
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 অর্ন িছর (FISCAL YEAR, FY) এ িাম্বেম্বের হাইলাইে ঘ াষণা কম্বরর্  
  

ওয়াবেিংেম্বর্র মধ্েবিত্তম্বের উপর হামলা চালাম্বর্ার প্রবিিাম্বে ফ্লাইে গুম্বলা বিম্বর এম্বেবছল - এম্বি 
েম্পম্বের উপর কর স্থায়ী করা হয়, খরচ 2%এর মম্বধ্ে েীমািদ্ধ রাখা হয় এিিং মধ্েবিত্তম্বের ের্ে 

আয়কর কিন র্ করা হয়  
  

েী ন ঘময়াম্বে আয় উৎপাের্ েুবিধ্ােহ ঘমম্বরাপবলোর্ রান্সম্বপাম্বেন ের্ অম্বর্াবরটি (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) এর েহায়িা পরু্গনঠর্ করা হয় এর মম্বধ্ে বিবিক্ট বভবত্তক ঘোল 

প্রোম্বর্র ঘকন্দ্রীয় িাবণেে অন্তভুন ক্ত আম্বছ  
  

েমগ্র ঘেে েমু্বে অিকাঠাম্বমামলূক প্রকল্পেমমূ্বহ েহায়িা প্রোর্ করার ের্ে গভর্নম্বরর অবভর্ি 
150 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর বিবর্ম্বয়াম্বগর অিংে বহম্বেম্বি 2020 অর্ন িছর চালু করার ের্ে িে 

ধ্রম্বর্র প্রকম্বল্প অর্নায়র্ করা হয়  
  

সু্কলগুম্বলাম্বি েহায়িা প্রোম্বর্র পবরমাণ 1 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর উপর িৃবদ্ধ করা হয়, যার 
িম্বল সু্কম্বল েহায়িা প্রোম্বর্র ঘমাে পবরমাণ োাঁোয় 27.9 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার এিিং অগ্রাবধ্কার 
বভবত্তম্বি িুলর্ামলূকভাম্বি েবরদ্র সু্কলগুম্বলার ের্ে অর্নায়ম্বর্র িেিস্থা কম্বর বেক্ষা িেিস্থায় েমিা 

আর্ায়র্ এিিং বেক্ষা ঘক্ষম্বে উৎোহ প্রোর্ করা হয়  
  

কোে ঘিইল, দ্রুি মামলার বর্ষ্পবত্ত এিিং উে াের্ প্রবিয়ার রূপান্তম্বরর মাধ্েম্বম বিবমর্াল োবেে 
বরিমন বিষম্বয় কমনরি মূল কাযনিমম্বক েবিয় করা হয়  

  
আইবভএি এিিং বিম-বহমাবয়িকরণ ঘেিা প্রোর্, ঘযৌর্ পাচাম্বরর বেকার িেবক্তম্বেরম্বক রক্ষা 
করার ের্ে ঘরপ বেল্ড গঠর্ এিিং মার্বেক নর্বিকিার ের্ে যদু্ধ বিষয়ক কমনকাম্বের উন্নয়র্ 

োধ্ম্বর্র ের্ে র্ারী এম্বেন্ডা উম্বেোগম্বক েবক্তোলী করা হয়  
  

অোম্বিাম্বেন িল ঘকয়ার অোক্ট প্রবভের্ম্বক বিবধ্িদ্ধ করা, ঘেে আইম্বর্ ঘেম্বের স্বাস্থে বিমার 
অিস্থাম্বর্র মম্বধ্ে অন্তভুন ক্ত র্াকম্বি  

  
  

আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 2020 অ্র্ন বছর বামজমের হাইলাইে ঘ াষণা কমরর্। গভর্নর এর 
জাস্টিস এমজন্ডা 2019 অ্র্ুসামর প্রস্তুত বামজমে সবার জর্য সামাস্টজক এবং অ্র্ননর্স্টতক র্যায় 
স্টবচামরর বযাপক সুম াগ রময়মছ, এখামর্ স্টর্উ ইয়মকন র বাস্টসন্দামেরমক অ্স্টবরত ওয়াস্ট ংেমর্র উন্নয়মর্ 



 

 

পশ্চােপে ভূস্টমকায় ঘেখামর্া হয় এবং মধ্যস্টবত্ত ঘেস্টণ এখামর্ লাঞ্ছর্ার স্ট কার, স্ট ক্ষা ঘক্ষমে বরাদ্দ 
বৃস্টি, ঘিমের স্টিস্টমর্াল জাস্টিস বযবস্থামক পুর্গনঠর্, স্টর্উ ইয়মকন র মস্টহলামের উন্নয়র্ স্টবষয়ক 
কমনকাণ্ডমক আরও  স্টি ালী করার স্টর্স্টমমত্ত অ্স্টবরত সহায়তা প্রোমর্র প্রস্টতশ্রুস্টত প্রোর্ করা হয় 
এবং স্টর্উ ইয়মকন র অ্বাঠামমাগত উন্নয়মর্ এবং 21  তমকর চাস্টহো পূরমণর জর্য অ্স্টত জরুস্টর 
অ্বাঠামমাগত স্টবস্টর্ময়াগমক অ্গ্রাস্টধ্কার প্রোর্ করা হয়। ধ্ারাবাস্টহকভামব র্বম বছমরর মমতা, 
বামজেটি ভারসামযপূণন এবং বযয় বৃস্টি 2% এ স্টবেযমার্ র্ামক।  
  
"এটি সবচাইমত বড়, সুেরূপ্রসাস্টর ঘিে বামজে  া আমরা সম্পন্ন কমরস্টছ এবং ধ্ারাবাস্টহকতা 
অ্র্ুসামর র্বম বছর অ্র্সুামর এটি স্টছল সময় উপম াগী এবং অ্র্ননর্স্টতকভামব প্রাসস্টিক", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এখামর্ সহজ সমসযা সমাধ্ার্ করমত আস্টসস্টর্ - আমরা এখামর্ আস্টছ এমর্ 
সব কঠির্ কাজ সমাধ্া করার জর্য  া আপর্ার পমক্ষ করা সম্ভব র্য় বা  া আপর্ার হজম করা 
সম্ভব র্য় কারণ ঐ কাজগুস্টল অ্জন র্ কমর স্টর্মত হয়। সম্পস্টত্তর উপর স্থায়ী কর ধ্া ন করার জর্য 
পুর্ঃগঠর্মূলক কাজ এবং আমামের স্টিস্টমর্াল জাস্টিস স্টবষয়ক বযবস্থামক তুলর্ামূলকভামব আরও 
র্যা য করমত MTA-ঘক অ্র্ন সহায়তা প্রোর্ করার জর্য স্টর্স্টেনষ্ট কযামম্পইর্ হমত শুরু কমর েী ন স্টের্ 
 াবৎ এই ঘিে ঘ  সকল জটিল সমসযায় ভুগমছ এই বামজমে তা উমেখ করা হময়মছ। এ সকল 
উন্নয়র্মূলক পরু্গনঠর্সমূহ আমামের 2019 সামলর জাস্টিস এমজন্ডামত একমে জাস্টতর সামমর্ তুমল ধ্রা 
হময়মছ  ামত কমর েঃুসমময়র ঘমাকামবলা করা  ায় এবং ওয়াস্ট ংেমর্র অ্র্য অ্বকাঠামমাগত সমসযা 
র্াকা সমেও সামমর্ এস্টগময়  াওয়া  ায়।"  
  
2020 অ্র্ন বছর অ্র্ুমমাস্টেত বামজমের হাইলাইেসমহূ:  

• র্বম ধ্ারাবাস্টহক বছমর ঘিে পস্টরচাস্টলত তহস্টবল খরমচর পস্টরমাণ হমে 102.1 
স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার, প্রবৃস্টির হার 2% এ স্টবেযমার্ (ঘেডামরল োন্ডসমূহ এবং 
মূলধ্র্ ঘিে পস্টরচাস্টলত তহস্টবমলর আওতা বস্টহভূন ত)  

• 2020 অ্র্ন বছমর ঘমাে তহস্টবল খরমচর পস্টরমাণ 175.5 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার  
• ঘ মহতু 2012 সাল হমত সম্পস্টত্তর উপর 2% কর বাধ্যতামূলক করার েমল আয়কর 

জমার পস্টরমাণ প্রায় 25 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামর োাঁস্টড়ময়মছ  
• পুর্গনঠর্ এবং MTA এর জর্য স্টডস্টিক্ট প নাময়র ঘকন্দ্রীয় বাস্টণজয ঘোল হমত 

আর্ুমাস্টর্ক 15 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার সংগ্রহ করমত হমব  
• সু্কল প নাময় 1 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর ঘবস্ট  সহায়তা প্রোর্ বৃস্টির েমল সু্কমল ঘমাে 

সহায়তার পস্টরমাণ হমব 27.9 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার  
• ঘবআইস্টর্ কাজ এবং অ্স্টহংস অ্পরামধ্র জর্য কযা  ঘবইল অ্পসারণ, দ্রুত মামলার 

স্টর্ষ্পস্টত্তকরণ এবং স্টর্তয র্তুর্ রূপান্তমরর প্রস্টিয়ার মাধ্যমম সুেরূপ্রসারী স্টিস্টমর্াল 
জাস্টিস পরু্ঃগঠর্মূলক ঘসবা প্রোর্ করা  

• পরবতী পাাঁচ বছমর অ্বকাঠামমামূলক প্রকল্পসমূমহ গভর্নমরর 150 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ 
ডলার প্রোমর্র অ্স্টভর্ব প্রস্টতশ্রুস্টতর েমল 675,000টি চাকস্টরর সুম াগ সৃস্টষ্ট হমব  

• অ্যামোমেন বল ঘকয়ার অ্যাক্টমক স্টবস্টধ্বি করা  
• একবার বযবহার করা প্লাস্টিক বযাগ স্টর্স্টষি করা  
• খাবামরর উস্টেষ্ট অ্ং  পুর্বনযবহারমূলক ঘপ্রাগ্রাম চাল ুকরা  



 

 

• সকল আঞ্চস্টলক প্রস্টতষ্ঠার্সমূমহ জার্ুস সুরক্ষা সম্প্রসাস্টরত করা এবং সংগঠিত হওয়ার 
ও সস্টিস্টলতভামব অ্স্টধ্কার আোময়র জর্য সমমবত হওয়া  

• প্র াসস্টর্ক ঘস র্ সমাপ্ত হওয়ার প্রর্ম 10 সপ্তামহর মমধ্য ঘভাে প্রোর্ বযবস্থা পুর্গনঠর্ 
করা  

• পস্টরষ্কার পাস্টর্র জর্য অ্বকাঠামমা ততস্টরমত অ্স্টতস্টরি 500 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার 
স্টবস্টর্ময়াগ করা, ঘিমের ইস্টতহাস রক্ষার জর্য অ্স্টতস্টরি 3 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার 
স্টবস্টর্ময়াগ করা  

  
অর্ননর্বিক র্োয়বিচার  
  
অিেন্ত েিল েম্পবত্ত কম্বরর েীমা স্থায়ী করা: এই ঐস্টতহাস্টসক আইর্ রক্ষামর্ন, 2020 অ্র্ন বছর 
বামজমে সম্পমের উপর বাধ্যতামূলকভামব 2% কর প্রোর্ করার কর্া অ্ন্তভুন ি করার েমল আয়কর 
োতার সঞ্চয় োাঁড়ামব আর্মুাস্টর্ক 25 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার কারণ 2012 সামল গভর্নর কতৃন ক এই 
আইর্ কা নকর করা হয়।  
  
মধ্েবিম্বত্তর কর কিন ম্বর্র ঘিে-ইর্ অিোহি রাখা: বামজেটি মধ্যস্টবমত্তর কর কতন মর্র ঘেজ-ইর্ 
সমর্নর্ কমর। এইসব সংম াধ্মর্র অ্ধ্ীমর্,  খর্ কতন র্ পুমরাপসু্টর ঘেজ-ইর্ হমব তখর্ হার 5.5 
 তাং  ও 6  তাংম  ঘর্মম  ামব - মধ্যস্টবমত্তর জর্য 20  তাং  প নন্ত আয়কর কতন র্ - এবং 
2025 সামলর মমধ্য ছয় স্টমস্টলয়র্ োইলামরর জর্য আর্ুমাস্টর্ক 4.2 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার বাস্টষনক 
সঞ্চয় ততস্টর করা। র্তুর্ হার ঘেজ-ইর্ হওয়ার সামর্, এটি হমব 70 বছমরর মমধ্য ঘিমের মধ্যস্টবত্ত 
ঘেণীর জর্য সবনস্টর্ম্ন কর হার।  
  
