অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং বিধার্সভার নর্তৃ িৃন্দ আবথন ক িছর (FISCAL YEAR, FY) 2020 র িাম্বেম্বে
সহমত ন াষণ কম্বরম্বছর্

ঐবতহাবসক চু বি, সম্পবি কম্বরর স্তরম্বক 2% এ স্থায়ী কম্বরম্বছ, ঐবতহাবসক ন ৌেদাবর বিচার
িেিস্থার সংস্কার, এিং নসন্ট্রাল বিেম্বর্স বিবিক্ট নোবলংম্বক অন্তভুন ি করা নমম্বরা বলোর্ রান্সম্ব ােন
অম্বথাবরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) বরকল্পর্াম্বক অন্তভুন ি কম্বরম্বছ
বেক্ষা খাম্বত সহায়তা 1 বিবলয়র্ িলাম্বরর নিবে িৃবি কম্বর, বেক্ষা খাম্বত নমাে অথন ায়র্ 27.9
বিবলয়র্ িলার কম্বরম্বছ, এিং তু লর্ামূলক দবরদ্র স্কু লগুবলর ের্ে অম্বথন র ন াগার্ সুবর্বিত করম্বত
র্তু র্ বেক্ষায় সাম্বমের অর্ুম্বমাবদত বিবধ (Education Equity Formula) চালু কম্বরম্বছ
ািবলক কোম্বম্পর্ ব র্ান্স বসম্বেমম্বক (Public Campaign Finance System) আইম্বর্ বরণত
করার চু বি
ধারািাবহকভাম্বি র্িম িছম্বরর ের্ে নেম্বের িেয় 2% রাখা

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যারন্ড্রয়া স্টু য়াটন-কারির্ এবং অ্যামেমব্লী
স্পীকার কার্ন সেরস্ট আি আরথনক বছর 2020-র বামিমট েেমত স াষণ কমরমছর্। বামিটটি
ধারারভকভামব র্য় বছর ধমর বযয় বৃরি 2% এ সরমখ্মছ এবং মধযরবত্ত সেণীর ির্য কর কতন র্
কমরমছ।
2012 োমর্ প্রথম কার্নকর করা 2% স্থায়ী েম্পরত্ত কর র্া ইরতমমধয রর্উ ইয়কন বােীমের 25
রবরর্য়র্ ডর্ার োেয় কমরমছ, সেই েময় সথমক এই কমরর স্তমরর োমথ এই বামিট রবরভন্ন
ঐরতোরেক প্রকল্পমক অ্ন্তভুন ক্ত কমরমছ র্া সস্টমট বযা ক রূ ান্তর এবং োমারিক র্যায়রবচামর েংস্কার
রর্ময় আেমব; সেন্ট্রার্ রবিমর্ে রডরিক্ট সটারর্ংময়র (Central Business District Tolling) মাধযমম
রবতী মূর্ধর্ প্রকমল্প অ্মথনর সর্াগার্ েুরর্রিত করমত একটি সকৌশর্গত MTA েংস্কার ররকল্পর্া
এবং স্থায়ী আময়র েংস্থার্; রশক্ষা খ্ামত োোমর্যর ির্য আরও 1 রবরর্য়র্ ডর্ার ধার্ন করা র্া
রশক্ষা খ্ামত অ্মথনর সর্াগার্মক 27.9 রবরর্য়র্ ডর্ার কমরমছ; এবং র্গে অ্থন প্রোর্ কমর িারমর্
িরত, রবচারবযবস্থা দ্রুততর করা েে ঐরতোরেক স ৌিোরর রবচার বযবস্থার েংস্কার, এবং রর্উ
ইয়কন মক েকমর্র ির্য একমাত্র গন্তবয করার প্ররিয়াগুরর্ আরবষ্কার করা।
িেয়

বামিট চু রক্তটি রর্ম্নরর্রখ্ত রবভাগগুরর্মত বযয় করামক অ্ন্তভুন ক্ত কমর:
•
•
•
•

সস্টমটর সমাট অ্ ামরটিং ান্ড: 102.1 রবরর্য়র্ ডর্ার; 2 শতাংশ বৃরি
আরথনক বছর 2020-র ির্য েমস্ত ামন্ডর বযয় 175.5 রবরর্য়র্ ডর্ার
স্কু র্গুরর্মক েোয়তা: 27.9 রবরর্য়র্ ডর্ার; 3.8 শতাংশ বৃরি
সস্টট সমরডমকড (Medicaid)/স্বাস্থয খ্ামত বযয়: 19.6 রবরর্য়র্ ডর্ার; 3.6 শতাংশ
বৃরি

