
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভন র্র কুওম্বমা 2021 অর্ন িছম্বরর িাম্বেম্বের হাইলাইেসমূহ ঘ াষণা কম্বরর্  
  
স্ট্রংম্বগস্ট ইর্-দ্ে ঘর্ের্ ঘেইড বসক বলভ ঘপ্রাগ্রাম অর্ুম্বমাদ্র্ এিং মধ্েবিম্বের েোক্সগুবল হ্রাস  

  
ঘেম্বস্টের্াল সাম্বরাম্বগবসম্বক বিধ্তা দ্ার্  

  
ফাস্ট ইর্-দ্ে ঘর্ের্ ঘডাম্বমবস্টক ঘেম্বরাবরেম আইর্ োস  

  
বর্উ ইয়কন  ঘর্ম্বক িন্দমু্বকর লাইম্বসন্স োওয়ার ের যারা অর্োর্ে ঘস্টম্বে গুরুতর অেরাধ্ কম্বর 

এমর্ িেবিম্বদ্রম্বক বর্বষদ্ধ কম্বর  
  

ঘেভারযুি ই-বসগাম্বরে ও কোেস ইনু্সবলর্ ঘকা-ঘে বর্বষদ্ধ কম্বর যা প্রবত মাম্বস 100 মাবকন র্ 
ডলার  

  
বলঙ্গ-বভবেক মূলে বিষমেম্বক অর্ুম্বমাদ্র্ কম্বর এমর্ 'বেঙ্ক েোক্স' অবিধ্ ঘ াষণা কম্বর  

  
স্থায়ীভাম্বি হাইম্বরা-ফ্র্োবকং এিং স্টাইম্বরাম্বফাম বিতরণ ও িেিহার বর্বষদ্ধ কম্বর  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "খুি সহম্বে িলা ঘযত, 'আহা, এটি একটি অসাধ্ারণ িছর; শুধ্ুমাত্র সামার্ে কাে 
কম্বর িাবি চম্বল যাই।' আমরা উম্বটাো কম্বরবছ। আমরা িম্বলবছ অম্বর্ক প্রম্বয়াের্ আম্বছ এিং 
অম্বর্ক বিষয় আম্বছ ঘযগুম্বলা বর্ম্বয় কর্া িলা দ্রকার, আর আমরা ঘেম্বের বদ্ম্বক এবগম্বয় ঘগলাম 

এিং তা সম্পন্ন কম্বর ঘফম্বলবছ।"  
  
গভর্নম্বরর িিম্বিের বভবডও ইউটিউম্বি ঘদ্খা যাম্বি এখাম্বর্ এিং টিবভর ফরমোম্বে মার্সম্পন্ন 

বভবডও ঘদ্খা যাম্বি এখাম্বর্ 
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমের হাইলাইেগুমলা ঘ াষণা 
কমরমছর্ যা গভর্নমরর ঘমনকিং প্রমেস হযামের্ এমজন্ডাটিমক অ্েসর কমর। এই বামজেটি হমে সুষম, 
র্তুর্ ঘকামর্া কর ঘর্ই, মধ্যনবমের জর্য কর কতন র্ করমত চমলমছ যা জানতর মমধ্য ঘেইড নসক 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj0sOWvyl9Y&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=73450b43-2f633ff7-7347f276-000babd9fe9f-d640ced0a7711978&q=1&e=898d08cf-b36f-4347-9784-e4ccbce9384e&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2F1JZYJUCCHk


 

 

নলভ ঘপ্রাোম কাযনকর কমর এবিং অ্র্যার্য প্রগনতশীল অ্োনধ্কারসমূহ অ্ন্তভুন ক্ত কমর যার মমধ্য 
রমেমছ ঘজমেশর্াল সামরামগনস ববধ্করণ।  
  
এই বামজমে "ঘজামসফ নর্উমার্ ঘহে ক্রাইম ঘডামমনেক ঘেমরানরজম অ্যাক্ট" — কাযনকর করা হমেমছ 
যা গত ঘসামবার মারা যাওো মর্নসর ছুনরকা ামত নর্হতমের স্মরমণ র্ামকরণ করা হমেমছ — 
সন্ত্রাস-নবমরাধ্ী হতযাকাণ্ডমক অ্র্য সন্ত্রাসবামের সমতুলয শানির সমে ঘেশীে সন্ত্রাসবামের একটি কাজ 
নহমসমব গণহতযা  োমর্ার অ্নভপ্রাে নর্মে।  
  
এই বামজে নর্উ ইেকন  ঘর্মক বন্দুমকর লাইমসন্স োওোর ের অ্র্যার্য ঘেমে গুরুতর অ্েরাধ্ করা 
বযনক্তমের নর্নষদ্ধ করার সব ধ্রমর্র ফাাঁকমফাকর বন্ধ কমর ঘেে। এমত নবচারকগণ হাই-নরস্ক 
ঘসকু্সোল অ্েরাধ্ী এবিং যারা ঘমমরােনলের্ রান্সমোমেন শর্ অ্র্নরটি (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA)-এর কমীমের হামলা কমর তামের MTA সাবওমে, বাস ও ঘরল নসমেমম প্রমবমশ 
নর্মষধ্াজ্ঞা জানর করমত োরমবর্।  
  
বামজেটি প্রনত মামস ইর্সুনলর্ ঘকা-ঘেমমন্ট 100 মানকন র্ ডলামর সীনমত করার এবিং ঘেভারযুক্ত ই-
নসগামরমের নবনক্র নর্নষদ্ধ করার প্রিাব সম্পমকন  জর্স্বামযযর প্রচার কমর।  
  
এছাড়াও বামজমে 'নেঙ্ক েযাক্স' েরূ কমর নলে-নভনেক মূলয ববষমযও নর্নষদ্ধ করা হমেমছ।  
  
নর্বনাহী বামজমে আমামের প্রাকৃনতক সম্পে রক্ষা নর্নিত করার জর্য ঘেে আইমর্ হাইমরাফ্র্যাগনকিং 
যােীভামব নর্নষদ্ধ করা হমব।  
  
এই বামজমে COVID-19 মহামানরর অ্র্ননর্নতক প্রভামবর জর্য 10 নবনলের্ মানকন র্ ডলার দ্বারা বযে 
হ্রামসর অ্র্ুমমাের্ ঘেে।  
  
"এটি ইনতহামসর অ্র্যার্য মুহূতন গুনলর তুলর্াে নভন্ন একটি মুহূতন  এবিং সরকারমক এই ঘেমের 
জর্গমণর জর্য এখর্ আমগর ঘচমে অ্মর্ক ঘবনশ কাজ করমত এবিং ফলাফল প্রোর্ করমত হমব — 
আর এই বামজমের মাধ্যমম আমরা ঠিক ঘসোই কমরনছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সব র্ীনত-
উমেযামগর সামর্ সিংসে এবিং নর্বনাহীর এই বামজে ঘেমেনছলাম একটি অ্সাধ্ারণ সাফলয এবিং আনম 
নিকার ঘহোই, ঘর্তা েুোেন -কানজর্ এবিং সিংসমের প্রমতযক সেমসযর প্রশিংসা কমরনছ। খুব সহমজ 
বলা ঘযত, ' আহা, এটি একটি অ্সাধ্ারণ বছর; শুধ্ুমাত্র সামার্য কাজ কমর বানড় চমল যাই।' 
আমরা উমটাো কমরনছ। আমরা বমলনছ অ্মর্ক প্রমোজর্ আমছ এবিং অ্মর্ক নবষে আমছ যা কর্া 
বলা েরকার, আর আমরা ঘেমের নেমক এনগমে ঘগলাম এবিং তা সম্পন্ন কমর ঘফমলনছ। এ বছর 
এটি করা সনতযই অ্সাধ্ারণ।"  
  
2021 সাম্বলর বর্িনাহী িাম্বেম্বের হাইলাইেম্বস অগ্রগবত  েম্বছ  
  



 

 

কমনরত বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র ের্ে সম্বিতর্ অসুস্থতার ছুটির িেিস্থা প্রবতষ্ঠা করা: নর্উ ইেমকন র 
শ্রনমকমের আরও ক্ষমতাের্ করমত এবিং ঘেমের সকল ঘভাক্তামের সুরক্ষাে, 2021 সামলর নর্বনাহী 
বামজমে নর্উ ইেমকন র অ্নধ্বানসমের েমক্ষ কাজ করার জর্য একটি ঘেইড নসক নলভ ঘপ্রাোম কাজ 
কমর। োাঁচ ঘর্মক 99 জর্ কমী সহ বযবসাগুনল তামের কমীমের অ্ন্তত োাঁচ নের্ চাকনর-সুরনক্ষত 
সমবতর্ অ্সুযতার ছুটি প্রোর্ করমবর্ প্রনত বছর এবিং 100 জর্ কমী বা তার ঘবনশ সহ 
বযবসাগুনল অ্ন্তত সাত নের্ সমবতর্ অ্সযুতার ছুটি প্রোর্ করমব প্রনত বছর। আমরা ঘছাে 
বযবসাগুনল, চার বা তার কম সিংখযক কমী সহ, প্রনত বছর তামের কমীমের োাঁচ নের্  
চাকনর-সুরনক্ষত ঘবতর্নবহীর্ অ্সুযতার ছুটির গযারানন্ট ঘেমবর্। ঘছাে বযবসােীরা যারা ইনতমমধ্যই 
অ্সুযতার ছুটি প্রোর্ করমছর্, তা করমত সক্ষম হমবর্।  
  
