অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2020 সাম্বলর এম্বেন্ডাররুপম্বরখা পপে করম্বলর্ প্রগবি ঘটাম্বর্া

10ম পেট অফ দ্ে পেট অোম্বেম্বস অিস্থায় গভর্ন র িবলষ্ঠ এম্বেন্ডা অগ্রসর কম্বরর্ োবির
প্রগবিেীল রােধার্ী বিম্বসম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর ভূ বমকাম্বক অিোিি রাখার ের্ে
21িম েিাব্দীর পবরকাঠাম্বমাম্বি বিবর্ম্বয়াগ করা, মধেবিত্ত ও ক্ষু দ্র িেিসায় কর কিনর্ করা,
সিার ের্ে বেক্ষাগি সুম্ব াগ প্রদ্ার্ করা, বর্উ ইয়ম্বকনর সিুে অর্ন র্ীবি িৃবি করা এিং সমার্
অবধকাম্বরর সুরক্ষাগুবল অগ্রসর করার সাম্বর্ গভর্ন ম্বরর এম্বেন্ডা আবর্ন ক দ্ায়িিিা পরকর্ন করা
অিোিি পরম্বখম্বে
প্রস্তািগুবলর মম্বধে রম্বয়ম্বে গািনস্থে সন্ত্রাসিাদ্ আইর্ (Domestic Terrorism Law); ' পরম্বোর মাদ্ার
পর্চার ' িন্ড আইর্ (Restore Mother Nature' Bond Act); গাাঁো বিধকরণ; সম্প্রসাবরি
এম্বেলবসওর বির্ামূম্বলে কম্বলে টিউের্; সম্বিির্ অসুস্থিার েু টি & বেশু দ্াবরদ্রীর সাম্বর্ লড়াই
(Fighting Child Poverty); 100% পসল পফার্ পবরম্বেিা অেনর্ করা; বগগ অর্ন র্ীবির শ্রবমকম্বদ্র
সুরবক্ষি করা; পভম্বটরার্ম্বদ্র গৃিিীর্িার ও আত্মিিোর পমাকাবিলা করা; ' র্াবর্ং টু িাইর্ '
আয়কর বরটার্ন বর্ম্ব্লাোর; এম্পায়ার পেের্ কমম্বেে; এবর কোর্াল পুর্ঃপবরকল্পর্া করা
2020 পেট অি দ্ে পেট িই পাওয়া াম্বি এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে তার 2020 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষণ দদ্মের্। গভর্নমরর
2020 এমজন্ডা - প্রগদত ঘটামর্া - জাদতর স্টর্তৃ ত্বস্থার্ীয় প্রস্তাবগুদেমে তার ববদিষ্ট্য েমরমে,
এগুদের মমযয হে দর্উ ইয়েন এবং স্টদ্মির গুরুত্বপূণন দবষয়গুদের স্টমাোদবো েরা যার অ্ন্তভুন ক্ত
গাহন স্থয সন্ত্রাসবাদ্ আইর্ দবমেষ চাদেত অ্পরায বৃদি পাওয়ার স্টমাোদবো েরার জর্য, 3 দবদেয়র্
মাদেন র্ ডোমরর পদরমবি সংক্রান্ত স্টবান্ড অ্যাক্ট পদরমবি পদরবতন মর্র সামে েড়াই েরার জর্য, গাাঁজা
ববযেরণ েরা, এবং ঐদতহাদসে পদরোঠামমা এবং অ্েননর্দতে উন্নয়মর্র জর্য দবদর্ময়াগ স্টযমর্
এেটি র্তু র্ এম্পায়ার স্টেির্ েমমেক্স এবং এেটি পুর্েন দিত এদর েযার্াে। গভর্নমরর এমজন্ডামত
আমরা রময়মে মযযদবত্ত পদরবারমে সাহাযয েরার পদরেির্া যার অ্ন্তভুন ক্ত এেটি সম্প্রসাদরত
দবর্ামূমেযর েমেজ টিউির্ স্টপ্রাগ্রাম, দগগ ইমোর্দম েমীমদ্র জর্য সুরক্ষা, স্টবতর্ সহ অ্সুস্থতার েু টি
এবং মযযদবত্ত দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র এবং ক্ষু দ্র বযবসাগুদের জর্য েমরর োড়।

"আমামদ্র রামজযর জাহামজর অ্বস্থা দবগত দ্িেগুদের তু ের্ায় িদক্তিােী অ্বস্থায় আমে, দেন্তু
আমরা স্টয সমুমদ্র চমেদে তা অ্তযন্ত দ্ুমযনাগপূণন যা আমরা এর আমগ স্টদ্দিদর্। উমেগ, অ্দবচার আর
হতািার স্টেউ বইমে, যা স্টক্রায আর দবভাজমর্র বাতামসর ফমে েদড়ময় পড়মে এবং রাজনর্দতে ও
সামাদজে ঝড় সৃদষ্ট্ হমে, দেন্তু এই স্টসই সময় যির্ দর্উ ইয়েন মে স্টর্তৃ ত্ব স্টদ্িামর্ার জর্য এবং
এেটি দবপন্ন জাদতমে পে স্টদ্িামর্ার জর্য আহ্বার্ জার্ামর্া হমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "দর্উ
ইয়েন জাদতর অ্গ্রগতীর রাজযার্ী এবং এই বের আবার আমামদ্র স্টসই দর্য়দত পূরণ েরমত হমব।
এেসমে োজ েমর আমরা জাতীর স্টসরা প্রগদতিীে রাজয সরোমরর স্টিতাব অ্জন র্ েমরদে। আমরা
এেসামে আমরা স্টবদি সম্পন্ন েমরদে যা আমরা েির্াও েরমত পাদরদর্ এবং এির্ আমামদ্র আরও
স্টবদি দেেু েরমত হমব। আমামদ্র বতন মার্ চযামেঞ্জগুদে েঠির্ - দেন্তু এটা এমর্ দেেু র্য় যা
দর্উ ইয়েন সামোমত পারমব র্া। এ বের আমরা অ্েননর্দতে প্রবৃদি ও সামাদজে অ্গ্রগদতর এেটি
এমজন্ডা যা জেবায়ু পদরবতন মর্র জর্য এেটি জাদতমে স্টর্তৃ স্থার্ীয় প্রদতদক্রয়া প্রস্তাব েমর এবং দর্উ
ইয়েন বাসীমদ্র দর্রাপদ্ রামি, তার সাহামযয উমেগ ও হতািা সৃদষ্ট্োরী দবষয়গুমোর স্টমাোদবো
েরমত োেমবা। এটি এেটি িক্তমপাক্ত এমজন্ডা - দেন্তু আমরা এগুদে সব েরমত পাদর। আমামদ্র
রাজয সরোর অ্সম্ভবমে সম্ভব েমরমে বার বার এবং এ বেরও আমরা আবার তা েরব।"
2020 সাম্বলর অগ্রগবি ঘটাম্বর্ার িাইলাইটগুবল
পিট ক্রাইম আবি-পটরবরেম অোক্ট পাে করা: দর্উ ইয়মেন ইহুদদ্ দবমেষী ও অ্র্যার্য ববষমযমূেে
আক্রমমণর দবরদক্তের সংিযার েো বেমত দগময় গভর্নর এেটি প্রেম সাদরর স্টদ্িীয় সন্ত্রাসবাদ্
আইমর্র প্রস্তাব রািমের্ যার অ্ন্তভুন ক্ত হমব দবমেষ চাদেত গণসদহংসতা, এেটি র্তু র্ A-1 স্টেদণর
অ্পরায যার িাদস্ত হমব পামরােদবহীর্ভামব যাবজ্জীবর্ োরাদ্ণ্ড। গভর্নর আরও প্রস্তাব েরমের্
দর্উইয়েন স্কু েগুমো র্াগদরে মূেযমবায ও রামজযর সমৃি ববদচমের ইদতহাস ও যমীয় স্বাযীর্তার
দিক্ষা স্টদ্য় এমর্ পাঠযক্রম যুক্ত েমর। রাজয জুমড় স্কু মের দিশুমদ্র স্টিিার গন্তবয দহমসমব হমোেে
সম্পদেন ত ইহুদদ্ ঐদতমহযর জাদ্ুঘর সম্প্রসারমণর পদরেির্া গমড় তু েমব বযাটাদর পােন দসটি েতৃন পক্ষ
(Battery Park City Authority)।
3 বিবলয়র্ মাবকনর্ র্লাম্বরর 'পরম্বোর মাদ্ার পর্চার' িন্ড অোক্ট বিবর করা: চরম আবহাওয়ার
র্তু র্ বাস্তবতা এে র্তু র্ প্রদতদক্রয়ার দ্াবী জার্ায়। পদরমবি পুর্রূিামর দবদর্ময়াগ দর্উ ইয়মেন র
অ্বযাহত অ্েননর্দতে সাফমেযর জর্য অ্পদরহাযন। এই বের গভর্নর কুওমমা স্টরমোর মাদ্ার স্টর্চার
শুরু েরমবর্ - যা বাসস্থার্ পুর্রূিার এবং বর্যা হ্রামসর জর্য জাদতর সবমচময় আক্রমণাত্মে
েমনসূদচ, যার আংদিেভামব অ্েনায়র্ েরা হময়মে 3 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর পদরমবিগত বন্ড
আইমর্র মাযযমম।
কমন রি বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র ের্ে সম্বিির্ অসুস্থিার েু টির িেিস্থা প্রবিষ্ঠা করা: দর্উ ইয়মেন র স্বি
স্টবতমর্র েমীমদ্র আরও ক্ষমতায়র্ েরার জর্য এবং রামজযর সমস্ত উপমভাক্তামে রক্ষা েরমত
গভর্নর কুওমমা দর্দিত েরমবর্ স্টয সমস্ত েমনরত দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র অ্সুস্থতার েু টির সুমযাগ
পার্। পাাঁচ স্টেমে 99 জর্ েমী সহ বযবসাগুদে তামদ্র েমীমদ্র অ্ন্তত পাাঁচ দদ্র্ চােদর-সুরদক্ষত
সমবতর্ অ্সুস্থতার েু টি প্রদ্ার্ েরমবর্ প্রদত বের এবং 100 জর্ েমী বা তার স্টবদি সহ
বযবসাগুদে অ্ন্তত সাত দদ্র্ সমবতর্ অ্সুস্থতার েু টি প্রদ্ার্ েরমব প্রদত বের। আমরা স্টোট

