ্কার রর্রিে করার জর্য।  
আসবক্ত এিিং মার্বসক স্বাম্বিের পবরম্বর্িাগুবলর র্েুর্ অবেসটি তেবর করুর্। আসরি এবং 
মার্রসক অ্সসু্থোয় আিাে বযরিমদর জর্য পররমষবাগুরল সমিয় এবং সাররবে করার পূবনবেী 
েমচিাগুরলর ধ্ারাবারহকোয়, রর্বনাহী বামজে একটি র্েুর্ এমজরে তেরর করার জর্য আসরি 
পররমষবার এবং সমথনমর্র অ্রেস এবং মার্রসক স্বামস্থযর অ্রেসমক একীভূে কমর: আসরির এবং 
মার্রসক স্বামস্থযর পররমষবাগুরলর অ্রেস।  
  
একীভূে লাইম্বসবন্সিং: বরহরাগে ফরাগীমদর মার্রসক স্বাস্থয, আসরি এবং  ারীররক স্বামস্থযর 
পররমষবাগুরলর জর্য একটি একক একীভূে লাইমসে স্থাপর্ করমে রর্বনাহী বামজেটি স্বামস্থযর রবভাগ 
(Department of Health), আসরির পররমষবা এবং সমথনমর্র অ্রেস (Office of Addiction 
Services and Supports), এবং মার্রসক স্বামস্থযর অ্রেসমক (Office of Mental Health) 
অ্র্ুমমাদর্ ফদয়।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অর্ননর্বেক পরু্রুদ্ধারম্বক শুরু করা হম্বে  
  
মহামারীর পরু্রুদ্ধার এিিং পরু্রায় শুরু করার পপ্রাগ্রামম্বক কাযনকর করুর্: রর্উ ইয়মকন র 
অ্থনর্ীরেমক শুরু করমে সাহােয করার জর্য, রর্উ ইয়কন  রের্টি র্েুর্ েযামের ফিরডে স্থাপর্ 
করমব এবং থাকার বযবস্থা, র ল্প ও রবমর্াদর্, ফরস্তরাাঁ এবং সঙ্গীে ও র্ােয েমোজর্ার র ল্পগুরলর 
ফছাে বযবসাগুরলমক সাহােয করার জর্য আরও 130 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর সম্প্রসারণ করমব 
মহামারীর ফথমক পরু্রুোর করমে এবং রর্উ ইয়মকন  চাকরীগুরলমক রেররময় আর্ার জর্য।  
  

•      পছাে িেিসার বরোর্ন-েু-ওয়াকন  েোম্বির পক্রবডে: 2021 সামলর মমধ্য আরও কমীমদর 
রর্ময়ামগর ফিমত্র েবলভামব েভারবে রবভাগগুরলর ফছাে বযবসাগুরলমক সমথনর্ করার জর্য 
এটি 50 রমরলয়র্ ডলার পেনে েযামের ফিরডে সরবরাহ কমর।  
  



•      পরস্তরাাঁর বরোর্ন-েু-ওয়াকন  েোম্বির পক্রবডে: এই েযাে ফিরডেটি 2021 সামলর মমধ্য 
মহামারী িারা আিাে ফরস্তরাাঁগুরলমক সমথনর্ করার জর্য 50 রমরলয়র্ ডলার পেনে েযামের 
ফিরডে েদার্ কমর।  

  
•      চার িছম্বরর ের্ে সঙ্গীে এিিং র্ােে প্রম্বযাের্ার পক্রবডেটিম্বক প্রসাবরে ও উন্নে 

করুর্: এই েযামের ফিরডেটি র ল্প শুরু করমে এবং  হমর পেনেমর্র রিয়াকলাপ সমথনর্ 
করার জর্য 25 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার পেনে েযামের ফিরডে েদার্ কমর। রামজয, রকন্তু 
রর্উ ইয়কন  রসটির বাইমর সংঘটিে সঙ্গীে এবং র্ােকীয় েমোজর্ায় সহায়ো করার জর্য, 
বামজে 2025 পেনে চার বছমরর জর্য এই ঋণ েসাররে কমর এবং এমক রিগুণ কমর 8 
রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার কমর।  

  
চাবহদা আম্বছ এমর্ কাম্বের ের্ে কমীম্বদর বেক্ষা এিিং প্রবেক্ষণ পদওয়া: গভর্নর কুওমমার ফর্েৃমত্ব, 
রর্উ ইয়কন  ফস্টে এক অ্ভূেপূবন সংখযক শ্ররমকমদর চাকররর সামথ সংেুি কমরমছ, এবং রর্উ 
ইয়মকন র কমলজ এবং রবশ্বরবদযালয়গুরল এই েমচিায় একটি গুরুত্বপূণন ভূরমকা পালর্ কমরমছ। 
কমীবমলর উন্নয়র্ অ্ব যই র্মর্ীয় হমে হমব এবং দ্রুে পররবেন র্ ীল পররমবম র েরে সাডা রদমে 
হমব এবং COVID সম্পরকন ে মন্দা র্মর্ীয়োর েময়াজর্ীয়ো আরও বারডময় েুমলমছ।  
  
ফবকারত্ব অ্ভূেপূবনভামব বৃরে করার সামথ, এই মহামারী উপলব্ধ কামজর ধ্রমর্ বযাপক পররবেন র্ 
এমর্মছ এবং োরা কাজ খুাঁজমছ োমদর মমধ্যও। রর্বনাহী বামজমে ফব  রকছু উমদযাগ অ্েভুন ি করা 
হময়মছ োর অ্ধ্ীমর্ রর্উ ইয়মকন র কমলজ এবং রবশ্বরবদযালয়গুমলা চারহদা সম্পন্ন কামজর জর্য 
কমীমদর চারহদা সম্পন্ন কামজর জর্য র িা এবং ের িণ ফদওয়ার মাধ্যমম রর্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীরে 
পুর্গনঠর্ করমে সাহােয করমব:  
  

• পার্ওম্বয় পেে: গভর্নর কুওমমার ররইমযারজর্ রর্উ ইয়কন  করম মর্র (Reimagine 
New York Commission) সামথ অ্ং ীদাররমত্ব, রর্উ ইয়কন  োর সরকারর এবং 
ফবসরকারর, উভয় ফর্েৃস্থার্ীয় রর্ময়াগকেন ামদর মমধ্য একটি পাথওময় ফেজ চালু 
করমছ, আরও অ্েভুন রিমূলক কমীবল তেরর করমে এবং আরও ফবর  কমীবমলর 
উন্নয়মর্র সুমোগ েদার্ করমে।  

  
• পস্টে ইউবর্ভাবসনটি অে বর্উ ইয়ম্বকন র (State University of New York, SUNY) 

বির্ামূম্বলে অর্লাইর্ প্রবেক্ষণ পকন্দ্র: গভর্নর কুওমমা SUNY-র রবর্ামূমলযর 
অ্র্লাইর্ ের িণ ফকন্দ্র সম্প্রসারণ করমবর্ োমে রর্উ ইয়কন বাসীরা স্বাস্থয ফসবা 
এবং উন্নে উৎপাদমর্র মে িমবধ্নমার্ উচ্চ চারহদা সম্পন্ন র মল্প মার্সম্পন্ন 
কমনসংস্থামর্র জর্য অ্রেররি কমনসংস্থার্ েেযয়র্ কমনসূচীমে র্াম র্রথভুি করমে 
পামর। ের িণ ফকন্দ্রটি রামজযর েরেটি অ্ঞ্চমল আমরা রর্উ ইয়কন বাসীমদর - গ্রামীণ 
সম্প্রদায় ফথমক  হুমর ফকন্দ্রগুরলমে - রবর্ামূমলয চাকররর ের িমণর সাটিন রেমকে 
পাওয়ার আমরকটি সুমোগ ফদমব এবং োরপর ভরবষযমে কমনজীবমর্র অ্গ্রগরের জর্য 