বর্উইয়কন  ঘস্টম্বের বেস্টাের্াল সাম্বরাম্বগবস বিধ্: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে একবার এবিং 
সবার জর্য নর্উ ইেকন  ঘেমে ঘজমেশর্াল সামরামগনসমক ববধ্তা োর্ কমর এবিং LGBTQ েম্পনত ও 
বন্ধযামের সামর্ লড়াই কমর এমর্ েম্পনতমের সহােতা কমর। এই আইর্ বাবা-মা এবিং সামরামগেমের 
জর্য জানতর মমধ্য সবমচমে শনক্তশালী সুরক্ষা প্রোর্ কমর এমর্ সামরামগনস চুনক্তর মার্েণ্ড যাের্ 
করমব, সব েমক্ষর প্রনক্রো প্রনতটি েেমক্ষমে সম্মনত প্রোর্ নর্নিত, এবিং একটি সামরামগেস নবল 
অ্ফ রাইেস (Surrogates' Bill of Rights) বতনর করমব, যা সামরামগেমের অ্বাধ্ অ্নধ্কার 
নর্নিত করমব, তামের নর্জস্ব স্বাযযমসবা নসদ্ধান্ত নর্মত, যার মমধ্য একটি গভন াবযা সমাপ্ত বা 
অ্বযাহত র্াকমব নকর্া এবিং সামরামগেরা বযােক স্বাযয বীমা এবিং তামের স্বাধ্ীর্ আইনর্ েরামশন 
অ্যামক্সস আমছ ঘবমছ, সব োকা নেমে অ্ভীষ্ট বাবা-মা। এছাড়াও "ঘসমকন্ড েযামরন্ট অ্যাডােশর্" 
নহমসমব েনরনচত একটি প্রনক্রোে যখর্ ঘকামর্া বযনক্ত একজর্ অ্-বজনবক েযামরন্ট হে তখর্ তামের 
ঘক্ষমত্র বামজমের অ্ন্তভুন ক্ত আইর্টি নেতৃমের অ্নধ্কার প্রনতষ্ঠার জর্য একটি েহণমযাগয প্রনক্রোও বতনর 
করমব।  
  
"বর্উ ইয়কন  ঘহে ক্রাইম অোবি-ঘেম্বরাবরেম আইর্" োস করা: 2021 অ্র্ন বছমরর বামজেটি একটি 
"ঘডামমনেক অ্যাক্ট অ্ব ঘেমরানরজম  ৃণা দ্বারা উদ্বদু্ধ করা" একটি র্তুর্ A-1 ঘশ্রণীর অ্েরাধ্ 
নহমসমব নবর্া েমরাোর্াে যাবজ্জীবর্ কারােণ্ড েযনন্ত শানিমযাগয অ্েরামধ্র জর্য নবমবচর্া কমর।  
  
আউে অফ ঘস্টে িন্দমু্বকর আইম্বর্র ফাাঁক িন্ধ করা: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে এমর্ 
বযনক্তমক বন্দুমকর লাইমসন্স েহণ ঘর্মক নর্নষদ্ধ করার জর্য আইর্টি এনগমে ঘর্মবর্ যারা ঘেমের 
বাইমর ঘর্মক এমস মারাত্মক অ্েরাধ্ কমর, তারা নর্উ ইেমকন  প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হমল বন্দুমকর লাইমসন্স 
েহণ ঘর্মক তামেরমক অ্মযাগয ঘ াষণা করা হমব। এটি নর্উ ইেমকন র লাইমসনন্সিং নস্কমটিমত আরও 
ঘবনশ ধ্ারাবানহকতা সরবরাহ করমব এবিং আমেোস্ত্র ক্রে ঘর্মক নর্নষদ্ধ বযনক্তরা তা করমত সক্ষম 
র্া হমবর্ তা নর্নিত করমব। এছাড়াও, নর্বনাহী বামজেটি বুযমরা অ্ব অ্যালমকাহল, ঘোবামকা, 
ফাোরআমনস (ATF)-এর ক্রাইমগার্ ঘরস ঘডো ঘশোনরিং ঘপ্রাোমটি ঘবমছ নর্মত এবিং ATF-এর 
eTrace নসমেমমর মাধ্যমম উদ্ধারকৃত অ্েরাধ্ বন্দকু জমা ঘেওোর জর্য ঘেমের সমি ঘেে এবিং 
যার্ীে আইর্ প্রমোগকারী সিংযাগুনলমকও আইর্টি এনগমে ঘর্ওোর েরামশন নেমের্। অ্নধ্কন্তু, 
নর্বনাহী বামজেটি মার্নসক স্বাযয নবষেক আইর্টি সিংমশাধ্র্ করার জর্য আইর্ প্রিাব করমছর্ যামত 



 

 

নর্উ ইেকন মক নর্মজর বা অ্র্য ঘেমের সামর্ নবেেেয বযনক্তমের প্রনতমবের্ ভাগাভানগ কমর নর্মত 
ঘেওো যাে।  
  
যারা গৃহহীর্, যাম্বদ্র মার্বসক অসুস্থতা রম্বয়ম্বছ তাম্বদ্র আিাসর্ ও ঘসিা: নর্উ ইেমকন র গৃহহীর্ 
জর্মগাষ্ঠী এবিং যামের মার্নসক অ্সুযতা রমেমছ তারা সাহাযয করার সবমচমে কঠির্ জর্মগাষ্ঠীর 
মমধ্য রমেমছ। 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে এই ঝুাঁ নকেূণন জর্মগাষ্ঠীর আবাসর্ ও ঘসবা প্রোমর্ 
কাযনকরী ঘকৌশল ও অ্নতনরক্ত সহােতা অ্ন্তভুন ক্ত রমেমছ।  
  
একটি সমবিত ঘোিাম্বকা বর্য়ন্ত্রণ র্ীবতমালা প্রণয়র্। গভর্নর কুওমমা ক্ষনতকারক তামাক এবিং 
নর্মকাটির্ েণয বযবহামরর নবরুমদ্ধ লড়াইমের মাধ্যমম সকল নর্উ ইেকন বাসীর স্বাযয ও সুরক্ষা 
নর্নিত করার উমেমশয অ্ভূতেূবন েেমক্ষে নর্মেমছর্। নর্বনাহী বামজমে ই-নসগামরে বা ঘভের েণয 
নবক্রে বা নবতরণ নর্নষদ্ধ করা হে, যনে র্া FDA প্রাক-বাজার অ্র্ুমমােমর্র অ্িংশ নহমসমব 
অ্র্ুমমানেত হে; সব ফামমননসমত ই-নসগামরে সহ তামাকজাত দ্রবয নবক্রে নর্নষদ্ধ; ই-নলকুইড েণয 
শুধ্ুমাত্র NYS-লাইমসন্সপ্রাপ্ত ঘভের খুচরা নবমক্রতামের নর্কে নবতরণ সিংকুনচত কমর; সু্কমলর 
কাছাকানছ তামাক এবিং ঘভের েণয জর্সাধ্ারমণর প্রেশনর্ সিংকুনচত কমর; DOH-এর কনমশর্ার ও 
জর্সাধ্ারমণর কামছ প্রকাশ করার জর্য ঘভের েমণযর উৎোের্কারীমের প্রমোজর্, ঘভের েমণযর 
উোোর্, বাই-ঘপ্রাডাক্ট বা ইোকৃত বা অ্নর্োকৃতভামব েষূণ যুক্ত হমেমছ নক র্া ঘস সম্পনকন ত 
তর্য; নর্নেনষ্ট নকছু কযানরোমরর ঘতল নর্নষদ্ধ যনে তারা ক্ষনতকারক নহমসমব নবমবনচত হে; কুের্ ও 
প্রস্তুতকারমকর ছাড় নর্নষদ্ধ এবিং ঘোকামর্ প্রেশনর্ও নর্নষদ্ধ এবিং অ্নবধ্ভামব র্াবালকমের নর্কে 
তামাকজাত দ্রবয নবনক্রর জর্য শানি বৃনদ্ধ কমর।  
  
ঘপ্রসবক্রেের্ রাগ: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে সকল নর্উ ইেকন বাসীর জর্য ওষুধ্ খরচ 
কম করার নতর্-ধ্ামের েনরকল্পর্া অ্ন্তভুন ক্ত করা হে। বামজেটি বীমাকৃত ঘরাগীমের জর্য প্রনত 
মামস 100 মানকন র্ ডলামরর ইর্সুনলমর্র কযাে ঘকা-ঘেমমন্ট করমত হমব যার ফমল ডাোমবটিস 
ঘরাগীমের ক্রমবধ্নমার্ খরমচর ফমল ঘরনসওনর্িং, ওষুমধ্র ঘডাজ বাে ঘেওো এবিং ঘপ্রসনক্রেশর্ 
অ্র্ুযােী র্া চলমত োরার বযাোমর সাহাযয করমব। েনরমশমষ, নর্বনাহী বামজেটি কার্ানডোর্ ওষধু্ 
আমোনর্ কাযনক্রমমর সম্ভাবযতা এবিং সুনবধ্াগুনল খনতমে ঘেখার জর্য নবমশষজ্ঞমের একটি কনমশর্ 
গঠর্ করমব এবিং েযনামলাচর্ার জর্য মানকন র্ যুক্তরামের স্বাযয ও মার্বমসবা অ্নধ্েপ্তর (U.S. 
Department of Health and Human Services)-এ একটি েনরকল্পর্া জমা ঘেমব।  
  
"Pink Tax" বর্বষদ্ধ করা: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে উমেখমযাগযভামব অ্র্ুরূে বা সেশৃ 
েণয ও েনরমষবানের জর্য নলে-নভনেক মূলয ববষমযমক নর্নষদ্ধ কমর। এই আইর্ অ্র্ুযােী নর্নেনষ্ট 
েনরমষবা প্রোর্কারী সিংযাগুনলমক েযান্ডাডন  সানভন মসর জর্য মলূয তানলকা ঘোে করমত হমব এবিং 
ঘেে আইমর্র অ্ধ্ীমর্ নলে-নভনেক মূলয ববষময নর্নষদ্ধ তা উমেখ করমত হমব। ঘয সব বযবসা 
আইর্ লঙ্ঘর্ কমর, তামেরমক ঘেওোনর্ শানির আওতাে আর্া হমব।  
  
একটি 3 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বরম্বস্টার মাদ্ার ঘর্চার িন্ড আইর্ বতবরর অর্ুম্বমাদ্র্ 
বদ্ম্বয়ম্বছ: এই বামজমে একটি বন্ড আইর্ বতনরর অ্র্ুমমাের্ ঘেওো হমেমছ যা ঘেমের প্রনতটি 



 

 