বযবসাগুদে, চার বা তার েম সংিযে েমী সহ, প্রদত বের তামদ্র েমীমদ্র পাাঁচ দদ্র্ চােদরসুরদক্ষত স্টবতর্দবহীর্ অ্সুস্থতার েু টির গযারাদি স্টদ্মবর্। স্টোট বযবসায়ীরা যারা ইদতমমযযই
অ্সুস্থতার েু টি প্রদ্ার্ েরমের্, তা েরমত সক্ষম হমবর্।
গাাঁো বিধকরণ: গভর্নর কুওমমা গাাঁজা ববয েরার জর্য এেটি সমদিত দর্য়ন্ত্রে পিদতর প্রস্তাব
েমরমের্, এেটি র্তু র্ গাাঁজা বযবস্থাপর্ার অ্দফস (Office of Cannabis Management) বতদর
েমরমের্ যারা গাাঁজা দর্য়ন্ত্রমণ দবমিষজ্ঞ হমবর্ - গাঞ্জার দচদেৎসাগত, প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্টহম
স্টপ্রাগ্রামগুদের তত্ত্বাবযার্ েরমবর্। এই প্রস্তামব সামাদজে সমতা সহ োইমসন্স প্রদ্ামর্র সুমযাগগুদের
প্রিাসর্ েরমবর্, এেটি সমমাদেে প্রাপ্তবয়স্কমদ্র বযবহামরর বাজার োঠামমা বতদর েরমব এবং
পুাঁদজর প্রমবিাদযোমরর মাযযমম বাজার প্রমবমির সুগম েরমব, উমদ্যাক্তামদ্র প্রযুদক্তগত সহায়তা এবং
ইঙ্কুইমবির্ সুদবযা প্রদ্ার্ েরমব। এই প্রস্তাবটিমত স্টয সেে বযদক্ত ও সম্প্রদ্াময়র ক্ষদত হময়মে
সামঞ্জসযহীর্ভামব দর্দষিেরমণর োরমণ, তামদ্র স্টক্ষমে অ্তীমতর ক্ষদতগুদেও সংমিাযর্ েরা হমব।
জর্স্বাস্থয সুরদক্ষত েরমত প্রস্তাবটি 21 বের বা তার স্টবদি বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমদ্র গাাঁজার পণয দবদক্র
েরার সীমাদয়ত েমরমে, এবং সব গাাঁজার পণয পযামেদজং, স্টেমবে, দবজ্ঞাপর্ এবং পরীক্ষার উপর
েমঠার গুণমার্ এবং দর্রাপত্তা দর্য়ন্ত্রণ স্থাপর্ েমরমে। পার্শ্নবতী রাজয, োমর্েটিোট, দর্উ জাদসন ও
স্টপর্দসেমভদর্য়ার সমে সমিয় স্টরমি এসব প্রমচষ্ট্া েরা হমব। এোড়াও, স্টেট ইউদর্ভাদসনটি অ্ফ
দর্উ ইয়েন (State University of New York, SUNY) এবং অ্র্যার্য দবমিষজ্ঞ অ্ংিীদ্ারমদ্র
সমে দবজ্ঞার্, গমবষণা ও দিক্ষার জর্য প্রেম এেটি স্টলাবাে গাাঁজা এবং স্টহম্প স্টসিার বতদরর প্রস্তাব
স্টদ্মবর্ গভর্নর।
ক্ষু দ্র িেিসার ের্ে কম্বরর িার কবমম্বয় আর্া: রামজযর িক্তসমেন অ্েননর্দতে প্রবৃদি এবং চাকুদর
সৃদষ্ট্র স্টরেডন অ্বযাহত রািমত গভর্নর কুওমমা ক্ষু দ্র বযবসায়ীমদ্র জর্য বযাপে ের োমণর প্রস্তাব
েরমবর্, যার মমযয রময়মে - ক্ষু দ্র বযবসায়ীমদ্র জর্য েরমপামরট েমরর হার 6.5 িতাংি স্টেমে
েদমময় 4 িতাংি েরা; েৃ ষে ও এেমাে অ্দযেতন ামদ্র জর্য বতন মার্ আময়র োড় দতর্গুর্ েরা
েৃ ষেমদ্র জর্য দবদর্ময়াগ ের ঋণ স্টফরতমযাগয েরা; আর এস েরমপামরির্গুমোমে িাদস্তর
আওতাযর বাইমর দর্ময় যায় আর্ুমাদর্ে ের েম পদরমিায েরার জর্য।
অিোিি মধেবিম্বত্তর কর কিনর্: দমডে-ক্লাস দর্উ ইয়েন ামরর জর্য বযদক্তগত আয়েমরর হার েম
েরা অ্বযাহত রািমবর্ গভর্নর কুওমমা। 2020 সামে প্রণীত বহু বেমরর ের েতন র্ তৃ তীয় বষন
2016, আয়েমরর হার 6.85 িতাংি স্টেমে 6.09 িতাংিমত েদমময় আর্া হময়মে
40,000- 150,000 মাদেন র্ ডোর আময়র সাদরর েরদ্াতামদ্র জর্য এবং 6.1 িতাংিমত েদমময়
আর্া হময়মে 150,000 - 300,000 মাদেন র্ ডোর আময়র সাদরমত। এই োড়গুদে এই বের 1.8
দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর স্টবদি সঞ্চয় েরমত স্টদ্মব দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র বমে আিা েরা হয়।
উপরন্তু, আয়েমরর হার 26,000 স্টেমে 150,000 মাদেন র্ ডোমরর সাদরমত উপাজন র্োরীমদ্র জর্য
5.5 িতাংমি েমম আসমব এবং 150,000- 300,000 আময়র সাদরর মার্ুষমদ্র জর্য 6 িতাংমি
স্টর্মম আসমত োেমব। যির্ োড়গুদে পুমরাপুদর স্টফজ-ইর্ েরা হমব, তির্ মযযদবত্ত েরদ্াতামদ্র
আয়েমরর হামর 20 িতাংি পযনন্ত োড় স্টদ্ওয়া হমব, যার পদরমাণ অ্র্ুমার্ েরা হয় 4.2 দবদেয়র্
মাদেন র্ ডোর হমব বাদষনে সঞ্চময় 6 দমদেয়র্ দ্াদিেোরীর জর্য 2025 সামের মমযয। র্তু র্ হার

স্টফজ-ইর্ হওয়ার সামে, এটি হমব 70 বেমরর মমযয স্টেমটর মযযদবত্ত স্টেণীর জর্য সবনদর্ম্ন ের
হার।
স্বল্প পময়াদ্ী চু বির অর্ন র্ীবির শ্রবমকম্বদ্র সুরবক্ষি করাঃ এ বের জর্বমের এে উমেিমযাগয
িতাংি র্তু র্ "স্বি-চু দক্তর অ্েনর্ীদত" সংক্রান্ত চােদরমত োেমব। এই উদ্ীয়মার্ িাত আেষনণীয়
স্টভাক্তা উদ্ভাবর্মে উদ্দীদপত েমরমে, তমব বহু স্বি-চু দক্তর অ্েনর্ীদতর েমীরা দর্উ ইয়মেন র প্রণয়র্
েরা আইমর্র েমী সুরক্ষা এবং অ্দযোরগুদে স্টেমে বদঞ্চত োরণ এই আইর্টি অ্েনর্ীদতমত হওয়া
পদরবতন র্গুদে তার আওতাভু ক্ত েমরদর্। েদমে ও দর্ময়াগদ্াতামদ্র জর্য সমবনাত্তম েমনস্থামর্র সমেনর্
অ্বযাহত রািমত গভর্নর কুওমমা এমর্ আইর্ চােু েরমবর্ যামত েমর দর্উ ইয়মেন র সেে েমীরা
স্টমৌদেে েমনচারী সুরক্ষা প্রাপ্ত হর্ এবং গুরুত্বপূণন দর্রাপত্তার জাদেোর প্রমবিাদযোর প্রাপ্ত হর্।
বেেম্বির দ্াবরম্বদ্রর সাম্বর্ লড়াই করা: গভর্নর কুওমমা এম্পায়ার চাইল্ড টযাক্স স্টক্রদডমটর (Empire
Child tax credit) এেটি উমেিমযাগয সম্প্রসারমণর প্রস্তাব েমরমের্। বতন মামর্ দর্ম্ন আময়র
পদরবামরর জর্য এই গুরুত্বপূণন স্টক্রদডট শুযু 4-16 বের বয়সী দিশুমদ্র স্টক্ষমে প্রমযাজয। এই প্রস্তাব
এই অ্র্যাযয স্টভদ্ামভদ্ দ্ূর েরমব এবং 50,000 মাদেন র্ ডোমরর দর্মচ উপাজন র্ েমর এমর্ 0-3
বেমরর মমযয দিশু সহ পদরবারগুদের প্রদত এই টযাক্স স্টক্রদডট সম্প্রসাদরত েরমব। এর ফমে চার
বেমরর েম বয়সী দিশু সহ প্রায় 400,000 েদমে স্টেণীর পদরবামরর প্রদত পদরবার দপেু এেটি
গড় 400 মাদেন র্ ডোর সুদবযা প্রদ্ার্ েরমব - প্রায় 172,500 দতর্ বেমরর স্টবদি বয়মসর দিশু
সহ পদরবার এেটি অ্দতদরক্ত সুদবযা োভ েরমব এবং 225,500 দতর্ বের বা তার েম বয়সী
দিশু সহ পদরবার এই সুদবযা পামবর্ প্রেম বার।
বিদ্ূেবিক ার্িাির্ প্রসাবরি করম্বি ব্লু বরির্ টাস্ক পফাসন (Blue Ribbon Task Force) এম্পোম্বর্ল
করা: গভর্নর কুওমমা দবংহামটর্ দবর্শ্দবদ্যােময়র ড. এম েযার্দে হুইটিংহযামমর স্টর্তৃ মত্ব এেটি
ইমেেদিে স্টভদহমেে (ইভ) প্রযুদক্ত টাস্ক স্টফাসন প্রস্তুত েরমবর্ - ড. এম েযার্দে হুইটিংহযাম
দেদেয়াম আয়র্ বযাটাদরমত োমজর জর্য রসায়মর্ 2019 সামে স্টর্ামবে পুরস্কার স্টপময়দেমের্ - এবং
এর সহ-সভাপদতত্ব েমর NYSERDA গমবষণা ও উন্নয়মর্র সুমযাগ সর্াক্ত েরমত এবং দর্উ ইয়েন
রাজয জুমড় পদরবহর্ উদ্ভাবর্ অ্েনর্ীদত প্রসাদরত েরমত।
বর্উইয়কন েুম্বড় পসলুলার কভাম্বরে বর্বিি করা: গভর্নর কুওমমা এেটি বযাপে পদরেির্া চােু
েরমবর্ দর্উ ইয়েন মে পূণন স্টসেুোর পদরমষবার েভামরজ প্রদ্ার্ েরার পমে স্থাপর্ েরার জর্য।
এোড়াও স্টপৌর মাদেোর্াযীর্ পদরোঠামমা রাজয জুমড় পরবতী প্রজমের স্টোট স্টসে প্রযুদক্তর
প্রদমতেরমণর জর্য আইর্ অ্গ্রসর েরমবর্ এবং অ্দর্ভন রমযাগয স্টসে েভামরজ উপদস্থত বমে
দর্যনাদরত এোোয় স্টবসরোদর স্টসেুোর পদরোঠামমা দবোমির জর্য দেেু দর্য়ন্ত্রর্ সংক্রান্ত উন্নয়র্
আওমেনর্ েরমব।
আম্বরা মধেবিত্ত পবরিাম্বর বির্ামূম্বলে কম্বলে টিউের্ সম্প্রসাবরি করা: আমরা মযযদবত্ত পদরবামরর
োমে এমক্সেদসওর বৃদত্তর (Excelsior Scholarship) সুমযাগ-সুদবযা সম্প্রসারমণর জর্য গভর্নর
কুওমমা দর্উ ইয়মেন র পদরবারগুমোর জর্য এমক্সেদসওমরর স্টযাগযতা স্টমাট পাদরবাদরে উপাজন র্