SUNY-র 30টি করমউরর্টি কমলমজর ফে ফকার্ একটিমে স্বয়ংরিয়ভামব ভরেন  করা 
হমব।  

  
• SUNY পস্টাবর্ ব্রুক অেম্বোর উইে ইর্বস্টটিউে (SUNY Stony Brook Offshore 

Wind Institute): রর্উ ইয়মকন র ত্বরারিে পুর্র্নবীকরণমোগয  রি উন্নয়র্ কমনসচূী 
হাজার হাজার ভামলা ফবেমর্র কমনসংস্থার্ সরৃি করমছ। সকল রর্উ ইয়কন বাসী এই 
সুমোগগুরল ফথমক োমে উপকৃে হয় ো রর্রিে করমে, রাজয SUNY ফস্টারর্ ব্রুক 
(SUNY Stony Brook) এবং োরমনংমডল ফস্টে কমলমজ (Farmingdale State 
College) উপরস্থে একটি র্েুর্ অ্েম ার উইে ফট্ররর্ং ইর্রস্টটিউমে (Offshore 
Wind Training Institute) 20 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ করমছ। 2021 
সামল, NYSERDA এবং SUNY উন্নে েেুরির ের িমণর অ্ং ীদারমদর জর্য েথম 
আমবদর্ ইসুয করমব, আমামদর SUNY এবং CUNY রসমস্টম বযবহার কমর 2021 
সামলর গ্রীমে শুরু আর্ুমারর্ক 2,500 কমীমদর েথম পেনাময়র ের িণ েদার্ করার 
জর্য।  

  
• SUNY এিিং CUNY পপ্রাগ্রাম্বম র্াসনম্বদর ের্ে অগ্রাবিকারযুক্ত 

প্রম্বিোবিকার: ফরাগীমদর েমের মার্ বরৃে করমে এবং র্ারসনং ফপ ামক উন্নে করমে 
2017 সামল গভর্নর কুওমমা "BSN ইর্ 10"-ফক আইমর্ স্বাির কমরর্। এর জর্য 
সকল র্াসন োরা রর্উ ইয়কন  রামজয একটি অ্যামসারসময়ে রডরগ্র সম্পন্ন কমরমছর্, 
োমদর, রাে কেৃন ক েদত্ত লাইমসে বজায় রাখার জর্য র্াসন হওয়ার 10 বছমরর 
মমধ্য র্ারসনং-এ বযাকালররময়ে অ্ে সাময়ে রডরগ্র সম্পন্ন করা বাধ্যোমূলক 
কমর। 2021 সামলর বসমে, SUNY এবং CUNY র্ারসনং ফোগ্রামম অ্গ্রারধ্কারেিু 
ভরেন  শুরু করমব োমে 40,000 জর্ র্াসন এবং র্ারসনং োথী োমদর 
বযাকালাউররময়ে েমাণপত্রারদ সম্পন্ন করা েময়াজর্, োরা মার্সম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী 
র িা ফপমে পামরর্ রামজযর মমধ্য।  

  
কমীিল উন্নয়ম্বর্র মািেম্বম অর্ননর্বেক পরু্রুদ্ধাম্বরর অগ্রগবে। রর্বনাহী বামজে একটি COVID-19 
ররকভারর ওয়াকন মোসন ইরর্র ময়টিভ (COVID-19 Recovery Workforce Initiative) েণয়র্ কমরমছ, 
ো উচ্চ েবৃরের র মল্প ের িমণর জর্য 50 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ কমর, রর্ম্ন আময়র 
কমীমদর জর্য রর্ময়াগকেন া-চারলে ের িণ, এবং ফছাে বযবসায়ীমদর জর্য েহরবল েদার্ কমর 
পুর্েনর িমণর জর্য, এবং ছাাঁোই করা, অ্থবা র্েুর্ কমী রর্ময়াগ করার জর্য। এই রবরর্ময়াগ 
ফেকসই দিো েদার্ করমব ো উচ্চ মামর্র কমনসংস্থার্ সরৃি করমব এবং COVID-19 এর েভাব 
ফথমক পুর্রুোর োপ্ত হমে এমর্ িুদ্র বযবসাগুরলর বৃরেমক সমথনর্ করমব।  
  
পমািাইল পপােন স পিটিিং: রর্বনাহী বামজে একটি ফমাবাইল িীডা বারজ ধ্রার বাজার অ্র্ুমমাদর্ 
করমব। তবধ্করণ রামজযর জর্য 500 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  বহু-েময়াজর্ীয় রাজস্ব েদার্ 



করমব োমে স্বল্প ফময়ামদ COVID-19 ফথমক পুর্রর্নমনাণ করা োয় এবং মারকন র্ েুিরামের বৃহত্তম 
িীডা বারজ বাজার হমে পামর এমর্ দীঘনমময়াদী একটি লাভজর্ক র মল্প পররণে হমে পামর।  
  
প্রাপ্তিয়ষ্কম্বদর-িেিহাম্বরর গাাঁো তিি করা: রর্বনাহী বামজে োপ্তবয়স্কমদর বযবহামরর জর্য গাাঁজামক 
তবধ্ো ফদয়। তবধ্করণ শুধ্ু জর্স্বাস্থয এবং রর্রাপত্তা রর্রিে করমব োই র্য়, োর সামথ রামজযর 
জর্য 300 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর ফবর  রাজস্ব কর রহমসমব উৎপাদমর্র সমুোগ েদার্ 
করমব। 2023 অ্থনবছমরর শুরুমে েথমম কযার্ারবস ফসা যাল ইকুইটি োমে (Cannabis Social 
Equity Fund) চার বছর ধ্মর 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার এবং এরপর বারষনক 50 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলার রাজস্ব রবেরণ করা হমব। এই অ্থন দ মকর পর দ ক ধ্মর গাাঁজা রর্রষেকরমণর 
কারমণ িরেগ্রস্থ বযরি এবং সম্প্রদায়গুরলমক সমথনর্ করার জর্য বযবহার করা হমব।  
  
পিকারম্বদর সমর্নর্ করা এিিং কমীম্বদর সুরক্ষা প্রদার্ করা: মহামারীর শুরু ফথমক শ্রম দপ্তর 
(Department of Labor, DOL) 61 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলারমরর ফবর  4 রমরলয়র্ রর্উ 
ইয়কন বাসীমদর সরুবধ্া রহমসমব েদার্ কমরমছ - ো 29 বছমরর ফবর  সমময়র সুরবধ্ার সমার্ 
মূমলযর। রর্বনাহী বামজে এবং ে াসরর্ক কােনিম ফবকারত্ব বযবস্থার সংস্কামরর একটি পযামকজ 
অ্গ্রসর কমরমছ, োর মমধ্য রময়মছ েেরুির আধ্রুর্কীকরণ, ো রভরডও কর্োমরে এবং অ্র্লাইমর্র 
মাধ্যমম কামজর অ্র্ুসিার্ কােনিম সম্পন্ন করমে ফদয়, এবং কমীমদর জর্য একটি ফকন্দ্রীভূে 
ভাচুন য়াল ফপােন াল তেরর কমর োমে কমীরা মজরুর, তবষময, েরেম াধ্ এবং অ্র্যার্য কমনমিমত্রর লঙ্ঘর্ 
দাময়র করমে পামরর্। উপরন্তু, শ্রম দপ্তর (DOL) আংর ক ফবকারমত্বর সরুবধ্া অ্র্ুমমাদমর্র জর্য 
োৎিরণক রর্য়ন্ত্রক পররবেন র্ বাস্তবায়র্ করমব, েকৃেপমি এক সপ্তাহ ধ্মর কাজ করা ঘন্টাগুরলর 
সংখযার উপর রভরত্ত কমর ফবকার রর্উ ইয়কন বাসীমদর একটি আংর ক-সমময়র কাজ গ্রহণ করমে 
উৎসারহে করমব েখর্ োরা পূণন সমময়র কাজ খুাঁজমছর্। বামজমে জমা ফদওয়া আইর্ েেুরিগে 
উন্নরের মাধ্যমম আংর ক ফবকারত্ব বীমার জর্য স্থায়ী র্েুর্ ফবরর্রেে গণর্া করমব।  
  
পযনেম্বর্ অিোহে বিবর্ম্বয়াগ: COVID-19 মহামারী উমেখমোগযভামব ভ্রমণ হ্রাস কমর ো রর্উ 
ইয়মকন র পেনের্ র ল্পমক রবম ষভামব আঘাে কমর। েখর্ রর্উ ইয়কন  ফস্টে োর রবজ্ঞার্-রভরত্তক 
পুর্রায় ফখালার েমচিা অ্গ্রসর করমছ, েখর্ বামজমে অ্রেররি অ্থনায়র্ অ্েভুন ি করা হময়মছ রবশ্ব 
জমুড পেনেকমদর আকষনণ করার জর্য এবং পেনের্ অ্থনর্ীরেমক উদ্দীরপে করার জর্য। কমনসূরচমে 
অ্েভুন ি আমছ মামকন ে NY (Market NY initiative) উমদযামগর মাধ্যমম 15 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার 
মূমলযর েরেমোরগোমলূক েহরবমলর র্বম পেনায়, োর উমদ্দ য পেনের্ রবপণর্ েকল্পসমূহ সহায়ো 
কমর ো আঞ্চরলক আকষনণগুরলর েচার কমর।  
   