"শুরু সথমক, আরম বমর্রছর্াম র্ুগ র্ুগ ধমর এই সস্টমট চমর্ আো – েম্পরত্ত কমরর স্থায়ী স্তর,
স ৌিোরর রবচার বযবস্থার েংস্কার এবং সেন্ট্রার্ রবিমর্ে রডরিক্ট সটারর্ং েে MTA সক সেমর্
োিামর্া, রতর্টি প্রধার্ েমেযার েমাধার্ করমত বযথন এরকম সকামর্া বামিট আরম করমবা র্া",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম এটিও বমর্রছর্াম সর্ এই বামিটটিমক অ্বশযই র্যার্য েমত েমব –
অ্থনাৎ এটিমক অ্বশযই আরথনক রেক রেময় োয়বি েমত েমব এবং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশােমর্র আমামের
সস্টমটর উ র চর্মত থাকা অ্থননর্রতক রর্র্নাতর্ সথমক রর্উ ইয়কন মক রক্ষা করমত েমব। আমরা
একমত্র গমবনর োমথ স াষণা কররছ, আমরা সেটি করমত েক্ষম েময়রছ। এই চু রক্ত র র 9 বছর
ধমর বযয়মক 2% এ রাখ্ার োমথ োমথ, আমামের র্ক্ষযগুরর্ ূরণ কমরমছ এবং আমামের 100-রেমর্র
র্যায় রবচামরর রবষয়েূরচর রূ ান্তরকরণ র্ীরতগুরর্মক আইমর্ ররণত কমরমছ। সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ
সর্তা অ্যান্ড্রু স্টু য়াটন-কারির্ এবং অ্যামেমব্লী স্পীকার কার্ন সেরস্টমক তামের েেমর্ারগতার ির্য আরম
ধর্যবাে িার্াই, এবং আরম ইরতোমের েবনারধক র্প্রেু রবধার্েভা অ্রধমবশর্ অ্িনর্ করার আশা
রাখ্ব।"
"সেমর্ট েংখ্যা গররষ্ঠ একটি োরয়ত্ব ূণ,ন কার্নকর, এবং েমময়া মর্াগী সস্টট বামিট াশ করার ির্য
োয়বি রছর্, আর সেটাই আমরা করমত স মররছ। েমগ্র বামিট প্ররিয়ায় তামের কম ার ররেম
এবং আত্মরর্মবেমর্র ির্য আরম রবধার্েভার সর্তৃ মত্ব আমার েেমর্াগী, স্পীকার সেরস্ট, সেইোমথ
গভর্নর কুওমমা এবং সেমর্মটর েংখ্যাগররমষ্ঠর েকর্মক ধর্যবাে িার্াই।", বসম্বর্ে সংখোগবরষ্ঠ নর্তা
অোবন্ড্রয়া েু য়ােন-কাবেন্স িম্বলর্, "2019-2020 সস্টট বামিট েুেনশাগ্রস্ত স্কু র্ রডরিকটিগুরর্র উ র
রবমশষ সিাড় রেময় সস্টমটর রশক্ষা খ্ামত বরাদ্দ 1 রবরর্য়র্ ডর্ামররও বৃরি কমরমছ। বামিটটি স্থার্ীয়
প্রশাের্গুরর্মক স ৌরেভাগুরর্র ির্য েোয়তা ও অ্র্ুমপ্ররণা (Aid and Incentives for
Municipalities, AIM), একটি স্থায়ী েম্পরত্ত কর, এবং মধযরবত্ত রর্উ ইয়কন বােীমের ির্য কর ছাড়
প্রোর্ করমব। উ রন্তু, আমরা একটি াবরর্ক র র্ারসং রেমস্টম কার্নকর করা, আমামের স ৌিোরী
রবচার বযবস্থার েংস্কার, এবং এক-বার বযবোমরর প্লারস্টক বযাগগুরর্ রর্রষি করার ির্য ঐরতোরেক
েমক্ষ রর্ময়রছ। সেমর্ট েংখ্যা গররমষ্ঠর েোয়তা সেতু আমামের প্রথম বামিট রর্উ ইয়কন মক রবতী
প্রিমের ির্য একটি আরও শরক্তশার্ী, স্বচ্ছ, েমৃি, এবং ররচ্ছন্ন সস্টট গমড় সতার্ার রেমক এরগময়
রর্ময় র্ামব।"
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "আমরা সর্ আরথনক প্ররতদ্বন্ধীতার েম্মুখ্ীর্ েময়রছ, তা
েমেও, রবধার্েভার েংখ্যাগররষ্ঠ প্ররতরর্রধগণ এই বছমরর বামিমট আমামের েবনারধক েুবনর্
ির্োধারমণর প্রময়াির্ীয়তা রক্ষার ির্য র্ড়াই কমরমছ। ছাত্রছাত্রীমের প্ররত আমামের প্ররতশ্রুরত বা