125,000 মাদেন র্ ডোর স্টেমে 150,000 মাদেন র্ ডোর পযনন্ত বাড়ামর্ার প্রস্তাব েরমের্। স্টেমিাল্ড
বাড়ামর্ার ফমে 230,000 এর স্টবদি, বা প্রায় 58 িতাংি দর্উ ইয়মেন র বাদসন্দা োে-োেীরা
এেটি SUNY বা CUNY েমেজ টিউির্ দবর্ামূমেয পামব।
পভম্বটরার্ ও আইর্েৃঙ্খলা রক্ষাকারীম্বদ্র আত্মিিো ও গৃিিীর্িার পমাকাবিলা করা: আত্মহতযা
প্রদতমরায প্রমচষ্ট্ার সমে স্টভমটরার্, আইর্ বেবতোরী এবং প্রেম প্রদতদক্রয়াোরীমদ্র সাহাযয েরার
সংস্থাগুদের অ্ংদিদ্াদরত্ব েরমত গভর্নর 1 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরমবর্। মার্দসে
অ্সুস্থতার েেঙ্ক েমামত মার্দসে স্বাস্থয দ্প্তর (Office of Mental Health) েতৃন ে এেটি র্তু র্
প্রচারণাসহ স্টভমটরার্, আইর্িৃঙ্খো বেবতোরী, সংমিাযর্াগামরর েমনেতন া ও প্রেম
প্রদতদক্রয়াোরীমদ্র জর্য আত্মহতযা প্রদতমরায স্টেৌিে সম্প্রসারমণর জর্য রাজযসংস্থাগুদেমেও দর্মদ্ন ি
স্টদ্মবর্ গভর্নর। উপরন্তু, রাজয তামদ্র বাদষনে আত্মহতযা প্রদতমরায (Suicide Prevention
Conference) সমেেমর্ স্টেেমহাল্ডার ও দবমিষজ্ঞমদ্র এেটি পযামর্ে এেে েরমব এই দবমিষ
জর্মগাষ্ঠীর মমযয আত্মহতযা প্রদতমরামযর জর্য স্টেৌিে উন্নয়র্ ও বাস্তবায়মর্র জর্য। এোড়াও
রামজযর গৃহহীর্ স্টভমটরার্মদ্র জর্য স্থায়ী সহায়ে আবাসর্ সম্প্রসারণ েরার জর্য 5 দমদেয়র্
মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরমবর্ গভর্নর রামজযর গৃহহীর্ আবাসর্ এবং সহায়তার স্টপ্রাগ্রামমর
(Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) মাযযমম।
েরুরী প্রবিবক্রয়া ক্ষমিা িৃবি এিং আধুবর্ক করা: গত 10 বেমর দর্উ ইয়মেন র 60 িতাংি
োউদি দ্ুইবার োদবত হময়মে। এসব ক্রমবযনমার্, জীবর্দ্ায়ী, আপৎোেীর্ পদরদস্থদত সামোমর্ার
জর্য আমামদ্র বতদর োেমত হমব। এটা আমামদ্র রামজযর দক্রয়ােোমপর জর্য র্তু র্ এবং
ক্রমবযনমার্ চযামেঞ্জ। গভর্নর আমামদ্র জরুরী প্রদতদক্রয়া ক্ষমতা বৃদি এবং আপমডট েরার জর্য
এেটি পদরেির্া প্রস্তাব েরমবর্ যামত আমামদ্র সাহসী র্ারী ও পুরুষমদ্র োমে তামদ্র োজ
েরার জর্য সঠিে সরঞ্জাম োমে।
রাম্বেের বসম্বল অম্বর্ম্বকর মম্বধে এক (E Pluribus Unum) প াগ করা: আমামদ্র প্রদতষ্ঠাপে দপতারা
স্পষ্ট্ই বমেমের্, ঐমেযর যারণাটি আমমদরোর ভদবষযমতর চাদবোঠি। 1782 সামে, মাদেন র্
যুক্তরামের প্রেম সীমে, তারা দতর্টি সহজ িমে এই েো বমেদেমের্ - ই প্লুদরয়াবাস উর্ুম,
অ্মর্মের মমযয এে। এই যুক্তরােীয় সরোর এবং আমামদ্র জাদত স্টসই আমমদরোর্ র্ীদত ভু মে
স্টগমে মমর্ হয়। এই দবপযনময়র সময়, দর্উ ইয়েন স্টেট জাতীমে মমর্ েদরময় স্টদ্মব আমরা োরা
রামজযর দসমে ই প্লুদরবাস উর্ুম স্টযাগ েমর, এই কুৎদসত সমময় এই সরে সতয বযক্ত েমর স্টয স্টয
ঐেয োড়া আমরা দেেু ই র্ই।
আয়কর বরটার্ন প্রকাে করা সরকারী কমন কিনাম্বদ্র ের্ে িাধেিামূলক করা: আমামদ্র সরোরমে
জাতীর সবমচময় স্বে েমর তু েমত "েুোমর্ার দেেু স্টর্ই" আইমর্র প্রস্তাব স্টদ্মবর্ গভর্নর কুওমমা।
এই আইর্ বাযযতামূেে েরমব স্টয গভর্নর, স্টেফমটর্যাি গভর্নর, অ্যাটদর্ন স্টজর্ামরে, েম্পমিাোর,
প্রমতযে রাজয েদমির্ার এবং প্রমতযে দবযার্সভার সদ্সয ও স্টসমর্টর তাাঁমদ্র আয়ের দরটার্ন
জর্সমমক্ষ প্রোি েমরর্। উপরন্তু, রামজযর স্টয স্টোর্ও দর্বনাদচত আদযোদরে, বেমর যার
100,000 মাদেন র্ ডোমরর উপমর আয়, তামেও তাই েরমত হমব।

বর্উ ইয়ম্বকনর আদ্ালি িেিস্থাম্বক বিমলাইর্ এিং সিেির করা: 2016 সামে তার আসর্ গ্রহণ
েরার পর স্টেমে দর্উইয়েন স্টেট স্টোটনস অ্ফ আদপেস দবভামগর প্রযার্ দবচারে জযামর্ট দডদফওর
দর্উ ইয়মেন র জটিে ও িটমট আদ্ােত বযবস্থা পুঙ্খার্ুপুঙ্খরূমপ সাদজময়মের্ এবং প্রযার্ দবচারে
দডদফওর সম্প্রদত আমরা উচ্চাদভোষী যারাবাদহে সংস্কামরর প্রস্তাব েমরমের্। প্রযার্ দবচারমের
সর্াক্ত েরা দ্ক্ষতা, স্বেতা ও সততার েক্ষয অ্র্ুসরণ েরমত প্রযার্ দবচারে দডদফওর ও
আইর্সভার সামে এেমে োজ েরমবর্ গভর্নর কুওমমা।
এম্পায়ার পেের্ কমম্বেে বর্মন াণ করা: গভর্নর কুওমমা স্টপর্ স্টেিমর্র দ্দক্ষমণর পূণন িহমরর ব্লে
স্টরমের ক্ষমতা যুক্ত েরার জর্য পুর্ঃউন্নয়মর্র প্রস্তাব দদ্ময়মের্। এই সম্প্রসারমণর ফমে বতন মার্
21টি িযামের সামে অ্ন্তত 8টি র্তু র্ িযাে যুক্ত েমর প্রায় 40 িতাংি সামদগ্রে িযাে ক্ষমতা
বৃদি েরা হমব, যা র্াটেীয়ভামব যােী টাদমনর্াে ক্ষমতা বৃদি েরমব, দবস্তৃ ত ফু টপাে এবং দবদিষ্ট্
সাবওময় প্রমবিোর এবং সংেগ্ন জদমমত র্তু র্ েমর উন্নয়মর্র সুমযাগ যুক্ত েরমব যা এোোটিমে
রূপান্তদরত েরমব। এই পদরেির্ার অ্ংি দহমসমব গভর্নর কুওমমা আমরা প্রস্তাব েমরর্ স্টয, বতন মার্
স্টপর্ স্টেিমর্র এেটি র্তু র্ 8ম এদভদর্উর প্রমবিোর বতদর েরমত মযাদডসর্ স্টস্কায়ার গামডনর্
দেময়টার অ্দযগ্রহণ েরার েো স্টভমব স্টদ্িমবর্। এেসামে, এই দক্রয়াগুদে স্টমাদর্হার্ স্টির্ হে,
দবদ্যমার্ স্টপর্ স্টেির্ এবং স্টপর্ এর দ্দক্ষমণর ব্লে এেদেত েরমব এেটি পরস্পর-সংযুক্ত এম্পায়ার
স্টেির্ েমমেক্স বতদর েরমত।
এবর কোর্াল পুর্ঃকল্পর্া করা: দরইমাইদজদর্ং দ্য েযার্াে টাস্ক স্টফামসনর ফোফমের উপর দভদত্ত েমর
বতদর েমর, গভর্নর কুওমমা সুপাদরি েরমের্ স্টয দর্উ ইয়েন পাওয়ার অ্েদরটি স্টবামডনর জার্ুয়াদরর
ববঠমে আগামী পাাঁচ বের জুমড় 300 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ অ্র্ুমমাদ্র্ েমর। এেটি
100 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর অ্েননর্দতে উন্নয়র্ তহদবে যা েযার্ামের োোোদে েদমউদর্টিগুদের
জর্য দবদর্ময়াগ েরা হমব এবং অ্র্য এেটি পৃেে 65 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দবদর্ময়াগ দর্মবদদ্ত
হমব বরফ জযাম এবং স্টসই সম্পদেন ত বর্যা প্রদতমরামযর জর্য দিমর্েমটদড এোোমত। পদরেির্ার
তহদবমের অ্বদিষ্ট্ 135 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর পরবতীোমে দরইমাদজর্ টাস্ক স্টফামসন এর
(Reimagine Task Force) সুপাদরিেৃ ত গমবষণার জর্য বরাদ্দ েরা হমব, স্টসই সামে বর্যা
প্রিমর্, আক্রমণাত্মে প্রজাদত স্টেমে প্রদতমরায এবং বাস্তুতন্ত্র পুর্রুিার সম্পদেন ত সমাযার্গুদের
উমদ্দমিয বরাদ্দ েরা হমব।
েলিায়ু পবরিিনম্বর্র সাম্বর্ লড়াই করা
একক িেিিার এিং পোম্বকবেং োইম্বরাম্বফাম পণে বর্বেি করা: গত বেমরর োদেে বযাগ দবমের
অ্গ্রগদতর উপর দভদত্ত েমর গমড় স্টতাোর জর্য, 01 জার্ুয়ারী 2022 -এর মমযয, এক্সপামন্ডদ্
পদেদেদরর্ বা সাযারণভামব োইমরামফামমর, দসমেে-ইউজ ফু ড ের্মটইর্ার ও পযামেদজং উপেরণ
দবতরণ এবং বযবহার দর্দষি েরার জর্য র্তু র্ আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব েরমের্ গভর্নর।

ক্রমিধন মার্ বর্উ ইয়ম্বকনর সিুে অর্ন র্ীবি

বর্উ ইয়ম্বকন বিদ্ুেবিক ার্িাির্ বেল্প সম্প্রসারণ: গভর্নর কুওমমা এেটি বহুমুিী ববদ্ুযদতে
যার্বাহর্র উমদ্যামগর প্রস্তাব েরমের্, বাসভবর্ ও বাদণদজযে ভবর্ স্টেমে দর্গনমর্ েমামর্ার এেটি
পদরেির্া এবং এেটি প্রযার্ জর্বে উন্নয়মর্র উমদ্যাগ।
•

আপম্বেট ট্রার্বেট বসম্বেম ইম্বলবিফাই করা : গভর্নর কুওমমার বৃহত্তম আপমেট
এবং িহুমর িার্দজট েতৃন পমক্ষর পাাঁচটির জর্য বাযযতামূেে হমব — যা বতন মামর্
1,400 িার্দজট বাসসমূহ পদরচাের্া েমর — 2025 সামের মমযয তামদ্র বহমরর
25 িতাংি এবং 2035 এর মমযয 100 িতাংি ইমেদিফাই েরা।

•

বর্উ ইয়কন েুম্বড় বিদ্ুেবিক ার্িাির্ (Electric Vehicle, EV) চােনাম্বরর একটি
েিসমর্ন পর্টওয়াকন গম্বড় পিালা: ববদ্ুযদতে যার্বাহমর্ মসৃণভামব রুপান্তরমণর জর্য,
দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র যমেষ্ট্ সবনজর্ীর্ভামব উপেব্ধ দ্রুত-চাদজন ং এর সুমযাগ প্রময়াজর্,
এবং বযবসাসমূমহর চাজন ার সােয়ী মূমেয স্থাপর্ েরমত সক্ষম হওয়া প্রময়াজর্। দর্উ
ইয়েন পাওয়ার েতৃন পক্ষ (New York Power Authority, NYPA), দর্উ ইয়েন
রাজয এর্াদজন গমবষণা ও দবোি েতৃন পক্ষ (New York State Energy Research
and Development Authority, NYSERDA) এবং স্টবসরোরী দিমির সমে
অ্ংিীদ্াদরমত্ব,এটি দর্দিত েরমব স্টয, 2022-এর স্টিমষর মমযয প্রদতটি আঞ্চদেে
অ্েননর্দতে দবোি পদরষদ্ (Regional Economic Development Council,
REDC) অ্ঞ্চমে যামত 10 বা তার স্টবদি দ্রুত চাদজন ং স্থার্ পাওয়া যায়, দর্উ
ইয়েন রাজয স্টোওময় (New York State Thruway)-র প্রদতটি ভ্রমণ োজামত
2024 এর স্টিষ পযনন্ত স্টযর্ চাদজন ং স্টেির্ োমে এবং পরবতী পাাঁচ বেমর স্টমাট
েমপমক্ষ 800 র্তু র্ চাজন ার স্থাপর্ েরা হয়।

•

বিদ্ুেবিক ার্িাির্ (EV)-পসক্টর বর্মন ািা এিং সংবিষ্ট অর্োর্ে িেিসাম্বক আকৃষ্ট
করার ের্ে গ্রীর্ িোংক অর্ন ায়ম্বর্র পক্ষম্বে 100 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লার বিবর্ম্বয়াগ:
পদরষ্কার-পদরবহর্ বযবসামদ্র দর্উ ইয়মেন পুর্স্থন াপর্ বা সম্প্রসারণ েরমত দর্উ ইয়েন
গ্রীর্ বযাংে 100 দমদেদয়র্ মাদেন র্ ডোমরর অ্েনায়র্ েরমব।