আঞ্চবলক অর্ননর্বেক উন্নয়র্ পবরর্ম্বদর (Regional Economic Development Councils, REDCs) 
আম্বরক পিন: রর্বনাহী বামজমে মূল মলূধ্র্ এবং েযাে-ফিরডে েহরবল অ্েভুন ি করা হময়মছ ো 
REDC-র এক রবসৃ্তে পররসমরর এমজরে-ফোগ্রামমর সামথ সরিরলে করা হমব োর ফমাে পররমাণ 
হমব 750 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার এবং েভারবে র ল্পগুরলমক সাহামেযর লিয রাখমব এবং 
কমনসংস্থামর্র সৃরি করমে ও ধ্মর রাখমে ফদমব।  
  



বর্উ ইয়ম্বকন র মাইর্বরটি অোে উওম্বমর্ ওউর্ড বিেম্বর্স এন্টারপ্রাইে (Minority and Women 
Owned Business Enterprises, MWBE) পপ্রাগ্রাম্বমর (MWBE Program) সুম্বযাগ প্রসাবরে 
করা: গভর্নর কুওমমা সংখযালঘ ুএবং র্ারীর মারলকার্াধ্ীর্ রবজমর্স এন্টারোইমজর (MWBE) 
সমথনক ফথমকমছর্। 2014 সামল, রেরর্ রর্উ ইয়কন  রামজযর িমবধ্নমার্ অ্থনর্ীরেমে অ্ং  ফর্ওয়ার 
সুমোগ রর্রিে করমে রামজযর চুরিমে বযবহামরর লিয 30  োং মে রস্থর কমরমছর্। রর্উ ইয়কন  
ফস্টমে এখর্ জারের সমবনাচ্চ MWBE চুরির অ্ং গ্রহণ আমছ। বস্তুে, MWBE েরেষ্ঠার্গুমলার সামথ 
রামজযর চুরির বযয় 2010 সামল 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর কম ফথমক 2020 অ্থনবছমর 3.14 
রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামর উন্নীে হময়মছ। এই সােমলযর উপর গমড েুলমে, এম্পায়ার ফস্টে 
ফডমভলপমমন্ট কমপনামর র্ (Empire State Development Corporation), ররইমাইরজর্ রর্উ ইয়কন  
করম মর্র সামথ অ্ং ীদাররমত্ব, েেুরি এবং উদ্ভাবর্ খামে সংখযালঘ ুএবং র্ারী উমদযািামদর সাহােয 
করার জর্য রর্জস্বকৃে পররমষবা এবং স্টােন -আপ ফোগ্রামম েমব ারধ্কার েদামর্র জর্য "উমদযািা 
ফর্রভমগের" চালু করমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ওয়াকন স ইম্বকার্বমক পডম্বভলপম্বমন্ট োে (New York Works Economic 
Development Fund)। রর্উ ইয়কন  ওয়াকন স ইমকার্রমক ফডমভলপমমন্ট োমের জর্য 220 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলামরর ষষ্ঠ দোয় রবরর্ময়াগ র্েুর্ কমনসংস্থার্ সরৃি বা রবদযমার্ কমনসংস্থার্ বজায় রাখার 
জর্য েকল্পগুরলমক সহায়ো েদামর্র উমদ্দম য অ্রেররি রাজযবযাপী মূলধ্র্ অ্র্দুার্ েদার্ করমব, 
অ্থবা র্েুর্ বযবসা আকষনণ করমে বা রবদযমার্ বযবসা সম্প্রসারমণর জর্য েময়াজর্ীয় পররকাঠামমা 
রবরর্ময়াগসমূমহর অ্থনায়র্ েদার্ করমব।  
  
ডাউর্োউর্ পরু্রুজ্জীির্: এই মহামারী রর্উ ইয়কন বাসীমদর জীবর্ বাাঁচামে বারডমে ফরমখমছ, ো 
সারা রাজয জমুড  হরেলীর সম্প্রদায়গুরলমে বারণমজযর েবাহমক রবরিে করমছ। এই সব এলাকায় 
এখর্ আমগর ফচময় ফবর  সমথনর্ েময়াজর্। এই লমিযর উমদ্দম য, 2022 অ্থনবছমরর বামজে 
ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদযামগর (Downtown Revitalization Initiative) আমরকটি রাউমের 
জর্য 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার েদার্ কমর, ো  হমরর  হরেলীর এলাকাগুমলামক োণবে 
সম্প্রদাময় রূপােররে করমছ ফেখামর্ রর্উ ইয়কন বাসীমদর পরবেী েজন্ম বাস করমে, কাজ করমে 
এবং পররবারমক লালর্-পালর্ করমে চাইমব।  
  
পবরিহর্ ও পবরকাঠাম্বমা  
306 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পবরকাঠাম্বমা পবরকল্পর্া: রর্উ ইয়মকন র 306 রবরলয়র্ মারকন র্ 
ডলামরর পররকাঠামমা পররকল্পর্ার মমধ্য রময়মছ গভর্নমরর 206 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর 2020-24 
পররকল্পর্া এবং োর 2015-2019 সামলর 100 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর পররকল্পর্া। রর্উ ইয়কন  
রসটির রমডোউর্ ওময়স্ট ররমডমভলপমমন্ট (Midtown West Redevelopment), ফবলমন্ট ফস্ট র্ 
পুর্ঃউন্নয়র্ (Belmont Station Redevelopment) এবং র্েুর্ মলূধ্র্ বাবদ 1.5 রবরলয়র্ মারকন র্ 
ডলামরর অ্েভুন রির মাধ্যমম এ বছর ো 275 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার ফথমক বৃরে ফপময়মছ।  
 
 রূপান্তরমূলক বমডোউর্ ওম্বয়স্ট মোম্বক্রা পডম্বভলপম্বমন্ট:  
  



• এম্পায়ার পস্টের্ কমম্বেি। রূপােরমূলক রমডোউর্ ওময়স্ট ফডমভলপমমমন্টর অ্ং  
রহমসমব এবং তমরর্হার্ ফট্রর্ হল সম্পন্ন হওয়ার সামথ সামথ, রাে রবদযমার্ ফপর্ 
ফস্ট মর্র রদমক রেমর োমব, রবদযমার্ ফস্ট মর্র সম্প্রসারণ ও পুর্রর্নমনামণর জর্য 16 
রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর একটি বযাপক েকল্প চালু করমব। সমূ্পণন সংস্কারকৃে ফপর্ 
ফস্ট র্, 7ম এরভরর্উ এ আইকরর্ক র্েুর্ লং আইলযাে ফরল পথ েমব িার ো 31 
রডমসম্বর, 2020 ফখালা হময়মছ, োমে একটি রবসৃ্তে এবং সমূ্পণনভামব পুর্রর্নরমনে 33 
েম রেে LIRR কর্মকাসন এবং একটি সম্প্রসাররে এবং সমূ্পণন রূপােররে ফস্ট র্ 
অ্েভুন ি হমব। উপরন্তু, ধ্ারণ িমো ফোগ করমে, রবলম্ব কমামে এবং অ্পামর র্ 
উন্নে করমে রবদযমার্ ফপর্ ফস্ট মর্র দরিমণ অ্েে আেটি র্েুর্ ট্রযাক রর্মনাণ করা 
হমব। এটি হমব একটি রসগমর্চার পররবহর্ েকল্প ো োয় 60,000 সরাসরর 
কমনসংস্থার্ সৃরি করমব এবং ফেডামরল সরকার, এম্পায়ার ফস্টে ফডমভলপমমন্ট 
(Empire State Development, ESD), ফমমট্রাপরলের্ ট্রােমপােন  অ্থররটি 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA), রর্উ জারসন ট্রার্রজে (New 
Jersey Transit) এবং অ্যামট্রাক জরডে। রর্উ ইয়কন  ফস্টে রর্উ জারসন ট্রার্রজে 
এবং ফেডামরল সরকামরর সামথ এই অ্ঞ্চমলর ভরবষযমের জর্য এই ঐরেহারসক 
রবরর্ময়াগ ভাগাভারগ করমে েস্তুে।  