উচ্চ রশক্ষার সক্ষমত্র আরও োেয়ী উ ায় ততরর করার ির্য আমামের অ্ঙ্গীকার সথমক আমরা রবচু যত
েইরর্। এই বামিট MTA এর ির্য েী নস্থায়ী অ্থন েরবরামের উৎে গ র্ কমরমছ এবং েমগ্র সস্টমট
ররবের্ বযবস্থার গুরুত্ব ূণন প্রময়াির্ীয়তাগুরর্ ূরমণর আমরা সর্ প্ররতশ্রুরত রেময়রছর্াম তা ূরণ
কমরমছ। এর সথমকও সবরশ গুরুত্ব ূণন, আমরা ঐরতোরেক স ৌিোরর রবচার বযবস্থার েংস্কার রর্রিত
করমত েক্ষম েময়রছ র্া রর্উ ইয়কন বােীমের িীবর্র্াত্রায় একটি ররবতন র্ রর্ময় আেমব। 2015 োমর্
আমার স্পীকার েওয়ার র সথমক, রর্উ ইয়কন বােীমের ির্য, আইমর্র সচামখ্ েকমর্ েমার্, এই
রবচার বযবস্থার ুর্রুিার রছর্ আমার বযরক্তগত র্ক্ষয, এবং এই বছমরর বামিট চু রক্ত এই র্ক্ষযগুরর্
ূরমণ অ্মর্কটাই এরগময় রেময়মছ। র্ক্ষযগুরর্ ের্: আমামের িারমর্ িরতর েংস্কার োধর্, একটি
দ্রুত রবচার িরতর অ্রধকার েুরর্রিত করা, এবং রর্উ ইয়মকন র আবরণমমাচর্ প্ররিয়ায় গুরুত্ব ূণন
ররবতন র্গুরর্ করা। ররবামরর েেেযমের প্রময়াির্মক অ্গ্রারধকার রেময় রর্উ ইয়কন বােীমের একটি
বযয় ররকল্পর্া প্রোর্ করমত অ্যামেমব্লী েংখ্যাগররষ্ঠ েেকমীমের অ্ঙ্গীকামরর ির্য তামের, এবং
আমামের সস্টটমক এরগময় রর্ময় সর্মত েোয়তা করার ির্য একটি োরয়ত্ব ূণন বযয় ররকল্পর্া ততরর
করমত েোয়তা করার ির্য আরম সেমর্ট গণতারিক েংখ্যাগররষ্ঠমক ধর্যবাে িার্ামত চাই।"
িাম্বেম্বের মুখে বিষয়গুবলর মম্বধে রম্বয়ম্বছ:
সম্পবি কম্বরর স্তর 2% এ স্থায়ী করা: এই ঐরতোরেক আইর্ প্রণয়র্ প্ররিয়ায়, সর্মেতু কমরর স্তরটি
2012 োমর্ গভর্নর কার্নকর কমররছমর্র্ তাই তখ্র্ সথমক 2020 োমর্র আরথনক বামিমট 2%
েম্পরত্ত কমরর স্তর স্থায়ীকরণমক অ্ন্তভুন ক্ত করা র্নন্ত করোতামের প্রায় 25 রবরর্য়র্ ডর্ার োেয়
েমব।
ন ৌবেদাবর বিচারিেিস্থার সংস্কার: 2020 োমর্র আরথনক বামিমট রর্ম্নরর্রখ্ত েংস্কারগুরর্ অ্ন্তভুন ক্ত
করার মাধযমম রর্উ ইয়কন স ৌিোরর রবচার বযবস্থামক আরও স্বচ্ছ করার সক্ষমত্র তার অ্ঙ্গীকার ূরণ
করা অ্বযােত সরমখ্মছ:
•

•

ূ ন আেক করার সংস্কার: রর্উ ইয়মকন র িারমর্ িরত
োবমর্ ও বিচার ি
আধুরর্কীকরমণর র্ুগান্তকারী ররকল্পর্ার অ্ংশ রেোমব, অ্ভবয আচরণ এবং অ্রেংে
অ্ রাধগুরর্র ির্য র্গে িারমর্ বন্ধ কমর সেওয়া েমব, ড়ন্তু, সগ্রপ্তার কমর সিমর্
রাখ্ার ররবমতন ুরর্ে আরধকাররকরা অ্ভবয আচরণ এবং ক্লাে ই অ্ রামধর
অ্রভমর্ামগর ির্য স ৌিোরর আোর্মত োরিরা রেমত বর্মবর্। এই েংস্কারগুরর্ একমত্র,
সকামর্া অ্ রামধ অ্ রাধী রকন্তু সোষী োবযস্ত র্া েওয়া শতকরা 90 মার্ুষমক অ্মথনর
অ্ভামব িারমর্ রর্মত র্া ারায় সিমর্ সথমক রবচামরর ির্য সর্ অ্ম ক্ষা করমত েয়,
এরকম রররস্থরত সথমক মুরক্ত সেমব।
নদাষী সািেস্ত করার প্রবিয়ার রূ ান্তর: রর্উ ইয়মকন র বহু ুরাতর্ সোষী োবযস্ত
প্ররিয়া র্ার দ্বারা আইর্িীবীরা রবচার শুরু র্া েওয়া র্নন্ত প্রমাণ স শ র্া কমর
থাকমত ারত, সেই প্ররিয়ার আমূর্ ররবতন র্ করমত 2020 োমর্র আরথনক বামিমট
আইর্ প্রণয়র্ করা েময়মছ র্ামত রবচামরর অ্মর্ক আমগই বােী ও রববারে উভয়
ক্ষমকই তামের কামছ থাকা েমস্ত তথয স শ করমত েমব। রববােী ক্ষমক রর্মিমক
সোষী স াষণা করার ূমবন বােী মক্ষর কামছ কী প্রমাণ আমছ তা সেমখ্ সর্ওয়ার