ঘকাণাে অ্বনযত জটিল েনরমবশ েরু্রুদ্ধার এবিং জলবােু প্রশমর্ প্রকল্প যামত কমনসিংযার্ বতনর ও 
যার্ীে অ্র্ননর্নতক উন্নেমর্র ফমল সৃষ্ট জলবােু েনরবতন মর্র তীব্র প্রভাব এবিং নর্গনমর্ হ্রাস করমত 
োমর। বৃহের নরমোর মাোর ঘর্চার উমেযামগর অ্িংশ নহমসমব, বন্ড আইর্ বর্যা ঝুাঁ নক হ্রাস, প্রাণবন্ত 
অ্বকাঠামমা নবনর্মোগ, নমঠা োনর্ এবিং জমলাচ্ছ্বাস, জলাভূনম েুর্রুদ্ধার, উন্মকু্ত যার্ সিংরক্ষণ, বর্ 
অ্ঞ্চল সিংরক্ষণ এবিং কৃনষ ও ঝমড়র োনর্র প্রবাহ ঘর্মক েষূণ কমামত প্রকল্পগুনলর জর্য অ্র্নােমর্র 
মূল উৎস হমব। এছাড়াও, েনরমবশবান্ধব ভবর্সহ জলবােু েনরবতন র্ প্রনতমরাধ্মূলক প্রকমল্প 700 
নমনলের্ মানকন র্ ডলার েযনন্ত তহনবল গঠর্ করা হমব। একই সমে এটির ঘেমের অ্ধ্ীর্ি 
এলাকাগুমলামত সুনবধ্া নর্নিত করমত প্রকমল্পর 35 শতািংশ অ্র্ন বযে করারও লক্ষয রমেমছ। বামজে 
েনরচালক এ বছমরর ঘশমষই ঘেমের আনর্নক ও অ্র্ননর্নতক েনৃষ্টভেী মূলযাের্ করমবর্ এবিং বন্ড 
অ্যাক্ট নর্মে এনগমে ঘযমত হমব নক র্া ঘস বযাোমর নসদ্ধান্ত নর্মবর্।  
  
স্থায়ীভাম্বি হাইম্বরাফ্র্োবকং বর্বষদ্ধ করা: নর্বনাহী বামজমে গভর্নর কুওমমার েনরমবশ সিংরক্ষণ 
অ্নধ্েপ্তর (Department of Environmental Conservation)-এর উের নর্মষধ্াজ্ঞা আমরামের 
অ্র্ুমনত প্রোর্ করা হমেমছ, এটি ঘকামর্া আমবের্কারীমক কূেগুনল নরল, গভীর, োগ বযাক করমত 
বা কূেগুনলমক রূোন্তর করমত অ্র্ুমমাের্ করমব যা উচ্চতর েনরমামণ জলবাহী ফ্র্যাকচানরিংটি একটি 
কূে সমূ্পণন বা েুর্রাে েরূমণর উোে নহমসমব বযবহার কমর। উেরন্তু, এটি ভনবষযত ঘগলড 
ঘপ্রামের্ হাইমরাফ্র্যানকিং অ্যানেমকশমর্র উের নভনে কমর যনগত র্াকমব যতক্ষণ র্া নবভাগ এই 
সমানপ্ত েদ্ধনতর প্রভাবগুনলর একটি নবমেষণ েনরচালর্া করমত োমর। এটি নর্উ ইেকন বাসীমের স্বাযয 
রক্ষা করমব এবিং যােীভামব নর্নিত হমব ঘয, এই অ্ভযামসর দ্বারা আমামের েনরমবমশর ঘকামর্া 
ক্ষনত হে র্া।  
  
অিোহত মধ্েবিম্বের কর কতন র্: এই বছমরর নর্বনাহী বামজে মধ্যনবে নর্উ ইেকন বাসীমের বযনক্তগত 
আেকমরর হার কমামর্া অ্নবরত ঘরমখমছ। 2020 সামল প্রণীত বহু বছমরর কর কতন র্ তৃতীে বষন 
2016, আেকমরর হার 6.85 শতািংশ ঘর্মক 6.09 শতািংশমত কনমমে আর্া হমেমছ  
43,000- 161,550 মানকন র্ ডলার আমের সানরর করোতামের জর্য এবিং 6.41 শতািংশমত কনমমে 
আর্া হমেমছ 161,550 - 323,200 মানকন র্ ডলার আমের সানরমত। এই ছাড়গুনল 4.7 নমনলের্ 
নর্উ ইেকন বাসীমের এই বছর 1.8 নবনলের্ মানকন র্ ডলামরর ঘবনশ সঞ্চে করমত ঘেমব বমল আশা 
করা হে। উেরন্তু, আেকমরর হার 27,900-161,550 মানকন র্ ডলামরর সানরমত উোজন র্কারীমের 
জর্য 5.5 শতািংমশ এবিং 161,550-323,200 মানকন র্ ডলামরর আমের সানরর মার্ুষমের জর্য 6 
শতািংমশ ঘর্মম আসমত র্াকমব। যখর্ ছাড়গুনল েুমরােুনর ঘফজ-ইর্ করা হমব, তখর্ মধ্যনবে 
করোতামের আেকমরর হামর 20 শতািংশ েযনন্ত ছাড় ঘেওো হমব, যার েনরমাণ অ্র্ুমার্ করা হে 
4.2 নবনলের্ মানকন র্ ডলার হমব বানষনক সঞ্চমে 6 নমনলের্ োনখলকারীর জর্য 2025 সামলর 
মমধ্য। র্তুর্ হার ঘফজ-ইর্ হওোর সামর্, এটি হমব 70 বছমরর মমধ্য ঘেমের মধ্যনবে ঘশ্রণীর 
জর্য সবননর্ম্ন কর হার।  
  
েরুরী প্রবতবক্রয়া ক্ষমতা িৃবদ্ধ এিং আধ্ুবর্ক করা: গত 10 বছমর নর্উ ইেমকন র 60 শতািংশ 
কাউনন্ট েইুবার োনবত হমেমছ। এসব ক্রমবধ্নমার্, জীবর্োেী, আেৎকালীর্ েনরনযনত সামলামর্ার 
জর্য আমামের বতনর র্াকমত হমব। এো আমামের রামজযর নক্রোকলামের জর্য র্তুর্ এবিং 



 

 

ক্রমবধ্নমার্ চযামলঞ্জ। 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে ঘেমের জরুনর প্রনতনক্রো ক্ষমতা 
বাড়ামর্ার এবিং আেমডে করার জর্য 12 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর মূলধ্র্ তহনবল বজাে রামখ 
যামত আমামের সাহসী মনহলা এবিং েুরুষমের কামছ তামের কাজ করার উেযকু্ত সরঞ্জাম র্ামক।  
  
ঘভম্বেরার্ ও আইর্েৃঙ্খলা রক্ষাকারীম্বদ্র আত্মহতো ও গৃহহীর্তার ঘমাকাবিলা করা: আত্মহতযা 
প্রনতমরাধ্ প্রমচষ্টার মাধ্যমম ঘভমেরার্, আইর্শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবিং জরুনর প্রনতনক্রো প্রোর্কারীমের 
সাহাযয করার জর্য নকছু সিংযার সামর্ অ্িংনশোনরে করমত 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে 1 
নমনলের্ মানকন র্ ডলার নবনর্মোগ কমর। এছাড়াও মার্নসক অ্সুযতার কলঙ্ক কমামত অ্নফস অ্ব 
ঘমন্টাল ঘহলর্ (Office of Mental Health) কতৃন ক একটি র্তুর্ প্রচারণাসহ ঘভমেরার্, আইর্শৃঙ্খলা 
রক্ষাকারী, সিংমশাধ্র্াগামরর কমনকতন া ও জরুনর প্রনতনক্রো প্রোর্কারীমের জর্য আত্মহতযা প্রনতমরাধ্ 
ঘকৌশল সম্প্রসারমণর নবষমে ঘেেসিংযাগুনলমকও বামজেটি নর্মেনশর্া প্রোর্ করমব। উেরন্তু, রাজয 
তামের বানষনক আত্মহতযা প্রনতমরাধ্ (Suicide Prevention Conference) সমম্মলমর্ ঘেকমহাল্ডার ও 
নবমশষজ্ঞমের একটি েযামর্ল একত্র করমব এই নবমশষ জর্মগাষ্ঠীর মমধ্য আত্মহতযা প্রনতমরামধ্র জর্য 
ঘকৌশল উন্নের্ ও বািবােমর্র জর্য।  
  
রাম্বেের ঘকাে অি আমনম্বস (State Coat of Arms) অম্বর্ম্বকর মম্বধ্ে এক (E Pluribus Unum) যুি 
করা: আমামের প্রনতষ্ঠােক নেতারা িষ্টই বমলমছর্, ঐমকযর ধ্ারণাটি আমমনরকার ভনবষযমতর 
চানবকাঠি। 1782 সামল, মানকন র্ যকু্তরামের প্রর্ম সীমল, তারা নতর্টি সহজ শমে এই কর্া 
বমলনছমলর্ - ই প্লুনরোবাস উর্ুম, অ্মর্মকর মমধ্য এক। এই যুক্তরােীে সরকার এবিং আমামের 
জানত ঘসই আমমনরকার্ র্ীনত ভুমল ঘগমছ মমর্ হে। এই নবেযনমের সমে, নর্উ ইেকন  ঘেে জানতমক 
মমর্ কনরমে নেমব ঘয 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমের অ্িংশ নহমসমব ঘেমের ঘকাে অ্ব 
আমনস-এ ই প্লুনরোবাস অ্উম (E Pluribus Unum) ঘযাগ কমর, এই খারাে সমমে উচ্চকমে এই 
সরল সতয বলা যাে ঘয ঐকয ছাড়া আমামের আর নকছুই ঘর্ই।  
  