  
• তমবর্হার্ পস্টেম্বর্ হাই লাইর্ এিম্বের্ের্। রূপােরমূলক রমডোউর্ ওময়স্ট 

ফডমভলপমমমন্টর অ্ং  রহমসমব, বামজমে সম্প্ররে ফখালা তমরর্হার্ ফট্রর্ হল ফথমক 
পথচারীমদর রর্রবরেন্ন েমব ারধ্কার রদমে মযার্হােমর্র হাই লাইর্ সম্প্রসারমণর জর্য 
গভর্নমরর েস্তাবমক সমথনর্ করার জর্য েহরবল অ্েভুন ি করা হময়মছ। একটি 
সরকারর-ফবসরকারর অ্ং ীদাররমত্বর অ্ং  রহমসমব, ব্রুকরেল্ড েপাটিন  গ্রুপ 
(Brookfield Property Group) এম্পায়ার ফস্টে ফডমভলপমমন্ট (Empire State 
Development), রর্উ ইয়কন  এবং রর্উ জারসনর বন্দর কেৃন পি (Port Authority of 
New York and New Jersey), এবং হাই লাইমর্র বিুমদর (Friends of the 
High Line) সামথ অ্ং ীদাররত্ব করমব হাই লাইমর্র 10ম এরভরর্উ োরমনর্াস ফথমক 
ব্রুকরেমল্ডর মযার্হাের্ ওময়স্ট পাবরলক ফস্পস পেনে একটি এল-আকৃরের সংমোগ 
রর্মনামণর জর্য। 

  
সকল বর্ম্ন আম্বয়র পবরিাম্বরর ের্ে োবের প্রর্ম সাশ্রয়ী ইন্টারম্বর্ে: েখর্ COVID-19 ভাইরাস 
েথম রর্উ ইয়মকন  আমস এবং োরপর দ্রুে আমামদর সম্প্রদায়গুরল জমুড ছরডময় পডমে শুরু কমর, 
ছাত্র এবং োপ্তবয়স্কমদর এমক অ্পরমক রর্রাপদ রাখার জর্য দরূবেী র িা এবং দরূবেী কামজর 
সামথ মারর্ময় রর্মে হয়। অ্রবলমম্ব, এো পররষ্কার হময় ফগল ফে সাবনজর্ীর্ ব্রডবযাে একটি দরূবেী 
রবমশ্ব সােমলযর একটি পূবন েন । বেন মামর্, একটি োথরমক উচ্চ গরের ইন্টারমর্ে পররকল্পর্ার খরচ, 
গমড, মামস 50 ডলামররও ফবর । এই রর্বনাহী বামজমে অ্েভুন ি হমে জারের মমধ্য েথম আইর্ ো 
ইন্টারমর্ে পররমষবা েদার্কারীমদর সকল রর্ম্ন আময়র পররবারগুরলমক েরে মামস 15 মারকন র্ ডলার 
মূমলযর সাশ্রয়ী, উচ্চ গরের ইন্টারমর্ে পররকল্পর্া েদার্ করা আব যক কমর। রাজয জমুড অ্র্গ্রসর 
জর্মগাষ্ঠীর কামছ ফপ াঁছামর্া রর্রিে করমে এই পররকল্পর্ার রবজ্ঞাপর্ ফদওয়া আব যক হমব রামজযর 



সরবরাহকারীমদর। এই বযবধ্ার্ আমরা দরূ করমে, রাে রিডে রেউচার এবং ফোডন  োউমে মর্র 
সামথ ফে থভামব একটি র্েুর্ হাডন র প োে চাল ুকরমব আমামদর সব ফচময় চারহদা সম্পন্ন 
ছাত্রছাত্রীমদর জর্য োরা এই সংকমের সময় েরে মামস 15 মারকন র্ ডলার খরচ করমে পামরর্ র্া।  
  
ব্রডবযাে ইন্টারমর্েমক রামজযর 98  োংম  উন্নীে করমে োয় 500 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার 
রবরর্ময়াগ করার পর রর্উ ইয়কন  ব্রডবযাে সাশ্রয়ী মমূলয জারেমক েদার্ করার ফিমত্রও ফর্েৃত্ব 
ফদমব। সাশ্রয়ী মূমলযর ব্রডবযাে ছাডা, মার্ষু শুধ্ু রবরেন্নই র্য়, োরা বরঞ্চেও বমে। ররইমারজর্ 
রর্উ ইয়কন  করম র্ গভর্নরমক জারর্ময়মছ ফে উচ্চ মামর্র, সাশ্রয়ী মূমলযর ব্রডবযাে সবার জর্য 
অ্ব যই উপলভয থাকমে হমব এবং রর্উ ইয়মকন  আমরা রর্রিে করব ফে এো হমব।  
  
পবরিহর্ দপ্তর (Department of Transportation, DOT) কোবপোল পবরকল্পর্া: রর্বনাহী বামজে 
ফরকডন  11.9 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর 2 বছমরর DOT কযারপোল েযামর্র রিেীয় বছমরর জর্য 
5.8 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার েদার্ কমর ো মহাসডক, ফসেু, ফরল, রবমার্ পররবহর্ অ্বকাঠামমা, 
র্র্-MTA ট্রার্রজে এবং DOT সুরবধ্ার উন্নয়মর্ সহায়ো করমব। গে DOT কযারপোল েযামর্র 
ফ ষ দইু বছমরর েুলর্ায়, এো 3.0 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার বা 33  োং  বৃরে ফপময়মছ।  
  
িার্ীয় মহাসডক ও পসেু েবক্তোলী করণ: রর্বনাহী বামজে স্থার্ীয় মহাসডক এবং ফসেু েকমল্পর 
অ্থনায়মর্ গভর্নর কুওমমার ফরকডন  েরেশ্রুরে অ্বযাহে ফরমখমছ। কর্সরলমডমেড হাইওময় ইমপ্রুভমমন্ট 
ফোগ্রাম (Consolidated Highway Improvement Program, CHIPS) এবং মারচন মসরল ফোগ্রামমর 
জর্য েহরবল গে বছমরর 477.8 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর পেনাময় বজায় রাখা হময়মছ। বামজে 
এছাডাও ফপভ রর্উ ইয়কন  (PAVE NY) ফোগ্রামমর মাধ্যমম 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার এবং 
রব্রজ রর্উ ইয়কন  (BRIDGE NY) ফোগ্রাম ফথমক স্থার্ীয় ফসেু েকমল্পর জর্য 100 রমরলয়র্ মারকন র্ 
ডলার অ্বযাহে রময়মছ। এই ফোগ্রামগুরল রাজয এবং স্থার্ীয় সডক এবং ফসেুর অ্বস্থার আরও 
উন্নরে করমছ।  
  
পাকন  এিিং DEC কোবপোল প্রম্বেক্ট সমর্নর্: রর্বনাহী বামজে পাকন , রবমর্াদর্ ও ঐরেহারসক সংরিণ 
দপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historical Preservation) এর জর্য রর্উ ইয়কন  
ওয়াকন স মূলধ্র্ েহরবল ফথমক 110 রমরলয়র্ বরাদ্দ রময়মছ। এই েহরবল রামের ফ্ল্যাগর প পামকন র 
চলমার্ রূপােরমক সাহােয করমব এবং জটিল অ্বকাঠামমা েকল্পমক সহায়ো করমব। রর্বনাহী 
বামজমেরডপােন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভ র্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC) এর জর্য 75 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার অ্েভুন ি করা হময়মছ োমে রােীয় 
জরমমে েমব ারধ্কার উন্নে করা, কযাম্পগ্রাউে পুর্বনাসর্ করার মূলধ্র্ েময়াজর্ীয়ো পূরণ করা 
োয়।  
  
পবরেন্ন পাবর্ পবরকাঠাম্বমা বিবর্ম্বয়াগ: রর্বনাহী বামজে রবশুে পারর্র সমথনমর্ 500 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলার ফোগ কমরমছ, ো রামের ফমাে রবরর্ময়াগ 4 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামর উন্নীে কমরমছ 
এবং গভর্নমরর 5 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর রবশুে পারর্র েরেশ্রুরে পূরণ অ্বযাহে ফরমখমছ।  
  