কািন র্ বর্গন মর্ বর্ম্নির করম্বি ঘরিাবড় এিং িেিসার পরম্বট্রাবফটিং: 2020 সামে, রাজয জীবাশ্ম
জ্বাোর্ী িরমচর উপর পদরবতন মর্র জর্য এেটি বহু-ভামগর উমদ্যাগ গ্রহণ েরমব। সারা রাজয জুমড়
হাই-স্টপ্রাফাইে বাদণদজযে এবং বহু-পদরবার ভবর্গুদের জর্য মাপমযাগয এবং অ্র্ুেৃদতমযাগয সমাযার্
প্রদ্িনমর্র জর্য 30 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর সাম্রাজয ভবর্ স্টরমিাদফট চযামেঞ্জ চােু েরমব দর্উ
ইয়েন রাজয এর্াদজন গমবষণা ও দবোি েতৃন পক্ষ (NYSERDA)। এই চযামেঞ্জ সম্পদত্ত মাদেে,
স্টডমভেপার, সরঞ্জাম প্রস্তুতোরে এবং িদক্ত দ্ক্ষতা প্রদ্ার্োরীর োে স্টেমে প্রস্তাব অ্র্ুমরায েরমব
উদ্ভাবর্ী এবং সমদিত সমাযার্ প্রদ্িনমর্র জর্য যা িদক্ত িরচ এবং দগ্রর্হাউস গযাস দর্গনমর্ েমামত
পামর বাদণদজযে এবং বহু পদরবার ভবর্ স্টেমে, এবং যা রাজয জুমড় পদরমাপ এবং প্রদতদেদপ েরা
স্টযমত পামর।
আম্বমবরকার অফম্বোর িায়ুবেম্বল্পর পকন্দ্রস্থল বিম্বসম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর অিস্থার্ম্বক েবিোলী করা:
2020 সামে, দর্উ ইয়েন রাজয এর্াদজন গমবষণা ও দবোি েতৃন পক্ষ (NYSERDA) অ্ফমিার বায়ু

ফযাদসদেটির জর্য তার দেতীয় আহ্বার্ জাদর েরমব, যা অ্ন্তত অ্দতদরক্ত 1,000 স্টমগাওয়াট পদরষ্কার
িদক্ত উৎপাদ্র্ েরমত পামর। এোড়াও, স্টপাটন পদরোঠামমা উন্নদতমত সরোদর দবদর্ময়ামগ 200
দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর পুরস্কার দদ্মত এেটি প্রদতমযাদগতামূেে প্রদক্রয়া শুরু েরমব দর্উ ইয়েন
রাজয এর্াদজন গমবষণা ও দবোি েতৃন পক্ষ (NYSERDA), পদরবহণ দবভাগ (Department of
Transportation, DOT) ও এম্পায়ার স্টেট স্টডমভেপমমি (Empire State Development, ESD)।
পলক েম্বেনর েলরাবের স্বাস্থে রক্ষা করাঃ রাজয অ্দতদরক্ত 9.4 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর গ্রাি
দহমসমব প্রদ্ার্ েরমব স্টেে জমজনর বজন য জে স্টিাযর্াগার আপমগ্রড েরার জর্য এবং স্টেে জমজন র
জমের গুণমার্ ও প্রােৃ দতে স্টসৌন্দযন সংরক্ষণ েরার জর্য।

2040 এর মম্বদ্ে েূর্ে কািন র্ বর্গন মর্ পূরম্বণর ের্ে বর্উ ইয়ম্বকন র্িায়র্ম্ব াগে েবি বিদ্ুেৎ প্রসাবরি
করা
পসৌর, অর্ম্বোর িায়ু এিং পোম্বরে ক্ষমিা 1,000 পমগাওয়াম্বটর পিবে িৃবি: NYSERDA আপমেট
দর্উইয়েন জুমড় 21টি বড় আোমরর স্টসৌর, বায়ুও িদক্ত সঞ্চয় প্রেমি প্রদতমযাদগতামূেে অ্যাওয়াডন
প্রদ্ার্ েরমব, স্টমাট 1,000 স্টমগাওয়ামট র্বায়র্মযাগয যারণক্ষমতা এবং 40 স্টমগাওয়ামট িদক্ত সঞ্চয়
ক্ষমতা সহ। এেসামে দর্মে, এই প্রমচষ্ট্া 2.5 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর স্টবসরোরী িামত
দবদর্ময়াগমে উদ্দীদপত েরমব পদরেন্ন িদক্ত প্রেমির উন্নয়র্, দর্মনাণ এবং অ্পামরির্ প্রদত, 2,000
এর স্টবদি স্বিমময়াদ্ী এবং দ্ীঘনমময়াদ্ী চােদর বতদর েরমব এবং যমেষ্ট্ র্বায়র্মযাগয দবদ্ুযৎ উৎপন্ন
েরমব বাদষনে 350,000টি গৃহমে িদক্ত প্রদ্ার্ েরার জর্য। এোড়াও, NYPA রামজযর সংস্থা এবং
েতৃন পক্ষ এবং তার গ্রাহেমদ্র সামে োজ েরমব যামত তারা রামজযর আক্রমণাত্মে র্বায়র্মযাগয
িদক্তর েক্ষয পূরণ েরার উমদ্দমিয অ্গ্রগদত ত্বরাদিত েরমত পদরেন্ন িদক্ত সম্পমদ্র জর্য চু দক্ত
েমর।
র্িু র্, র্িায়র্ম্ব াগে উৎপাদ্ম্বর্র ের্ে ইম্বলকবট্রক বগ্রর্ প্রস্তুি করা: রাজয এেটি পদরেির্া বতদর
েরমব র্তু র্ সঞ্চাের্ ক্ষমতা গমড় স্টতাোর অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য স্টসই সব এোোয় স্টযিামর্ অ্দতদরক্ত
দবদ্ুযত ক্ষমতা, প্রময়াজর্, স্টসিামর্ দবদ্যমার্ অ্দযোর বযবহার েমর অ্গ্রাদযোর বতদর েমর, পদরেন্ন
এবং র্বায়র্মযাগয িদক্ত প্রদ্ার্ েরমত। পদরেির্ায় অ্ন্তভুন ক্ত েরা হমব, স্মাটন র্তু র্ প্রযুদক্তর সমে
দগ্রড আপমগ্রড যা দসমেমমর ক্ষমতা এবং োযনোদরতা বৃদি েরমব, স্টযমর্ বযাটাদর স্টোমরজ
প্রযুদক্ত।
অিোিি অভূ িপূিন অর্ন নর্বিক প্রিৃবি

প্রবি অঞ্চম্বল অর্ন নর্বিক উন্নয়র্ ও ক্ষু দ্র িেিসায় বিবর্ম্বয়াগ
সফল আঞ্চবলক অর্ন নর্বিক উন্নয়র্ পবরেম্বদ্র 10ম দ্ফায় বিবর্ম্বয়াগ: 2011 সামে, গভর্নর কুওমমা
10 দরদজওর্াে অ্েননর্দতে দবোি োউদন্সে (REDCs) স্থাপর্ েমরর্ দ্ীঘনমময়াদদ্ দরদজওর্াে
স্টেৌিেগত অ্েননর্দতে দবোি পদরেির্া বতদর েরমত। তারপর স্টেমে রাজয 6.9 দবদেয়র্ ডোমরর

উপর দবদর্ময়াগ েমরমে REDC-র অ্েনায়মর্র মাযযমম 8,300-এর স্টবদি প্রেমি অ্েনায়র্ েমর এবং
রাজয জুমড় 240,000-এর স্টবদি চােরী সমেনর্ েমর। REDC স্টপ্রাগ্রামমর সাফমেযর উপর দভদত্ত
েমর গমড় তু েমত গভর্নর প্রস্তাব স্টদ্র্ এই আঞ্চদেে অ্েননর্দতে উন্নয়মর্র প্রদক্রয়া এেটি দ্িম দ্ফা
দর্ময় অ্গ্রসর হমত।
র্াউর্টাউর্ বরভাইটালাইম্বেের্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভ (Downtown Revitalization Initiative)
বিবর্ম্বয়াম্বগর পঞ্চম দ্ফায় বিবর্ম্বয়াগ করা: ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদ্যাগ ডাউর্টাউমর্র
এোোগুদে রূপান্তদরত েমর প্রাণবন্ত েদমউদর্টিমত পদরণত েরমে স্টযিামর্ আগামী প্রজমের দর্উ
ইয়েন বাসী বাস েরমত, োজ েরমত এবং পদরবার গঠর্ েরমত চাইমব। স্টেমটর দ্িটি REDC
ডাউর্টাউমর্র রূপান্তমরর সম্ভাবর্ার উপর দভদত্ত েমর অ্ংিগ্রহণোরী েদমউদর্টি মমর্ার্ীত েমর।
দতর্ দ্ফার পুরস্কামরর মমযয, জয়ী েদমউদর্টিগুদেমে ডাউর্টাউর্ স্টেৌিেগত দবদর্ময়াগ পদরেির্া
দবোি ও েদমউদর্টির পুর্রুজ্জীবর্ েমক্ষযর মূে অ্র্ুঘটে প্রেি বাস্তবায়মর্র জর্য 10 দমদেয়র্
মাদেন র্ ডোর প্রদ্ার্ েমর। পঞ্চম দ্ফায় DRI দবদর্ময়ামগর জর্য 100 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দর্ময়
এই েমনসূদচ চাদেময় যামবর্ গভর্নর কুওমমা।
আপম্বেট প্র ুবির অর্ন র্ীবি িবধন ি করা: গভর্নর কুওমমা ক্রমবযনমার্ আপমেট প্রযুদক্ত সংক্রান্ত
অ্েনর্ীদত োের্ পাের্ েরা অ্বযাহত রািমবর্। রমচোর িহমর দতর্টি দিি-অ্গ্রণী উচ্চ প্রযুদক্ত
সংস্থার সম্প্রসারমণ সমেনর্ জাদর্ময় দফোর স্টেেস ফমরায়াডন (Finger Lakes Forward) েযার্
অ্গ্রসর েরমত োেমবর্ গভর্নর। গভর্নর স্টরার্ দিমির স্টেন্দ্রস্থে দহমসমব স্টমাহে ভযাদে ও স্টসন্ট্রাে
দর্উ ইয়েন মে িদক্তিােী েরমত োেমবর্। এোড়া, উদ্ভাবর্ী স্টোম্পাদর্গুমোর অ্তযন্ত সফে
ইর্দেউমবটর ডাউর্টাউর্ সাইরাোমজর স্টটে গামডনর্মে (Tech Garden)সম্প্রসারণ েমর
সাইরাদেউজ সাজনমে (Syracuse Surge) সমেনর্ েরা অ্বযাহত রািমবর্ গভর্নর।
সংখোলঘু/মবিলাম্বদ্র মাবলকার্াধীর্ িেিসাবয়ক উম্বদ্োগ (Minority and Women-owned
Business Enterprises, MWBE) সাটিনবফম্বকের্ প্রবক্রয়া বিমলাইর্ করা এিং রােে িোপী
সমবিি অোবেম্বকের্ পপাটনাল বিবর করা: গভর্নর কুওমমা এম্পায়ার স্টেট স্টডমভেপমমমির সংিযােঘু
এবং মদহোমদ্র মাদেোর্াযীর্ বযবসা উমদ্যাগসমূহমে (Division of Minority and Women's
Business Development) এেটি রাজয বযাপী এেীভু ত MWBE অ্যাদেমেির্ স্টপাটনাে প্রদতষ্ঠা েরমত
দর্মদ্ন ি স্টদ্মবর্। এর ফমে এেটি ওময়বসাইট এবং এেটি সাযারণ অ্যাদেমেির্ বযবহার েমর দর্উ
ইয়মেন র স্টয স্টোর্ এবং সব MWBE সাটিনদফমেির্ স্টপ্রাগ্রামমর জর্য বযবসার মাদেেরা আমবদ্র্
েরমত পারমবর্। এই স্টপাটনাে স্টপ্রাগ্রাম োফমদ্র োে স্টেমে সরাসদর সহায়তা প্রদ্ার্ েরমব
আমবদ্র্োরীমদ্র যামত আমবদ্র্পে সম্পূণন েরার প্রদক্রয়া যোসম্ভব সহজ েরা যায়। এোড়াও
গভর্নর সংিযােঘু এবং মদহোমদ্র মাদেোর্াযীর্ বযবসা উমদ্যাগসমূহ (MWBE) সাটিনদফমেির্
প্রদক্রয়ার অ্দতদরক্ত উন্নদত স্টঘাষণা েরমের্, যার মমযয রময়মে: দতর্ বের স্টেমে সংিযােঘু এবং
মদহোমদ্র মাদেোর্াযীর্ বযবসা উমদ্যাগসমূহ (MWBE) সাটিনদফমেিমর্র স্টময়াদ্ পাাঁচ বের পযনন্ত
বাড়ামর্া; সংিযােঘু ও র্ারী বযবসা দবোমির (Division of Minority and Women's Business
Development) অ্ভযন্তরীণ সম্পমদ্র দবভাজর্ সম্প্রসারণ এবং আমবদ্র্ পযনামোচর্া প্রদক্রয়ার সামে
যুক্ত সময় েমামর্ার জর্য বদহরাগত স্টেেমহাল্ডারমদ্র সামে োজ েরা; এবং হাের্াগাদ্ তেয এবং