সিুে অর্নর্ীবত ও েবরম্বিে  
  
র্িায়র্ম্বযাগে জ্বালাবর্ বিষয়ক প্রম্বেক্ট এিং োতীয়-ঘর্তৃত্বস্থার্ীয় েলিায়ু এম্বেন্ডার অংে 
বহম্বসম্বি অর্নবর্বতক প্রিৃবদ্ধ ত্বরাবিত করা: নর্বনাহী বামজমে রমেমছ েরানিত র্বাের্মযাগয জ্বালানর্ 
বৃনদ্ধ ও কনমউনর্টি ঘবনর্নফে অ্যাক্ট যা র্ােকীেভামব র্বাের্মযাগয জ্বালানর্ প্রকমল্পর অ্র্ুমনত এবিং 
নর্মনামণর গনত বানড়মে তুলমব, জলবাে ুেনরবতন মর্র নবরুমদ্ধ লড়াই করমব এবিং ঘেমের সবুজ 
অ্র্নর্ীনত বনৃদ্ধ করমব। এছাড়াও ঘেে র্বাের্মযাগয রান্সনমশর্ ঘডনলভানরও েরানিত করমব। এই 
আইমর্র আওতাে নর্উ ইেকন জমুড় বড় আকামরর র্বাের্মযাগয জ্বালানর্ প্রকমল্পর েনরমবশগত 
োনেেশীল ও বযে-কাযনকর নসটিিংমের জর্য র্বাের্মযাগয জ্বালানর্ প্রবানহত করমত একটি র্তুর্ 
অ্নফস বতনর করা হমব ঘযখামর্ যার্ীে কনমউনর্টির কামছ উমেখমযাগয সনুবধ্া ঘেওো হমব। "নবল্ড 
ঘরনড" সাইেগুনল প্রাক-অ্র্ুমমানেত, অ্র্ুমমানেত এবিং ঘডমভলোরমের জর্য নর্লামম েনরতযক্ত 
বানণনজযক সাইে েুর্রাে বযবহার অ্োনধ্কার হমব, ব্রাউর্নফল্ড, ভূনম ভরাে, আমগর নশল্প সাইে 
এবিং অ্র্যর্াে আন্ডারইউজ সাইে। ঘেমের ক্লাইমমে নলডারনশে অ্যান্ড কনমউনর্টি অ্যামক্টর অ্ধ্ীমর্ 
নচনিত হওো র্বাের্মযাগয উৎস ঘর্মক ঘেমের নবেযুমতর 70 শতািংশ লামভর আমেশসহ - গভর্নর 



 

 

কুওমমার আজমকর এই ঘ াষণাটি ঘেশীে-ঘর্তৃেযার্ীে েনরমবশবান্ধব নবেযুৎ এবিং জলবােু সম্পনকন ত 
লমক্ষযর নেমক অ্েগনত েরানিত করমব। 
  
স্টাইম্বরাম্বফাম বিতরণ এিং িেিহার বর্বষদ্ধ করা: ঘসই সামর্, নর্বনাহী বামজেটি বনধ্নত েনলোইনরর্ 
যা সাধ্ারণভামব োইমরামফাম র্ামম েনরনচত এবিং একবার বযবহারমযাগয খাবামরর কমন্টইর্ার 
নবতরণ এবিং বযবহার নর্নষদ্ধ করার প্রিাব কমর। প্রিাবটি েযানকিং নের্ােস নহমসমব েনরনচত বনধ্নত 
েনলোইনরর্ েযামকনজিং উেকরণ নবনক্রও নর্নষদ্ধ কমর। এটি মানকন র্ যুক্তরামে ঘেেজমুড় সবমচমে 
শনক্তশালী একটি নর্মষধ্াজ্ঞা হমব এবিং 1 জার্ুোনর, 2022 তানরখ ঘর্মক কাযনকর হমব।  
  
বিসৃ্তত বিদ্েুবতক-িাইক এিং বিদ্েুবতক-সু্কোম্বরর আইর্ প্রণয়র্ঃ আরও ঘবনশ সিংখযক মার্ষুমক 
গানড়র সুনবধ্া ঘর্মক ঘবনরমে আসমত, 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে জর্গমণর নর্রােোে 
আেস র্া কমর ই-বাইক ও ই-সু্কোর ঘর্েওোকন  ববধ্ ও সম্প্রসারণ করার জর্য বযােক আইর্ 
অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমছ।  
  
গ্রীর্ ইম্বকার্বম েোক্স ঘক্রবডে: বামজেটি একটি র্তুর্ ঘফরতমযাগয, নবচক্ষণ েীর্ জবস েযাক্স 
ঘক্রনডে বতনর কমর যা প্রনতটি র্তুর্ কামজর জর্য মজনুরর 7.5 শতািংশ েযনন্ত র্ামক এবিং েীর্ 
ইমকার্নম বযবসামের সম্প্রসারণ এবিং নর্উ ইেকন  ঘেমের অ্বযার্মক উমেখমযাগয সবুজ অ্র্ননর্নতক 
প্রবৃনদ্ধর আরও মূলধ্র্ বতনর করার জর্য বতনর কমরমছ। ঘেে েীর্ ইমকার্নম প্রমজমক্ট ঘযাগযতা 
অ্জন মর্র ঘক্ষমত্র র্তুর্ মূলধ্র্ নবনর্মোমগর ঘযাগযতা অ্জন মর্র 5 শতািংশ েযনন্ত এবিং েীর্ ইমকার্নম 
প্রমজমক্টর ঘযাগযতা অ্জন মর্ গমবষণা এবিং উন্নেমর্র জর্য ঘযাগয নবনর্মোমগর 8 শতািংশ েযনন্ত বৃনদ্ধ 
কমর যা ঘফরতমযাগয, নবচক্ষণ েীর্ ইর্মভেমমন্ট েযাক্স ঘক্রনডে প্রনতষ্ঠা করমব।  
  
 র্তুর্ একটি বর্উ ইয়কন  বর্নমনাণ করা  
  
এবর কোর্াল েরু্ঃকল্পর্া করা: কযার্াল েুর্ঃকল্পর্া োস্ক ঘফাসন (Reimagine the Canal Task 
Force) এর বৃনদ্ধ করমত, নর্উ ইেকন  োওোর কতৃন েক্ষ, যা এখর্ কযার্াল কমেনামরশর্মক একটি 
সহমযাগী প্রনতষ্ঠার্ নহমসমব তত্ত্বাবধ্ার্ কমর, আগামী োাঁচ বছমরর মমধ্য 300 নমনলের্ মানকন র্ ডলার 
নবনর্মোগ করমব সাম্রাজয রাে গনতের্ এবিং এনর কযার্াল একীভূত করার র্তুর্ জর্য, েযনের্ ও 
অ্র্ননর্নতক উন্নের্মক উেীনেত করমত একটি র্তুর্ কাযনক্রম দ্বারা, এক শতােী আমগ অ্জার্া 
েনরমবশগত চযামলঞ্জগুনলর সমাধ্ার্ করমত, এবিং একটি সম্পে বতনর করা যামত এনর কযার্ামলর 
360 মাইল ঘমরুেমন্ডর সামর্ সামর্ সম্প্রোমের জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত হমব। এই বছর একটি 
প্রর্ম েযনামের অ্র্নাের্ শুরু হমব যার েইুটি অ্িংশ র্াকমব: একটি 100 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর 
অ্র্ননর্নতক উন্নের্ তহনবল যা কযার্ামলর কাছাকানছ কনমউনর্টির জর্য নবনর্মোগ করা হমব এবিং 
অ্র্য 65 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর নবনর্মোগ যা বরফ জযাম এবিং এই সম্পনকন ত বর্যা প্রনতমরামধ্ 
নশমর্কমেনড এলাকামক সাহাযয করমব। েনরকল্পর্ার তহনবমলর অ্বনশষ্ট 135 নমনলের্ মানকন র্ ডলার 
েরবতীকামল নরইমানজর্ োস্ক ঘফামসন এর (Reimagine Task Force) সেুানরশকৃত গমবষণার জর্য 
বরাে করা হমব, ঘসই সামর্ বর্যা প্রশমর্, আক্রমণাত্মক প্রজানত ঘর্মক প্রনতমরাধ্ এবিং বাস্তুতন্ত্র 
েুর্রুদ্ধার সম্পনকন ত সমাধ্ার্গুনলর উমেমশয বরাে করা হমব।  



 

 

  
বর্উ ইয়ম্বকন  দ্রুতগবতর ঘরল বতবরর ের্ে একটি উদ্ভাির্ী ঘকৌেল বিকােঃ গভর্নর কুওমমা েরুেশী 
নবমশষজ্ঞমের এবিং প্রমকৌশলীমের একটি েলমক আহ্বার্ করমবর্ অ্তীমতর উচ্চ-গনতর ঘরল 
েনরকল্পর্াগুনল েুর্নবনমবচর্া করার জর্য, প্রনতটি অ্র্মুার্ এবিং েদ্ধনতর েরু্নবনমবচর্া করমত এবিং 
নর্উই েমকন  আরও দ্রুত, সবুজ, আরও নর্ভন রমযাগয উচ্চ-গনতর ঘরল কীভামব বতনর হমব তার জর্য 
একটি র্তুর্ েনরকল্পর্ার সুোনরশ করমত।  
  
রাস্তা াে ও ঘসতুম্বত বিবর্ম্বয়াগ: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে 2021 অ্র্ন বছমর েনরবহণ 
নবভাগ (Department of Transportation)-এর মলূধ্র্ গঠর্ েনরকল্পর্া জর্য আেমেে রািা এবিং 
ঘসতুগুনলর জর্য 2.6 নবনলের্ মানকন র্ ডলারসহ 6 নবনলের্ মানকন র্ ডলার সহােতা কমর।  
  
আঞ্চবলক লক্ষেযুি বিবর্ম্বয়াগ  
  
েরু্ঃিেিহাম্বরর ের্ে হাডসর্ বরভার োম্বকন  বেয়ার 76 ঘো োউন্ড স্থার্ান্তর করা 2021 অ্র্ন 
বছমরর নর্বনাহী বামজমে প্রিাব রমেমছ ঘয হাডসর্ নরভার োকন  রাে ঘযর্ োকন  কমমেমক্স একীভূত 
করার জর্য হাডসর্ নরভার োকন  রামের নর্েন্ত্রমণ র্াকা নর্উ ইেকন  েুনলশ নডোেন মমন্ট (New 
York Police Department, NYPD)-এর ঘো োইন্ড নহমসমব বযবহার ঘর্মক নেোর 76 এর লিং 
যনগত যার্ান্তর করার েনরকল্পর্া বতনর কমর, সবুজ যার্, নবমর্াের্ এবিং কনমউনর্টির অ্যামক্সস 
এবিং বাজার সম্ভাবর্া বড় করার জর্য। আইর্টির অ্িংশ নহমসমব, NYPD-ঘক 2020 সামলর ঘশষ 
নেমক নেোর 76 অ্বশযই ঘছমড় নেমত হমব।  
  