ইবর কোর্াল পরু্ঃকল্পর্া করা: কযার্াল পুর্ঃকল্পর্া োস্ক ফোসন (Reimagine the Canal Task 
Force) এর বৃরে করমে, রর্উ ইয়কন  পাওয়ার কেৃন পি ফবাডন , ো এখর্ কযার্াল কমপনামর র্মক 
একটি সহমোগী েরেষ্ঠার্ রহমসমব েোবধ্ার্ কমর, আগামী পাাঁচ বছমরর মমধ্য 300 রমরলয়র্ মারকন র্ 
ডলার রবরর্ময়াগ করমব এম্পায়ার ফস্টে ফট্রইল এবং ইরর কযার্াল একীভূে কমর "এম্পায়ার লাইর্" 
রসমস্টম পেনের্ ও অ্থননর্রেক উন্নয়র্মক উদ্দীরপে করমে একটি র্েুর্ কােনিম িারা, এক  োব্দী 
আমগ অ্জার্া পররমব গে চযামলেগুরলর সমাধ্ার্ করমে, এবং একটি সম্পদ তেরর করা োমে ইরর 
কযার্ামলর 360 মাইল ফমরুদমের সামথ সামথ সম্প্রদাময়র জীবর্োত্রার মার্ উন্নে হমব।  
  
অবলবম্পক আঞ্চবলক উন্নয়র্ কেৃন পম্বক্ষর মূলির্ উন্নয়র্: রর্বনাহী বামজমে অ্রলরম্পক আঞ্চরলক 
উন্নয়র্ কেৃন পমির জর্য 105 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার র্েুর্ মূলধ্র্ েহরবল, একটি ফক  লগে 
উন্নয়র্ এবং আধ্ুরর্কায়র্ পররকল্পর্া জর্য 92.5 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার সহ অ্রলরম্পক সুরবধ্া 
এবং রস্ক ররমসামেন র উন্নরে সমথনর্, োর লিয 2023 রবশ্ব রবশ্বরবদযালয় ফগমমসর জর্য েস্তুরে, 
গুরুত্বপূণন বযবস্থাপর্ায় 10 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার, রর্উ ইয়কন  ওয়াকন স উমদযামগর অ্ং  রহমসমব 
রবমর্াদর্ এবং ঐরেহারসক সংরিণ বামজমে 2.5 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার অ্েভুন ি।  
  
বর্উ ইয়কন ম্বক সিুে েবক্ত অর্নর্ীবের পর্োয় পবরণে করা  
গভর্নর কুওমমার ফর্েৃমত্ব রর্উ ইয়কন  একটি উচ্চারভলাষী সবুজ  রি কমনসূচী শুরু করমব ো রাজয 
জমুড 29 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  সরকারর ও ফবসরকারর রবরর্ময়াগমক উৎসারহে করমব 
এবং 12,400 ফমগাওয়াে সবুজ  রি তেরর করমব- ো 6 রমরলয়র্ বারডমক রবদযুৎ ফদওয়ার জর্য 
েমথি। এই রবরর্ময়াগ শুধ্মুাত্র রােমক একটি কাবনর্ রর্রমপি অ্থনর্ীরেমে স্থার্াের করমব র্া, রর্উ 
ইয়মকন র জলবায়ু ফর্েৃত্ব এবং করমউরর্টি সুরিা আইমর্র লিয পূরণ করমব, একই সামথ COVID 
অ্থননর্রেক পরু্রুোরমক উৎসারহে করমব। েকল্পগুরলর অ্েভুন ি:  
  

·     োবের িৃহত্তম অেম্বোর উইে পপ্রাগ্রাম। লং আইলযামের েীর ফথমক 20 মাইমলরও দমূর দটুি 
র্েুর্ অ্েম ার উইে োমমনর উন্নয়মর্র জর্য রাজয ইকুইর্র উইে US LLC (Equinor Wind US 
LLC) এর সামথ চুরিবে হমব, ো মারকন র্ ইরেহামস একটি রামজযর পুর্র্নবীকরণমোগয  রির বৃহত্তম 
িয়। সমারপ্তর পর, দটুি অ্েম ার উইে োমন একটিমে রমরলে হময় 2,490 ফমগাওয়াে কাবনর্ মুি 
 রি উৎপাদর্ করমব, আমরা 8.9 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ আর্মব।   

  
·    তিবিক িাযু় েবক্ত বর্মনাম্বণর পাওয়ারহাউস: রর্উ ইয়কন  রামজযর মমধ্য উইে োবনাইর্ উপাদার্ 

উৎপাদর্ এবং ফদম র বৃহত্তম অ্েম ার উইে ফোগ্রাম রর্মনাণ করার জর্য ফকাম্পারর্গুরলর ফথমক 
েরেশ্রুরে অ্জন র্ কমরমছ। রর্উ ইয়কন  ফস্টেমক একটি তবরশ্বক বায়ু  রি উৎপাদমর্র পাওয়ারহাউস 
করার পররকল্পর্ার মমধ্য রময়মছ পাাঁচটি রর্মবরদে বন্দর ফেরসরলটি তেররর জর্য আপমগ্রড। এই 
েকল্পগুরলর মমধ্য রময়মছ: জারের েথম অ্েম ার উইে োওয়ার উৎপাদর্ সুরবধ্া ো অ্যালমবরর্ 
বন্দমর রর্রমনে হমব; সাউথ ব্রুকরলর্ ফমররর্ োরমনর্ামল সুরবধ্া; ফপােন  ফজোরসর্ এবং লং 
আইলযামের মন্টক বন্দমর বৃহত্তর কােনকলাপ। একসামথ, এই েকল্পগুমলা সরকারী েহরবমলর েরে 1 
ডলামরর জর্য বযরিগে েহরবমলর োয় 3 ডলার সুরবধ্া েদার্ করমব, এই বন্দর সুরবধ্াগুমলামে 
644 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর ফমাে রবরর্ময়ামগর জর্য।   



  
·    বর্উ ইয়ম্বকন র সিুে েবক্ত ট্রান্সবমেম্বর্র সুপারহাইওম্বয় বর্মনাণ করা: রর্উ ইয়কন  রাজয 250 

মাইমলর একটি র্েুর্ সবজু  রির সুপারহাইওময় রর্মনাণ করমব। দষূণকারী জীবাশ্ম জ্বালার্ী উরদ্ভমদর 
উপর রর্ভন র কমর ফসগুরলর জর্য পুর্র্বীকরণমোগয  রির বযবহার সবনারধ্ক করার জর্য এই 2 
রবরলয়র্ ডলামরর েকল্পটি সুমোগসরুবধ্া তেরর কমর ফদমব। ইরেমমধ্যই মামসর্া ফথমক ফিাগার্ পেনে 
রর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থররটির (New York Power Authority) 86 মাইমলর িােন  পাথ েকল্পটির 
(Smart Path project) উপর রর্মনামণর কাজ শুরু হময় ফগমছ, এবং  ীঘ্রই পরিম রর্উ ইয়কন , 
রমড-হাডসর্ এবং রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমলর কময়কটি মূল েকল্পগুরলর রর্মনামণর কাজ শুরু হমব।    

  
·    প্রায় 100টি র্িায়র্ম্বযাগে জ্বালাবর্ প্রকল্প বর্মনাম্বণর ের্ে সরকাবর-পিসরকাবর অিংেীদাবরত্ব: গে 

পাাঁচ বছমরর মমধ্য, রাজয ফস র খামার, উপকূলীয় বায়ু খামার, এবং রের্টি অ্েম ার বায়ু খামার 
সহ 68টি র্েুর্ বড মামপর পুর্র্নবীকরণমোগয  রির ফেরসরলটি রর্মনামণর জর্য চুরিবে হময়মছ ো 
ফদম র বৃহত্তমগুরলর মমধ্য পমর। পুর্র্নবীকরণমোগয  রিমে এই রবরর্ময়াগ 34টি কাউরন্টমে 
অ্থননর্রেক রিয়াকলাপ রর্ময় এমসমছ, রামজযর পররকাঠামমামে 6,100 ফমগাওয়াে পররেন্ন  রির 
িমো ফোগ করমব এবং 12 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  রবরর্ময়াগ উৎপাদর্ করমব।  

  
এই অ্গ্রগরে গমড েুলমে, রর্উ ইয়কন  2021 সামল আরও 24টি বৃহৎ আকামরর পুর্র্নবীকরণমোগয 
 রির উৎপাদর্ েকমল্পর জর্য চুরিবে হমব, োমে রামজযর ফমাে পররেন্ন  রির রবল্ড-আউে োয় 
100টি েকমল্প রর্ময় আসা োয়। 23টি ফস র খামার এবং একটি জলরবদযুৎ ফকন্দ্র হমব রর্উ ইয়মকন র 
এখর্ পেনে সব ফচময় খরচসামপি পররেন্ন  রির রর্মনাণ, ো 2,200 ফমগাওয়ামের ফবর  পররেন্ন 
রবদযুৎ উৎপাদর্ করমব, 2.9 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  রবরর্ময়াগ করমব এবং 16টি 
কাউরন্টমে 3,400টি কমনসংস্থার্ সরৃি করমব।  