দর্মদ্ন দিো প্রোি েরা যা সাটিনদফমেির্ প্রদক্রয়ামে বযািযা েমর এবং আমবদ্র্োরীমদ্র বদযনত
প্রযুদক্তগত সহায়তা প্রদ্ার্ েমর যির্ তারা সাটিনদফমেির্ প্রদক্রয়ায় স্টর্দভমগট েমর।
পেট ও স্থার্ীয় কম্বর পূণন বর্র্াকটিবিবলটির ের্ে লড়াইঃ গভর্নর কুওমমা েংমগ্রমস দবমবচর্াযীর্
প্রদতটি যামপ স্টফডামরে ের দবমের দবপমক্ষ েড়াই েমরমের্। ওয়াদিংটমর্র স্টেট ও স্টোোে টযাক্স
(State and Local Tax, SALT) দবময়ামগর প্রচণ্ড সংদক্ষপ্তেরণ দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র জর্য এে
আদেনে আক্রমণ দেে। দর্উ ইয়েন , ইদতহামস প্রেম প্রপাটিন টযাক্স েযাপ পাি েমর এবং িাম্প
প্রিাসর্ এে ঝটোয় তামদ্র রাজনর্দতে ভামব প্রাযার্য স্টদ্ওয়া রাজযগুদেমে আরও টাো পাঠামর্ার
জর্য আমামদ্র ের বাদড়ময় স্টদ্য়। আমামদ্র যুক্তরােীয় প্রদতদর্দযমদ্র আমামদ্র জর্য েড়াই েরমত
হমব। মাদেন র্ স্টসমর্ট-স্টে এ বের স্টেট ও স্টোোে টযাক্স (SALT)-হামো র্াি েরমত হমব।
অ্র্যাযয ের বন্ধ স্টহাে, এবং স্টসটি এির্ই বন্ধ স্টহাে, এই দ্াদব আমরা চাদেময় যাব।

ক্রমিধন মার্ বচত্তবিম্বর্াদ্র্ ও প ন টর্
বর্উ ইয়কন রাম্বেের বিশ্বমাম্বর্র পাকন িেিস্থাম্বক র্িু র্, সম্প্রসাবরি এিং আপম্বগ্রম্বর্র্ রােে পাম্বকনর
সাম্বর্ িাবড়ম্বয় পিালা: গভর্নর কুওমমা সুন্দর জর্সাযারমণর উেুক্ত স্থামর্র উন্নদত ও সম্প্রসারণ
অ্বযাহত রািমত প্রদতজ্ঞাবি, এবং পুর্ঃস্থাপর্ মাতৃ প্রেৃ দত উমদ্যামগর (Restore Mother Nature
initiative) মমযয দ্ুটি অ্র্র্য এবং দ্িনর্ীয় র্তু র্ পােন অ্ন্তভুন ক্ত েরা হমব। দর্উ ইয়েন , দেংেমর্র
পূবনতর্ দিি হাডসর্ র্দ্ী সদন্নদহত অ্ঞ্চেমে পুর্রায় েির্া েরমব, এেটি র্তু র্ 508-এের রাজয
পােন বতদর েমর, যা এে মাইে র্দ্ীপে রক্ষা েরমব এবং এেটি যারাবাদহে গদতপে বতদর েমর
স্টদ্মব। এোড়াও দর্উ ইয়েন রাজয প্রেম বরদিে, জে দভদত্তে পােন বতদর েরমব হাডসর্ ঈগে স্টেট
দরদক্রময়ির্ এোোর সামে পাাঁচটি পুর্রুিাদরত আপার হাডসর্ স্টবাট েঞ্চ স্টে যুক্ত েমর। দ্ু'টি
র্তু র্ পােন বতদরর পািাপাদি রাজয পােন গুদে( State Parks) তার মূেযর্ পদরেির্া বাস্তবাদয়ত
েরমত োেমব, মযয-হাডসর্ ভযাদেমত অ্দযগ্রহণ েরা র্তু র্ জদমর মাযযমম যা 20.6 দমদেয়র্
মাদেন র্ ডোমরর রােীয় দবদর্ময়ামগর মাযযমম সাতটি রাজয পামেন 4,000 এের জদম স্টযাগ েমর।
পুর্ঃিেিিাম্বরর ের্ে িার্সর্ বরভার পাম্বকন বপয়ার 76 পটা পাউন্ড স্থার্ান্তর করা গভর্নর কুওমমা
আজ দ্ীঘনোে স্থদগত দপয়ার 76 এর দর্উ ইয়েন পুদেি দবভাগ (New York Police Department,
NYPD) এর জর্য এেটি স্টটা পাউন্ড দহমসমব বযবহৃত হওয়া স্টেমে পােন েমমেমক্সর সামে
এেদেেরমণর জর্য হাডসর্ দরভার পােন িামের দর্য়ন্ত্রমণ স্থার্ান্তর সম্পন্ন েরার প্রস্তাব রািমের্।
পদিম দদ্মের জে সদন্নদহত এোোর প্রমবিাদযোমরর জর্য এই দপয়ার দেে স্টিষ উমেিমযাগয
সুমযাগ। গভর্নমরর প্রস্তামবর অ্ংি দহমসমব চেদত বেমরর স্টিমষ দপয়ার 76 িাদে েরা হমব এবং
হাডসর্ দরভার পােন িাে, দর্উ ইয়েন িহমরর সমে, সংদিষ্ট্ েদমউদর্টি স্টবাডন ও প্রদতদর্দয, স্থার্ীয়
দর্বনাদচত েমনেতন া ও অ্যামসম্বদে ও দসমর্ট সদ্সয, এবং অ্র্যার্য স্টেেমহাল্ডারমদ্র সামে পরামিন
েমর, এেটি পুর্ঃবযবহামরর পদরেির্া গমড় তু েমব।
সম্প্রবি বির্ষ্ট পিায়াইটম্বফস পিন ম্বি মধে-পেের্ লম্বের পুর্বর্ন মনাণঃ সম্প্রদত এেটি অ্দগ্নোমণ্ড
স্টহায়াইটমফস মযয-স্টেির্ েজ ধ্বংস হময়মে। ঐদতহাদসে এই ঘাাঁটি পুমরাপুদর পুর্দর্নমান মণর জর্য

এেটি 14 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর প্রেিমে রাজয সমেনর্ েরমব, যামত এই দরসটনটি সারা বের
দ্িনর্ােীমদ্র আেৃ ষ্ট্ েরমত সফে দবর্শ্মামর্র গন্তবয হময় োমে।

বর্উ ইয়ম্বকনর কৃবে বেল্পম্বক্ষেম্বক সমর্ন র্
বর্উ ইয়ম্বকনর কৃবেবেল্পম্বক্ষম্বে বিবচেে িৃবি: সংিযােঘু ও মদহো েৃ ষেমদ্র সমেনমর্র জর্য এবং
আমামদ্র েৃ দষদিিমক্ষমে সবার জর্য এেটি অ্ন্তভুন দক্তমূেে ও স্টটেসই েযাদরয়ার পমের প্রদতদর্দযত্ব
দর্দিত েরমত গভর্নর কুওমমা সরাসদর েৃ দষ েদমির্ারমে দর্মদ্ন ি েরমবর্ দবদভন্ন স্টেেমহাল্ডারমদ্র
এেটি ওয়ােন গ্রুপ বতদর েরমত, যামত দর্উ ইয়েন রাজয েৃ দষমত ববদচেয এবং জাদতগত সামমযর
সমেনমর্ এেটি স্টেৌিেগত পদরেির্া গমড় ওমঠ। দডমসম্বর 2020 এর মমযয এই স্টেৌিেগত
পদরেির্া সম্পন্ন হমব এবং এই পদরেির্ার মাযযমম, দর্উ ইয়েন (New York, NY) আজ এবং
ভদবষযত প্রজমের জর্য চামষর ববদচে সমেনর্ েরমব।
স্কু ম্বলর খািাম্বর স্থার্ীয়ভাম্বি উৎপাবদ্ি খাম্বদ্ের িেিিার প্রসাবরি করা: সারা রামজযর স্কু েগুমোমত
"দর্উ ইয়েন বৃহস্পদতবার" (New York, NY Thursdays) োযনক্রম সম্প্রসারমণর জর্য গভর্নর
কুওমমা িাদ্য বযবস্থার স্টর্তামদ্র এেটি োযন গ্রুপ-স্টে আহ্বার্ েমরর্ যামত স্থার্ীয়ভামব উতপাদদ্ত
িাদ্যমে দবদভন্ন স্কু মের সামে যুক্ত েরা র্তু র্ উপায় পাওয়া যায়। উদ্ভাবর্ী ক্রয় সমাযামর্র
উন্নয়মর্ এবং স্থার্ীয় উত্পাদ্র্ স্কু মে স্টপৌাঁোমর্ার বাযা অ্পসারমণ, এই দ্েটি দেভামব েৃ দষ ও
সম্প্রদ্াময়র মমযয বাাঁযর্ িদক্তিােী েরা হমব তা দবমবচর্া েরমব। শুরু েরমত, রাজয এেটি পাইেট
স্টপ্রাগ্রাম সমেনর্ েরমব যামত স্কু ে োমফটিদরয়ামত বযদক্ত-পদরমবির্ দ্ুয োটনর্গুমোমে বমড়া দ্ুমযর
দডসমপর্ামরর সমে বদ্োমর্া হমব-এটি অ্পচয় হ্রাস েরমব এবং িদক্ত ও পদরবহর্ িরচ বাচামব।

বর্উ ইয়ম্বকনর বর্পুণে পার্ীয় বেল্পম্বক্ষেম্বক সমর্ন র্
বসম্বর্মা বর্ম্বয়টাম্বর মদ্ বিবক্রর অর্ুমবি: গভর্নর কুওমমা মদ্যপ পার্ীয় দর্য়ন্ত্রণ আইর্ সংমিাযমর্র
প্রস্তাব েরমবর্ যামত দসমর্মা দেময়টামর মদ্যপ পার্ীয় পদরমবির্ েরার জর্য স্টটদবমে িাবার
পদরমবিমর্র প্রময়াজর্ র্া হয়। পৃষ্ঠমপাষেরা প্রদত স্টের্মদ্মর্ এেটি মদ্যপ পার্ীয় দর্মত পারমবর্, যদদ্
তামদ্র োমে এেটি PG-13 বা তার স্টবদি স্টরমটর দসমর্মার টিদেট োমে। এই প্রস্তাব দসমর্মা
দেময়টামরর জর্য র্তু র্ রাজস্ব প্রবাহ বতদর েরমব, এেইসামে তামদ্র দবিাে পুাঁদজ দবদর্ময়াগ েরার
প্রময়াজর্ স্টেমে বাচামব, যা দেময়টার ভবমর্র ঐদতহযবাহী বিেীর সামে সামঞ্জসয বজায় রািমত র্াও
পামর।
মদ্েপ পার্ীয় িেিসার ের্ে বর্উ ইয়কন রাম্বেে বিবর্ম্বয়াম্বগর পক্ষম্বে পসম্বকম্বল বর্ম্বেধাজ্ঞা ুম্বগর
িাধা দ্ূর করা: গভর্নর দর্উ ইয়মেন র টাইড হাউজ আইর্ সংমিাযমর্র প্রস্তাব েমরর্, মদ্যপ পার্ীয়
দর্য়ন্ত্রণ আইমর্র (Alcoholic Beverage Control, ABC) এেটি দ্ুমবনাি দবযার্ - যা দর্উ ইয়মেন
বযবসা পুর্স্থনাদপত েরা বা শুরু েরা বা দবদর্ময়াগ েরামে অ্যো েঠির্ েমর স্টতামে। দবদর্ময়ামগর
এই দর্য়ন্ত্রণমূেে বাযাগুমো দ্ূর েরমত গভর্নর কুওমমা যুক্তরােীয় পন্থা স্টমোমত দর্উ ইয়মেন র টাইড
হাউজ আইর্ সংমিাযমর্র প্রস্তাব েমরর্, এই বাতন া চাদেময় স্টয দর্উ ইয়েন বযবসার জর্য উেুক্ত।