•

েুমর্াগ সেওয়া েমব। সেইোমথ, প্ররতরেংো এবং অ্র্য সকামর্া ধরমণর বর্ ূবনক রর্য়িণ
সথমক রক্ষা করার ির্য একটি প্ররতরক্ষামূর্ক আমেমশর ির্য আইর্িীবীমের আোর্মত
একটি আমবের্ করার েক্ষমতা প্রোর্ কমর, আইর্ বযবস্থা, অ্ রামধর রশকার বযরক্ত
এবং োরক্ষগমণর েুরক্ষা রর্রিত করমব, োরক্ষর রর্রা ত্তা রর্রিত করমত প্রময়াির্
েমর্ তার শর্াক্তকরণ তথয সগা র্ রাখ্মব এবং রবচার বযবস্থার শুিতা রর্রিত
করমব।
দ্রুত বিচাম্বরর অবধকার বর্বিত করা: রর্উ ইয়কন সস্টমটর আইর্ অ্র্ুর্ায়ী, অ্ভবয
আচরমণর রবচার 90 রেমর্র মমধয এবং গুরুতর অ্ রামধর রবচার 180 রেমর্র মমধয
সশষ করমত েমব, র্রেও, রবচামরর ূমবন আটক থাকার গড় েময়কার্ অ্মর্ক সবরশ।
এই অ্রবচামরর েুরাো করমত, 2020 োমর্র আরথনক বামিট একটি আইর্ অ্ন্তভুন ক্ত
কমরমছ সর্ই আইর্ অ্র্ুর্ায়ী রকভামব েমময়র মূর্য চািন করা েমব সে রবষময়
মামার্াকারীমের রামশন রেমত একটি রবচক্ষণ ভূ রমকা ার্র্ করমত েমব। প্রময়ািমর্র
েময়, আোর্ত, রবচামরর ির্য এরগময় র্াওয়ার সক্ষমত্র প্রশােমর্র প্রস্তুরত েম্পমকন
রিজ্ঞাোবাে করমত ারমব এবং প্রস্তুত আমছ এই রববৃরত গৃেীত েওয়ার আমগ
প্রশাের্মক েমস্ত প্রময়াির্ীয় স ারওয়াকন িমা করমত েমব, র্া রর্রিত করমব সর্
রববােী তার রব মক্ষ মামর্ার র্াবতীয় তথয র্া াওয়া র্নন্ত প্রশাের্ রবচার শুরু
করমত ারমব র্া।

MTA-র সংস্কার এিং অথন ায়র্: 2020 োমর্র প্রর্ীত বামিট MTA-র েংস্কার এবং MTA-র ির্য
র্তু র্ রর্মবরেত অ্মথনর েংস্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত কমরমছ।