বমবলয়বর্য়াম্বরর কর ঘময়াে িৃবদ্ধ: সমৃস্টি অ্জন মর্র মাধ্যমম এই উন্নস্টতর ধ্ারা অ্বযাহত রাখমত এবং 
স্টর্উ ইয়মকন র মধ্যস্টবত্ত ঘেস্টণর জর্য র্যা য কর বযবস্থা স্টর্স্টশ্চত করমত স্টমস্টলয়র্ারমের উপর বতন মার্ 
ধ্া নকৃত কমরর হার আরও পাাঁচ বছমরর জর্য বৃস্টি করার প্রস্তাব করা হয়  ার েমল বস্টধ্নত সমময়র 
প্রর্ম বছমরই অ্স্টজন ত হমব আর্ুমাস্টর্ক 4 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার এবং তার পরবতী সময়কামল 
বাৎসস্টরক হামর বৃস্টি পামব। স্টমস্টলয়স্টর্য়মরর আয়কর হমত অ্স্টজন ত আয় হমত রাজস্ব প্রোর্ করা হমব 
অ্র্যর্ায় এ আয় হমত স্টর্উ ইয়কন  এর ভস্টবষযৎ অ্র্ননর্স্টতক সমৃস্টি অ্জন মর্র জর্য স্ট ক্ষা এবং 
অ্বকাঠামমা খামত স্টবস্টর্ময়াগ করা সম্ভব হমব র্া।  
  
21 েিাব্দীর অিকাঠাম্বমা বর্মনাণ  
  
MTA পরু্গনঠর্ এিিং অর্নায়র্: 2020 অ্র্ন বছমরর অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে MTA পুর্গনঠর্ এবং MTA 
এর জর্য র্তুর্ তহস্টবল উৎস অ্ন্তভুন ি রময়মছ।  
  
MTA পুর্গনঠর্  
এর জর্য MTA ঘক জরু্ মামসর মমধ্য একটি সাংগঠস্টর্ক পস্টরকল্পর্া প্রণয়র্ করমত হমব  া MTA 
ঘবাডন  স্টর্ময়াগসমূহমক স্টর্ময়াগকারী কতৃন পমক্ষর সামর্ সামঞ্জসয ঘরমখ পস্টরবতন র্ কমর  ার জর্য MTA 
ঘক একটি স্বাধ্ীর্ েমরর্স্টসক অ্স্টডে ও কা নকাস্টরতা প নামলাচর্া করমত হমব  া বৃহৎ স্টর্মনাণ 



 

 

প নামলাচর্া ইউস্টর্ে গড়ার তাস্টগে ঘেয় ঘ  ইউস্টর্েটি বাইমরর স্টবম ষজ্ঞমেরমক স্টর্ময় গঠিত হমব  ারা 
বৃহৎ প্রকল্পসমূহ প নামলাচর্া করমবর্, একটি 20-বছমরর মূলধ্র্ চাস্টহোসমূমহর মূলযায়র্ শুরু করমবর্ 
 া ঘ টি 2023 সাল ঘর্মক শুরু হময় প্রস্টতদ্বন্দ্বীতামলূক অ্জন মর্র সীমামক 100,000 মাস্টকন র্ ডলার 
ঘর্মক 1 স্টমস্টলয়র্ ডলামর উন্নীত কমর, কম্পমরালার চূস্টির অ্র্ুমমােমর্র জর্য একটি 30 স্টেমর্র 
প নামলাচর্া ঘর্াটি মক সুপ্রস্টতস্টষ্ঠত কমর এবং MTA পারেরমমন্স ঘমস্টরমের উপর গণ প্রস্টতমবের্ ঘপ  
করার তাস্টগে ঘেয়। বামজে ততস্টর করমত কযাস্টপোল ঘপ্রাগ্রাম প নামলাচর্া ঘবাডন  এর সেমসযর 
সমৃ্পিতা েরকার হমব এবং  ারা তামের ঘভমো এর জর্য স্টলস্টখত বযাখযা স্টেমত MTA এর বৃহৎ 
পস্টরকল্পর্ামক অ্র্ুমমাের্ কমরর্ র্া এবং MTA ঘক পস্টরকল্পর্াটি প নামলাচর্া করা এবং প্রস্টতউত্তর 
প্রোমর্র সুম াগ স্টেমবর্  ামত কমর সেসযরা তামের ঘভমো তুমল স্টর্মত পামর। ঘকামর্া ঠিকাোর  স্টে 
ঘমাে চুস্টিবি খরমচর 10% অ্স্টতিম কমর বা বৃহৎ স্টর্মনাণ প্রকমল্পর জর্য স্টর্ধ্নাস্টরত সময় অ্স্টতিম 
কমর তাহমল বামজে অ্র্ুসামর MTA ঘ মকামর্া ঠিকাোরমক বাে ঘেত্তয়ার অ্স্টধ্কার সংরক্ষণ করমব। 
অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে MTA এর সময় এবং অ্র্ন সঞ্চময়র স্টর্স্টমমত্ত প্রকস্টল্পত র্ক া অ্র্ুসামর ঘকার্ MTA 
বৃহৎ প্রকল্পমক 25 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর উপর হমত হমব।  
  
MTA এর অ্র্নায়র্  

• ঘেলা বভবত্তক ঘকন্দ্রীয় িাবণেে ঘোল: MTA তহস্টবমলর মমধ্য অ্ন্তভুন ি র্াকমব ঘজলা 
স্টভস্টত্তক ঘকন্দ্রীয় বাস্টণজয ঘোল ঘপ্রাগ্রাম  ার প্রর্ম ঘপ্রাগ্রামটি হমব সাবনজর্ীর্। এর 
মমধ্য ঘজলা স্টভস্টত্তক ঘকন্দ্রীয় বাস্টণমজযর পস্টরসীমা অ্র্ুসামর ইমলকরস্টর্ক ঘোস্টলং 
স্টডভাইস স্থাপর্ করা হমব ঘ মর্- মযার্হাোমর্র 60তম রাস্তার েস্টক্ষমণর রাস্তার কর্া 
উমেখ করা ঘ মত পামর। এই ঘপ্রাগ্রামটি প্রবস্টতন ত, পস্টরচাস্টলত এবং রক্ষর্ামবক্ষণ 
করমব স্টরবমরা স্টিজ এবং োমর্ল অ্র্স্টরটি (Triborough Bridge and Tunnel 
Authority, TBTA), প্রস্টতষ্ঠার্টি স্টর্উ ইয়কন   হমরর পস্টরবহর্ ও সংস্থাপর্ মন্ত্রর্ালময়র 
সামর্ অ্ন্তরি হময় কাজ করমব। ঘবামডন র পরাম ন অ্র্ুসামর TBTA কতৃন ক স্টর্ধ্নাস্টরত 
ঘোল সংিান্ত পরাম ন প্রোর্, ছাড় এবং ধ্ার সংিান্ত স্টবষয়াবলী প নামলাচর্া করার 
জর্য ছয় সেসয স্টবস্ট ষ্ট একটি রাস্টেক ঘমাস্টবস্টলটি প নামলাচর্া ঘবাডন  (Traffic 
Mobility Review Board) গঠর্ করা হমব। ঘোল স্টবস্টভন্ন ধ্রমর্র হমত পামর এবং 
স্টেমর্ শুধ্ুমাে একবারই  ােী পস্টরবহমর্র জর্য চাাঁো আোয় করা হমব। কা নকমরর 
স্টেবস 31 স্টডমসম্বর, 2020 এর পূমবন হমব র্া। এই ঘোস্টলং ঘপ্রাগ্রাম 15 স্টবস্টলয়র্ 
মাস্টকন র্ ডলার এর সমতা আর্ায়র্ করমব  া MTA এর বড় ধ্রমর্র চাস্টহো পূরমণর 
স্টর্স্টমমত্ত প্রোর্ করা হমব।  

• অ্র্ুমমাস্টেত বামজে এই কমরর 100% রাজস্ব MTA কযাস্টপোল বামজমে  াওয়া স্টর্স্টশ্চত 
করমত এবং কযাস্টপোল বস্টহভূন ত বযময় এই সকল রাজস্ব বযবহার করা স্টর্স্টষি করমত 
একটি স্টবম ষভামব স্টর্ময়াস্টজত লকবে ততস্টর করমব।  

• প্রগবিেীল মোর্ের্ েোক্স: MTA এর জর্য সম্পে বৃস্টি করমত অ্র্ুমমাস্টেত 2020 
অ্র্ন বছমরর বামজে একটি বস্টধ্নত স্থার্ান্তর েযাে বাস্তবায়র্ কমরমছ ঘ খামর্ স্টর্উ 
ইয়কন  স্টসটিমত 25 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার বা তার ঘবস্ট  োমম আবাস্টসক সম্পস্টত্তর 
স্টবিময়র উপর সমস্টিত  ীষন হার 4.15% আমরাস্টপত হমব। এই অ্বকাঠামমাটি কর 
প্র াসমর্র কা নকাস্টরতা বৃস্টি কমর, 365 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার উচ্চ-প্রাস্টন্তক 



 

 

হস্তান্তরসমূহ ঘর্মক সংগ্রহ করমছ  া MTA এর কযাস্টপোল স্টডস্টিক্ট এর কযাস্টপোল 
ঘোস্টলং লকবে এ জমা ঘেওয়া হমব এবং 5 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প নন্ত MTA 
প্রকল্পসমূমহ অ্র্নায়মর্র জর্য খরচ করা হমব। র্তুর্ হার 1 জলুাই, 2019 ঘর্মক 
কা নকর হমব।  

• ইন্টারম্বর্ে কর েুবিধ্া িাবিল করা: অ্র্ুমমাস্টেত বামজে ইন্টারমর্ে মামকন েমপ্লস 
পস্টরচালর্াকারীমের ঘর্মক প্রময়াজর্ীয় স্টবিয় েযাে সংগ্রহ করার জর্য একটি 
সামঞ্জসযপূণন ঘেমওয়াকন  প্রোর্ করমব ঘ টি প্রতযা া করা হমে ঘ  স্থার্ীয় সরকামরর 
জর্য বাস্টষনক 160 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার এবং MTA কযাস্টপোল প্লার্ লকবমের জর্য 
320 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর র্তুর্ কর সংম াজর্ করমব  া MTA এর জর্য 
অ্র্নায়মর্র 5 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প নন্ত সহায়তা করমব। স্টর্উ ইয়মকন র ইে ও 
মেন ামরর খুচরা স্টবমিতাগণ বতন মামর্ সমসযায় আমছ কারণ অ্মর্ক অ্র্-লাইর্ খুচরা 
প্রস্টতদ্বন্দ্বীগণ স্টবিয় কর সংগ্রহ করমছ র্া। এই অ্সম আচরণ খুচরা স্টবমিতামের 
জর্য অ্র্যা য  ারা স্টবিয় কর সংগ্রহ কমর, ঘ সব কািমার স্টবিয় কর পস্টরম াধ্ 
কমর, সাধ্ারণ জর্গণ  ারা ঘিে ও স্থার্ীয় ঘরস্টভস্টর্উ তযাগ কমর এবং  ারা এই 
সব ঘরস্টভস্টর্উ দ্বারা সমস্টর্নত জর্মসবার উপর স্টর্ভন র কমর। এই প্রস্তাব স্টর্স্টশ্চত কমর 
ঘ  ঘিমের বাইমরর বযবসায়ীগণ আমামের ঘিমের খুচমরা বযবসায়ীমের উপর মূলয 
সুস্টবধ্া পামবর্ র্া।  

  
োিীয় েিনিৃহৎ পবরকাঠাম্বমা ঘপ্রাগ্রাম (Nation's Largest Infrastructure Program) এ অবিবরক্ত 
150 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার বিবর্ম্বয়াগ: 2020 অ্র্ন বছর ঘর্মক শুরু কমর পরবতী পাাঁচ বছমর 
অ্বকাঠামমা প্রকমল্প 150 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর স্টবস্টর্ময়ামগর গভর্নর কুওমমার বযস্টতিমধ্মী 
অ্িীকার প্রোমর্র কারমণ এইসকল কযাস্টপোল প্রকল্প পস্টরবহর্ বযবস্থা পুর্স্টর্মনাণ, অ্র্ননর্স্টতক উন্নয়র্ 
সৃস্টষ্ট, র্তুর্ গ্রীর্ েযাস্টসস্টলটি সৃস্টষ্ট এবং স্টর্উ ইয়মকন র ঘেকসই জ্বালার্ী ভস্টবষযৎ স্টবস্টর্মনামণ সহায়তা 
করা শুরু করমব।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র েিনস্তম্বরর অর্ননর্বিক বিকাে ঘকৌেল (Bottom-Up Economic Development 
Strategy) অিোহি রাখা  
  