বেক্ষা প্রবিষ্ঠাম্বর্র ের্ে একটি র্িু র্ মদ্েপ পার্ীয় লাইম্বসন্স সম্বে ভবিেেম্বির ক্রোফট পার্ীয়
ের্িল বিবর: গভর্নর কুওমমা মদ্যপ পার্ীয় দর্য়ন্ত্রণ আইমর্র অ্যীমর্ এেটি স্টপাে স্টসেন্ডাদর
প্রদতষ্ঠার্ োইমসন্স বতদরর প্রস্তাব েমরর্, যা দবদযদর্মষয অ্পসারণ এবং প্রিাসদর্ে ভার হ্রাস
েরমব। এেটি দিক্ষা প্রদতষ্ঠার্মে এে োইমসমন্সর অ্যীমর্ স্টোর্ মদ্যপ পার্ীয় উৎপাদ্মর্র সুদবযা
প্রদ্ার্ েমর এবং প্রদতষ্ঠার্মে এেই োইমসমন্সর আওতায় তামদ্র পণয দবদক্র েরার ক্ষমতা প্রদ্ার্
েমর, এই প্রস্তাব দর্উ ইয়মেন বর্পুণয পার্ীয় দিমির ভদবষযমতর জর্য জর্বে বতদর েরমত সাহাযয
েরমব।
র্িু র্ একটি বর্উ ইয়কন পুর্বর্ন মনাণ

র্াউর্ম্বেম্বট আম্বরা বর্ভনরম্ব াগে এিং সুলভ ের্ পবরিির্ প্রদ্াম্বর্র ের্ে পমম্বট্রাপবলটর্ পবরবিির্
কিৃন পক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA) এর কোবপটাল পবরকল্পর্ায় বিবর্ম্বয়াগ
ক্রমিধন মার্ প্রম্বিেম্ব াগেিা: 70 টি
with Disabilities Act, ADA) সুেভ
ইয়েন িহর যাতায়াত প্রমবিমযাগযতার
আমরাহীমদ্র স্টসবা েরা স্টেির্ অ্ক্ষম

সাবওময় স্টেির্ অ্ক্ষম আমমদরোর্মদ্র আইর্ (Americans
েরমত 5.2 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দবদর্ময়াগ েমর, দর্উ
ইদতহামস সবমচময় বড় দবদর্ময়াগ, যামত 60 িতাংমির স্টবদি
আমমদরোর্মদ্র আইর্ (ADA) সুেভ হমব।

র্িু র্ বিিীয় এবভবর্উ সািওম্বয়র পফে 2 এর অর্ন ায়র্: গভর্নর কুওমমা দেতীয় এদভদর্উ সাবওময়
প্রেি সম্পন্ন েমরর্, যার ফমে পূবন হারমেম এবং ব্রঙ্কস এর অ্দযবাসীমদ্র জর্য পদরবতন র্িীে র্তু র্
ভ্রমণ দবেি বতদর হয় এবং আঞ্চদেে পদরবহর্ বযবস্থার র্াগাে, সক্ষমতা ও স্বােন্দয বৃদি হয়।
প্রেম পযনাময় দেতীয় এদভদর্উ সাবওময় সফেভামব ক্ষমতা, প্রমবিমযাগযতা এবং দস্থদতস্থাপেতা স্টযাগ
েমরমে এই বযবস্থায়। স্টফজ 2 দতর্টি র্তু র্ সম্পূণরূ
ন মপ সুেভ স্টেির্ এবং স্টমমিা-র্মেনর সমে
এেটি সংমযাগ স্টযাগ েরমব। স্টফজ 1 এর সমে 300,000 বদ্দর্ে যােী পদরমবির্ েমর, এটি
4/5/6 স্টিমর্ যার্জট হ্রাস েরমব এবং হারমেম এবং পূবন হারমেম বাদসন্দামদ্র জর্য চােদর ও
দিক্ষার সুমযাগ স্টজারদ্ার েরমব। 2015-2019 স্টপ্রাগ্রাম অ্েনায়মর্র সামে, 2020-2024 পদরেির্া
সমগ্র 6.9 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর প্রেি িরচ প্রদ্ার্ েমর, যা যুক্তরােীয় এবং স্থার্ীয় উৎমসর
মমযয প্রায় সমার্।
অিোধুবর্ক সািওম্বয় সম্বেি িেিস্থা স্থাপর্ করা: স্টমমিাপদেটর্ পদরদবহর্ েতৃন পক্ষ (MTA) এবং
দর্উ ইয়েন িহর পদরবহণ (New York City Transit, NYCT) র্াটেীয়ভামব তার বাযনেযগ্রস্ত
সমঙ্কত দসমেমমর আযুদর্েীেরণ ত্বরাদিত েরমব। এই পদরেির্া দসমেমমর বযস্ততম োইমর্র েয়টি
দবষময় সংমেত আযুদর্োয়মর্র জর্য অ্েন প্রদ্ার্ েমর: ফু েটর্, পূবন কুইন্স বুমেভাডন, ক্রসটাউর্, 63
তম দিট, এমোদরয়া এবং স্টেদক্সংটর্ এদভদর্উ োইর্। র্তু র্ োইর্ অ্তযাযুদর্ে প্রযুদক্তর সামে
সদজ্জত হমব যা ঐদতহযবাহী "দফক্সড ব্লে" সংমেত প্রদতস্থাপর্ েরমব, যা বতন মামর্ সাবওময় স্টসবা
দবেমম্বর অ্র্যতম োরণ। এই দবদর্ময়াগ দর্উ ইয়েন িহর পদরবহণ (NYCT) সাবওময় দসমেমমর
এেটি প্রময়াজর্ীয় রূপান্তর ও আযুদর্েীেরমণর বযবস্থা েরমব।

পপর্ পেেম্বর্ প্রম্বিোবধকাম্বরর উন্নবি-পমম্বট্রা-র্র্ন বর্উ িোম্বভর্ লাইর্ এিং পূিন ব্রেস এর পপর্
পেেম্বর্র সাম্বর্ সংম্ব াগ: 2020-2024 স্টমমিাপদেটর্ পদরবহর্ েতৃন পক্ষ (MTA) েযাদপটাে
োযনক্রম সম্পূণন তহদবে েমর স্টপর্ স্টেির্ প্রমবিাদযোমর, যা দর্উ হযামভর্ োইর্ আমরাহীমদ্র এবং
পূবন ব্রঙ্কস এর বাদসন্দামদ্র সরাসদর স্টপর্ স্টেিমর্ বহর্ েরমব। এই প্রেমির মমযয রময়মে: স্টো-অ্প
িহর, মদরস পােন , পােন মচোর/ভযার্ স্টর্ে এবং হািস পময়মির রদঞ্চত এোোয় চারটি র্তু র্
সম্পূণন সুেভ স্টেির্ বতদর েরা; দবদ্ুযৎ এবং সমঙ্কত দসমেমমর পমদ্ান্নদত ; এবং আরও স্টির্
ওঠার্ামার জর্য র্তু র্ িযাে স্থাপর্, দবদ্যমার্ িযাে পুর্দর্মনার্ এবং স্টরেপে স্টসতু প্রদতস্থাপর্। এই
ঐদতহাদসে দবদর্ময়াগ যাতায়ামতর সময় হ্রাস েরমব এবং এেইসামে গুরুত্বর দসমেম দস্থদতস্থাপেতা
প্রদ্ার্ েরমব যদদ্ েির্ও গ্রযান্ড স্টসন্ট্রাে স্টেির্ পযনন্ত স্টমমিা-র্েন এর পদরমষবা বাযাপ্রাপ্ত হয়।
এোড়াও স্টপর্ স্টেির্ অ্যামক্সস স্টমমিা-র্মেনর স্টসই গ্রাহেমদ্র, যারা মযার্হাটর্ স্টেমে দফরমের্ এবং
ব্রঙ্কস এবং উত্তর িহরতদের মমযয যাতায়াত েরমের্ তামদ্র জর্য উমেিমযাগযভামব যাতায়াত সময়
হ্রাস েরমব, স্টযটি স্টমমিা-র্েন আমরাহীমদ্র এেটি দ্রুত ক্রমবযনমার্ অ্ংি।
লং আইলোন্ড পরল পরার্ ইে সাইর্ অোম্বেস প্রকল্প (Long Island Rail Road (LIRR) East Side
Access Project) সম্পন্ন: এই েযাদপটাে োযনক্রমম েং আইেযান্ড স্টরে স্টরাড স্টেমে গ্রযান্ড স্টসন্ট্রাে
টাদমনর্ামের (Grand Central Terminal, GCT) জর্য পূবন দদ্মের প্রমবিাদযোর সম্পন্ন েরার পূণন
অ্েনায়র্ রময়মে। মযার্হাটমর্র পূবন দমডটাউমর্ গ্রযান্ড স্টসন্ট্রাে টাদমনর্াে (GCT) এ েং
আইেযান্ড/কুইন্স েদরমডার স্টেমে সরাসদর েং আইেযান্ড স্টরে স্টরাড (LIRR) পদরমষবা সৃদষ্ট্ েরা
দর্উ ইয়েন স্টমমিাপদেটর্ অ্ঞ্চমে দ্ীঘনদদ্র্ যমর প্রময়াজর্ীয় ও গুরুত্বপূণন পদরবহর্ দেংে দহমসমব
স্বীেৃ ত। ইে সাইড অ্যামক্সস প্রদতদদ্র্ 76,000 যােীর জর্য যাতায়ামতর সময় েম েরমব এবং
বতন মামর্ জর্বহুে স্টিমর্ স্টপর্ স্টেিমর্ আসা 30,000 বদ্দর্ে যােীমদ্র ভ্রমণ অ্দভজ্ঞতা উন্নত
েরমব।
কম্বয়ক িাোর আধুবর্ক পমম্বট্রাপবলটর্ পবরবিির্ কিৃন পক্ষ (MTA) সািওম্বয় গাবড় ও িাস ক্রয়: এই
র্তু র্ েযাদপটাে োযনক্রমমর মাযযমম 1,900 র্তু র্ সাবওময় গাদড় এবং 2,400 র্তু র্ বাস ক্রয়
হমব যামত দর্উ ইয়েন দসটি িার্দজট তার প্রাচীর্তম গাদড়গুমো সদরময় আযুদর্ে এবং দবদ্যমার্
বহর রূপান্তদরত েরমত পারমব। েময়ে হাজার র্তু র্ সাবওময় গাদড় এই দসমেমমর সবনে স্থাপর্
েরা উন্নত সংমেত বযবহার েরমব, যা দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র োমে উন্নত পদরমষবা এবং উন্নত
দর্ভন রমযাগযতা আর্মব। এোড়াও এই র্তু র্ েযাদপটাে োযনক্রমম দর্উ ইয়েন দসটি িার্দজট,
স্টমমিাপদেটর্ পদরদবহর্ েতৃন পক্ষ (MTA) বামসর সমিময় অ্র্ুমদত পামব, 500 িূর্য-দর্ঃসরণ,
পুমরাপুদর ববদ্ুযদতে বাস বহমর, পুমরামর্া দডমজে োরা চাদেত বাস প্রদতস্থাপর্ এবং বাতামসর
গুণমার্ উন্নত েরার।

রােে েুম্বড় অিোিি পবরকাঠাম্বমা বিবর্ম্বয়াগ
আপম্বেট বিমার্িন্দর অর্ন নর্বিক উন্নয়র্ এিং পুর্রুজ্জীবিিকরণ প্রবিম্ব াবগিার (Upstate
Airport Economic Development and Revitalization Competition) পিন 2: 2016 সামে, গভর্নর