MTA েংস্কারেমূে

এর ির্য প্রময়াির্ MTA িুর্ মামের মমধয একটি ুর্গন র্ ররকল্পর্া ততরর করমব, রর্ময়াগকারী
কতৃন মক্ষর োমথ োমঞ্জেয সরমখ্ MTA সবাডন, রর্ময়াগগুরর্মক ররবতন র্ করমব, MTA সক একটি
স্বতিয ুঙ্খার্ু ুঙ্খ অ্রডট এবং েক্ষতার র্নামর্াচর্া করমত েমব, মুখ্য প্রকল্পগুরর্ র্নার্চর্া করমত
বাইমরর রবমশষজ্ঞমের রর্ময় গঠিত একটি রর্মনাণ র্নামর্াচর্া ইউরর্টমক আহ্বার্ িার্ামত েমব, 2023
োর্ সথমক শুরু কমর একটি 20-বছমরর মূর্ধমর্র প্রময়াির্ীয়তার মূর্যায়র্ কার্নকর করমত েমব,
প্ররতমর্ারগতামূর্ক প্ররিয়াকরমণর েীমা 100,000 ডর্ার সথমক বারড়ময় 1 রমরর্য়র্ ডর্ার করমত
েমব, রর্য়ামমকর চু রক্ত অ্র্ুমমােমর্র ির্য একটি 30-রেমর্র মূর্যায়মর্র রবজ্ঞরপ্ত চার্ু করমত েমব,
এবং MTA-র ার মমস মযারিমের ির্য োধারণ মার্ুমষর ররম াটন র্াগমব। সর্ সকামর্া মূর্ধর্ী
কমনেূরচ র্নামর্াচর্া ষনমের েেেয রর্রর্ MTA-র মূর্ধর্ী ররকল্পর্ায় অ্র্ুমমারেত ের্রর্, তার উ র
তামের রর্মষধাজ্ঞার ির্য একটি রর্রখ্ত বযাখ্যা প্রময়াির্ েমব, এবং MTA সক উত্তর সেওয়ার বা
ররকল্পর্াটি ররবতন র্ করার েুমর্াগ সেমব র্ামত েেেযরা তামের রর্মষধাজ্ঞা তু মর্ রর্মত ামর।
সকামর্া কন্ট্রাক্টর, একটি মূর্ধর্ী রর্মনাণ প্রকমল্পর চু রক্তর বযময়র বা েমময়র 10 শতাংশ অ্রতিম
করমর্, বামিটটি, MTA সক তামক রর্রষি করার অ্রধকার প্রোর্ করমব। প্রণীত বামিট অ্র্ুর্ায়ী
25 রমরর্য়র্ ডর্ামরর উ মরর সর্ সকামর্া MTA মূর্ধর্ী প্রকল্পমক MTA-র েময় এবং অ্থন
োেয়কারী রডিাইর্-রবল্ড বযবোর করমত েমব।

MTA অ্থনায়র্

•

•

•

•

নসন্ট্রাল বিেম্বর্স বিবিক্ট নোবলং: MTA অ্থনায়র্ একটি সেন্ট্রার্ রবিমর্ে সটারর্ং
প্রকল্পমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর, সেমশর মমধয এই ধরমণর প্রথম প্রকল্প। এটি মযার্োটমর্র
60তম রিমটর (60th Street) েরক্ষমণর রাস্তাগুরর্ রেোমব উরিরখ্ত, সেন্ট্রার্
রবিমর্ে রডরিমক্টর ররেীমায় ইমর্কিরর্ক সটারর্ং রডভাইেগুরর্মক অ্ন্তভুন ক্ত করমব।
ইর্স্টমর্শমর্র ির্য এই প্রকল্পটি রর্উ ইয়কন রেটি ররবের্ েপ্তমরর (Department of
Transportation, DOT) োমথ রর্ষ্ঠভামব কাি করা িাইমবামরা রিি এবং টামর্র্