ঘরবেওর্াল অর্ননর্বিক বিকাে কাউবন্সল (Regional Economic Development Councils) এর 
র্িম পযনাম্বয়র ের্ে 750 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার বিবর্ম্বয়াগ: 2011 সামল, েী নমময়ােী ঘরস্টজওর্াল 
ঘকৌ লগত অ্র্ননর্স্টতক স্টবকা  পস্টরকল্পর্া ততস্টর করমত গভর্নর কুওমমা 10 ঘরস্টজওর্াল অ্র্ননর্স্টতক 
স্টবকা  কাউস্টন্সল (Regional Economic Development Councils, REDCs) প্রস্টতষ্ঠা কমরর্। 
এরপর ঘর্মক, REDC গুস্টল 7,300 এর ঘবস্ট  প্রকমল্প 6.1 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প্রোর্ কমরমছ। 
ঘকৌ লটির েমল স্টর্উ ইয়মকন  র্তুর্ ও পুমরামর্া স্টমস্টলময় 230,000 এর ঘবস্ট  কমনসংস্থার্ সৃস্টষ্ট হময়মছ। 
অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে প্রকৃত মূলধ্র্ এবং েযাে-ঘিস্টডে তহস্টবল অ্ন্তভুন ি রময়মছ  া স্টবসৃ্তত পস্টরসমরর 
এমজস্টন্সর সামর্ একস্টেত হময় র্বম প নাময় REDC-এর প্রেত্ত অ্মর্নর পস্টরমাণ ঘমাে 750 স্টমস্টলয়র্ 
মাস্টকন র্ ডলার করমব।  
  



 

 

ঘিার্ন িাউর্োউর্ বরভাইোলাইম্বেের্ ইবর্বেম্বয়টিভ (Downtown Revitalization Initiative) এর 
মাধ্েম্বম েমগ্র ঘেম্বের কবমউবর্টিগুবলম্বি বিবর্ম্বয়াগ করা: ডাউর্োউর্ স্টরভাইোলাইমজ র্ 
ইস্টর্স্ট ময়টিভ ডাউর্োউমর্র এলাকাগুস্টলমক প্রাণবন্ত কস্টমউস্টর্টিমত পস্টরণত করমছ ঘ খামর্ ভস্টবষযৎ 
প্রজমের স্টর্উ ইয়কন বাসী বসবাস করমত, কাজ করমত এবং পস্টরবার গঠর্ করমত চাইমব। ঘিমের 
10টি REDC ডাউর্োউমর্র রূপান্তমরর সম্ভাবর্ার উপর স্টভস্টত্ত কমর অ্ং গ্রহণকারী কস্টমউস্টর্টিগুমলামক 
মমর্ার্ীত করা হয়। স্টতর্ েোর পুরস্কামরর মাধ্যমম, স্টবজয়ী কস্টমউস্টর্টিগুস্টলমক ডাউর্োউর্ 
ঘকৌ লগত স্টবস্টর্ময়াগ পস্টরকল্পর্া স্টবকা  ও কস্টমউস্টর্টির পুর্রুজ্জীবর্ লমক্ষযর মূল অ্র্ু েক প্রকল্প 
বাস্তবায়মর্র জর্য 10 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প্রোর্ কমর। 2020 অ্র্ন বছমর অ্র্ুমমাস্টেত বামজে 
ডাউর্োউর্ স্টরভাইোলাইমজ ার্ প্রকমল্পর চতুর্ন রাউমন্ডর জর্য 100 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প্রোর্ 
করমব।  
  
অর্ননর্বিক উন্নয়র্ প্রকম্বল্পর একটি প্রগবিেীল, িেিহারকারী-িান্ধি িাোম্বিে নিবর করা: ঘিমের 
অ্র্ননর্স্টতক উন্নয়র্ প্রমচষ্টায় স্বেতা বৃস্টি এবং উপলব্ধ তর্য আধ্সু্টর্কায়মর্র লমক্ষয, গভর্নর একটি 
সামচন বল অ্র্লাইর্ ডাোমবজ ততস্টর এবং ঘহাি করমত এম্পায়ার ঘিে ঘডমভলপমমন্ট (Empire State 
Development, ESD) ঘক স্টর্মেন র্া স্টেময়মছর্  া জর্গণমক ESD এর সুস্টবধ্াপ্রাপ্ত প্রকল্পগুস্টল সম্পমকন  
সাম্প্রস্টতক এবং প্রাসস্টিক তমর্যর ঘ াগার্ ঘেমব।  
  
েিার ের্ে মার্েম্পন্ন বেক্ষা বর্বিি করা  
  
বেক্ষায় অর্নায়র্ ও েমিা িৃবদ্ধ কম্বর: সু্কমলর সহায়তার ঘক্ষমে 1 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর ঘবস্ট  
বৃস্টি সু্কল সহায়তামক ঘরকডন  সংখযক 27.9 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামর উন্নীত হমব এবং বস্টধ্নত 
অ্র্নায়মর্র 70% এর ঘবস্ট  েস্টরদ্রতর স্টডস্টিক্টসমূহমক ঘেওয়া হমব। ঘসইসামর্ র্তুর্ স্টরমপােন  করার 
 তন াবলী অ্স্টধ্কতর স্বে, সমতাস্টভস্টত্তক স্ট ক্ষা বযবস্থার উন্নয়মর্র লমক্ষয স্বতন্ত্র সু্কল ঘলমভলমক 
অ্র্নায়মর্ অ্গ্রাস্টধ্কার প্রোমর্র মাধ্যমম সম্পে স্টবতরমণ ভারসামযহীর্তার সমাধ্ার্ করমব।  
  
উচ্চির বেক্ষার ের্ে অর্নায়র্ িৃবদ্ধ করম্বি: অ্র্ুমমাস্টেত বামজে স্টর্উ ইয়মকন  উচ্চ স্ট ক্ষার জর্য 
অ্র্নায়মর্র ঘক্ষমে 208 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার বৃস্টি কমর, ঘমাে সহায়তামক প্রায় 7.7 স্টবস্টলয়র্ 
মাস্টকন র্ ডলামর উন্নীত করমছ –  া 2012 অ্র্ন বছর ঘর্মক 1.7 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার বা 28% 
ঘবস্ট । এই কমনসূচীর মমধ্য রময়মছ কমলজসমূহমক অ্স্টধ্কতর সামমর্নযর মমধ্য আর্া এবং ঘসরা ও 
সবমচময় ঘমধ্াবী স্ট ক্ষার্ীমেরমক তামের ভস্টবষযৎ কমনমক্ষে স্টহমসমব স্টর্উ ইয়কন  স্টসটিমক ঘবমছ স্টর্মত 
উৎসাস্টহত করার জর্য 1.2 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর ঘকৌ লগত প্রকল্পসমূহ।  
  
Jose R. Peralta িবহরাগি র্ািালকম্বের বিকাে, েহায়িা এিিং বেক্ষা আইর্ (Development, 
Relief and Education for Alien Minors Act, DREAM Act) ঘক রূপোর্: প্রর্ীত বামজে, এই 
বছমরর ঘগাড়ারস্টেমক আইর্সভা দ্বারা প্রর্ম পা  হওয়া, Jose R. Peralta বস্টহরাগত র্াবালকমের 
স্টবকা , সহায়তা এবং স্ট ক্ষা আইর্ ঘক রূপাস্টয়ত কমর এবং 27 স্টমস্টলয়র্ ডলার সমূ্পণন অ্মর্নর 
ঘ াগার্ ঘেয়।  
  



 

 

এম্বক্সলবেয়র স্কলারবেপ বি টিউের্ ঘপ্রাগ্রাম (Excelsior Scholarship Free Tuition Program) এর 
ের্ে উপযকু্তিা িৃবদ্ধ কম্বর: ঘিমের সেল টিউ র্ স্টে কমনসূস্টচ তৃতীয় বমষন পোপনর্ করায় ঘ সকল 
স্ট ক্ষার্ীর পস্টরবার বাস্টষনক 125,000 মাস্টকন র্ ডলামরর ঘবস্ট  আয় কমর তারা এখর্ ঘর্মক এই 
কমনসূস্টচর জর্য ঘ াগয হমব  া পূণন সময়কালীর্, ঘিে ইউস্টর্ভাস্টসনটি অ্ব স্টর্উ ইয়কন  (State 
University of New York, SUNY) ও স্টর্উইয়কন  স্টসটি ইউস্টর্ভাস্টসনটি (City University of New 
York, CUNY) এর 55  তাং মক সুম াগ ঘেমব বা স্টর্উ ইয়মকন র 210,000 এর ঘবস্ট  অ্স্টধ্বাসীমক 
তারা  খর্ TAP সহায়তার সামর্ সংস্টিষ্ট হমব তখর্ স্টে টিউ মর্ কমলমজ ঘ াগোমর্র সুম াগ ঘেমব।  
  
োিনের্ীর্ প্রাক-বকন্ডারগাম্বেন র্ েম্প্রোরণ করা: উচ্চ-চাস্টহোসম্পন্ন সু্কল স্টডিক্টগুমলামত স্টতর্ বা 
চার বছর বয়সী 3,000 স্ট শুমের জর্য অ্ধ্ন-স্টেবস ও পূণন-স্টেবস স্টপ্র-স্টকন্ডারগামেন র্ স্টর্মেন স্ট কা 
সম্প্রসারণ করার জর্য বামজেটিমত অ্স্টতস্টরি 15 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ,  া 
123,000 এর ঘবস্ট  স্ট ক্ষার্ীমক ঘসবা প্রোর্ করমছ।  
  
এম্পায়ার ঘেে আিোর-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম (Empire State After-School Program) িবধ্নি করা: 
প্রমতযক স্ট শু  ামের আেোর সু্কমল ঘ মত একটি স্টর্রাপে স্থামর্র প্রময়াজর্ তামের প্রমতযমকর জর্য ঘস 
রকম স্থামর্র বযবস্থা স্টর্স্টশ্চত করার জর্য, ঘিে জমুড় উচ্চ চাস্টহো সম্পন্ন কস্টমউস্টর্টিগুস্টলমত 
অ্স্টতস্টরি 6,250টি র্তুর্ আেোর সু্কল স্লে প্রস্টতষ্ঠার জর্য অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে অ্স্টতস্টরি 10 
স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ। এই অ্স্টতস্টরি তহস্টবল বৃহৎ ঘগাস্টষ্ঠ জস্টড়ত রময়মছ এমর্ 
এলাকাগুমলামক অ্গ্রাস্টধ্কার স্টেমব এবং গৃহহীর্ স্ট ক্ষার্ী ও অ্র্যার্য স্ট ক্ষার্ী  ামের সু্কল ঘর্মক  াওয়ার 
পর র্াকার জর্য ঘকামর্া স্টর্রাপে স্থার্ র্াও র্াকমত পামর এমর্ স্ট ক্ষার্ীমের ঘসবা প্রোমর্র উপর 
মমর্াম াগ প্রোর্ করমব। অ্স্টতস্টরি স্লেসমূহ ততস্টরর েমল পাঠোর্কৃত স্ট ক্ষার্ীর ঘমাে সংখযা 
80,000 এ োাঁড়ামব।  
  
উই টিচ বর্উ ইয়কন  (We Teach NY) ঘপ্রাগ্রাম্বমর মাধ্েম্বম  ােবি আম্বছ এমর্ এলাকায় র্িুর্ 
বেক্ষক বর্ম্বয়াগ: স্টবস্টভন্ন বমণনর স্ট ক্ষমকর চলমার্ সংকমের প্রস্টতস্টিয়ায়, স্টবস্টভন্ন বমণনর এবং উচ্চ-
চাস্টহো সম্পন্ন স্টবষময়র ঘক্ষমে কাজ করমবর্ এমর্ 250 জর্ অ্সাধ্ারণ স্ট ক্ষক প্রার্ী স্টর্ময়াগ ও 
প্রস্তুমতর স্টর্স্টমমত্ত অ্র্ুমমাস্টেত বামজে 3 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প্রোর্ কমর।  
  
মাোরে বেক্ষক ঘপ্রাগ্রাম্বমর েম্প্রোরণ: গভর্নর’স মািারস টিচাসন ঘপ্রাগ্রামমর সােমলযর উপর স্টভস্টত্ত 
কমর— া 1,000 জর্ স্ট ক্ষমকর জর্য 50 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর ঘবস্ট  প্রোর্ কমরমছ—উচ্চ হামর 
স্ট ক্ষক স্টবপ নয় বা অ্র্স্টভজ্ঞতা রময়মছ এমর্ সু্কলসমমূহর মািার স্ট ক্ষকমের অ্স্টতস্টরি সহম াগী 
তহস্টবমলর জর্য 1.5 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার এই বামজে প্রোর্ কমর।  
  