িাম্বফম্বলার র্র্ন অড ব্লম্বকর রুোন্তরণঃ 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে দ্বারা সমনর্নত ঘেে 
বামফমলা কযার্ালসাইমডর র্র্ন অ্ড ব্লমকর এবিং নসটির জলমরামত প্রমবশানধ্কার উন্নত করমব ঘযখামর্ 
কনমউনর্টি ও ঘেকমহাল্ডার নর্মবশ নভনেমত নমশ্র বযবহার আবানসক এবিং বানণনজযক ভবর্ এবিং 
সবনজর্ীর্ বযবহামরর জর্য একটি ভবর্ সমনিত হমব। এর মমধ্য রমেমছ বামফমলামত আসন্ন ঘরল 
ঘেশর্, এবিং র্তুর্ র্র্ন অ্ড ব্লক এলাকার সমে তার সমিে।  
  
বসরাবকউম্বে রাম্বেের প্রর্ম সমবিত বেক্ষা ও প্রবেক্ষণ ঘকন্দ্র (Comprehensive Education and 
Training Center) বতবর করা: নসরানকউমজ উেীেমার্ নবজ্ঞার্, প্রযুনক্ত, প্রমকৌশল, নশল্পকলা, গনণমতর 
চানহো েূরমণর জর্য 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে নর্উ ইেমকন  ঘেমের প্রর্ম আঞ্চনলক 
সমনিত নশক্ষা ও জর্বল প্রনশক্ষণ ঘকন্দ্র বতনরর প্রিাব করা হমেমছ। নর্উ ইেকন  রাজয নবশ্বনবেযালে 
(SUNY) এম্পাোর ঘেে কমলজ এবিং অ্র্যার্য যার্ীে কমলজ ও নবশ্বনবেযালমের সমে অ্িংশীোনরমে 
নসরানকউজ নসটি সু্কল ঘজলা দ্বারা েনরচানলত এই ঘকন্দ্রটি অ্ঞ্চল জমুড় ছাত্র ও বানসন্দামের কামছ 
উন্নত প্রযুনক্তর অ্র্যতম জর্বল প্রনশক্ষণ কমনসূনচর নবমশষ নশক্ষাগত সুমযাগ ও অ্বযা প্রোর্ করমব। 
ঘয ভবমর্ ঘকন্দ্রটি হমব, তার সিংস্কার করমত খরমচর 98 শতািংশ বা 71.4 নমনলের্ মানকন র্ ডলার 
রাজয েনরমশাধ্ করমব। নসরানকউজ সমনিত নশক্ষা ও জর্বল প্রনশক্ষণ ঘকন্দ্র 2021 সামল ঘখালার 
কর্া রমেমছ এবিং 1,000 ছাত্র-ছাত্রীমের োশাোনশ সমামজর বানসন্দামেরও েনরমষবা প্রোর্ করমব।  
  



 

 

 ঘরাম্বচস্টাম্বর উচ্চ প্রযুবি ঘকাম্পাবর্র সম্প্রসারণ: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে গভর্নমরর 
ঘরামচোর শহমরর নতর্টি নশল্প-অ্েণী উচ্চ প্রযুনক্ত সিংযার প্রসারণ সমর্নর্ করমছর্ যা নফোর 
ঘলকমসর আঞ্চনলক অ্র্নর্ীনতমক আরও বনৃদ্ধ করমব, রমচোমরর ডাউর্োউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজামর্ 
(Downtown Innovation Zone) এবিং তার চারোমশ উচ্চ প্রযুনক্তর বাস্তুতন্ত্রমক বৃনদ্ধ করার জর্য 
গভর্নমরর অ্বযাহত প্রনতশ্রুনতর অ্িংশ নহমসমব। নশমল্পর ঘর্তৃেযার্ীে উচ্চ প্রযনুক্তর ঘকাম্পানর্গুনল 
700-র ঘবনশ কাজ বতনর করমব রমচোমর এবিং রমচোমরর শহরতনলর ইমর্ামভশর্ ঘজামর্র কামছ।  
  
ভবিষেম্বতর ের্ে চাকবরর প্রবেক্ষণ: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে কমনমকন্দ্রগুমলার ভনবষযত 
সমর্নর্ কমর যা বামফমলা এলাকাে র্র্নলযান্ড জর্বল প্রনশক্ষণ ঘকমন্দ্রর সাফমলযর উের গমড় তুলমব 
এবিং নদ্বতীে জাতীে-ঘর্তৃেযার্ীে ভনবষযত কমন ঘকন্দ্র প্রনতষ্ঠা করমব। এই ভনবষযত কমনমকন্দ্রগুনল 
ঘবসরকারী খাত, সম্প্রোেনভনেক সিংযাগুনল এবিং নর্উ ইেকন  রাজয নবশ্বনবেযালে (SUNY) / এবিং 
নর্উ ইেকন  শহর নবশ্বনবেযালে (CUNY) বযবযার সামর্ অ্িংশীোর হমব র্তুর্ স্বল্প-ঘমোেী, র্র্-
নডনে শিংসােত্র এবিং মাইমক্রা শিংসােত্র বতনর কমর নবেযমার্ কমী এবিং র্তুর্ কমী উভমেরই জর্য 
নর্মোগকতন ার েক্ষতার প্রমোজর্ীেতার দ্রুত সমাধ্ামর্র জর্য।  
  
বিভাের্ ঘমাকাম্বিলা করা এিং ের্বর্রােো বর্বিত করা  
  
MTA সািওম্বয়, িাস এিং ঘরল বসম্বস্টম্বম প্রম্বিে করা উচ্চ ঝুাঁ বকর ঘযৌর্ বর্েীির্কারীম্বদ্র বর্বষদ্ধ 
করা: এই বামজমে একটি র্তুর্ েনরমাে রমেমছ, যারা একজর্ MTA-এর যাত্রী বা কমনচারীর 
নবরুমদ্ধ ঘবআইনর্ ঘযৌর্ আচরণ বা ঘকামর্া MTA কমনচারীর নবরুমদ্ধ আক্রমণ করা অ্েরামধ্র সমে 
নতর্ বছর েযনন্ত MTA েনরবহর্ েনরমষবা বযবহার কমর এমর্ বযনক্তমক নর্নষদ্ধ করার জর্য একজর্ 
নবচারকমক এক র্ো মােকাঠি বা যতনের্ ক ' নের্, কম হমল । ঘয ঘকউ ঘসই শতন  লঙ্ঘর্ 
করমল তামের নবরুমদ্ধ আর্া অ্বমার্র্ার নর্মষধ্াজ্ঞা র্াকমত োমর। গভর্নর েরু্রাে ঘযৌর্ অ্েরামধ্র 
সামর্ জনড়ত সাম্প্রনতক কমেকটি MTA  ের্ার জবামব এই েেমক্ষমের প্রিাব কমরনছমলর্।  
  
রােে েবুলে বিম্বেষমূলক অেরাধ্ োস্ক ঘফাম্বসনর (State Police Hate Crimes Task Force) ের্ে 
অর্নায়র্: নর্উ ইেকন  রামজযর সবনত্র েক্ষোত-উমেশযপ্রমণানেত হুমনক, হেরানর্ ও সনহিংসতাে বৃনদ্ধর 
কারমণ 2018 সামল গভর্নর কতৃন ক রাজয েনুলশ নবমদ্বষমূলক অ্েরাধ্ োস্ক ঘফামসনর প্রনতষ্ঠা করা 
হে। 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে 2 নমনলের্ মানকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমছ, োস্ক 
ঘফামসনর চলমার্ কামজ সমর্নর্ করার জর্য এবিং নডনজোল নমনডোর উের র্জরোনর আমরা কমঠার 
করার জর্য যা সনহিংসতা, অ্সনহষু্ণতা, অ্নবধ্ ঘর্শা জাতীে েোর্ন এবিং সন্ত্রাসবামের প্রচার কমর।  
  
 ম্বরায়া অেিেিহারকারীম্বদ্র কাছ ঘর্ম্বক িন্দকু অেসারণ: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে 
একটি  মরাো সনহিংসতার  ের্ার েশৃয ঘর্মক বন্দুক অ্েসারমণর জর্য আইর্ প্রমোমগর অ্র্ুমমাের্ 
ঘেে। এছাড়া এটি একটি  মরাো সনহিংসতা নর্ভন র অ্েকমনমক শর্াক্ত কমরমছ ঘযর্ সনহিংসতার কর্া 
স্বীকার করার সামর্ সামর্ই নর্যনাতর্কারীরা আমেোমস্ত্রর বযবহামরর সুমযাগ হারামত োমর। উেরন্তু, 
এটি আইর্ প্রমোগকারী অ্নফসারমের ঘকামর্া বযনক্তর বানড় ঘর্মক অ্স্ত্র বামজোপ্ত করমত হমব তার 



 

 

অ্র্ুমমাের্ ঘেমব, ঘয বযনক্ত একটি অ্ভযন্তরীণ নববামের ঘর্মক উদূ্ভত একটি প্রনতরক্ষামূলক আমেমশর 
সামেমক্ষ ইমতামমধ্য অ্েরাধ্ীমত েনরণত হমেমছ।  
  
ঘফিাবর্ল অোর্ালগস বর্বষদ্ধ করা: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে প্রতযক্ষভামব কনতেে 
ঘফন্টানর্ল অ্যার্ালগমক নর্উ ইেমকন  নর্েনন্ত্রত ঘর্শা জাতীে েোর্ন নহমসমব নচনিত কমরমছ। এই 
নবনধ্মালা েনুলশ ও আইর্ প্রমোগকারী কতৃন েক্ষমক এই রাগগুমলার উৎোের্, নবক্রে, নবতরমণর 
নবরুমদ্ধ আইমর্র সমবনাচ্চ মাত্রাে মামলা করার কতৃন ে প্রোর্ করমব। প্রিানবত এই আইর্টি স্বাযয 
কনমশর্ামরর ঘেে নবভাগমক (State Department of Health) নর্েনন্ত্রত মােকদ্রমবযর তানলকাে 
অ্নতনরক্ত অ্যার্ালগ যুক্ত করার ক্ষমতাও প্রোর্ করমব, যা বাজামর উেনযত হওোর সামর্ সামর্ই 
ঘেেমক এই মারাত্মক েোমর্নর নবরুমদ্ধ রুমখ োাঁড়ামর্ামক সমর্নর্ করমব।  
  