এেটি আপমেট দবমার্বন্দর অ্েননর্দতে উন্নয়র্ ও পুর্রুজ্জীদবতেরণ মঞ্জুদর োযনক্রমমর জর্য 200
দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর তহদবে স্টঘাষণা েমরর্। এই উমদ্যামগ রামজযর দবদভন্ন প্রামন্তর বাদণদজযে
যােী ও োমগনা পদরমষবা দবমার্বন্দর রূপান্তদরত হময়মে। এ বের গভর্নর আপমেট দবমার্বন্দমরর
অ্েননর্দতে উন্নয়র্ ও পুর্রুজ্জীদবতেরণ দর্ময় দেতীয় দ্ফায় অ্েনায়র্ স্টঘাষণা েরমের্। রাজয জুমড়
দবমার্বন্দরগুদেমে দর্রাপত্তা ও অ্েননর্দতে উন্নয়র্ বাড়ামত, দবমার্বন্দমরর োযনক্রম ও
প্রমবিাদযোর উন্নত েরমত, পদরমবিগত প্রভাব েমামত এবং উন্নত যােী অ্দভজ্ঞতা বতদর েরমত
প্রস্তাব জমা দদ্মত উৎসাদহত েরা হমব।
বর্উ ইয়ম্বকন দ্রুিগবির পরল বিবরর ের্ে একটি উদ্ভাির্ী পকৌেল বিকােঃ গভর্নর কুওমমা দ্ুরদ্িী
দবমিষজ্ঞমদ্র এবং প্রমেৌিেীমদ্র এেটি দ্েমে আহ্বার্ েরমবর্ অ্তীমতর উচ্চ-গদতর স্টরে
পদরেির্াগুদে পুর্দবনমবচর্া েরার জর্য, প্রদতটি অ্র্ুমার্ এবং পিদতর পুর্দবনমবচর্া েরমত এবং
দর্উই য়মেন আরও দ্রুত, সবুজ, আরও দর্ভন রমযাগয উচ্চ-গদতর স্টরে েীভামব বতদর হমব তার জর্য
এেটি র্তু র্ পদরেির্ার সুপাদরি েরমত।
"বর্উ ইয়কন িাই আম্বমবরকার্" অোক্ট ("New York Buy American" Act) স্থায়ী করা: গভর্নর
কুওমমা বাই আমমদরোর্ আইর্ বতরীর প্রস্তাব েমরমের্, যা 2020 এদপ্রে মামস স্টিষ হমত চমেমে,
যা দর্উ ইয়েন রামজয স্থায়ী এেটি উপেরণ। রাজয এমজদন্সমদ্র জর্য উচ্চ মামর্র আমমদরোয় বতদর
োঠামমাগত স্টোহা এবং ইস্পাত বযবহার েরার প্রময়াজর্ীয় েমর, আমরা ইউদর্য়র্ োজ বতদর
েরমত োেব এবং আমামদ্র পদরোঠামমা প্রেি ভদবষযমত দ্ীঘন স্থায়ী হমব তা দর্দিত েরমত
পারব।
িাম্বফম্বলার র্র্ন অর্ ব্লম্বকর রুপান্তরণঃ রাে েযার্ােসাইড এর র্েন অ্ড ব্লমের দবোি েরমব,
স্টযিামর্ েদমউদর্টি এবং স্টেেমহাল্ডার দর্মবি দভদত্তমত দমে বযবহার আবাদসে এবং বাদণদজযে ভবর্
এবং সবনজর্ীর্ বযবহামরর জর্য এেটি বারান্দা সমদিত হমব। এর মমযয রময়মে বামফমোমত আসন্ন
স্টরে স্টেির্, এবং র্তু র্ র্েন অ্ড ব্লে এোোর সমে তার সমিয়।
সুম্ব াম্বগর এম্বেন্ডা

বর্উ ইয়ম্বকনর কমীম্বদ্র সমর্ন র্ করা
বিস্তৃ ি ই-িাইক আইর্ প্রণয়র্: র্তু র্ প্রযুদক্ত দর্গনত হওয়ায় দর্রাপত্তার স্টতায়াক্কা র্া েমর
উদ্ভাবর্মে উৎসাদহত েরমত হমব। আমামদ্র ই-বাইে ববযতা এবং আমরাহী, পেচারী এবং
গাদড়চােেমদ্র দর্রাপমদ্ রািার মমযয স্টবমে স্টর্ওয়ার প্রময়াজর্ হমব র্া এবং এই বের গভর্নর
কুওমমা এমর্ এে বযাপে আইর্ চােু েরমবর্, যা ঠিে এটাই েরমব।
আরও েবিোলী পিিম্বর্র পূিনস্বত্ব আইর্ প্রণয়র্ করা: মজুদর চু দরর জর্য জাতীড় সব স্টচময়
িদক্তিােী আইর্ রময়মে দর্উ ইয়মেন । প্রায়ই, স্টোমর্া েমীর পমক্ষ রায় স্টবমরামে, রায় সংগ্রহ েরা
েঠির্। বতন মার্ আইর্ স্টসই দবচার প্রময়ামগর স্টক্ষমে প্রদতবন্ধেতা বতদর েমর। পূবনস্বত্ব এেটি

িদক্তিােী আইর্গত প্রদতোর যা এেজর্ ভু ক্তমভাগীমে দবচার ইসুয হওয়ার আমগ এটি দর্দিত
েরমত অ্র্ুমদত স্টদ্মব স্টয, দবচামর দর্যনাদরত পদরমাণ স্টিষ পযনন্ত স্টযর্ পদরমিায েরা যায়। এই
বের গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব স্টদ্মবর্ এটি দর্দিত েরমত যামত স্টযিামর্ স্টোর্ দ্াবী
সংগ্রহ েরা হমব র্া, স্টসিামর্ স্টযর্ দবচারে এেটি পূবনস্বত্ব বসামর্ার অ্র্ুমমাদ্র্ দদ্মত পামরর্ যামত
ক্ষদতগ্রস্তমদ্র পুমরা েরা যায়।

উদ্ীয়মার্ চাকবরর চাবিদ্া পূরম্বণ বর্উ ইয়ম্বকনর 175 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লাম্বরর ের্িল উন্নয়র্
উম্বদ্োম্বগর (Workforce Development Initiative) সম্প্রসারণ
পদ্ম্বের প্রর্ম কম্বমন র ভবিেেি পকন্দ্র চালু করা: দর্উ ইয়মেন র স্টবদিরভাগ অ্ংি জুমড় ঐদতহাদসে
দর্ম্ন স্টবোরমত্বর োরমণ, রামের দর্ময়াগেতন ারা অ্র্াবিযে দ্ক্ষতা সম্পন্ন েমনচারী রময়মে তা
দর্দিত েরার জর্য ক্রমবযনমার্ আরও সহজ উপায়গুদে সন্ধার্ েরমের্। গভর্নর কুওমমা,
বামফমোর র্েনেযান্ড জর্বে প্রদিক্ষণ স্টেমন্দ্রর সাফমেযর উপর দভদত্ত েমর দ্ুটি জাদত-প্রযার্ ভদবষযত
েমনমেন্দ্র প্রদতষ্ঠা েরমবর্। এই ভদবষযত েমনমেন্দ্রগুদে স্টবসরোরী িাত, সম্প্রদ্ায়দভদত্তে সংস্থাগুদে
এবং দর্উ ইয়েন রাজয দবর্শ্দবদ্যােয় (State University of New York, SUNY) / এবং দর্উ
ইয়েন িহর দবর্শ্দবদ্যােয় (City University of New York, CUNY) বযবস্থার সামে অ্ংিীদ্ার হমব
র্তু র্ স্বি-স্টময়াদ্ী, র্র্-দডদগ্র িংসাপে এবং মাইমক্রা িংসাপে বতদর েমর দবদ্যমার্ েমী এবং
র্তু র্ েমী উভময়রই জর্য দর্ময়াগেতন ার দ্ক্ষতার প্রময়াজর্ীয়তার দ্রুত সমাযামর্র জর্য।
বর্উ ইয়কন রােে েুম্বড় বেক্ষার্িীে বিস্তাম্বর 14 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ: দিক্ষার্দবস
সুমযাগগুদে দর্উ ইয়মেন র বযবসায় এবং দর্উ ইয়মেন র দর্ম্নদবত্ত সম্প্রদ্াময়র উভময়র চাদহদ্া স্টমটামত
অ্বযাহত রািমত, দর্উ ইয়েন স্টেট রাজয জুমড় দিক্ষার্দবমির সুমযাগ বাড়ামর্ার জর্য 14 দমদেয়র্
মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরা হমব এই বের। গভর্নমরর জর্বহে দবোি দ্প্তর (Governor's
Office of Workforce Development) এবং দর্উ ইয়েন রাজয েম অ্দযদ্প্তর (New York State
Department of Labor) আঞ্চদেে অ্েননর্দতে উন্নয়র্ োউদন্সমের অ্দভজ্ঞতা েমনসূদচর দসিান্ত
গ্রহমণ বযবহার েরমব।
সিুে অর্ন র্ীবির ের্ে শ্রবমকম্বদ্র প্রবেক্ষণ: এেটি িদক্ত সংক্রান্ত জর্বমের প্রময়াজর্ পূরণ েরমত
দর্উ ইয়েন এেটি দিি চাদেত সবুজ েমন প্রদিক্ষণ োযনক্রম বতদর েরমব। প্রেমত, এমক্সেদসওর
অ্মটামমাটিভ স্টটেদর্দিয়ার্ টাস্ক স্টফাসন (Excelsior Automotive Technician Task Force)
ববদ্ুযদতে যার্বাহর্ অ্ন্তভুন ক্ত েরার জর্য তামদ্র োমজর পদরদয বাড়ামব। এোড়াও দর্উ ইয়েন
রাজয এেটি অ্দতদরক্ত 40 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দবদর্ময়াগ েরমব-100 দমদেয়র্ মাদেন র্
ডোমরর স্টমাট দবদর্ময়ামগর মমযয— পরবতী পাাঁচ বেমর পদরেন্ন িদক্ত েমীমদ্র এেটি প্রদতভার
পাইপোইর্ দর্মনাণ েরমত এবং দবদ্যমার্ জর্বমের দ্ক্ষতা বাড়ামত সুমযাগ প্রদ্ার্ েরমত। এোড়াও,
দর্উ ইয়েন রাজয দবর্শ্দবদ্যােয় (SUNY) ফারদমংমডে এবং স্টোদর্ ব্রুে আর্ুষ্ঠাদর্েভামব তার 20
দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর অ্ফমিার উইন্ড স্টিদর্ং ইর্দেটিউমটর জর্য অ্ংিীদ্ার অ্র্ুমরায েরমবর্,
যামত 2021 সামে প্রদিক্ষণ শুরু হমত পামর। সবমিমষ, পােন এবং পদরমবি সংরক্ষণ দবভাগ
(Department of Environmental Conservation, DEC), হাডসর্ ভযাদে েদমউদর্টি েমেজ

(Hudson Valley Community College), আেমেড স্টেট ইউদর্ভাদসনটি (Alfred State
University), এমক্সেদসওর ের্প্ন (Excelsior Corps) এবং জব েপনস (Job Corps) সামে
অ্ংিীদ্াদরত্ব েরমব স্টসৌর িদক্ত সরঞ্জাম সংস্থাপর্ েরার উমদ্দমিয দিক্ষােীমদ্র প্রদিক্ষণ স্টদ্ওয়ার জর্য
স্টসৌরিদক্ত স্টসর্াবাদহর্ী বতদর েরা।
রাম্বেের প্রর্ম সমবিি বেক্ষা ও প্রবেক্ষণ পকন্দ্র বিবর করা: গভর্নর কুওমমা সাইরাউমস দবজ্ঞার্,
প্রযুদক্ত, প্রমেৌিে, চারুেো এবং গদণমতর োমজর চাদহদ্া স্টমটামত এেটি দবস্তৃ ত দিক্ষা এবং েমনিদক্ত
প্রদিক্ষণ স্টেন্দ্র বতদরর প্রস্তাব দদ্মের্। বহুমুিী সুদবযায় এেটি স্থার্ীয় েমেজ ও ইউদর্ভন াদসটির সামে
অ্ংিীদ্াদরমত্বর মাযযমম SUNY এম্পায়ার স্টেট েমেজ (SUNY Empire State College) োরা
পদরচাদেত এেটি হাই স্কু ে, এেটি েমী প্রদিক্ষণ এবং দিক্ষার্দবি স্টপ্রাগ্রাম োেমব। গভর্নর এোড়াও
র্তু র্ সবনাযুদর্ে প্রদিক্ষণ েমনসূদচ অ্ন্তভুন ক্ত েমরমের্ যা স্কু ে গ্রযাজুময়ট এবং সম্প্রদ্াময়র স্টয স্টোর্ও
সদ্সযমে উদ্ীয়মার্ িাতগুদেমত প্রমবি েরমত প্রস্তুত েরার জর্য উচ্চ দবদ্যােময়র সমতু েযতা, উন্নত
প্রযুদক্তগত িংসাপে এবং েমেজ দডদগ্র প্রদ্ার্ েরমব।