কতৃন মক্ষর (Triborough Bridge and Tunnel Authority, TBTA) দ্বারা স্থার ত,
চারর্ত এবং প্ররত ারর্ত েমব। সটার্ এবং ছাড়গুরর্ েম্পমকন রামশন সেওয়ার ির্য
TBTA একটি ছয়-েেমেযর র্ার্বােমর্র র্াতায়াত র্নামর্াচর্া সবাডন (Traffic
Mobility Review Board) গ র্ করমব, এবং সিরডটগুরর্ সশষ র্নন্ত সবামডনর
েু াররশ অ্র্ুর্ায়ী TBTA দ্বারা রর্ধনাররত েমব। সটার্গুরর্ ররবতন র্শীর্ েমব এবং
র্াত্রী বের্কারী গাড়ীগুরর্মক রেমর্ শুধুমাত্র একবার চািন করা েমব। রূ ায়মর্র রের্টি
31সশ রডমেম্বর 2020-র আমগ েমব র্া। এই সটারর্ং প্রকল্প সথমক 15 রবরর্য়র্ ডর্ার
অ্থনাগম েমব র্া MTA-র মূর্ধমর্র প্রময়াির্ ূরমণ বযবহৃত েমব।
এই প্রণীত বামিটটি একটি রর্মবরেত র্কবে ততরর কমর র্ামত এই আময়র 100%
MTA-এর মূর্ধর্ী বামিমট র্াওয়া রর্রিত কমর এবং মূর্ধর্ী র্য় এমর্ বযময়র ির্য
এই আয় খ্রচ করামক রর্রষি কমর।
িৃহৎ িাসগৃম্বহর ের্ে প্রগবতেীল কর: MTA-র ির্য েংস্থার্ বৃরি করমত, 2020
আরথনক বছমরর প্রণীত বামিট 25 রমরর্য়র্ ডর্ার বা তার সবরশ মূমর্যর েম্পরত্ত
রবিময়র উ র েবনারধক 4.15% োমর বৃেৎ বােগৃেগুরর্র উ র একটি প্রগরতশীর্
কর আমরা কমর। এই কর বযবস্থা রবর্াে বহুর্ েম্পরত্তগুরর্র উ র রবচক্ষণভামব
কর আমরা কমর, র্া 365 রমরর্য়র্ ডর্ার েংগ্রে করমব এবং MTA-র সেন্ট্রার্
রবিমর্ে রডরিক্ট সটারর্ং কযার টার্ র্কবমে িমা করা েমব এবং 5 রবরর্য়র্ র্নন্ত
MTA প্রকল্পগুরর্র অ্মথনর সর্াগামর্ েোয়তা করমত বযবোর করা েমব। র্তু র্ োরগুরর্
2019 োমর্র 1র্া িুর্াই সথমক কার্নকর েমব।
ইন্টারম্বর্ে বিিয় কর: প্রণীত বামিট ইন্টারমর্ট মামকন টমপ্লে েরবরােকারীমের সথমক
েংগ্রমের ির্য একটি স্থায়ী ররকা ামমা প্রোর্ করমব, র্া স্থার্ীয় প্রশােমর্র ির্য
বছমর 160 রমরর্য়র্ ডর্ার এবং MTA এর 5 রবরর্য়র্ ডর্ার র্নন্ত মূর্ধর্ী
প্রকল্পগুরর্মক েোয়তাকারী র্কবমে 320 রমরর্য়র্ ডর্ার র্তু র্ রািস্ব েৃরি করমব
বমর্ আশা করা েমচ্ছ। রবিয় কমরর অ্র্য ররবতন র্গুরর্ রর্উ ইয়কন রেটির বাইমরর
কাউরন্ট প্রশাের্গুরর্র ির্য র্তু র্ েংস্থামর্ আরও 48 রমরর্য়র্ ডর্ার েৃরি করমব।