2019 ঘফৌেদ্াবর বিচার সংস্কার আইম্বর্র সমিয়: এই বামজমে ঘফৌজোনর নবচার বযবযাে ঘযখামর্ 
অ্সামমযর কর্া বলা হমেমছ ঘসখামর্ 2019 জানমর্ সিংস্কার আইমর্ সমিে করা হমেমছ। বামজমে 
নর্নিত করা হমেমছ ঘয, নবচারকমের অ্র্ন বনহভূন ত শতন  অ্র্ুযােী মুনক্তর জর্য তামের কামছ প্রমযাজয 
ঘয নবকল্পগুনল আমছ তা জার্মত 2019 আইর্ করা হমেমছ; ঘয নবকল্পগুনলর ঘক্ষমত্র একজর্ নবচারক 
শতন যুক্ত মনুক্ত নেমত োমর তাও নর্নিত করা হমেমছ, ঘযমর্ মার্নসক স্বাযয ঘরফামরল এবিং 
কাউমন্সনলিংমে উেনযতর প্রমোজর্ীেতা আমছ এমর্ সকল ঘক্ষত্র; এবিং এটি ঘবশ নকছু অ্েরাধ্ও ঘযাগ 
কমর যা জানমর্মযাগয হমত োমর, যার মমধ্য রমেমছ ঘযৌর্ োচামরর অ্েরাধ্, 3ে ও 4র্ন নডেীর 
সন্ত্রাসবামের সমর্নমর্ অ্র্ন োচার, নশশু েমর্নাোনফ অ্েরাধ্, বারবার করা অ্েরাধ্, এবিং যারা 
অ্েরাধ্ করার ফমল মৃতুযর কারণ হমত োমর এমর্ সব অ্েরাধ্।  
  
আমাম্বদ্র গণতন্ত্রম্বক রক্ষা করা এিং সরকাম্বরর উের বিশ্বাস গম্বি ঘতালা  
  
বর্কেতম বর্িনাচম্বর্র ঘক্ষম্বত্র স্বয়ংবক্রয় মোরু্য়াল ঘরকডন স প্রম্বয়াের্: ঘেে জমুড় প্রনতটি 
প্রনতমযানগতাে নর্বনাচমর্র ফলাফমলর অ্খণ্ডতার প্রনত আযা ঘজারোর করার জর্য, 2021 অ্র্ন 
বছমরর নর্বনাহী বামজে কখর্ স্বেিংনক্রে বযালে েুর্ঃনর্রীক্ষণ শুরু করমব এবিং কীভামব এই 
েুর্ঃনর্রীক্ষণ েনরচানলত হমব তার প্রনক্রোটি রােবযােী মার্েণ্ড প্রনতষ্ঠা করার আইর্ প্রবতন র্ 
করমব। সমি ঘেেবযােী নর্বনাচমর্র একটি স্বেিংনক্রে েুর্ঃনর্রীক্ষণ মার্েণ্ড প্রমোজর্ ঘযখামর্ প্রার্ী 
বা বযালে প্রিামবর জর্য নবজমের মানজন র্ নহমসমব প্রনতমযানগতাে প্রাপ্ত সমি ঘভামের 0.2 অ্িংশ 
হমব। অ্র্য সব নর্বনাচমর্ একটি স্বেিংনক্রে েুর্গনণর্ার প্রমোজর্ হমব যার মমধ্য একটি প্রার্ী বা 
বযালে প্রিামবর জর্য নবজমের মানজন র্ নহমসমব ঘমাে ঘভামের 0.5 শতািংশ হমব।  
  
2020 আদ্মশুমাবর প্রবতটি বর্উ ইয়কন াম্বরর গণর্া: আসন্ন 2020 আেমশুমানরমত প্রনতটি নর্উ 
ইেকন বাসীর সষুু্ঠ ও সমূ্পণন গণর্া নর্নিত করমত 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে অ্নতনরক্ত 
তহনবল নবনর্মোগ করমব। এই অ্র্নাের্ ঘেেবযােী প্রচারণার জর্য করা হমব ঘযর্ আেমশুমানর 
সম্পমকন  জর্গণমক অ্বনহত করা যাে, বানসন্দামের প্রশ্নাবলী ঘশষ করমত উৎসানহত করা এবিং 
সহজগময র্ে এমর্ কনমউনর্টির কামছ ঘেৌাঁছামর্া যাে।  
  



 

 

বডসম্বলাোর আইর্ ঘোরদ্ার করা: 2016 সামলর জরু্ মামস, রাজর্ীনতমত বনধ্নত স্বেতার 
অ্ভামবর মমধ্য, গভর্নর কুওমমা লযান্ডমাকন  নসটিমজর্স ইউর্াইমেড বর্াম ঘফডামরল নর্বনাচর্ কনমশর্ 
(Citizens United v. Federal Election Commission) নসদ্ধামন্তর ঘপ্রনক্ষমত র্ীনত সিংমশাধ্র্ 
আইর্মক অ্েসর কমরর্ যার ফমল কযামম্পইমর্র আনর্নক নর্েমকার্ুর্ ঘজারোর হে। নসমর্ে ও 
অ্যামসম্বনল উভে যামর্ র্ীনত সিংমশাধ্র্ নবল োশ হওোর ের, গভর্নর নর্উ ইেকন  নর্বনাহী আইর্ § 
172 (New York Executive Law § 172) স্বাক্ষর কমরর্, এমর্ সব রাজনর্নতক সম্পকন  ও 
আচরণ যা প্রভাবশালী নহমসমব ভামলামমতা েনরনচত নকন্তু আড়ামল ঘর্মকই কাজ করমতা তার 
নডসমক্লাজার আবশযক কমরর্। 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে গভর্নর কুওমমা 501(c)(3) 
এবিং 501(c)(4) প্রনতষ্ঠামর্র জর্য নরমোটিন িং প্রনক্রোমক চলমার্ রাখার গুরুে নেমে এই আইর্মক 
শনক্তশালী কমরর্।  
  
ের্স্বাস্থে বিকাে করা  
  
SUNY বকওবরং অোলম্বঝইমার'স ঘহলর্ কর্ম্বসাটিন য়াম (Curing Alzheimer's Health Consortium) 
প্রবতষ্ঠা। এই কর্মসাটিন োম নজর্ সর্াক্ত করমত কাজ করমব যা আলঝাইমামরর নবকামশর জর্য 
বনধ্নত ঝুাঁ নকর েূবনাভাস ঘেে এবিং আলজাইমামরর জর্য র্তুর্ ঘর্রানেউটিক নচনকৎসা এবিং 
নর্রামমের নবকামশর সুমযাগগুনল সর্াক্ত করার জর্য প্রকল্প এবিং গমবষণাে সরকারী এবিং ঘবসরকারী 
গমবষণা প্রনতষ্ঠামর্র সামর্ সহমযানগতা করমব। কর্মসাটিন োমমর লক্ষয হমব 1 নমনলের্ ঘলামকর 
ঘজমর্টিমক্সর মযাে বতনর করা, যারা 5 বছমরর ঘবনশ সমে ধ্মর ভূগমছর্ বা আলমঝইমার ঘরামগ 
আক্রান্ত হওোর ঝুাঁ নকমত আমছর্। তমর্যর এই র্তুর্ সম্পে গমবষকমের সমর্নর্ করমব উন্নত 
করমত এই ঘরামগর জর্য নচনকৎসা ও নর্রামে।  
  
ঘরাগীম্বদ্র ক্ষমতায়ম্বর্র ের্ে স্বাস্থেম্বসিা খরম্বচ স্বচ্ছতা িৃবদ্ধ করার ের্ে স্বাস্থেখাম্বত স্বচ্ছতার 
ওম্বয়িসাইে: ঘভাক্তারা ঘযর্ সহমজ অ্মিষণ কমর স্বাযযমসবা খুাঁমজ ঘেমত োমর, ঘসজর্য 2021 অ্র্ন 
বছমরর নর্বনাহী বামজে ঘভাক্তা- বান্ধব, ওোর্-েে ওমেবসাইে নর্মনাণমক সমর্নর্ কমর, যার র্াম 
NYHealthcareCompare, ঘযখামর্ নর্উ ইেকন বাসী ঘেে জমুড় হাসোতালগুমলামত স্বাযযমসবা প্রনক্রোর 
খরচ এবিং মার্ সম্পমকন  সহমজ তুলর্া করমত োরমব। এই ওমেবসাইেটি স্বাযয নবভাগ, আনর্নক 
েনরমষবা নবভাগ এবিং নর্উ ইেকন  ঘেে নডনজোল অ্যান্ড নমনডো সানভন মসস ঘসন্টার বতনর করমব।  
  
বেক্ষার্ীম্বদ্র মার্বসক স্বাস্থে ঘপ্রাগ্রাম: এই বামজে সম্প্রনত সু্কল বমন্ধর আমলামক নশক্ষার্ীমের 
মার্নসক স্বামযযর সুরাহা করমত সু্কল নডনিক্টগুমলামত অ্র্ুোর্ বাবে 10 নমনলের্ মানকন র্ ডলার 
প্রোর্ কমর। এই অ্র্ুোর্ নশক্ষার্ীমের মার্নসক স্বাযয সিংক্রান্ত সুমযাগ-সুনবধ্াে অ্যামক্সস উন্নত করার 
উমেমশয করা হমেমছ এবিং যামের রমা অ্নভজ্ঞতা আমছ যা তামের নশক্ষার অ্নভজ্ঞতাে 
ঘর্নতবাচকভামব প্রভানবত কমর ঘসই নশক্ষার্ীমের সহােতা করমত এই অ্র্ুোর্ করা হমেমছ। এই 
ঘপ্রাোম মার্নসক স্বাযয অ্নফস কতৃন ক েনরচানলত হমব এবিং ঘেে নশক্ষা নবভামগর সামর্ েরামশন 
কমর উন্নত করা হমব।  
  
উচ্চবেক্ষায় বিবর্ম্বয়াগ ও বেক্ষার্ী ঋণগ্রহীতাম্বদ্র রক্ষা করা  



 