উন্নি ঘকােনওয়াম্বকন র েুম্বযাগেুবিধ্া েম্প্রোরণ: েস্টরদ্র স্ট ক্ষার্ীমের উন্নত ঘপ্লসমমন্ট এবং 
ইন্টারর্যা র্াল বযাকামলাস্টরময়ে পরীক্ষার খরচ সােময়র জর্য অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে 5.8 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ 
ডলার অ্ন্তভুন ি করা হময়মছ  ামত সকল কমঠার পস্টরেমী স্ট ক্ষার্ীগণ উন্নত পাঠযিমমর সুম াগ লাভ 
কমর। ঘসইসামর্, অ্ল্প বা ঘকামর্া উন্নত ঘকাসন ঘর্ই এমর্ সু্কল স্টডস্টিক্টসমূমহ উন্নত ঘকাসন প্রস্টতষ্ঠার 
জর্য বামজমে 1.5 স্টমস্টলয়র্ অ্ন্তভুন ি রময়মছ।  
  



 

 

বেক্ষার্ী ঋণ গ্রহণকারীম্বের েুরক্ষা প্রোর্: স্ট ক্ষার্ীমের ঋণপ্রোর্কারী ঘকাম্পাস্টর্,  া স্টর্উ 
ইয়কন বাসীমের অ্ধ্ীমর্, ঘসগুমলামক লাইমসন্স প্রোর্ করার মাধ্যমম অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে সুেরূপ্রসারী 
সুরক্ষা অ্ন্তভুন ি আমছ এবং অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন ঋণপমণযর পস্টরচালর্াকারী আইর্ ও স্টবস্টধ্র সামর্ 
সামঞ্জসযপূণন মার্  ামত তারা পূরণ কমর তাই বামজমে স্টর্মেন স্ট ত রময়মছ। এছাড়াও র্তুর্ আইর্ 
স্টর্স্টশ্চত করমব ঘ  ঘকামর্া স্ট ক্ষার্ী ঋণ পস্টরমষবা প্রোর্কারী ঋণগ্রহীতামক ভুল পমর্ চাস্টলত করমত 
পারমব র্া অ্র্বা ঘকামর্া লুণ্ঠর্মূলক কাজ বা অ্ভযামস স্টলপ্ত করমত, পস্টরম াস্টধ্ত অ্মর্নর অ্পবযবহার 
করমত পারমব র্া, ঘিস্টডে স্টরমপাটিন ং এমজস্টন্সগুস্টলমক ভুল তর্য প্রোর্ করমব র্া অ্র্বা এমর্ অ্র্য 
ঘকামর্া অ্ভযামস  ুি পারমব র্া  া ঋণগ্রহীতার ক্ষস্টত করমত পামর।  
  
েকল বর্উ ইয়কন িােীর ের্ে অর্ননর্বিক েুম্বযাগ নিবর করা  
  
175 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর েমপবরমাণ কমনেবক্তর উম্বেোগ (Workforce Initiative) 
শুরু: অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে 175 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার স্টবস্টর্ময়াগ এবং কমনসংস্থার্ স্টবস্টর্ময়ামগর জর্য 
একটি র্তুর্ েঢ়ৃ তহস্টবল অ্যাস্টপ্লমক র্ (Consolidated Funding Application) এর সমর্নর্ রময়মছ 
 া বযবসাময়র স্বল্প ঘময়াস্টে কমন স্টি প্রময়াজর্ ঘমোমত ঘকৌ লগত ঘরস্টজওর্াল প্রমচষ্টামক সমর্নর্ করমব, 
এবং বধ্নমার্ স্ট মল্পর েী নমময়াস্টে প্রময়াজর্ সমাধ্ার্ করমব - স্টবম ষ কমর পস্টরেন্ন  স্টি, স্বাস্থয 
প্র ুস্টি, এবং কস্টম্পউোর স্টবজ্ঞামর্র মমতা উন্নয়র্ ীল ঘক্ষে ঘ খামর্ চাস্টহো বাড়মছ ঘসখামর্ মর্ম াগ 
ঘেওয়া হমব। এছাড়াও এইসব তহস্টবল র্ারী,  ুব এবং কযাস্টরয়ার অ্গ্রসর করমত উমেখম াগয বাধ্ার 
সিুখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্র্ননর্স্টতক স্টর্রাপত্তা উন্নত করার প্রমচষ্টামকও সমর্নর্ করমব।  
  
কমী প্রবেক্ষণ ইর্ম্বের্টিভ ঘপ্রাগ্রাম (Employee Training Incentive Program, ETIP) উন্নি করার 
মাধ্েম্বম বর্ম্বয়াগকিন া-বভবত্তক প্রবেক্ষম্বণর েুম্বযাগ েম্প্রোবরি করা: 2020 অ্র্ন বছমরর অ্র্ুমমাস্টেত 
বামজমে কমী প্রস্ট ক্ষণ ইর্মসর্টিভ ঘপ্রাগ্রামটি সম্প্রসাস্টরত করমব  ামত আরও ঘবস্ট  স্ট ল্পমক আরও 
ঘবস্ট  প্রস্ট ক্ষণ স্টবকল্প প্রোর্ করা  ায় স্টর্মবস্টেত প্রস্ট ক্ষণ- রসহ স্টর্ময়াগকতন ামের অ্র্ুমমাস্টেত প্রস্ট ক্ষণ 
প্রোমর্ ইর্-হাউজ স্টবম ষমজ্ঞর সাহা য স্টর্মত স্টেময়, এবং অ্স্টতস্টরি উচ্চ-প্র ুস্টি স্ট মল্প ইন্টার্নস্ট প 
সুম ামগর জর্য ETIP কর ঘিস্টডে সম্প্রসাস্টরত কমর।  
  
োরু্ে েুরক্ষার েম্প্রোরণ: পাবস্টলক ঘসক্টর ইউস্টর্য়র্গুমলার জর্য র্তুর্ স্টর্রাপত্তা বযবস্থা অ্র্ুমমাস্টেত 
বামজেটি প্রোর্ কমর এবং স্টর্উ ইয়মকন র সকল স্থার্ীয় সরকামর জার্ুস সুরক্ষা বৃস্টি ও সংগঠিত এবং 
সমস্টষ্টগতভামব চুস্টি করার অ্স্টধ্কার স্টর্স্টশ্চত কমর বামজেটি আরও স্টবসৃ্তত হয়।  
  
আহি শ্রবমকম্বের ের্ে বচবকৎো প্রোর্কারীম্বের বর্কে প্রম্বিোবধ্কার েম্প্রোরণ: আহত েস্টমকমের 
 ত্নকারী ঘমস্টডমকল ঘপ াজীবীমের সংখযা ও ধ্রর্ বসৃ্টি, কমনমক্ষমে আহত েস্টমকমের প্রতযাস্ট ত খরচ 
ও  মত্নর সময়সীমা হ্রাস ও আরও উন্নত ঘসবা প্রোমর্র উমদ্দম য, বামজেটি েস্টমমকর ক্ষস্টতপূরণ 
বযবস্থার অ্ধ্ীমর্  ত্ন প্রোর্কারী স্টহমসমব উস্টেস্টখত স্টতর্টি র্তুর্ ধ্রমর্র স্টচস্টকৎসা ঘপ াজীবী ঘ াগ 
কমর: র্াসন প্রযাকটি র্ার, আকুপাংকচাস্টরি ও লাইমসন্সপ্রাপ্ত স্টিস্টর্কযাল সামাস্টজক কমী। েস্টমকমের 
স্টচস্টকৎসার জর্য লাইমসন্সপ্রাপ্ত প্রতযস্টয়ত সামাস্টজক কমী এবং মার্স্টসক র্াসন প্রযাকটি র্ারমের অ্র্ুমস্টত 
প্রোর্ উমেখম াগযভামব মার্স্টসক স্বাস্থয ঘসবার সুম াগ বৃস্টি করমব,  া একটি অ্সুরস্টক্ষত জর্সংখযার 
জর্য অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় সম্পে সরবরাহ করমব। ওস্টপওড স্টর্ভন রতা এবং অ্র্যার্য মার্স্টসক স্বাস্থয 



 

 

অ্বস্থায় ক্ষস্টতগ্রস্ত আহত েস্টমকরা স্টচস্টকৎসা গ্রহমণ ঘ  বাধ্ার সিুখীর্ হর্, তাও এটি অ্পসারণ 
কমর।  
  
োশ্রয়ী মমূ্বলের আিাের্ ও োবরম্বদ্রর োম্বর্ যমু্বদ্ধর েুম্বযাগ বর্বিি কম্বর  
  
20 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর োশ্রয়ী মূম্বলের আিাের্ ও গহৃহীর্িা উম্বেোগ অিোহি রাম্বখ: স্টর্উ 
ইয়কন বাসীমেরমক স্টর্রাপে ও সুরস্টক্ষত বাসস্থার্ সরবরাহ করার জর্য সােয়ী মূমলযর আবাসর্, 
সহায়তাকারী আবাসর্ ও সংস্টিষ্ট ঘসবায় সমস্টিত পাাঁচ বছমরর স্টবস্টর্ময়ামগ 20 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ 
ডলামরর অ্র্নায়র্ প্রোর্ এই বামজে অ্বযাহত রামখ। এই স্টবস্টর্ময়াগটি 100,000 ইউস্টর্মের ঘবস্ট  
সােয়ী মূমলযর বাসস্থার্ এবং 6,000 ইউস্টর্মের সহায়তাকারী আবাসর্ ততস্টর বা সংরক্ষণ করমছ। 
3.5 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর মূলধ্র্ সম্পে, ঘিে ও ঘেডামরল েযাে ঘিস্টডে ও অ্র্যার্য বরামদ্দ 
8.6 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার এবং বাসস্থার্, সহায়তাকারী আবাসর্ ইউস্টর্ে ও ভাড়া ভতুন স্টক 
পস্টরচালর্া করার জর্য 8 স্টবস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার এই অ্র্নায়মর্ অ্ন্তভুন ি রময়মছ।  
  
েিার ের্ে র্োযে আিাের্ বর্বিি করম্বি আম্বয়র উৎম্বের েুরক্ষা প্রণয়র্: স্টর্উ ইয়কন  ঘিমের 
স্টকছু স্টকছু অ্ংম , বাস্টড়র মাস্টলমকরা আমবের্কারীর তবধ্ আময়র উৎমসর উপর স্টভস্টত্ত কমর তামের 
আমবের্ বাস্টতল করমত পামর, এর েমল ঘবতর্-হীর্ আময়র বা আময়র সহায়তার উপর স্টর্ভন র ীল 
পস্টরবারগুস্টল এবং  ারা তামের পস্টরবামরর আবাসমর্র জর্য ভাউচার বযবহার কমর তারা 
সামঞ্জসযহীর্ভামব ক্ষস্টতগ্রস্ত হয়। বামজেটি স্টর্উ ইয়কন  ঘিে মার্বাস্টধ্কার আইর্ (New York State 
Human Rights Law) সংম াধ্মর্ স্টবধ্ার্সভার সামর্ কাজ করমব  ার েমল পুমরা ঘিমে তবধ্ 
আময়র উৎমসর উপর স্টভস্টত্ত কমর তবষময স্টর্স্টষি করা হমব এটি স্টর্স্টশ্চত করার জর্য ঘ  তবধ্ আয় 
ঘ র্ আবাসমর্র প্রস্টতবন্ধকতা র্া হময় োাঁড়ায়, স্টর্উ ইয়মকন র অ্র্ননর্স্টতকভামব সব ঘর্মক েঃুস্থ 
মার্ুষমের আস্টর্নক স্থাস্টয়মত্বর অ্ভাব হ্রাস করমব।  
  
ESPRI কবমউবর্টিম্বক েমর্নর্: এম্পায়ার ঘিে পভাটিন  স্টরডাক র্ উমেযামগর (Empire State 
Poverty Reduction Initiative, ESPRI) অ্ন্তগনত 16টি কস্টমউস্টর্টিমক সহায়তা করা চাস্টলময়  াওয়ার 
জর্য অ্র্ুমমাস্টেত বামজে 4.5 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প্রোর্ কমর। এই অ্র্নায়র্ স্টর্স্টশ্চত করমব ঘ  
ঘষালটি স্টসটির সবগুমলামত আসন্ন অ্র্ন বছমরর পুমরাো সময় তামের কস্টমউস্টর্টিগুমলামক সহায়তা করা 
অ্বযাহত রাখমব।  
  