বেক্ষা খাম্বত এিং সাম্বমের ের্ে অথন িরাে িৃবি: রশক্ষা খ্ামত 1 রবরর্য়র্ ডর্ামরর সবরশ বরাদ্দ বৃরি
রশক্ষা খ্ামতর সমাট বরাদ্দমক 27.9 রবরর্য়র্ ডর্ামরর একটি সরকমডন রর্ময় সগমছ, র্ার মমধয বরধনত
বরামদ্দর 70 শতাংমশর সবরশ খ্রচ করা েমব তু র্র্ামূর্ক েররদ্র রডরিক্টগুরর্র ির্য। স্কু র্
রডরিক্টগুরর্ রর্রেন ি স্কু র্গুরর্মক রকভামব প্রময়াির্ীয় অ্থন প্রোর্ করমছ তা ররম াটন করমত েমব।
ািবলক কোম্বম্পর্ ব র্াম্বন্সর রূ ায়র্: 2020 আরথনক বছমরর প্রণীত বামিট একটি র্তু র্ াবরর্ক
র র্ারসং করমশর্ গ র্ কমরমছ র্ার াবরর্ক ান্ডগুরর্মত বছমর 100 রমরর্য়র্ ডর্ার র্নন্ত অ্মথনর

অ্র্ুমমাের্ রেময়, আইর্ী এবং রাষ্ট্রীয় অ্র েগুরর্র ির্য াবরর্ক কযামম্পর্ বাস্তবারয়ত করমত
সিাটবন্ধমর্র অ্রধকার থাকমব। করমশর্টি সর্াগযতার মা কাঠি, াবরর্ক র র্ারসং এর েীমা, এবং
অ্ংশগ্রেণকারী প্রাথীমের ির্য অ্বোমর্র েীমা েে াবরর্ক র র্ারসং রেমস্টমমর রর্রেন ি তবরশিয
রর্ধনারণ করমব। করমশমর্র র্নমবক্ষমণর ররম াটন 2019 োমর্র 1র্া রডমেম্বর স শ করমত েমব এবং
20 রেমর্র মমধয আইর্ অ্র্ুর্ায়ী েংমশারধত র্া েমর্ ররম াটন স শ করমত বাধয থাকমব।
সাশ্রয়ী বরচ ন া আইর্ (Affordable Care Act, ACA) এিং নহলথ এক্সম্বচঞ্জম্বক বিবধিি করা: র্খ্র্
রর্উ ইয়কন োেয়ী ররচর্না আইমর্র ঐরতোরেক অ্গ্রগরতমত বাাঁধা সেওয়ার ির্য ওয়ারশংটর্ িমাগত
হুমরক রেমচ্ছ, সেই েময় ACA-র মুখ্য প্ররবধার্গুরর্মক রবরধবি কমর এবং রর্উ ইয়কন সস্টট সের্থ
এেমচঞ্জমক (New York State Health Exchange) আইমর্ ররণত কমর এটিই রর্রিত করা
েময়মছ সর্ র্ুক্তরাষ্ট্রীয় র্নাময় র্াই সোক র্া সকর্, এই মুখ্য প্ররবধার্গুরর্ রর্উ ইয়কন সস্টমট েুররক্ষত
আমছ।
প্লাবেক িোম্বগর িেিহার বর্বষিকরণ: প্রণীত বামিটটি গ্রােকমের প্রোর্ করা একবার-বযবোমরর
প্লারস্টক বযাগগুরর্মক রর্রষি করার আইর্মক অ্ন্তভুন ক্ত কমর এবং কাউরন্ট এবং রেটিগুরর্মক কাগমির
বযামগর উ র 5-সেন্ট চািন করার রবকল্প প্রোর্ কমর, র্া রর্ম্ন ও স্থায়ী আময়র উ মভাক্তামের
ুর্রায় বযবোরমর্াগয বযাগ িয় করার ির্য স্থার্ীয় কমনেূরচগুরর্মক 40 শতাংশ অ্থন রেময়, এবং
সস্টমটর ররমবশ েংরক্ষণ তেরবমর্ (Environmental Protection Fund) কমনেূরচগুরর্মক 60 শতাংশ
তেরবর্ রেময় েোয়তা করমছ।
র্ারী সংিান্ত বিষয়সূবচর সম্প্রসারণ: প্রণীত বামিটটি ইর্-রভমিা াটিনর্াইমিশর্ (in-vitro
fertilization, IVF) এবং এগ-রিরিং (egg-freezing) এর কভামরি, সর্ৌর্ বযবোর ির্য র্ারী
াচামর ক্ষরতগ্রস্তমের ধষনণ সথমক রক্ষা করার েরঞ্জাম, গােন যস্থ েরেংেতার ির্য বােস্থামর্র
প্রময়াির্ীয়তার েংস্কারমক আবরশযক কমরমছ, এবং রর্উ ইয়কন রেটির বাইমরর রডরিক্টগুরর্র ির্য
বািামরর োর বিায় রাখ্মত রশশু ররচর্নায় 26 রমরর্য়র্ ডর্ার রবরর্ময়াগ করমব।
োর্ুস সুরক্ষার সম্প্রসারণ: প্রণীত বামিটটি াবরর্ক সেক্টর ইউরর্য়র্গুরর্মক র্তু র্ েুরক্ষাকবচ
প্রোর্ কমর এবং আরও রর্উ ইয়মকন র েকর্ স্থার্ীয় প্রশােমর্র মমধয িার্ুে েুরক্ষা েম্প্রোররত কমর
এবং েংগঠিত েওয়ার ও একরত্রতভামব ের কষাকরষ করার অ্রধকামরর রর্িয়তা প্রোর্ কমর।
গণতাবিক বিষয়সূবচম্বক আইম্বর্ রু ান্তর: রবধার্েভা অ্রধমবশমর্র প্রথম 10 েপ্তামের মমধয াশ
েওয়া সভাটিং েংস্কামরর উ র রভরত্ত কমর, এই বছমরর বামিমট, রর্বনাচমর্র রের্ সভাট সেওয়ার ির্য
েকর্ রর্উ ইয়কন বােীমের রতর্ ণ্টার সবতর্ প্রোর্ করামক আবরশযক করমত অ্রতররক্ত আইর্ াশ,
সভাটামরর অ্র্র্াইর্ রর্বন্ধর্ আইর্ াশ, ই-স ার্ বইগুরর্র ির্য অ্থন বরাদ্দ, েূরবতী অ্ঞ্চর্গুরর্মত
েকার্ 6টায় সভাট আরম্ভ করামক আইমর্ ররণত করা, এবং অ্রগ্রম সভাটোমর্র ির্য 10 রমরর্য়র্
ডর্ার অ্ন্তভুন ক্ত করা েময়মছ।