 

  
সুম্বযাগ ঘপ্রাগ্রাম্বম বিবর্ম্বয়াগ: শুধ্ু টিউশর্ নেমে সহােতা করার জর্য ঘপ্রাোমমক উন্নত করার ঘচমে, 
গভর্নর অ্নতনরক্ত ঘপ্রাোম সমর্নর্ এবিং বতনর কমরনছমলর্ ঘযর্ নশক্ষার্ীমের উেনযনত খরচ কমামর্া 
যাে এবিং নশক্ষার্ীমের অ্র্র্য নশক্ষাগত চযামলঞ্জ ঘমাকামবলাে সহােতা করা যাে। এর মমধ্য রমেমছ 
োঠয বইমের নকছু খরচ হ্রাস বা বজন র্ করার জর্য উন্মুক্ত নশক্ষা নরমসামসন সুমযাগ-সুনবধ্া 
উমেখমযাগয হামর বৃনদ্ধ করা এবিং SUNY এবিং CUNY-ঘত খােয মজেু র প্রসানরত করা। 2021 
অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে উচ্চ নশক্ষাে সুমযাগ প্রসানরত ঘপ্রাোম এবিং প্রনশক্ষণ ঘকমন্দ্রর জর্য 213 
নমনলের্ মানকন র্ ডলার সহজলভয করমব, যা 2012 অ্র্নবছমরর তুলর্াে 57 শতািংশ বৃনদ্ধ করা 
হমেমছ।  
  
লাভের্ক কম্বলম্বের ের্ে স্বচ্ছতা এিং দ্ায়িদ্ধতার প্রম্বয়াের্: 2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজে 
একটি লাভজর্ক কমলমজর জবাবনেনহতা কমনসূনচর উমেযাগমক অ্ন্তভুন ক্ত কমরমছ যা এই সু্কলগুনলমত 
আমামের নশক্ষার্ীরা ভামলা ঘসবা োমে নক র্া তা নর্নিত করার জর্য স্বেতা এবিং ফলাফমলর 
নেমক ঘফাকাস কমর। অ্সিংখয গমবষণাে ঘেখা ঘগমছ ঘয, এই লাভজর্ক কমলজগুনল নশক্ষার্ীমের 
ঘর্নতবাচক ফলাফমলর সামর্ সম্পকন যুক্ত, নবমশষ কমর নর্ম্ন আমের, সিংখযাল  ুএবিং মনহলা 
নশক্ষার্ীমের জর্য এটি নবমশষভামব প্রমযাজয। এই প্রনতষ্ঠার্গুনলমত করোতা তহনবমলর 45 নমনলের্ 
মানকন র্ ডলার ঘপ্ররমণর জর্য আমামের োেবদ্ধতা ও স্বেতার উচ্চতর মাত্রা প্রমোজর্। এই বামজে 
এরূে লাভজর্ক সু্কলগুনল ঘর্মক তামের নশক্ষার্ীমের জর্য ইনতবাচক ফলাফল প্রেশনর্ আশা কমর 
এবিং তহনবল ও অ্র্নােমর্র ঘমৌনলক প্রকাশ, নসনর্ের ঘর্তৃে এবিং মানলকার্া ক্ষনতেূরণ েযামকজসহ 
ঘযমকামর্া প্রাসনেক ঘবার্াস এবিং ইর্মসর্টিভ অ্ন্তভুন ক্ত করমব। এছাড়া, এই সকল নবমবকবনজন ত সু্কল 
যারা নশক্ষার সুমযাগমক কামজ লানগমে অ্বসরপ্রাপ্ত বসনর্কমের প্রলুব্ধ কমর ঘসই নর্উ ইেকন  বসনর্কমের 
রক্ষা করমত, গভর্নর লাভজর্ক সু্কমলর স্বেতা নর্নিমত ঘভমেরার্ সানভন মসস েপ্তমরর সামর্ কাজ 
করমব, নশক্ষাে ঘেে এবিং ঘফডামরল অ্েীকার নক তা স্বষ্ট করমত সুমযাগ-সুনবধ্া শর্াক্ত করমব 
এবিং নর্উ ইেকন  অ্বসরপ্রাপ্ত বসনর্করা যামত লাভজর্ক নশক্ষার এই ঘক্ষত্র ঘর্মক সুরনক্ষত র্ামক তা 
নর্নিত করমব।  
  
সম্পরূক েবুি সহায়তা ঘপ্রাগ্রাম্বমর (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
সুবিধ্ায় কম্বলে বেক্ষার্ীম্বদ্র তাবলকাভুবির সম্প্রসারণ: গভর্নর কমলজ নশক্ষার্ীমের মমধ্য খােয 
নর্রােোহীর্তা কমামর্ার জর্য কাজ কমরমছর্, ঘযর্ তারা তামের গমবষণাে মমর্ামযাগ নেমত এবিং 
সফলভামব েযাজমুেে সম্পন্ন করমত োমর। এই প্রমচষ্টা অ্বযাহত রাখার জর্য, অ্যােী ও প্রনতবন্ধী 
সহােতা েপ্তর (Office of Temporary and Disability Assistance) র্ীনত প্রনতষ্ঠা করমব, যামত 
কনমউনর্টি কমলমজর নশক্ষার্ীরা অ্ন্তত কযানরোমর অ্ধ্ন-সমে এবিং কানরগনর নশক্ষা ঘকামসন 
র্াকাকালীর্ SNAP নডমলর ঘযাগযতা অ্জন মর্র জর্য 20  ণ্টা সাপ্তানহক কাজ করার প্রমোজর্ীেতা 
ঘর্মক অ্বযাহনত ঘেমত োমর। এই র্ীনত েনরবতন মর্র ফমল SNAP এ নর্ম্ন আমের কমলজ নশক্ষার্ীর 
অ্িংশেহণ বৃনদ্ধ হমব, যার ফমল তামের প্রমোজর্ীে েুনষ্টর সনুবধ্া প্রোর্ করা যামব এবিং তামের 
কমলজ সাটিন নফমকশর্ বা নডেী প্রানপ্তর সম্ভাবর্া বৃনদ্ধ োমব।  
  



 

 

বেক্ষার্ী ঘলাণ ত্রাণ সংস্থাগুবল ঘর্ম্বক আেবেের্ক এিং প্রতারণামূলক অভোস িন্ধ করা: গভর্নর 
কুওমমা, নর্উ ইেকন  নশক্ষার্ীমের জর্য আনর্নক সহােতা এবিং ঋণ মওকুফ প্রনতনষ্ঠত কমরমছর্ যা ঋণ 
মওকুফ কাযনক্রম (Get on Your Feet Loan Forgiveness Program) প্রনতষ্ঠা করার মাধ্যমম 
করা হমেমছ—এটি জানতর একমাত্র রােীে েৃষ্ঠমোষকতাে প্রমোজর্নভনেক ঋণ মওকুমফর কাযনক্রম 
এবিং যা নশক্ষার্ী ঋণ সানভন নসিং ঘকাম্পানর্গুমলার আচরমণর নবনধ্-নবধ্ার্ প্রণের্ কমর। যামহাক, 
নশক্ষার্ীমের ঋণ মওকুফ ঘকাম্পানর্র ঘর্মক নর্উ ইেকন বাসীমের রক্ষা করার জর্য অ্নতনরক্ত সুরক্ষা 
প্রমোজর্ আমছ, ঘযমহতু তামের োহকমের ঘসবা করার একটি খারাে ঘরকডন  আমছ। এই 
ঘকাম্পানর্গুনল সাধ্ারণত নশক্ষার্ী ঋণেহীতামক উমেখমযাগয হামর অ্নধ্ক নফ চাজন  কমর যনেও তারা 
নশক্ষার্ীমের একটি একক ঋণ বা নবকল্প েনরমশাধ্ বযবযার মমধ্য একানধ্ক নশক্ষার্ী ঋমণর সমে 
সহােতা করার প্রনতশ্রুনত ঘেে। ঋণেহীতা অ্বশয অ্মর্ক সমে নবর্ামূমলয সরকানর কমনসূনচর 
মাধ্যমম একই ফলাফল অ্জন র্ করমত োমরর্। এই বামজে নর্উ ইেমকন র নশক্ষার্ীমের ঋণ মওকুফ 
নশমল্পর জর্য আইর্ নর্ধ্নারমণর মার্ প্রিাব করমব।  
  
আমাম্বদ্র অর্নবর্বতক প্রিৃবদ্ধ ও সামাবেক অগ্রগবত অিোহত রাখা  
  
প্রচবলত মেবুর: এটি প্রমোজর্ীে ঘয, ঘযসকল বযনক্তগত প্রকমল্পর কমী উমেখমযাগয েনরমাণ সরকানর 
ভতুন নক ঘেমে র্ামকর্ তামেরমক প্রচনলত মজনুর প্রোর্ করা হমব। 5 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর ঘচমে 
বড় বযনক্তগত প্রকল্প ঘযখামর্ অ্ন্তত 30 শতািংশ নর্মনাণ খরচ সরকানর অ্র্ুোর্, েযাক্স ঘক্রনডে, বা 
নর্নেনষ্ট অ্র্যার্য ইর্মসর্টিভ দ্বারা সমনর্নত প্রকমল্প প্রচনলত মজনুর প্রোর্ করমত হমব, এমর্নক নর্উ 
ইেমকন র সবমচমে বড় জাতীে নবনল্ডিং ঘপ্রাোমমর উোোর্ নহমসমব গুরুেেূণন কমীমের সুরক্ষা আমরা 
বাড়ামর্া হমব।  
  
"বর্উ ইয়কন  িাই আম্বমবরকার্" অোক্ট ("New York Buy American" Act) স্থায়ী করা: 2021 অ্র্ন 
বছমরর নর্বনাহী বামজমে বাই আমমনরকার্ অ্যাক্ট (Buy American Act) বতনর করার কর্া বলা 
হমেমছ, যার ঘমোে 2020 এনপ্রল মামস ঘশষ হমত চমলমছ, যা নর্উ ইেকন  ঘেমের জর্য একটি যােী 
উেকরণ হমব। বাই আমমনরকার্ অ্যাক্ট ঘেে এমজনন্সমের জর্য আমমনরকাে বতনর উচ্চমামর্র 
কাঠামমাগত ঘলাহা এবিং ইিাত বযবহার বাধ্যতামূলক করমব, যার ফমল ঘেমের ঘলাহা এবিং ইিাত 
নশল্পমক ক্রমাগত সহােতা করা যামব এবিং এর মধ্য নেমে আমরা ইউনর্েমর্র কমনসিংযার্ বতনর 
করমত োরব এবিং আমামের েনরকাঠামমা প্রকল্প ভনবষযমত ঘয েী নযােী হমব তা নর্নিত করমত 
োরব।  
  