গ্রামীণ ও কৃবষবভবত্তক অর্নর্ীবি েমর্নর্ করা  
  
ঘগ্রে বর্উ ইয়কন  ঘেে ঘিয়ারগ্রাউন্ড (Great New York State Fairgrounds) পরু্রুজ্জীবিিকরণ 
অিোহি রাখা: ঘিমের ঘেয়ার ঘকন্দ্রীয় স্টর্উ ইয়মকন  এক বছমর 100 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর 
কমনকাণ্ড চাস্টলত কমর এবং হাজার হাজার কমনসংস্থার্ সৃস্টষ্ট কমর। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, স্টর্উ 
ইয়কন  ঘিে গত স্টতর্ বছমর স্টর্উ ইয়কন  ঘিমের ঘেয়ারগ্রাউন্ড পরু্রায় গঠর্ করমত েইুটি প নাময় 
120 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার স্টবস্টর্ময়াগ কমরমছ। ঘিমের ঘেয়ারগ্রাউন্ডগুমলার রূপান্তর অ্বযাহত রাখার 
জর্য, অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে 5 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর অ্র্ুমমাের্ রময়মছ  া 2019 অ্র্ন বছমরর 
ঘচময় 2.5 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর অ্স্টধ্ক। এই তহস্টবলটি র্যা যা সুু্ম াগ-সসু্টবধ্ার সংষ্কার ও 



 

 

পুর্বনাসর্ এবং এেমপা ঘসন্টারসহ ঘেয়ারগ্রাউন্ডগুমলার সারা বছমরর কা নিম চাস্টলময়  াওয়ার জর্য 
বযবহার করা হমব।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র চাষীম্বের েহায়িা করম্বি মুখে ঘপ্রাগ্রামেমূম্বহ অর্নায়র্ করা: স্থার্ীয় সহায়তা 
অ্যামপ্রাস্টপ্রময় মর্র অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে 33.2 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ  া ঘিেবযাপী 
খামারগুমলার উপর অ্র্ননর্স্টতক ও জলবায়ু তবষমমযর প্রভাব হ্রামসর জর্য স্টবম ষ প্র ুস্টিগত সহায়তা, 
স্ট ল্প প্রচার এবং গমবষণা স্টবস্টর্ময়াগ সরবরাহকারী কমনসূস্টচগুমলামক অ্র্নায়র্ প্রোর্ করমব।  
  
োমাবেক র্োয়বিচার  
  
েিার ের্ে অপরাধ্ র্োয়বিচার অগ্রের করা  
  
 অপরাধ্ র্োয়বিচার েিংস্কার: 2020 অ্র্নবছমর স্টবস্টধ্বি করা বামজমে স্টর্ম্নস্টলস্টখত সংস্কারগুস্টল 
অ্ন্তভুন ি করার মাধ্যমম স্টর্উ ইয়কন  একটি ঘ ৌস্টিক অ্পরাধ্ স্টবচারবযবস্থার প্রস্টত তার অ্িীকার 
অ্বযাহত ঘরমখমছ:  
  

• প্রাক-বিচার কারাম্বরাধ্ হ্রাে করার উম্বেম্বেে োবমর্ ও ঘগ্রিিার পদ্ধবির েিংস্কার 
কম্বর: 2020 অ্র্নবছমর স্টবস্টধ্বি করা বামজমে অ্র্র্য আইর্ প্রণয়মর্র একটি অ্ি 
স্টহসামব স্টবচামরর আমগ কারাগামর বন্দী বযস্টির সংখযা হ্রাস করার মাধ্যমম স্টর্উ 
ইয়মকন র জাস্টমর্ বযবস্থা র্ােকীয়ভামব রূপান্তস্টরত হমব। স্টবম ষত, ঘহোজতমূলক 
ঘগ্রেতামরর পস্টরবমতন অ্স্টধ্কাং  সামার্য অ্পরাধ্মূলক কাজকমন এবং িাস ই গুরুতর 
অ্পরামধ্র অ্স্টভ ুিমের ঘক্ষমে পুস্টল  কমনকতন ামের অ্ব যই ঘডস্ক উপস্টস্থস্টত টিস্টকে 
জাস্টর করমত হমব এইরকম একটি র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তার পা াপাস্ট  সামার্য 
অ্পরাধ্মূলক কাজকমন এবং গুরুতর অ্স্টহংস অ্পরামধ্র জর্য র্গে জাস্টমর্ উঠিময় 
ঘেওয়া হমব। একস্টেতভামব, এই সংস্কারগুস্টল স্টর্স্টশ্চত করমব অ্স্টধ্কাং  মামলা - 
আর্ুমাস্টর্ক 90% - ঘ খামর্ ঘকামর্া বযস্টি অ্স্টভ ুি হমলও এখর্ও প নন্ত ঘকার্ও 
অ্পরামধ্র জর্য ঘোষী সাবযস্ত হর্স্টর্, ঘসমক্ষমে স্টতস্টর্ ঘ র্ আোলমত তাাঁর স্টর্স্টেনষ্ট 
স্টেমর্র আমগ কারাগামরর বাইমর র্ামকর্।  

•  একটি দ্রুি বিচাম্বরর অবধ্কার বর্বিি কম্বর: মাস্টকন র্  ুিরামের সংস্টবধ্ার্ এবং 
রােীয় আইর্, উভয় ঘক্ষমেই র্ীস্টতগুস্টল স্টবস্টধ্বি র্াকা সমেও একজর্ ঘেৌজোস্টর 
স্টববােীর দ্রুত স্টবচামরর অ্স্টধ্কার একটি স্টবলস্টম্বত প্রস্টিয়ায় পস্টরণত হমত পামর - 
এবং প্রায় ই তা হয়ও -  ার েমল ঘলামকমেরমক অ্তযস্টধ্ক সমময়র জর্য  
প্রাক-স্টবচার ঘহোজমত বন্দী কমর রাখা হয়। গমড়, সমগ্র ঘে  জমুড় স্থার্ীয় 
কারাগারগুস্টলমত বন্দী েইু-তৃতীয়াং  মার্ুষমক ঘকবলমাে আোলমত তাাঁমের স্টেমর্র 
জর্য অ্মপক্ষারত অ্বস্থায় বস্টন্দ কমর রাখা হময়মছ। এই স্টবলম্বগুস্টলর প্রকৃত প্রভাব 
রময়মছ ঘ মহতু ঘকার্ও অ্র্যায় কামজর জর্য এখর্ও ঘোষী সাবযস্ত হর্স্টর্ এমর্ 
বযস্টিমের প্রায় ই তাাঁমের কমনসংস্থার্ এবং সম্প্রোময়র সামর্ সম্পকন  হারামত হয়। এই 
অ্স্টবচারটির অ্বসার্ করা এবং পূমবনর জমম র্াকা ঘেৌজোস্টর মামলাগুস্টলর সংখযা 
হ্রাস করার উমদ্দম য, 2020 অ্র্নবছমর স্টবস্টধ্বি করা বামজে স্টকছু আইর্সমূহমক 



 

 

অ্ন্তভুন ি কমর  া অ্মহতুক স্টবলম্বগুস্টল হ্রাস করা এবং সকল পক্ষ ঘ  স্টবচামরর জর্য 
প্রস্তুত তা স্টর্স্টশ্চত করার মাধ্যমম আোলতগুস্টলর ঘক্ষমে োয়বিতা বৃস্টি করা 
আব যক কমর ঘতামল।  

• েন্ধার্ প্রবিয়ার রূপান্তর  োয়:  ার মাধ্যমম প্রস্টসস্টকউেররা স্টবচার শুরু র্া হওয়া 
প নন্ত ঘমৌস্টলক প্রমাণগুস্টল ধ্মর রাখমত পারমব, স্টর্উ ইয়মকন র ঘসই পুরাতর্ 
সন্ধার্প্রস্টিয়ামক পুর্রায় ঘেমল সাজামত, 2020 অ্র্নবছমর স্টবস্টধ্বি করা বামজমে 
অ্ন্তভুন ি করা আইর্সমূহ, প্রস্টসস্টকউের এবং স্টববােীপক্ষ উভময়র ঘক্ষমেই স্টবচামরর বহু 
পূমবন তাাঁমের েখমল র্াকা তর্যগুস্টলমক সরবরাহ করা আব যক কমর ঘতামল। 
স্টববােীপক্ষমক স্টর্মজমক ঘোষী ঘ াষণা করার পূমবন বােীপমক্ষর কামছ কী প্রমাণ আমছ 
তা ঘেমখ ঘর্ওয়ার সুম াগ ঘেওয়া হমব। প্রস্টসস্টকউেরমের আমরামপর 15 স্টেমর্র মমধ্য 
পক্ষসমর্নর্কারীমক সন্ধার্ম াগয তর্য এবং সামগ্রীগুস্টল সরবরাহ করমত হমব। এছাড়াও, 
প্রস্টসস্টকউেরমের একটি প্রস্টতরক্ষামূলক আমেম র জর্য আোলমতর স্টর্কে আমবের্ 
করার ক্ষমতা প্রোর্ করার মাধ্যমম এবং সাক্ষীমের স্টর্রাপত্তা এবং স্টবচার প্রস্টিয়ার 
পস্টবেতা স্টর্স্টশ্চত করার জর্য প্রময়াজর্ার্ুসামর সর্ািকারী তর্যগুস্টল রক্ষা করার 
মাধ্যমম, আইর্ প্রণয়র্টি ক্ষস্টতগ্রস্ত বযস্টিরা এবং সাক্ষীরা  ামত হুমস্টক এবং অ্র্যার্য 
ধ্রমণর বলপূবনক স্টর্গ্রমহর হাত ঘর্মক সুরস্টক্ষত র্ামকর্ তা স্টর্স্টশ্চত করমব।  

  
অোমবরক েম্পবত্ত িাম্বেয়াপ্তকরম্বণ আম্বর্ স্বচ্ছিা ও োয়িদ্ধিা: অ্সামস্টরক সম্পস্টত্তর বামজয়াপ্তকরণ 
হল এমর্ একটি প্রস্টিয়া  ার মাধ্যমম কতৃন পক্ষ অ্নবধ্ উপাময় অ্জন র্ করা অ্র্বা ক্ষস্টতগ্রস্ত বযস্টিমের 
ভরপাই প্রোর্ করার উপাময়র মাধ্যমম অ্স্টজন ত র্গে োকা অ্র্বা সম্পস্টত্ত জব্দ কমর। আমামের 
ঘেৌজোরী র্যায় বযবস্থায় আস্থা পূণস্থনাপর্ করার জর্য গভর্নমরর প্রমচষ্টা অ্বযাহত ঘরমখ, 2020 
অ্র্নবছমর প্রর্স্টয়ত বামজে অ্র্ু ায়ী সমস্ত বামজয়াপ্ত করা সম্পেগুস্টল একটি স্বাধ্ীর্ভামব তোবধ্ার্ 
করা এবং প্র াস্টসত অ্যাকাউমন্ট রাখা আব যক ঘ খার্ ঘর্মক প্রস্টতটি স্টবতরমণর স্টবস্তাস্টরত ঘরকডন  
বজায় রাখা অ্ব যই উস্টচৎ। স্টবচার চলাকালীর্ ঘকার্ও বযস্টির র্গে অ্র্ন এবং কস্টর্ত অ্নবধ্ 
আচরমণর মমধ্য সম্পকন  র্া ঘেখামর্া প নন্ত আইর্ প্রময়াগকারীমের দ্বারা ঘসই অ্র্ন আেক করা স্টর্স্টষি 
করা হমব।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র আইর্ প্রম্বয়াগকারী েিংস্থাগুবলর উপর ের্োধ্ারম্বণর বিশ্বাে িৃবদ্ধ কম্বর: একটি 
স্টর্রাপে স্টর্উ ইয়কন  গমড় ঘতালার উমদ্দম য পুস্টল  এবং তামের সম্প্রোয়গুস্টলর মমধ্য ইস্টতবাচক 
সম্পকন গুস্টল ঘ  গুরুত্বপূণন, এই স্টবষয়টি স্টবমবচর্া কমর 2020 অ্র্নবছমর স্টবস্টধ্বি বামজেটি বল 
প্রময়ামগর র্ীস্টত এবং স্টরমপাটিন ংময়র ঘক্ষমে সংস্কারগুস্টলমক অ্ন্তভুন ি কমর। স্টবম ষত, এই আইর্টিমত 
এখর্ আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুস্টলর ঘক্ষমে সবনস্টর্ম্ন মার্গুস্টলর সামর্ বল প্রময়াগ র্ীস্টতগুস্টল প্রময়াগ 
করা এবং সব ধ্রমর্র বল প্রময়ামগর  ের্া, স্টবম ষ কমর ঘ গুস্টলর েমল মৃতুয বা গুরুতর আ াত 
 মে, ঘসগুস্টল স্টরমপােন  করা প্রময়াজর্ হমব। এই বযবস্থাগুস্টল স্টর্স্টশ্চত করমব ঘ  স্টর্উ ইয়মকন র পসু্টল  
এবং  াস্টন্ত কমনকতন ারা ঘপ াোস্টরমত্বর সমবনাচ্চ মার্ বজায় রামখর্ এবং আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাগুস্টলমত 
জর্সাধ্ারমণর স্টবশ্বাস বৃস্টি কমর।  
  