  
ইম্বলকবট্রক িাস সমর্নর্। রর্বনাহী বামজে র্র্-MTA েকমল্প আমরা 20 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার 
মূলধ্র্ সহায়ো েদার্ কমর, ো তবদযুরেক বামস ট্রার্রজে এমজরের ইমলকরট্রক বামস রূপােরমক 
সমথনর্ করার জর্য 100 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর পাাঁচ বছমরর কমনসূরচর রিেীয় রকরস্ত। এই 
েকমল্পর অ্ধ্ীমর্ বৃহত্তম আপমস্টে এবং  হুমর ট্রার্রজে কেৃন পি 2025 সামলর মমধ্য োমদর বহমরর 
25  োং  এবং 2035 এর মমধ্য 100  োং  ইমলরিোই করমব।  
  
পদ্ধবেগে অর্োম্বয়র পমাকাম্বিলা করা  

পাবরিাবরক এিিং বলঙ্গ বভবত্তক সবহিংসোর পমাকাম্বিলায় বিমলাইবর্িং করা এিিং কাে 
িাডাম্বর্া: মহামারী জমুড, শুধ্ু রর্উ ইয়মকন  র্য়, সারা ফদম  পাররবাররক এবং রলঙ্গ রভরত্তক 
সরহংসোর ঘের্া ফবমডমছ। এই রবষয়টি ফমাকামবলা করার জর্য গভর্নর অ্েীমের অ্গ্রগরেমক রভরত্ত 
কমর গমড েুলমবর্ এবং এই ঘৃণয আচরণ বি করার জর্য র্েুর্ উমদযাগ বাস্তবায়র্ করমবর্, োর 
মমধ্য রময়মছ:  
  



·    পাবরিাবরক সবহিংসো অসদাচরণ পলম্বিল প্রবেষ্ঠা রর্বনাহী বামজমের অ্ং  রহমসমব, গভর্নর একটি 
পাররবাররক সরহংসো অ্সদাচরণ েরেষ্ঠা করমবর্ োমে এই অ্পরাধ্গুরলএকজর্ বযরিমক আমেয়ামের 
মারলক হমে অ্মোগয বযরিমদর একটি োরলকায় েুি করমব।  

  
·    পাবরিাবরক সবহিংসো ও বলঙ্গ বভবত্তক সবহিংসো িম্বের অবেস: রর্উ ইয়কন  একমাত্র রাে রহমসমব 

গরবনে ফেখামর্ একটি রর্বনাহী পেনাময়র সংস্থা পাররবাররক সরহংসো রবষময় রর্মবরদে। পাররবাররক 
সরহংসো েরেমরাধ্ অ্রেস অ্রেস (Office for the Prevention of Domestic Violence) 
পাররবাররক এবং রলঙ্গ রভরত্তক সরহংসো বমি অ্রেমস রূপােররে হমব, োর উমদ্দ য হমে রলঙ্গ 
রভরত্তক সরহংসো ফমাকামবলার জর্য একারধ্ক েমচিা একরত্রে করা এবং জারেমে রলঙ্গ রভরত্তক 
সরহংসো ফমাকামবলায় েথম এমজরে তেরর করা। র্েুর্ অ্রেস এমজরে এবং পররমষবা 
েদার্কারীমদর মমধ্য সহমোরগো, অ্েময়াজর্ীয় েরিয়া রর্মূনল এবং রামের সামথ ভুিমভাগীমদর 
রমথরিয়া সহজ করমব।  

  
·    ভুক্তম্বভাগীম্বদর হাউবেিং খরচ পবরম্বোি করম্বে বর্পীডর্কারীম্বদর িািে করা: রর্বনাহী বামজমে 

এমর্ আইর্ অ্েভুন ি করা হময়মছ োমে আদালে রর্েনাের্কারীমদর হাউরজং ইউরর্মের িরে, চলমার্ 
খরচ এবং অ্র্যার্য আবাসর্ খরমচর জর্য অ্থন েদার্ করমে রর্পীডকমদর বাধ্য করমে পামর।  
  
রােেিোপী বেশুপবরচযনার বিকল্প তেবর করম্বে সহায়ো করা: COVID-19 মহামারী সকমলর 
সামমর্ েুমল ধ্মরমছ, ফে রকভামব সাশ্রয়ী মূমলযর র শুপররচেনায় েমব ারধ্কামরর অ্ভামবর েমল রর্ম্ন 
আময়র পররবারগুমলা রবরিে হয় এবং পররচেনাকারী, োথরমকভামব মরহলামদর ফেরবমল খাবার রাখা 
এবং োমদর সোর্মদর েে ফর্ওয়ার মমধ্য চয়র্ করমে বাধ্য কমর। েরদও সামথনয র শুমদর েে 
ফর্ওয়ার জর্য একটি বাধ্া রহমসমব কাজ কমর, এছাডাও র শু েে কমনসূচীর সাধ্ারণ 
েমব ারধ্কামরর অ্ভাব রময়মছ, ফসই সামথ রাজয জমুড অ্পেনাপ্ত উচ্চ মামর্র সরবরাহকারী িমো 
রময়মছ ো পররবারগুমলামক র শু ফসবার েমব ারধ্কার ফপমে বাধ্া রদমে পামর।  
  
আমামদর সবমচময় অ্সহায় র শু এবং োমদর রপোমাোর জর্য র শুমদর েে আমরা সাশ্রয়ী এবং 
র্যােয কমর েুলমে, রর্বনাহী বামজমে েমচিা অ্েভুন ি করা হময়মছ:  
  

·         চাইল্ড পকয়ার পপ্রাগ্রাম েবক্তোলী করণ: রর্বনাহী বামজে রর্উ ইয়কন  ফস্টে চাইল্ড ফকয়ার 
েক গ্রামন্টর মাধ্যমম র শুমদর েে ভেুন রকর জর্য 832 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার বজায় 
ফরমখমছ। এই েহরবল োয় 169,000 র শু, 0-13 বছর বয়সী, োরা োয় 101,000 রর্ম্ন 
আময়র পররবার ফথমক আমস, োমদর ফসবা েদার্ কমর। র শু ফকরন্দ্রক েযাে ফিরডে এবং 
োক-রকোরগামেন র্ ফোগ্রাম সহ, র শু েমের বয়সী র শুমদর পররবামরর জর্য সহায়ো োয় 
2.8 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার।  
  

·         বর্ম্বয়াগকেন া কেৃন ক চাইল্ড পকয়ার পক্রবডে প্রণয়র্ করণ: বামজমে এমেলরসয়র জবস 
ফোগ্রাম এবং রর্ময়াগকেন া েদত্ত চাইল্ড ফকয়ার ফিরডে বৃরে কমর, রর্ময়াগকেন ামদর োমদর 



কমীমদর অ্মর্ক েময়াজর্ীয় চাইল্ডমকয়ার েদামর্ সাহােয করার জর্য অ্থনবহ েমণাদর্া েদার্ 
কমর। এমেলরসয়র জবস ফোগ্রাম একটি সম্প্রসাররে পাাঁচ  োং  ইর্মভস্টমমন্ট েযাে ফিরডে 
কমম্পামর্ন্ট এবং ঋণ োপক িারা েদত্ত চলমার্ ফর্ে চাইল্ড ফকয়ার বযময়র ছয়  োংম র 
জর্য একটি ফিরডে অ্র্ুমমাদর্ করার জর্য বরধ্নে করা হয়। রর্ময়াগকেন া েদত্ত চাইল্ড 
ফকয়ার ফিরডে বেন মার্ ফিরডে  োং  রিগুণ কমর ফোগযোসম্পন্ন র শু েে বযময়র 50 
 োং  এবং ফোগয র শু েে সম্পদ এবং ফরোমরল বযময়র 20  োং  বারডময় 150,000 
মারকন র্ ডলার ফথমক বারডময় 500,000. মারকন র্ ডলামর উন্নীে করা হময়মছ।  