বরষ্কার ার্ীয় েম্বলর ের্ে বিবর্ম্বয়াগ: 2020 আরথনক বছমরর বামিট, ররষ্কার িমর্র
ররকা ামমামত, সস্টমটর ঐরতোরেক 2.5 রবরর্য়র্ ডর্ার রবরর্ময়ামগর উ র গঠিত, অ্রতররক্ত 500
রমরর্য়র্ ডর্ার রবরর্ময়াগ করমব।
উচ্চতর িৃবির বির্ামূম্বলের বেক্ষা কমন সবূ চর (Excelsior Scholarship Free Tuition Program )
ের্ে ন াগেতা সম্প্রসারণ: সর্মেতু সস্টমটর ে র্ রবর্ামূমর্যর রশক্ষার কমনেূরচ তার তৃ তীয় বছমর
ো নণ করর্, সস্টট ইউরর্ভারেনটি অ্ রর্উ ইয়কন (State University of New York, SUNY)
এবং রেটি ইউরর্ভারেনটি অ্ রর্উ ইয়কন (City University of New York, CUNY) এর
ছাত্রছাত্রীরা র্ামের ররবামরর বাৎেররক আয় েবনারধক 125,000 ডর্ার তারা এখ্র্ টিউশর্-িী
কমর্মির ির্য আমবের্ করার সর্াগযতা র্াভ করমব।
বলম্বমাগুবলম্বক বর্য়িণ: রর্মমা রশমল্পর ির্য র্তু র্ আইর্ প্রণয়র্, এটিমক একটি E সেণীর অ্ রাধ
বমর্ স্বীকৃ ত করা সর্খ্ামর্ একটি রর্মমা অ্ ামরট করার ির্য েজ্ঞামর্ অ্র্য সকামর্া বযরক্তর মৃতুয েয়,
আইর্েংিান্ত শারস্ত কম ারতর করা – অ্রতররক্ত িররমার্া েে – সস্টমটর ররবের্ েপ্তরমক (State
Department of Transportation) ছাড়া অ্ ামরট করা বা ররবের্ েপ্তমরর (DOT) রর্রা ত্তা
েংিান্ত আইর্ র্ঙ্ঘর্ করা। সেইোমথ, রর্মমাগুরর্ অ্র্ুবরতন তার বাইমর থাকাকার্ীর্, সস্টট ুরর্শ এবং
DOT-র গাড়ীর সপ্লটগুরর্ ুর্রুিার করার র্তু র্ অ্রধকার সেওয়া েমব। সমাটর সভরেমকর্ে
রড াটনমমন্ট (Department of Motor Vehicles, DMV) র্ুক্তরাষ্ট্রীয় রর্রা ত্তার মার্েণ্ড ূরণ র্া
করা রর্মমাগুরর্র রর্বন্ধর্ প্রতযাখ্ার্ এবং প্রতযাোর করমত ারমব। একটি অ্র্র্ুমমারেত গাড়ী একটি
র্াইমেস প্রাপ্ত রীক্ষা সকমে রীক্ষা করমত আেমর্, রীক্ষা সকেটিমক এখ্র্ ওই গাড়ীটি েম্পমকন
DMV সত ররম াটন করমত েমব। 18-মামের মমধয সকামর্া রীক্ষা সকে অ্র্যার্যভামব রীক্ষা েম্পাের্
করমর্ তার অ্ ামরটিং োটিনর মকট বারতর্ করা েমব। সিচ রর্মমােগুরর্র U-টার্ন করা রর্রষি করা
েময়মছ। আটির্ বা তার সবরশ র্াত্রী বোর ক্ষমতার্ুক্ত বারণরিযক গাড়ীগুরর্মক অ্ন্তত 1.5 রমরর্য়র্
ডর্ার কভামরি র্ুক্ত রবমা রাখ্মত েমব।
Jose R. Peralta িবহরাগত র্ািালকম্বদর বিকাে, সহায়তা এিং বেক্ষা আইর্ (Development,
Relief and Education for Alien Minors Act, DREAM Act) নক রূ দার্: প্রর্ীত বামিট, এই
বছমরর সগাড়াররেমক আইর্েভা দ্বারা প্রথম াশ েওয়া, Jose R. Peralta বরেরাগত র্াবার্কমের
রবকাশ, েোয়তা এবং রশক্ষা আইর্ সক রূ ারয়ত কমর এবং 27 রমরর্য়র্ ডর্ার েম্পূণন অ্মথনর
সর্াগার্ সেয়।
ূ ন াঙ্গ ের্গণর্ায় সহায়তা: এই বছমরর বামিট 2020 আরথনক বছমরর ির্য েমস্ত রর্উ
একটি র্
ইয়কন বােীমের ির্েংখ্যার অ্ংশ রেোমব গণর্া করা রর্রিত করমত ুর্বনাের্ এবং রশক্ষার ির্য 20
রমরর্য়র্ ডর্ার বরাদ্দ কমরমছ।
আম্বয়র উৎস রক্ষার বর্বিতকরণ: সর্ েকর্ রর্উ ইয়কন বােী মিুরর র্য় এমর্ আয় বা ভতুন রক
ছাড়া র্যার্য আময়র অ্র্য সকামর্া উৎে সথমক আয় কমরর্ তামের এখ্র্ বােস্থামর্র সক্ষমত্র তবষময
সথমক রক্ষা করা েমব। েমস্ত রর্উ ইয়কন বােী, র্ার মমধয অ্ন্তভুন ক্ত রকন্তু েীরমত র্য়, রর্রেন ি রকছু
গােন যস্থ েরেংেতার ররত্রার্ াওয়া বযরক্ত, প্রবীণ, এবং প্ররতবন্ধী বযরক্ত, তারা তামের আময়র র্যার্য

উৎমের কারমণ তবষমমযর রশকার েমর্ রর্উ ইয়কন সস্টট মার্বারধকার রবভামগর (New York State
Division of Human Rights) মাধযমম অ্রভমর্াগ োরখ্র্ করমত ারমবর্।
বরম্বিে সুরক্ষা তহবিম্বলর ের্ে নরকিন অথন র্
ু রায় িরাে করা: প্রণীত বামিমট 300 রমরর্য়র্
মারকন র্ ডর্ার অ্থন বরাদ্দ করা েময়মছ, র্া এই কমনেূরচর ইরতোমে েমবনাচ্চ বরাদ্দ।
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