ঘেম্বের কারাগাম্বর একাকী কারািাম্বের (Solitary Confinement) িেিহার রূপান্তবরি করা: গভর্নর 
কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, স্টর্উ ইয়কন  ঘিমের কারাগামর অ্সোচরমণর জর্য একাকী কারাবামসর বযবহার 



 

 

র্ােকীয়ভামব সংম াধ্র্ ও হ্রাস কমরমছ। 2020 অ্র্নবছমরর বামজমে গৃহীত অ্র্নায়র্ বযবহার কমর 
গভর্নর সংম াধ্র্ ও কস্টমউস্টর্টি তোবধ্ামর্ স্টবভাগমক (Department of Corrections and 
Community Supervision) স্টর্মেন  স্টেমের্, এককভামব আেক র্াকার সংস্কামরর গস্টতমবগ অ্স্টবরত 
রাখমত একক আেক র্াকার সমময়র তে নয সীমাবি করা, পুর্বনাসর্ ও সংহতীকরমণর জর্য স্টর্মবস্টেত 
আবাসর্ ইউস্টর্েগুস্টল প্রসাস্টরত করা একটি  াস্টস্তমূলক অ্র্ুমমােমর্র পমর, এবং ইস্টতবাচক সামাস্টজক 
আচরণ বলবত করমত ঘর্রাস্টপউটিক ঘপ্রাগ্রাস্টমং উন্নত করার জর্য।  
  
পমূ্বিন কারারুদ্ধ িেবক্তর পবরণবিগুবল উন্নবি করার ের্ে একটি িোপক পরু্ঃপ্রম্বিে পোম্বকে প্রণয়র্ 
কম্বর: অ্স্টভ ুি অ্পরাধ্ীরা সমামজ আবার সমামজ ঘেরার সময় উমেখম াগয অ্র্ননর্স্টতক এবং 
সামাস্টজক বাধ্ার সিখুীর্ হর্। অ্র্ন বছর 2020 বামজমে ঘপ াগত লাইমসন্সগুস্টলমত সাস্টবনক স্টবস্টধ্বি 
স্টর্মষধ্াজ্ঞা বাস্টতল করার আইর্ অ্ন্তভুন ি রময়মছ; মােক সংিান্ত অ্পরামধ্র জর্য বাধ্যতামূলক ছয় 
মামসর জর্য লাইমসন্স স্থস্টগত করার স্টর্য়ম অ্পসারণ করা  স্টে র্া ঘসই অ্পরাধ্ গাস্টড় চালামর্া 
সংিান্ত হয়; একটি স্টর্স্টেনষ্ট আইর্ প্রময়ামগর উমদ্দ য ঘ খামর্ ঘর্ই ঘসখামর্ মুমখর ছস্টব প্রকা  করা 
প্রস্টতমরাধ্ করা; অ্তীমতর ঘগ্রেতামরর তর্যমক কমনসংস্থার্, আবাসর্ এবং লাইমসস্টন্সংময়র মমতা 
র্াগস্টরক উমদ্দম য কামরা স্টবরুমি বযবহার করা ঘর্মক স্টবরত র্াকার জর্য অ্পরাধ্ী ইস্টতহামসর 
স্টরমপাটিন মির আধ্ুস্টর্কায়র্ করা; এবং ঘ  ঘগ্রেতার ঘর্মক  াস্টস্ত হয়স্টর্ তার স্টভস্টত্তমত আবাসমর্র ঘক্ষমে 
তবষময প্রে নর্ ঘক ঘবআইস্টর্ করা।  
  
অবিবরক্ত রাম্বেের কারাগারগুবল িন্ধ কম্বর ঘেয়: কারাগামর জর্সংখযার অ্ভূতপূবন অ্বর্স্টতর পর, 
2020 অ্র্নবছমরর প্রবস্টতন ত বামজমে ত্বরাস্টিত সময়সূস্টচমত স্টতর্টি অ্বস্টধ্ কারাগার বন্ধ করার জর্য 
সংম াধ্র্ ও কস্টমউস্টর্টি তোবধ্ামর্ স্টবভাগমক অ্র্ুমমাের্ ঘেওয়া হময়মছ। চূড়ান্তভামব স্টর্বনাস্টচত 
সুস্টর্স্টেনষ্ট সুস্টবধ্ার উপর এটি স্টর্ভন র ীল হমলও এই বন্ধগুস্টল কমপমক্ষ 1200 টি স্টবছার্া স্টর্মূনল করমব 
এবং আর্ুমাস্টর্ক 35 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর বাস্টষনক সঞ্চয় প্রোর্ করমব বমল মমর্ করা হয়। এই 
বন্ধগুস্টল ঘেম র বৃহত্তম রাজযগুস্টলর মমধ্য সবনস্টর্ম্ন অ্পরামধ্র এবং কারাগারবামসর হার সহ ঘিে 
স্টহমসমব স্টর্উ ইয়মকন র অ্বস্থার্ বলবত কমর।  
  
িত্ত্বািধ্াম্বর্র প্রম্বয়াের্ িেবক্তর (Person in Need of Supervision, PINS) েিংস্কাম্বরর প্রর্য়র্ 
কম্বর: ঐস্টতহাস্টসক ঘরইজ অ্ে েয এজ (Raise the Age) আইমর্র উপর স্টভস্টত্ত কমর, এই বছমরর 
প্রণয়র্ করা বামজে  ুব র্যায়স্টবচামরর সংস্কার অ্স্টবরত ঘরমখমছ আেক রাখা স্টর্স্টষি কমর এবং 
PINS  ুবকমের আবাস্টসক স্থাপমর্র সমময়র সীমা স্থাপর্ কমর। PINS  ুবকমের ঘকার্ও অ্পরামধ্র 
জর্য অ্স্টভ ুি করা হয়স্টর্ এবং এই বামজেটি ঝুাঁ স্টকপূণন তরুণমের জর্য সমাজস্টভস্টত্তক পস্টরমষবার উপর 
ঘজার ঘেয়  ামত তারা অ্ল্পবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক স্টবচার বযবস্থার মমধ্য েুকমত র্া পামর।  
  
প্রের্র্েিংিান্ত র্োয়বিচার ও র্ারীম্বের ের্ে েমিা অগ্রের করম্বি  
  
মাম্বয়ম্বের মরণেীলিার োম্বর্ লোইম্বয়র প্রম্বচষ্টায় বিবর্ম্বয়াগ: গভর্নর কুওমমার উওমমন্স এমজন্ডার 
অ্ং  স্টহসামব, বামজমে মাময়মের মরণ ীলতার স্টবরুমি লড়াইময়র উমেযামগর জর্য েইু বছমররও ঘবস্ট  
সময় ধ্মর 8 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর স্টবস্টর্ময়াগ অ্ন্তভুন ি করা হময়মছ,  ার মমধ্য একটি সাস্টবনক 
স্ট ক্ষা ও প্রস্ট ক্ষণ কমনসূচী রময়মছ  ার মমধ্য রাজয জমুড় স্বাস্থযমসবা সংস্থার মমধ্য ঊহয জাস্টতগত 



 

 

তবষমমযর হ্রাস; রাজয জমুড় মূল সম্প্রোয়গুস্টলর মমধ্য কস্টমউস্টর্টি ঘহলর্ ওয়াকন ার (Community 
Health Worker, CHW) ঘপ্রাগ্রাম সম্প্রসারণ; মাময়মের মরণ ীলতা এবং অ্সসু্থতা সম্পমকন  স্টরময়ল-
োইম তর্য প্রোমর্র জর্য একটি উদ্ভাবর্ী ঘডো ওময়রহাউজ; এবং স্টর্উ ইয়কন  ঘিমের প্রস্টতটি মাতৃ 
মৃতুযর প নামলাচর্া এবং  ত্ন ও বযবস্থাপর্া উন্নত করার জর্য কা নক্ষম সুপাস্টর গুস্টল স্টবকাম র 
উমদ্দম য স্বাস্থয স্টবভামগর (Department of Health) মমধ্য স্টবম ষজ্ঞমের ঘবাডন   া বহুস্টবষয়ক 
স্টবমিষণ পস্টরচালর্া করমব।  
  
ইর্-বভম্বরা প্রের্র্ পবরম্বষিার ের্ে কভাম্বরে বিসৃ্তি কম্বর: গভর্নর কুওমমার উওমমন্স এমজন্ডার 
অ্ং  স্টহসামব, অ্র্ন বছর 2020 এর প্রর্য়ণ করা বামজে অ্র্ু ায়ী জর্য বৃহত্তর গ্রুপ (100 বা 
আমরা পূণন-সমময়র কমীমের সহ স্টর্ময়াগকতন া) স্টবমা পস্টলস্টসর প্রময়াজর্ স্টর্উ ইয়কন  ঘিমে ইর্-স্টভমরা 
োটিন লাইমজ মর্র স্টতর্টি চমির জর্য কভামরজ প্রোমর্র জর্য। পস্টরবার পস্টরকল্পর্ামত বযয়বহুল বাধ্া 
েরূ করার সামর্ এই কভামরজ স্টর্রাপে এবং সােয়ী প্রজর্র্ স্বামস্থযর উন্নয়র্ কমর। স্টবলটি এছাড়াও 
স্টচস্টকৎসাগতভামব উপ ুি প্রজর্র্ সংরক্ষমণর জর্য কভামরজ প্রসাস্টরত কমর।  
  
ঘযৌর্ বর্যনািম্বর্র বেকারম্বের ের্ে ধ্ষনম্বণর ঢাল েুরক্ষা প্রোবরি কম্বর: ঘরপ স্ট ল্ড আইর্ ঘ ৌর্ 
স্টর্ নাতমর্র স্ট কার বযস্টিমের আোলমত স্টবচার চাইমত ঘগমল তামের ঘ ৌর্ ইস্টতহাস তামের স্টবরুমি 
বযবহার হওয়া ঘর্মক গুরুত্বপূণন সুরক্ষা প্রোর্ কমর। ঘজৌর্ পাচার সংিান্ত অ্পরামধ্র স্ট কার  ারা 
তামের প্রস্টত এই সুরক্ষাগুস্টল প্রসাস্টরত কমর এই বছমরর বামজে।  
  
পাবরিাবরক বহিংোর আশ্রম্বয়র েিংস্কাম্বরর প্রম্বয়াের্েমূহ: ঘকামর্ারকম  তন  ছাড়াই গুরুত্বপূণন 
সঙ্কেকালীর্ পস্টরমষবা  ামত স্ট কাররা পার্ তা স্টর্স্টশ্চত করমত আস্টর্নক বষন 2020 এর বামজে ঘসই 
স্টবস্টধ্বি স্টর্য়মগুস্টল স্টর্মূনল কমরমছ  া অ্র্ু ায়ী পাস্টরবাস্টরক স্টহংসার স্ট কারমের সবনজর্ীর্ সহায়তার 
জর্য আমবের্ করমত হমব।  
  
িোবমবল এম্পাওয়ারম্বমন্ট কবমউবর্টি কম্বলে ঘপ্রাগ্রাম্বমর (Family Empowerment Community 
College Program) েূচর্া করা: ঘবতর্ তবষময েরূীকরণ ও "স্টিস্টক ঘলার" সমাপ্ত করমত স্ট ক্ষার 
গুরুত্বমক স্বীকৃস্টত স্টেময় স্টর্উ ইয়কন  একটি পাইলে কমনসূচীর অ্র্নায়র্ করমব  া একক স্টপতামাতামের 
 ারা SUNY এবং CUNY কস্টমউস্টর্টি কমলজ কযাম্পাসসমুমহ উপস্টস্থত হয় বা অ্ং গ্রহণ কমর তামের 
স্টর্জস্বকৃত সহায়তা প্রোর্ করমব। এই উদ্ভাবর্মূলক কমনসূস্টচ স্টতর্ বছর  াবত প্রস্টত বছমর 400 
প নন্ত স্টপতামাতামক সহায়তা করমব। অ্ং গ্রহণকারীগণ িযাম্পামসই স্ট শু ঘসবা, স্টর্স্টবড় বযস্টিগত 
উপমে , টিউেস্টরং, কযাস্টরয়ার কাউমন্সস্টলং ও 4-বছর সু্কমল স্থার্ান্তমর সহায়তাসহ স্ট ক্ষাগত সহায়তা 
প্রোর্ করমব।  
  
একটি বর্রাপে বর্উ ইয়কন  নিবর  
  
বলম্বমা বর্য়ন্ত্রণ কম্বর: স্টলমমা স্ট মল্পর জর্য র্তুর্ আইর্ প্রণয়র্ কমর, এটিমক একটি E ঘেণীর অ্পরাধ্ 
বমল স্বীকৃত কমর ঘ খামর্ সজ্ঞামর্ একটি স্টলমমা পস্টরচালর্া করার জর্য অ্র্য ঘকামর্া বযস্টির মৃতুয 
হয়, গণ জস্টরমার্ামক আমরা বৃস্টি করা উচ্চতর ঘবসামস্টরক জস্টরমার্া সহ ঘিমের পস্টরবহর্ েপ্তমরর 
(Department of Transportation, DOT) কতৃত্ব ছাড়া পস্টরচালর্া করা বা DOT-র স্টর্রাপত্তা 