  
• চাইল্ড পকয়ার সুলম্বভ প্রাপেো উন্নে করণ। রর্বনাহী বামজে 40 রমরলয়র্ মারকন র্ 

ডলার রবরর্ময়াগ কমর োমে ফকার্ রর্ম্ন আময়র রর্উ ইয়কন  পররবার োরা ভেুন রক 
পায় োরা র শু েে সহ-ফবেমর্র জর্য দাররদ্রয স্তমরর ফচময় োমদর আময়র 20 
 োংম র ফবর  অ্থন েদার্ র্া কমর, ো োয় 32,000 শ্রমজীবী পররবামরর উপর 
ফবাঝা করমময় ফদয়। এছাডাও এটি আঞ্চরলক অ্থননর্রেক উন্নয়র্ কাউরেমলর মাধ্যমম 
রচরিে রবদযমার্ চাইল্ড ফকয়ার রবহীর্ অ্ঞ্চমল ফোগ্রাম তেরর এবং ফবের্ সমথনর্ 
তেরর করমে স্টােন -আপ অ্র্ুদামর্র জর্য 6 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ কমর।  

  
পবুলে কমনকেন াম্বদর বর্ম্বয়াম্বগর মার্ পোরদার করণ: রর্বনাহী বামজমে সকল আইর্ েময়াগকারী 
সংস্থামক বযাকগ্রাউে ফচক স্টযাোডন  ফমমর্ চলমে বাধ্য করার আইর্ অ্েভুন ি, োর মমধ্য রময়মছ 
একটি অ্পরাধ্মূলক ইরেহাস পরীিা, একটি মার্রসক স্বাস্থয পরীিা, পূবনবেী রর্ময়াগকেন া েকা , 
স্থায়ী সাটিন রেমকমের জর্য পুরল  ফররজরে পেনামলাচর্া, এবং পূবনবেী অ্সদাচরণ েকা ।  
  
পপ্রক্ষাপে পচম্বকর ের্ে বিভাম্বগর স্বীকৃবে প্রম্বয়াের্: রর্বনাহী বামজমে আইর্ রময়মছ ো অ্র্ুোয়ী 
আইর্ েময়াগকারী সংস্থাগুমলামক বযাকগ্রাউে ফচক েরমে করার জর্য স্বীকৃে হমে হমব োমে 
শুধ্ুমাত্র সবমচময় ফোগয বযরিরাই আইর্ েময়াগকারী কমনকেন া রহমসমব কাজ করমে পামর।  
  
পবুলে কমনকেন াম্বদর ের্ে সাটিন বেম্বকে মার্ প্রবেষ্ঠা করণ: রর্বনাহী বামজমে আইর্ রময়মছ ো 
অ্র্ুোয়ী আমরা  রি ালী জবাবরদরহো বযবস্থা তেরর করা হমব োমে ফকার্ খারাপ বযরি পুরল  
কমনকেন া রহমসমব কাজ করমে র্া পামর, ো স্থায়ীভামব সাটিন রেমকে েেযাহার করার কারণ বণনর্া 
কমর, অ্সদাচরমণর েরেমবদর্ বাধ্যোমূলক কমর এবং কমনকেন ামদর গুরুের অ্সদাচরমণর েথয 
আদার্-েদার্ করমে পামর।  
  
েরীম্বর পবরবহে কোম্বমরা োে করা: রর্বনাহী বামজমে সম্প্ররে পাস হওয়া আইর্মক সমথনর্ করার 
জর্য েহরবল অ্েভুন ি করা হময়মছ, োর জর্য সকল রাজয পুরল  ফপমট্রাল কমনকেন ামক বরড কযামমরা 
পরমে হমব।  
  
বলিাটিন  বডম্বেন্স োে: এ বছর গভর্নর কুওমমা রলবাটিন  রডমেে েকল্পমক সমথনর্ করা অ্বযাহে 
রাখমবর্ অ্রভবাসীমদর জর্য লডাই চারলময় োওয়ার জর্য োরা রর্মজমদর এবং োমদর পররবামরর 
জর্য একটি উন্নে জীবর্ খুাঁজমছর্। রর্বনাহী বামজে রলবাটিন  রডমেে েহরবমলর জর্য 10 রমরলয়র্ 



মারকন র্ ডলার অ্র্ুমমাদর্ কমরমছ োমে অ্র্রথভুি রর্উ ইয়কন বাসীমদর সাহােয করার জর্য রবর্ামূমলয 
আইরর্ পরাম ন এবং রিরর্ং সরবরাহ করা োয়।  
  
রাইে দো এে িাস্তয়ায়র্ সমর্নর্: রর্বনাহী বামজমে 250 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর অ্র্ুমমাদর্ 
রময়মছ ো রাইজ দযা এজ উমদযামগর অ্বযাহে বাস্তবায়র্মক সমথনর্ কমর।  
  
সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর ের্ে মার্িাবিকার সুরক্ষা বর্বিে করণ: রর্বনাহী বামজে রােীয় 
সংরবধ্ামর্ স্থায়ীভামব অ্রধ্কার সমিয় করার জর্য সমার্ অ্রধ্কার সংম াধ্র্ীর সম্প্রসারণমক সমথনর্ 
কমর ো রর্উ ইয়মকন র সমোর েরে অ্ঙ্গীকারমক েরেেরলে কমর। বামজমে ফপ  করা আইর্ 
মার্বারধ্কার আইমর্র অ্ধ্ীমর্ সুররিে ফশ্রণী রহমসমব র্াগররকত্ব এবং অ্রভবাসমর্র মেনাদা ফোগ 
কমর, এবং এই ধ্রমর্র েরেষ্ঠামর্ তবষময, হয়রারর্ এবং রর্েনােমর্র রবরুমে আমরা ভামলাভামব রিা 
করার জর্য অ্লাভজর্ক রবদযালয়গুমলামক তবষময রবমরাধ্ী রবধ্ার্ েদার্ করমে র্ীরে েদার্ কমর।  
  
খাদে বর্রাপত্তাহীর্ো পমাকাম্বিলা: বামজমে খাদয রর্রাপত্তাহীর্ো ফমাকামবলার জর্য 150 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলার অ্েভুন ি, এবং ফমাে 60 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর রবরর্ময়ামগর জর্য র্ারর  রর্উ 
ইয়মকন  25 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার ফোগ কমর। োরা খাদয রর্রাপত্তাহীর্োয় ভুগমছর্ োমদর 
েময়াজর্ীয় পুরিমে েমব ারধ্কার ফপমে এই গুরুত্বপূণন কমনসূচী ফসই সব বযরিমদর সাহােয কমর, 
পা াপার  কৃষকমদর োমদর পণয রবরি করার জর্য একটি বাজার েদার্ করা হয়।  
  
বেক্ষা  
সু্কল বডবিম্বক্টর সমর্নম্বর্ 31.7 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার: রর্বনাহী বামজে সু্কল এইড, স্টার এবং 
অ্সাধ্ারণ ফেডামরল েহরবমলর মাধ্যমম সু্কল ফজলার জর্য 31.7 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার েহরবল 
েদার্ কমর, ো রাজযবযাপী 2.6 রমরলয়র্ র িাথীমক র রিে করা সু্কল ফজলার অ্পামর র্াল খরচ 
সমথনর্ কমর। এই েহরবমলর োয় 70  োং  অ্রধ্ক অ্ভাবী সু্কল ফজলাগুরলমক ফদওয়া হমব।  
  
পেডাম্বরল সম্পরূক েহবিম্বল 4.3 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরাে: সু্কল ফজলা, র িারবদ এবং 
র িাথীমদর উপর মহামারীর অ্স্বাভারবক চামপর কথা মাথায় ফরমখ, রর্বনাহী বামজে চলমার্ কােনিম 
এবং মহামারী সম্পরকন ে খরমচর জর্য রবদযালয়গুমলামক েহরবল বরাদ্দ কমর।  
  
মহামারী সম্পবকন ে সু্কল বডবিক্ট যাোয়াে খরম্বচর ের্ে সাহাযে অর্ুম্বমাদর্: রর্বনাহী বামজমের 
অ্ধ্ীমর্, 2020 সামলর বসমে মহামারী সম্পরকন ে সু্কল বমির সময় সু্কমলর খাবার এবং র িামূলক 
উপাদার্ সরবরামহর খরমচর জর্য সু্কল ফজলামক িরেপূরণ ফদওয়া হমব।  
  
খরচ-বভবত্তক ত্রাম্বণ 3.7 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার একবত্রে করণ: রর্বনাহী বামজে রবদযমার্ খরচ-
রভরত্তক ত্রাণ ফথমক একটি েক অ্র্ুদার্ কমনসূচী েরেষ্ঠা কমর োমে ভরবষযমে েহরবল বৃরে 
োউমে র্ এইমডর মাধ্যমম আমরা িমািময় বরাদ্দ করা োয়।  
  