বর্রােদ্ ও সাশ্রয়ী িোংবকং ঘসিা, ঋণ ও আবর্নক বেক্ষায় প্রম্বিোবধ্কার প্রসাবরত করা: 2021 
অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে নর্উ ইেমকন র কনমউনর্টি ঘডমভলেমমন্ট ফাইর্যানন্সোল ইর্নেটিউশর্ 
তহনবলমক (Community Development Financial Institutions Fund, CDFI) সহােতার জর্য 
োাঁচ বছমরর জর্য 25 নমনলের্ মানকন র্ ডলার র্তুর্ অ্র্নাের্ নহমসমব নবনর্মোগ কমরমছ। CDFI 
অ্মর্ক সমে নর্ম্ন আমের এলাকাে এবিং ঘেে জমুড় ঘসবা বনঞ্চত কনমউনর্টিমক একমাত্র বযািংনকিং 
ঘসবা সরবরাহকারী নহমসমব কাজ কমর। CDFI এই সব কনমউনর্টির উমেমশয 30 নমনলের্ মানকন র্ 
ডলার অ্র্নাের্ কমর তহনবল গঠর্ করমব। এই অ্র্নাের্, গভর্নমরর বযােক আনর্নক প্রমবশানধ্কার 



 

 

এবিং অ্ন্তভুন নক্ত আমলাচযসূনচর অ্িংশ যা নর্রােে ও সাশ্রেী বযািংনকিং েনরমষবা, ঋণ এবিং আনর্নক 
নশক্ষাে প্রমবশানধ্কার সম্প্রসারমণর জর্য তার প্রশাসমর্র কামজর বৃনদ্ধ কমর। এই বামজমের ফমল 
ঘেেবযােী আনর্নক েনরমষবা েপ্তর (Department of Financial Services) নভনেক আনর্নক 
অ্ন্তভুন নক্ত ও ক্ষমতােমর্র কাযনালে (Office of Financial Inclusion and Empowerment) গঠিত 
হমব যার ফমল নর্ম্ন ও মধ্যম আমের নর্উ ইেকন বাসীর আনর্নক েনরমষবার চানহো েূরণ করা 
যামব।  
  
2021 অর্ন িছম্বরর বর্িনাহী িাম্বেম্বের ফোক্ট েীে  
  
চলমার্ COVID-19 মহামানর এবিং নবশ্ব অ্র্নর্ীনতমত এর অ্ভূতেূবন ঘর্নতবাচক প্রভামবর কারমণ, 
প্রণীত বামজমে অ্তযাবশযক ঘসবা এবিং ঘপ্রাোম রাখা হমেমছ, যার ফমল এই শহমরর যােী 
েনরবতন র্মক নর্নিত করা যাে, 10 নবনলের্ মানকন র্ ডলার বযে হ্রাস অ্র্ুমমাের্ কমর এবিং ঘেে 
বামজে েনরচালকমক ঘবাডন  হ্রাসকরণ েনরকল্পর্া গমড় ঘতালার জর্য এবিং সারা বছমরর জর্য 
প্রমোজর্ীে নহমসমব ঘসই েনরকল্পর্া বািবাের্ করার ক্ষমতা নেমেমছ। যনে রাজমস্ব আমরা ঘবনশ 
 ােনত েমড় তাহমল এই বামজে বছর জমুড় বযে নর্েন্ত্রমণর জর্য প্রনক্রোসমূহ ঘরমখমছ এবিং যনে 
রাজস্ব আমের ঘচমে ঘবনশ হে তাহমল খরচ বাড়ামত োরমব অ্র্বা ঘফডামরল সরকার এই ঘেমের 
রাজস্ব ক্ষনত হমল এমর্ েনরনযনতমত সমর্নর্ প্রোর্ করমব। সকল তহনবল বযে আর্ুমানর্ক 177 
নবনলের্ মানকন র্ ডলার ধ্রা হমেমছ এবিং ঘেে েনরচালর্া বযে 105.8 নবনলের্ মানকন র্ ডলার েযনন্ত 
অ্র্ুমমানেত হমেমছ, তমব অ্নতনরক্ত ঘফডামরল সহােতার অ্র্ুেনযনতমত অ্র্বা প্রতযাশার তুলর্াে দ্রুত 
অ্র্ননর্নতক েরু্রুদ্ধামরর ঘক্ষমত্র, প্রার্নমকভামব ঘমাে বযে 95.8 নবনলের্ মানকন র্ ডলার করা হমব।  
  
সু্কল এইড েরু্ঃবির্োস  
  
আমামের COVID-19 স্বাযয সঙ্কে ঘর্মক অ্সামার্য চযামলমঞ্জর কারমণ, ঘেমের জর্য 10 নবনলের্ 
মানকন র্ ডলার রাজস্ব ঘলাকসার্ কমরও সু্কমলর জর্য ঘমাে 27.9 নবনলের্ মানকন র্ ডলার সু্কল এইড 
সহােতা র্াকমব।  
  
Medicaid ও ঘহলর্ ঘকয়ার েরু্ঃবির্োস  
  
2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে Medicaid ঘপ্রাোমম সিংস্কার করা হমেমছ যা নর্নিত করমব ঘয 
এটি ভনবষযমতর জর্য আনর্নকভামব ঘেকসই হমব এবিং এটি ছে নমনলেমর্র ঘবনশ নর্উ ইেকন বাসীমক 
উচ্চমামর্র ঘসবা প্রোর্ অ্বযাহত রাখমত োরমব।  
  
Medicaid- এর খরচ 3% অ্র্বা প্রাে 500 নমনলের্ মানকন র্ ডলার বৃনদ্ধ োমব, যার ফমল ঘয 30 
শতািংশ নর্উ ইেকন বাসী স্বাযয ঘসবার জর্য Medicaid-এর উের নর্ভন র কমর তামের ক্রমাগত 
উচ্চমামর্র ঘসবা নর্নিত করা যামব। 2012 সামল গভর্নর কতৃন ক প্রনতনষ্ঠত লক্ষযমাত্রার সামর্ তাল 
নমনলমে বযে বৃনদ্ধ এখর্ নর্উ ইেকন  ঘেমের Medicaid খরচ বৃনদ্ধ জাতীে গমড়র অ্মধ্নমকরও কম, 
যা করোতামের 19 নবনলের্ মানকন র্ ডলামরর ঘচমে ঘবনশ সাশ্রে কমর।  



 

 

  
এর মমধ্য অ্মর্ক সিংস্কার ঘমনডকএইড নরনডজাইর্ টিম ঘসমকন্ড (Medicaid Redesign Team II), 
নবনভন্ন নবভামগর স্বাযয ঘসবা প্রোর্কারী, শ্রনমক, যার্ীে সরকার এবিং নশল্প প্রনতষ্ঠামর্র মানলকমের 
দ্বারা গমড় ওমঠ এবিং ঘবর্ামম সম্মনত প্রোর্ করা হমেমছ। তামেরমক এই বযবযা সিংস্কামরর জর্য 
কাজ ঘেওো হে এবিং তামের সুোনরশগুমলা গভর্নমরর নর্মেন নশকাে নর্বনন্ধত করা হে ঘযর্ তামের 
যার্ীে সরকামরর এবিং সনুবধ্ামভাগীর উের ঘকামর্া প্রভাব র্া র্ামক।  
  
2021 অ্র্ন বছমরর নর্বনাহী বামজমে অ্ন্তভুন ক্ত সিংস্কারগুনলর মমধ্য রমেমছ, হাসোতাল িাকচার 
েুর্ঃসিংস্কামরর মাধ্যমম রূোন্তর যার ফমল নবমাহীর্মেরমক উন্নততর সহােতা েনরমষবা প্রোর্ করা 
যাে এবিং অ্নধ্ক বযেবহুল হাসোতামল ভনতন  হওো ঘর্মক এবিং র্তুর্ প্রমোজর্ীেতা যা নর্েনন্ত্রত 
েনরচযনা ও েনরবহর্মক সম্প্রসানরত কমর তা ঘর্মক নবরত রাখমত প্রার্নমক ঘসবাে নবনর্মোগ 
বাড়ামর্া যাে।  
  
এই সিংস্কারটির মাধ্যমম Medicaid-এর দ্রুত বধ্নর্শীল খাত দ্বারা েনরচানলত েী নমমোেী ঘসবার 
কর্াও উমেখ করা হমেমছ। এর মমধ্য রমেমছ নর্উ ইেকন  ঘেে এর প্রমোজর্ীে ঘযাগযতার সামর্ 
অ্র্যার্য ঘেেগুনলর র্তুর্ আমবের্কারীমের জর্য ঘভাক্তামের নর্মেন নশত বযনক্তগত সহােতা ঘপ্রাোম 
এবিং বযনক্তগত যত্ন ঘসবা ও উভে ঘপ্রাোমমর জর্য নরমোটিন িং প্রমোজর্ীে ঘযাগযতার সমিে সাধ্র্ 
করা; এছাড়া, যর্াযর্ তানলকাভুনক্ত ঘযর্ নর্নিত করা যাে ঘস ঘক্ষমত্র সহােতা করার জর্য 
েনরকল্পর্ামক প্রমণাের্া নেমত সক্ষম েী নমমোেী ঘসবার ঘক্ষমত্র ঘেেবযােী তানলকাভুনক্তর হার প্রসানরত 
করা; এবিং েনরচানলত েী নমমোেী েনরচযনা ঘপ্রাোমম ঘযাগযতা ও হার নর্ধ্নারমণ ডুনেমকে প্রমচষ্টা 
অ্েসারণ কমর একটি ঘেে বযােী স্বাধ্ীর্ নর্ধ্নারক বতনর করা।  
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