 

 

সংিান্ত আইর্ লঙ্ঘর্ করা। তার সামর্, স্টলমমাগুস্টল অ্র্ুবস্টতন তার বাইমর র্াকাকালীর্, ঘিে পসু্টল  
এবং DOT-র স্পষ্ট অ্স্টধ্কার র্াকমব গাড়ীর ঘপ্লেগুস্টল পুর্রুিার করার। ঘমাের ঘভস্টহমকলস 
স্টডপােন মমন্ট (Department of Motor Vehicles, DMV)  ুিরােীয় স্টর্রাপত্তার মার্েণ্ড পূরণ র্া 
করা স্টলমমাগুস্টলর স্টর্বন্ধর্ প্রতযাখার্ এবং প্রতযাহার করমত পারমব। একটি অ্র্র্ুমমাস্টেত গাড়ী একটি 
লাইমসন্স প্রাপ্ত পরীক্ষা ঘকমন্দ্র পরীক্ষা করমত আসমল, পরীক্ষা ঘকন্দ্রটিমক এখর্ ওই গাড়ীটি সম্পমকন  
DMV ঘত স্টরমপােন  করমত হমব। 18-মামসর মমধ্য ঘকামর্া পরীক্ষা ঘকন্দ্র অ্র্যা যভামব পরীক্ষা সম্পাের্ 
করমল তার অ্পামরটিং সাটিন স্টেমকে বাস্টতল করা হমব। ঘিচ স্টলমমাসগুস্টলর U-োর্ন করা স্টর্স্টষি করা 
হময়মছ। আেজর্ বা তার ঘবস্ট   ােী বসার ক্ষমতা িু বাস্টণস্টজযক গাড়ীগুস্টলমক অ্ন্তত 1.5 স্টমস্টলয়র্ 
কভামরজ  িু স্টবমা রাখমত হমব।  
  
গণিম্বন্ত্রর উন্নবি করা  
  
গণিাবন্ত্রক কাযনািলীর আইর্ পাে করা: স্টবধ্ার্সভা অ্স্টধ্মব মর্র প্রর্ম 10 সপ্তামহর মমধ্য পা  
হওয়া ঘভাটিং সংস্কামরর উপর স্টভস্টত্ত কমর, এই বছমরর বামজমে, স্টর্বনাচমর্র স্টের্ ঘভাে ঘেওয়ার জর্য 
সকল স্টর্উ ইয়কন বাসীমের ঘবতর্ সহ স্টতর্  ণ্টা সময় প্রোর্ করমব, ঘভাোমরর অ্র্লাইর্ স্টর্বন্ধমর্র 
আইর্ পা  করমব, ই-ঘপাল বইময়র জর্য 14.7 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার অ্র্নায়র্, আপমিে 
অ্ঞ্চলগুস্টলমত ঘভাে প্রোমর্র সময় প্রসাস্টরত কমর সকাল 6োয় শুরু করামক আইমর্ পস্টরণত করা 
হময়মছ এই বামজমে এবং তাড়াতাস্টড় ঘভােোমর্র জর্য 10 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার এর অ্ন্তভুন ি।  
  
একটি পরূ্নাঙ্গ ের্গণর্ায় েহায়িা: এই বছমরর বামজে 2020 আস্টর্নক বছমরর জর্য সমস্ত স্টর্উ 
ইয়কন বাসীমের জর্সংখযার অ্ং  স্টহসামব গণর্া করা স্টর্স্টশ্চত করমত পরু্বনাসর্ এবং স্ট ক্ষার জর্য 20 
স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার অ্র্ুমমাের্ কমরমছ।  
  
কোম্বম্পইম্বর্র অর্নর্ীবির েিংস্কার  
  
গণ প্রচার অর্নর্ীবি িাস্তিায়র্ কম্বর অ্র্ন বছর 2020 কা নকর বামজে একটি পাবস্টলক োইর্যাস্টন্সং 
কস্টম র্ প্রস্টতষ্ঠা কমর  া সরকারী ও রােীয় অ্স্টেসগুস্টলর জর্য জর্সাধ্ারমণর প্রচারাস্টভ ামর্র 
অ্র্নায়র্ বাস্তবায়মর্র বাধ্যতামূলক  স্টি ধ্ারণ কমর,  া সবনজর্ীর্ তহস্টবমল 100 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ 
ডলার অ্বস্টধ্ অ্র্ুমমাের্ কমর। কস্টম র্ পাবস্টলক োইর্যাস্টন্সং স্টসমিমমর স্টর্স্টেনষ্ট স্টেক স্টর্ধ্নারণ করমব, 
ঘ াগযতার ঘে মহাল্ড, পাবস্টলক োইর্যাস্টন্সং এর সীমা, এবং অ্ং গ্রহণকারী প্রার্ীমের জর্য অ্বোমর্র 
সীমা সহ। কস্টম মর্র েলােল 2019 সামলর 1 স্টডমসম্বমরর একটি স্টরমপামেন  প্রমেয় হমব এবং 20 
স্টেমর্র মমধ্য আইর্ দ্বারা সংম াধ্র্ র্া করা হমল তা বাধ্যতামূলক হমব।  
  
অবভিােীম্বের অবধ্কার বর্বিিকরণ  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অবভিােীম্বের ের্ে র্োযে বিচার িেিস্থাম্বক (Fair Justice System) বর্বিি কম্বর: 
অ্র্ন বছর 2020 কা নকর বামজমে ঘেৌজোস্টর স্টবচার বযবস্থার সামর্ একটি ঘছােখাে ইন্টারয্াক মর্র 
পমর অ্স্টভবাসীমের সুরক্ষা প্রোমর্র জর্য একটি সাধ্ারণ জ্ঞামর্র সংিান্ত বযবস্থা করা 
হময়মছ। ঘেডামরল আইর্ অ্র্ু ায়ী, ঘকার্ও অ্স্টভবাসী  স্টে এক বছমরর বা তার ঘবস্ট  সমময়র 



 

 

 াস্টস্তম াগয অ্পরামধ্র জর্য ঘোষী সাবযস্ত করা হয় তাহমল তামক ঘে ান্তস্টরত করা ঘ মত 
পামর। বযস্টিটি ঘ ষ অ্বস্টধ্ একটি অ্মপক্ষাকৃত কম  াস্টস্তও  স্টে পায় তাহমলওও এই ঘে ান্তর করা 
ঘ মত পামর। অ্তযাস্টধ্ক  াস্টস্ত ঘর্মক অ্স্টভবাসীমের রক্ষা করার জর্য,  া জর্সাধ্ারমণর স্টর্রাপত্তা 
রক্ষার জর্য অ্ল্পই অ্বোর্ রামখ, এই বযবস্থাটি অ্পকমমনর জর্য সবনাস্টধ্ক  াস্টস্ত এক স্টের্ কস্টমময় 
365 ঘর্মক 364 স্টের্ কমর। এই একটি স্টের্ এই গযারাস্টন্ট প্রোর্ করমব ঘ  অ্স্টভবাসীরা তামের 
প্রাপয সুরক্ষার অ্স্টধ্কারী এবং অ্র্াকাস্টিত ঘে ান্তর প্রস্টতমরাধ্ করমব।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র অবভিােী েম্প্রোয়গুবলম্বক আইবর্ পবরম্বষিা প্রোর্ কম্বর: প্রর্ম জাতীয় স্টলবাটিন  
প্রস্টতরক্ষা প্রকল্প (Liberty Defense Project) সম্প্রসারমণ সহায়তা করার জর্য প্রমণাস্টেত বামজে 10 
স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার প্রোর্ কমর। 2017 সামল প্রস্টতস্টষ্ঠত, স্টলবাটিন  স্টডমেন্স ঘপ্রামজক্ট (Liberty 
Defense Project, LDP) কমঠার ঘেডামরল অ্স্টভবাসর্ র্ীস্টতগুস্টলর দ্বারা আিান্ত অ্স্টভবাসীমের এবং 
সম্প্রোয়গুস্টলমক 25,000 এরও ঘবস্ট  গুরুত্বপূণন আইস্টর্ পস্টরমষবা প্রোর্ কমরমছ। LDP প্রসারমণর মমধ্য 
র্াকমব ঘগামল্ডর্ ঘডার প্রকল্প (Project Golden Door),  া স্টর্উ ইয়মকন র অ্স্টভবাসী স্ট শু ও 
পস্টরবামরর জর্য গুরুত্বপূণন পস্টরমষবা প্রোর্ করমব, এবং একটি আঞ্চস্টলক রয্াস্টপড ঘরসপন্স ঘপ্রাগ্রাম 
(Regional Rapid Response program)  া ICE-র স্টর্স্টেনষ্ট লমক্ষয করা অ্স্টভ ার্ ও স্টবস্টধ্বস্টহভূন ত 
ঘগ্রেতামরর প্রস্টত প্রস্টতস্টিয়াসহ স্টবস্টভন্ন ধ্রমর্র কা নকর আইস্টর্ পস্টরমষবা  ের্াস্থমলই দ্রুত প্রোর্ 
করমব। এই উন্নয়র্ বতন মামর্ বতন মার্ LDP অ্ং ীোরমের প্রেত্ত ঘসবা ঘর্েওয়ামকন র উপর স্টর্স্টমনত হমব 
এবং পুমরা ঘিমে, স্টবম ষ কমর বস্টঞ্চত কস্টমউস্টর্টিগুস্টলমত অ্স্টভবাসীমের জর্য আরও একস্টর্য়মার্ুসারী 
আইস্টর্ কভামরজ ততস্টর করমব।  
  
েি বর্উ ইয়কন িােীর ের্ে র্োয়বিচার  
  
োম্বধ্ের মম্বধ্ে মার্েম্পন্ন স্বাস্থেম্বেিা রক্ষা করা:  
  
োশ্রয়ী পবরচযনার অোক্ট (Affordable Care Act, ACA) এিিং ঘহলর্ এক্সম্বচঞ্জম্বক (Health Exchange) 
আইম্বর্ পবরিবিন ি কম্বরঃ ওয়াস্ট ংের্ সােয়ী মূমলযর ঘকয়ার অ্যামক্টর ঐস্টতহাস্টসক অ্গ্রগস্টত রে করার 
হুমস্টক স্টেমত র্াকা সমেও, মূল ACA-র স্টবধ্ার্গুস্টল এবং স্টর্উ ইয়কন  ঘিে ঘহলর্ এেমচঞ্জ আইমর্ 
পস্টরণত করা,  ামত ঘেডামরল প নাময়  াই  েুক র্া ঘকর্ এই মূল স্টবধ্ার্গুস্টল স্টর্উ ইয়কন  ঘিমে 
সুরস্টক্ষত তা স্টর্স্টশ্চত করা।  
  
আবিমোিীয় পোম্বর্নর মহামারী িন্ধ করম্বি যদু্ধ করা  
  
িুবপ্রর্রবিম্বর্র (Buprenorphine) অোম্বক্সে িৃবদ্ধ করা: ওষুমধ্র সহায়তায় প্রেত্ত স্টচস্টকৎসার 
(Medication Assisted Treatment, MAT) ঘক্ষমে বুস্টপ্রর্রস্টের্ একটি গুরুত্বপূণন অ্গ্রগস্টত ঘ টি 
স্টমর্ামডার্ (methadone) এবং ইমঞ্জক র্ র্ালরামোমর্র (naltrexone) মমতা এবং আস্টেমজাতীয় 
পোর্ন বযবহারজস্টর্ত সমসযা ঘর্মক স্টর্রাময় ঘপমত ঘলাকজর্মক সাহা য করার ঘক্ষমে উপ ুি স্টহমসমব 
কাউমন্সস্টলং এর পা াপাস্ট  সমস্টিতভামব বযবহার করা হয়। বসু্টপ্রর্রস্টেমর্র বযবহার বৃস্টি করমত, 
গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয স্টবভাগমক (Department of Health) স্টর্মেন র্া স্টেমবর্ ঘ র্ স্টচস্টকৎসার আে ন 
ঘসবা বা স্টচস্টকৎসার জর্য ঘরোমরমলর স্টভস্টত্তমত আস্টেমজাতীয় পোর্ন বযবহারজস্টর্ত সমসযা সমাধ্ামর্র 



 

 