র্োযে ও বর্রাপদ আিাসর্ বর্বিে করণ  



সাশ্রয়ী এিিং গৃহহীর্ হাউবেিং কোবপোল েোর্: রর্বনাহী বামজমে 20 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার বযময়র 
সাশ্রয়ী মূমলযর 100,000 টি আবাসর্ রর্মনাণ বা সংরিমণর জর্য বযাপক পাাঁচ বছমরর রবরর্ময়াগ 
অ্বযাহে ফরমখমছ এবং 6,000 র্েুর্ ইউরর্ে সহায়ক আবাসর্ তেরর কমরমছ। রাে সাশ্রয়ী মূমলযর 
আবাসর্ লিযমাত্রা পূরমণর পমথ এরগময় োমে এবং ইমোমমধ্য সহায়ক আবাসর্ অ্রেিম কমরমছ। 
আজ পেনে, রর্উ ইয়কন  66,500 সাশ্রয়ী হাউরজং ইউরর্ে এবং 7,000 ইউরর্ে সহায়ক হাউরজং 
ইউরর্ে র্েুর্ রর্মনাণ এবং সংরিণ অ্থনায়র্ কমরমছ ো রামজযর সবমচময় অ্সরুরিে জর্সংখযার 
জর্য রস্থরে ীলো েদার্ কমর, োর মমধ্য রময়মছ ফভমেরার্, গাহন স্থয রহংসার র কার, দবুনল বা 
েরেবিী বয়স্ক র্াগররক, েস্টার ফকয়ার ফথমক বড হময় োওয়া েরুণ, এবং এমর্ রর্উ ইয়কন বাসী 
োরা পরররস্থরে, অ্থবা অ্র্যার্য জীবমর্র চযামলমের কারমণ গৃহহীর্। এই সােমলযর সামথ, গভর্নর 
সহায়ক আবাসমর্র েরে রামজযর অ্ঙ্গীকার অ্বযাহে ফরমখমছর্। এখর্ লিয হমে 15 বছমর 
20,000 ইউরর্ে তেরর করা, এবং 2022 অ্থন বছমর অ্গ্রগরে অ্বযাহে রাখার জর্য বামজমে 
অ্রেররি মলূধ্র্ েহরবমল 250 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার অ্েভুন ি করা হময়মছ।  
  
র্েুর্ গৃহহীর্ হাউবেিং সমর্নর্ করণ: রর্বনাহী বামজে গৃহহীর্ আবাসর্ ও সহায়ো কমনসচূীর জর্য 
128 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার অ্বযাহে ফরমখমছ, ো 2021 অ্থন বছমর এই কমনসূরচর জর্য েহরবল 
রিগুণ করার সময় অ্রজন ে হময়মছ। এই রবরর্ময়াগ গহৃহীর্ এবং রবম ষ সহায়ো ছাডা পেনাপ্ত 
আবাসর্ রর্রিে করমে অ্িম বযরি এবং পররবামরর জর্য আমরা আবাসর্ তেরর করমব।  
  
ভাডাম্বেম্বদর সুরক্ষা: রর্বনাহী বামজে ফেডামরল েহরবল িারা সমরথনে জরুরর ভাডা সহায়ো ফোগ্রাম 
অ্গ্রসর হয়। এই কমনসূচী ফরন্টাল এলাকায় থাকা পররবারমক সমথনর্ করমব োরা আরথনক কি ফভাগ 
কমরমছ, গৃহহীর্ো বা আবাসর্ অ্রস্থরে ীলোর ঝুাঁ রকমে আমছ, এবং োরা এলাকার মধ্যম আময়র 
আর   োংম রও কম আয় কমর। এই কমনসচূী ফবকার এবং োমদর সবনরর্ম্ন আয় আমছ োমদর 
অ্গ্রারধ্কার ফদমব। এই েস্তাব অ্র্রথভুি রর্উ ইয়কন বাসীমদর েমব ারধ্কার রর্রিে কমর এবং একটি 
অ্সেলো েহরবল তেরর অ্েভুন ি হমে পামর। সরাসরর রােমক েদত্ত 800 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার 
বযবহার ছাডাও এই কমনসচূী গঠর্ করা হমব রাে এবং স্থার্ীয় সরকামরর মমধ্য সমরিে েমচিা 
সিম করার জর্য োরা সরাসরর েহরবল গ্রহমণর রসোে রর্ময়মছ - রর্উ ইয়কন  এবং অ্র্যার্য 
সম্পমদর জর্য রর্মদন র ে সমূ্পণন 1.3 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার কামজ লারগময়, দিো অ্জন র্ এবং 
জারলয়ারে েরেমরাধ্ করমব।  
  
মার্বসক স্বািে হাউবেিং সাবভন ম্বসর অবেস উন্নে করণ: রবদযমার্ আবারসক কমনসূচীমক সমথনর্ 
করার জর্য 2021 অ্থন বছর ফথমক 20 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ অ্বযাহে রময়মছ, ো 
2015 অ্থন বছর ফথমক বারষনক 70 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার বৃরের একটি অ্ং । উপরন্তু, 60 
রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর মূলধ্র্ েহরবল করমউরর্টি রভরত্তক হাউরজং সংরিণ করমব ো মার্ুষমক 
সবমচময় সমরিে পররমবম  বাস করার সুমোগ ফদয়।  
  
উচ্চ বেক্ষা;  
রর্বনাহী বামজে রর্উ ইয়মকন  উচ্চর িার জর্য 7.5 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার েহরবল েদার্ কমর, 
টিউ র্ বযেীে- ো 2012 অ্থনবছর ফথমক 1.5 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলার বরৃে ফপময়মছ।  



  
সিম্বচম্বয় চাবহদা সম্পন্ন বেক্ষার্ীম্বদর ের্ে সমর্নর্ সিংরক্ষণ: রর্বনাহী বামজে আমামদর অ্ভাবী 
র িাথীমদর জর্য আরথনক সাহােয এবং সুমোগ ফোগ্রাম সংরিমণর মাধ্যমম মহামারী িারা সিৃ 
অ্থননর্রেক চযামলমের মুমখ একটি সাশ্রয়ী কমলজ র িার েমব ারধ্কার রর্রিে কমর। 2022 
অ্থনবছমর রর্বনাহী বামজে HESC আরথনক সাহােয কমনসূচীমে 1 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  
সমথনর্ বজায় ফরমখমছ, োর মমধ্য রময়মছ TAP এবং এমেলরসয়র স্কলারর প, একই সামথ 
উচ্চর িার সুমোগ কমনসচূী এবং ের িণ ফকমন্দ্রর জর্য 200 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও ফবর  অ্থন 
সাহােয। বামজমে ফসই সব র িাথীমদর জর্য আরথনক সাহােয পুরস্কামরর সময়সীমা বাডামর্া হময়মছ, 
োরা মহামারীর কারমণ অ্সুস্থো, ফকাসন বি বা অ্র্যার্য রবম ষ পরররস্থরের কারমণ সমোষজর্ক 
একামডরমক অ্গ্রগরে বজায় রাখমে পামররর্।  
  
SUNY এিিং CUNY এর ের্ে একটি অর্ুমার্ম্বযাগে েহবিল পবরকল্পর্া প্রসাবরে করণ। 2011 
সামল গভর্নর CUNY এবং SUNY এর জর্য সম্ভাবয টিউ র্ বৃরের জর্য একটি পররকল্পর্া েণয়র্ 
কমরর্, োর েমল ছাত্রমদর রবল আকরিক বৃরে রদ করা হয়। রর্বনাহী বামজে CUNY এবং SUNY 
এর জর্য এই অ্র্ুমার্মোগয েহরবল পররকল্পর্া েসাররে কমর ো র িাথীমদর টিউ র্ বৃরে ফথমক 
রিা করমে থাকমব এবং আমামদর পাবরলক কমলজগুরলর সামথনয এবং ছাত্র সােমলয রবরর্ময়াগ 
করার জর্য অ্রেররি সম্পদ সরবরাহ করমব। এই পররকল্পর্ার CUNY এবং SUNY -এর 
বারসন্দামদর টিউ মর্র হার 2025 সামলর মমধ্য বছমর 200 ডলামরর ফবর  বরৃে পাওয়া সীরমে 
কমর। ফে ফকার্ টিউ র্ বৃরে ফথমক উৎপারদে রাজস্ব েযাকারি, রর্মদন র্া, র িাথীমদর সােলয 
এবং সমারপ্ত উন্নে করার উমদযাগ, এবং TAP ফোগয র িাথীমদর জর্য টিউ র্ ফিরডে সমথনর্ 
করার জর্য পুর্রায় রবরর্ময়াগ করা হমব।  
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