লমক্ষয ঘিেবযাপী সব হাসপাতামল তামের জরুস্টর স্টবভামগর জর্য স্টচস্টকৎসাস্টবস্টধ্ ততস্টর আব যক করা 
হয়। প্রস্টর্ত বামজে ঘহলর্ প্লযার্গুস্টলমক ওষুধ্ দ্বারা সহাস্টয়ত স্টচস্টকৎসার জর্য অ্স্টগ্রম অ্র্ুমমােমর্র 
প্রময়াজর্ বাধ্যতামূলক করামক স্টর্স্টষি কমর।  
  
ঘিৌেোবর বিচার িেিস্থায় ওষুম্বধ্র েহায়িায় প্রেত্ত বচবকৎোর েুম্বযাম্বগর অোম্বক্সে িৃবদ্ধ কম্বর: 
স্থার্ীয় কারাগারগুস্টলমত ওষুমধ্র সহায়তায় স্টচস্টকৎসা (medication assisted treatment, MAT) 
সমর্নর্ করার জর্য অ্র্ুমমাস্টেত বামজমে 4.75 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলার, অ্র্নাৎ 1 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ 
ডলার বৃস্টি এবং MATঘক স্টতর্টি অ্স্টতস্টরি সংম াধ্র্ ও কস্টমউস্টর্টি তোবধ্ামর্র স্টবভামগর স্থামর্ 
প্রসাস্টরত করার জর্য ঘেডামরল োন্ডগুস্টল প্রোর্ করা হময়মছ। এই কা নকর ঘপ্রাগ্রামগুস্টল পুর্রুিামর 
র্াকা কময়স্টেমের সহায়তা করমব এবং তামের মুস্টির পূমবন তামের সম্প্রোয়-স্টভস্টত্তক পস্টরমষবাস্টেগুস্টলমত 
সং ুি করমব, তামের সােমলযর সম্ভাবর্া বাড়ামত এবং তামের অ্পরাধ্প্রবণতা হ্রাস করমত।  
  
মােক িেিহাম্বরর িোবধ্র বচবকত্ো আম্বরা অোম্বক্সেম্বযাগে কম্বর ঘিাম্বল: প্রণস্টয়ত বামজে ঘহলর্ 
প্লযামর্র র্ূযর্তম কভামরমজর মার্ বাধ্যতামূলক কমর স্টচস্টকৎসামক আমরা অ্যামেসম াগয এবং সােয়ী 
কমর; স্টচস্টকত্সাগতভামব অ্পস্টরহা ন স্টচস্টকত্সা ঘর্মক বস্টঞ্চত করামক স্টর্স্টষি কমর; প্রস্টতস্টের্ একাস্টধ্ক 
সহ-অ্র্ন প্রোর্ স্টর্স্টষি কমর এবং প্রার্স্টমক সহ-অ্র্ন প্রোর্মক আচরণগত স্বাস্থয সহ-অ্র্ন প্রোমর্র 
সমার্ করমত হমব। এই পস্টরবতন র্গুস্টল প্র াসস্টর্ক ও বযময়র ঘবাঝাগুস্টলমক স্টর্মূনল কমর  া স্টর্উ 
ইয়কন বাসীমের,  ারা আসস্টিমত আিান্ত, তামের স্টচস্টকত্সার পমর্ অ্ন্তরায় হময় উঠমত পামর।  
  
েুস্থ কবমউবর্টি নিবর করা  
  
েিুকম্বের মম্বধ্ে িামাম্বকর িেিহার কমাম্বর্ার িেিস্থা: স্টর্উ ইয়মকন র তরুণমের মমধ্য তামামকর 
বযবহার কমামর্ার জর্য এবং স্ট ল্পমক অ্স্টধ্কতর স্টর্য়ন্ত্রণ সরবরাহ করার প্রমচষ্টায়, প্রর্স্টয়ত বামজে 
ই-স্টসগামরমের উপর কর প্রবতন র্ করমব এবং লাইমসন্সকৃত খুচরা স্টবমিতামের দ্বারাই ঘকবল ই-
স্টসগামরে স্টবস্টি করা বাধ্যতামূলক করমব।  
  
িয়স্ক বর্উ ইয়কন িােীম্বের ের্ে কবমউবর্টি-বভবত্তক েহায়িায় বিবর্ম্বয়াগ কম্বর: অ্র্ন বছর 
2020-র প্রর্স্টয়ত বামজমে NYSOFA-র সহায়তা পস্টরমষবাস্টেমত স্থার্ীয়ভামব স্টচস্টিত 15 স্টমস্টলয়র্ 
মাস্টকন র্ ডলামরর স্টবস্টর্ময়ামগর প্রময়াজর্ রময়মছ  ামত মার্ুষ তামের সম্প্রোময়র মমধ্য েী নতর সময় 
রাখা  ায়, পস্টরবার এবং বনু্ধমের তামের পস্টরচ নাকারীর ভূস্টমকায় রাখা  ায়, এবং ভস্টবষযমত কম 
তীি পস্টরমষবাগুস্টলমত হস্তমক্ষপ কমর ভস্টবষযমতর ঘমস্টডমকইমডর খরচ স্টবলস্টম্বত করা  ায়।  
  
িোবমবল িােন  রার্বেের্ িান্ড (Family First Transition Fund) নিবর কম্বর: 3 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ 
ডলামরর েযাস্টমস্টল োিন  রার্স্টজ র্ োন্ড (Family First Transition Fund) ঘেডামরল ও প্রাইমভে 
োউমন্ড মর্র তহস্টবলগুস্টল বযবহার করমব কাউস্টন্ট এবং েিার ঘকয়ার এমজন্সীগুস্টলমক সহায়তা প্রোর্ 
করমব,  ামত আত্মীয়তা ও  মত্নর ক্ষমতা বাড়ামর্া  ায়,  ার েমল রাজয আসন্ন ঘেডামরল েিার 
ঘকয়ামরর প্রময়াজর্ীয়তাগুস্টলর পস্টরবতন র্সমূহ ঘমমর্ চলমত সহায়তালাভ কমর।  
  



 

 

বেশুম্বের মম্বধ্ে বেোর বিষবিয়াম্বক িার লম্বক্ষের মম্বধ্ে বর্ম্বয় আম্বে: প্রণস্টয়ত বামজে প্রস্টত রমি 
স্ট  ার মাো স্বাস্থযমসবা ও পস্টরমব গত পেমক্ষমপর মাো হ্রাস কমর পাাঁচ মাইমিাগ্রাম প্রস্টত ঘডস্টসস্টলোর 
কমরমছ। এই পেমক্ষপ স্টর্উ ইয়কন  ঘিে জমুড় সীসার এেমপাজার হ্রাস করমত সাহা য করমব,  া 
অ্ল্পবয়স্ক স্ট শুমের জর্য স্টবম ষ কমর ক্ষস্টতকারক,  ামের মস্টস্তষ্ক এখর্ও ঘবমড় উঠমছ।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র পবরম্বিেগি ঘর্িৃত্ব চাবলম্বয় যাওয়া  
  
পরু্র্নিীকরণম্বযাগে েবক্ত বিবর্ম্বয়াগম্বক প্রোবরি কম্বর: গভর্নর কূওমমার স্টগ্রর্ স্টর্উ স্টডমলর অ্ং  
স্টহসামব, ঘে -ঘর্তৃস্থার্ীয় পস্টরেন্ন  স্টি ও কমনসূচী  া 2030 সামলর মমধ্য 70% পুর্র্নবীকরণম াগয 
 স্টি এবং 2040 সামলর মমধ্য 100% কাবনর্ মুি স্টবেযুমতর পমর্ ঘিেমক স্টর্ময়  ামব, 2020 
অ্র্নবছমরর প্রর্স্টয়ত বামজেটি স্টর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্র্স্টরটির ভূস্টমকা প্রসাস্টরত কমর গ্রাহকমের 
পুর্র্নবীকরণম াগয  স্টি এবং  স্টি েক্ষতা পস্টরমষবা প্রোর্ করার।  
  
পবরষ্কার পার্ীয় েম্বল বিবর্ম্বয়াগ করা: অ্র্ন বছর 2020 কা নকর বামজমে ঘেৌজোস্টর স্টবচার 
বযবস্থার সামর্ একটি ঘছােখাে ইন্টারয্াক মর্র পমর অ্স্টভবাসীমের সুরক্ষা প্রোমর্র জর্য একটি 
সাধ্ারণ জ্ঞামর্র সংিান্ত বযবস্থা করা হময়মছ।  
  
প্লাবেক িোম্বগর িেিহার বর্বষদ্ধ কম্বর: বামজে গ্রাহকমের ঘেওয়া একবার বযবহারম াগয প্লাস্টিমকর 
বযাগ স্টর্স্টষি করার আইর্ অ্ন্তভুি কমরমছ এবং কাউস্টন্ট এবং  হরগুস্টলমক কাগমজর বযাগ বযবহামরর 
স্টবকল্প অ্বলম্বর্ করার জর্য 5 ঘসমন্টর স্টে প্রোমর্র পর্ ঘবমছ স্টর্মত স্টেময়মছ, 40% রাজস্ব স্থার্ীয় 
ঘপ্রাগ্রামগুস্টলমক কম এবং স্টস্থর উপাজন মর্র গ্রাহকমের পুর্ঃবযবহারম াগয বযাগ স্টকর্মত সহায়তা কমর, 
এবং 60% রাজস্ব রামজযর পস্টরমব  সুরক্ষা তহস্টবমলর (State's Environmental Protection Fund) 
ঘপ্রাগ্রামগুস্টলমক সহায়তা কমর।  
  
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল ঘপ্রাম্বেকের্ িাম্বন্ডর (Environmental Protection Fund) ের্ে র্িুর্ ঘরকিন  
অর্নায়র্ পরু্র্নবিকরণ করম্বি: স্টর্বনাহী বামজমে 300 স্টমস্টলয়র্ মাস্টকন র্ ডলামরর ঘরকডন  অ্র্নায়র্ 
অ্ন্তভুন ি,  া এই কমনসূস্টচর ইস্টতহামস সমবনাচ্চ অ্র্নায়র্।  
  
র্িুর্ অগনাবর্ক্স বরোইবলিং ঘপ্রাগ্রাম (New Organics Recycling Program) শুরু করা: 2020 
অ্র্নবছমরর বামজমে খােয মসযর পুর্বনযবহামরর জর্য খােয মসযর সবনবৃহৎ উৎপােকমের খামেযর 
অ্বস্ট ষ্টাং  স্টরসাইমকল করমত এবং  ামের প্রময়াজর্ তামের স্বাস্থযকর খাবার োর্ করা বাধ্যতামূলক 
কমর।  
  
স্টবধ্ার্সভা অ্স্টধ্মব মর্র প্রর্ম 12 সপ্তামহ, স্টর্উইয়কন  ঘিে স্টর্ম্নস্টলস্টখত লযান্ডমাকন  কৃস্টতত্বগুস্টল অ্জন মর্র 
েমল ঐস্টতহাস্টসক অ্গ্রগস্টত কমরমছ:  
  

• স্টরমপ্রাডাস্টক্টভ ঘহলর্ অ্যাক্ট (Reproductive Health Act)  
• কস্টম্প্রমহস্টন্সভ কভামরজ কন্ট্রামসস্টিভ অ্যাক্ট (Comprehensive Coverage 

Contraceptive Act)  



 

 

• লাল পতাকা স্টবল  
• স্টর্স্টষি বাম্প িক  
• বযাকগ্রাউন্ড ঘচমকর অ্মপক্ষার সময় বৃস্টি  
• সবুজ র্তুর্ চুস্টি (Green New Deal) শুরু করা  
• LLC লুপমহাল বন্ধ করা  
• ঘেডামরল এবং ঘিে স্টর্বনাচমর্র মমধ্য সমিয়সাধ্র্  
• অ্প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য প্রাক-স্টর্বস্টন্ধকরণ  
• তাড়াতাস্টড় ঘভাে ঘেওয়া  
• স্টর্বস্টন্ধকরমণর সাবনজর্ীর্ স্থার্ান্তকরণ  
• উন্নত অ্জহুাতস্টবহীর্ অ্র্ুপস্টস্থস্টতমত ঘভাে প্রোর্ করা  
• উন্নত একই স্টেমর্ স্টর্বস্টন্ধকরণ  
• চাইল্ড স্টভস্টক্টমস অ্যাক্ট (Child Victims Act)  
• ঘজন্ডার এেমপ্র র্ র্র্-স্টডস্টিস্টমমর্ র্ অ্যাক্ট (Gender Expression Non-

Discrimination Act)  
• কর্ভা নর্ ঘর্রাস্টপ স্টর্স্টষি করা  
• স্টরমভঞ্জ পর্ন স্টর্স্টষি করা  
• পাস্টরবাস্টরক সস্টহংসতার স্ট কার বযস্টিমের র্যায়স্টবচামরর আইর্ (Domestic Violence 

Survivors Justice Act)  
• কমনস্থমল স্তর্যপার্ করাবার সুরক্ষাগুস্টল আমরা  স্টি ালী করা  

  
###  
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