দ্াবরদ্রে পর্ম্বক বর্উ ইয়কনারম্বদ্রম্বক পির কম্বর আর্া
সাশ্রয়ী মূম্বলের আিাসম্বর্ ঐবিিাবসক বিবর্ম্বয়াগ অিোিি: বাদড়র উদ্যার্গুদে বতদরর স্টক্ষমে
রামজযর প্রমচষ্ট্ামে প্রসাদরত েরা, রামজযর উাঁচু িহরগুদেমত িহুমর সমসযাগুদে সমাযার্ েরা এবং
পদরবারগুদেমে সম্ভাবর্াময় যায়গায় চমে স্টযমত সহায়তা অ্বযহহত রািার মাযযমম গভর্নর রামজযর
সােয়ী মূমেযর আবাসর্ উমদ্যাগগুদেমে ববদচেযবি েরার পদরেির্া েমর। অ্দযেন্তু, রাজয সম্প্রদ্ায়
পুর্র্নবীেরণ ও পুর্রুজ্জীবর্মে অ্গ্রাদযোর প্রদ্ার্ অ্বযাহত রািমব, স্টযসব প্রেি সমদিত পার্শ্নবতী
পদরেির্ার অ্ংি, স্টসগুদেমে সহায়তা দদ্মব, যাতায়াত এবং স্টযসব অ্ন্তভুন দক্তমূেে, স্বে প্রদক্রয়ায়
সম্প্রদ্াময়র সদ্সযরা অ্ংি দর্মত সক্ষম হয় তার মাযযমম দবেদিত হয়, স্টসগুদের অ্যামক্সস এেীভূ ত
েমর।
বর্রাপদ্ ও সাশ্রয়ী িোংবকং পসিা, ঋণ ও আবর্ন ক বেক্ষায় প্রম্বিোবধকার প্রসাবরি করা: গভর্নর
এেটি বযাপে আদেনে প্রমবিাদযোর এবং অ্ন্তভুন দক্ত আমোচযসূদচর প্রস্তাব েরমবর্ যা তার প্রিাসর্
দর্রাপদ্ ও সােয়ী বযাংদেং স্টসবা, ঋণ এবং আদেনে দিক্ষায় প্রমবিাদযোর সম্প্রসারমণর জর্য োজ
েমরমে। প্রেমম দর্উ ইয়মেন র স্টোোে দফর্াদন্সয়াে সাদভন স স্টপ্রাভাইডারমদ্র জর্য পাাঁচ বেমরর অ্দযে
র্তু র্ তহদবমের 25 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর স্টদ্ওয়ার জর্য আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব স্টদ্মবর্ গভর্নর।
গভর্নমরর প্রস্তামবর অ্যীমর্, এই প্রদ্ার্োরীরা দর্উ ইয়েন জুমড় সুদবযাদঞ্চত জর্মগাষ্ঠীমে সমেনমর্র
জর্য এই অ্েনায়র্ েরমব। তারা দর্রাপদ্ এবং সােয়ী মূমেযর বযাংদেং পদরমষবা এবং আদেনে
সাক্ষরতার স্টপ্রাগ্রামগুদের এেটি অ্যামক্সসমযাগয, রাজযবযাপী স্টর্টওয়ােন বতদর েরমত দর্উ ইয়েন স্টেট
আদেনে পদরমষবা দবভাগ (Department of Financial Services, DFS) এবং অ্র্যার্য রাজয
সংস্থার সামে ঘদর্ষ্ঠভামব োজ েরমব। গভর্নর দর্ম্ন ও মযযম আময়র দর্উ ইয়েন বাসীর আদেনে
পদরমষবার চাদহদ্া পূরমণ স্টেটবযাপী আদেনে অ্ন্তভুন দক্ত ও ক্ষমতায়মর্র োযনােয় গঠমর্র প্রস্তাব
েরমবর্।

পক্রিাম্বদ্র রক্ষা
পরাম্বিাকম্বলর উপদ্রি িন্ধ করা: গভর্নর কুময়মমা জাদত-দবমরাযী আইর্মে উমোচর্ এবং িারাপ
অ্দভমর্তামদ্র দবরুমি েড়াই েরার এবং তামদ্র ভয়ঙ্কর অ্র্ুিীেমর্র জর্য পযামরাদফং এবং
স্টরামবােদেং-এর প্রস্তাব স্টদ্মবর্। আইর্টি রমবােেগুদে ব্লে েরমত বা দ্ায়বি োোর জর্য
স্টটদেমফার্ সরবরাহোরীমদ্র প্রময়াজর্ হমব; স্টটদেমফার্ সরবরাহোরীমদ্র যত তাড়াতাদড় সম্ভব এেটি
দিি-দভদত্তে েে প্রমাণীেরণ স্টপ্রামটােে সম্পূণনরূমপ প্রময়াগ েরমত হমব; এবং স্টটদেেম
স্টোম্পাদর্গুমোর দবরুমি র্তু র্ িাদস্ত বতদর েরমব যা "েে েরমবর্ র্া" আইর্ েঙ্ঘমর্র জর্য
স্টরামবােোরমদ্র দবরুমি িাদস্ত দেগুণ েরমব।
সি র্িু র্ ইয়কনার ের্ে েবিোলী পর্ট বর্রম্বপক্ষিা সুরক্ষা বর্বিি করা: গভর্নর অ্র্োইর্
ের্মটি ব্লে, েটদেং এবং স্টপইড অ্গ্রাদযোর প্রদতমরামযর জর্য আইর্ প্রবতন র্ েরমবর্ — স্টয
অ্র্ুিীের্গুদে এেটি স্বাযীর্ ও উেুক্ত ইিারমর্ট বযবস্থার ক্ষদত েমর। এই আইর্ তোেদেত
"িূর্য-স্টরটিং" অ্র্ুিীের্মেও দর্দষি েরমব, যা তামদ্র ইিারমর্ট প্রদ্ার্োরীর পেন্দসই র্য় এমর্
সামগ্রী বা অ্যাদেমেির্ অ্যামক্সস েরার জর্য গ্রাহেমদ্র িাদস্ত স্টদ্মব। এই আইর্ গভর্নর কুওমমার
2018 সামের এেদজদেউটিভ অ্ডনারমে আইর্ দহমসমব প্রণয়র্ েমর স্টয স্টোর্ রাজয সরোমরর সংস্থা
ইিারমর্ট পদরমষবা প্রদ্ার্োরীর সামে চু দক্ত েরমত পারমব র্া, যদদ্ র্া তারা স্টর্ট দর্রমপক্ষতা
র্ীদত অ্র্ুসরণ েমর।
লাইম্বসন্স এিং ঋণ সংগ্রিকারী পকাম্পাবর্ বর্য়ন্ত্রণ: গভর্নর দডপাটনমমি অ্ব দফর্াদন্সয়াে সাদভন মসস
(DFS) েতৃন পক্ষমে ঋণ আদ্ায় সংস্থার োইমসন্স প্রদ্ার্ এবং DFS-স্টে ক্ষমতাচূ যত েরার জর্য
আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব স্টদ্মবর্। তামদ্র বই ও স্টরেডন পযনামোচর্া েরার জর্য স্টয স্টোমর্া সময়
DFS-এর ঋণপমের োমেক্টমরর অ্দফমস প্রমবি েরমত অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্য় DFS তদ্ন্তোরীরা। এই
র্তু র্ ওভারসাইট েতৃন পক্ষ অ্সৎ ঋণআদ্ায়োরীমদ্র দবরুমি িাদস্তমূেে প্রিাসদর্ে পদ্মক্ষপ আর্ার
জর্যও দ্ফতরমে অ্র্ুমদত দদ্মতর্। এই প্রস্তাবটি যারা ঋণগ্রস্ত র্য় তামদ্রমে ঋণ পদরমিায েরার
মত প্রতারণামূেে দস্কম স্টমাোমবো েরমব।
িড় আবর্ন ক প্রিারণার বিরুম্বি লড়াই: গভর্নর কুওমমা প্রস্তাব দদ্মবর্ স্টয বয়স্ক আদেনে গ্রাহমের
সমন্দমহর োরমণ স্টোর্ও প্রবীণ গ্রাহমের স্টের্মদ্র্ বা অ্যাোউমি স্টোর্ও স্টহাল্ড রািা হমে দর্উ
ইয়মেন র আদেনে প্রদতষ্ঠার্গুদে দর্উইয়েন অ্দফস অ্ফ দচেমরর্ অ্যান্ড ফযাদমদে সাদভন মসস, অ্যাডাল্ট
স্টপ্রামটেটিভ সাদভন মসস এবং অ্র্যার্য েতৃন পক্ষমে দরমপাটন েরমব। প্রস্তাবটি যমর রািার জর্য
পযারাদমটার বতদর েরা হমব এবং আদেনে প্রদতষ্ঠার্ এবং েমীমদ্র জর্য স্টদ্ওয়াদর্ দ্ায়বিতা স্টেমে
অ্বযাহদত দর্ময় স্টের্মদ্র্ এবং দরমপাটন েরার জর্য যির্ বড় আদেনে অ্পবযবহামরর এেটি
যুদক্তসেত সমন্দহ োমে।
বর্উ ইয়ম্বকনর পভািা সুরক্ষা আইর্ েবিোলীকরম্বণর মাধেম্বম বর্উ ইয়ম্বকনর পক্রিাম্বদ্র অর্ো ে ও
অিমার্র্াকর আচরণ পর্ম্বক রক্ষা করা: গভর্নর কুময়মমা এেটি দবস্তৃ ত স্টভাক্তা সুরক্ষা এমজন্ডা
প্রস্তাব েরমের্ যামত স্টফডামরে স্টভাক্তা সুরক্ষা প্রময়ামগর অ্ভামব োযনেরভামব সাড়া দদ্মত দর্উ

ইয়েন সক্ষম হয় এবং দর্উ ইয়মেন র স্টক্রতামদ্র র্তু র্ দপ্রপামরটদর আদেনে পণয মামেন টমেস স্টভমস
যাওয়া স্টেমে সম্পূণনরূমপ সুরদক্ষত েরা যায়। প্রেমম গভর্নর দর্উ ইয়েন স্টেট ের্দজউমার
স্টপ্রামটেির্ আইর্মে যুক্তরােীয় আইমর্র সমে সেদতপূণন েরার প্রস্তাব স্টদ্র্। দেতীয়, স্টভাক্তা আদেনে
পণয ও পদরমষবার জর্য অ্প্রময়াজর্ীয় োড় দ্ূর েরার প্রস্তাব স্টদ্র্ গভর্নর। তৃ তীয়ত, গভর্নর
দবমিষ ভামব বন্ধ েমর স্টদ্মবর্ এবং দর্য়দন্ত্রত সংস্থার জর্য এেটি স্টেমভে স্টেদয়ং দফল্ড বতদর
েরমবর্। এবং পদরমিমষ, গভর্নর আইর্ েঙ্ঘমর্র জর্য সমবনাচ্চ জদরমার্া বৃদির জর্য বীমা আইর্
সংমিাযমর্র প্রস্তাব েমরর্ এবং DFS েঙ্ঘর্ েরার জর্য স্টদ্ওয়াদর্ প্রময়াগোরী োযনক্রম বজায়
রািার েতৃন ত্ব দর্দিত েমরর্।

পমম্বয়ম্বদ্র এম্বেন্ডা
প্রর্ম োবির অন্তভন ু ি সমমূম্বলের অবধকারসমূম্বির সংম্বোধর্ী পাস করা: গভর্নর কুউমমা দর্উইয়েন
রাজয সংদবযামর্র সমঅ্দযোর সংমিাযর্ীটি সংমিাযর্ েরার স্টচষ্ট্া েরমবর্ যামত দর্উ ইয়েন
রােগুদে েীভামব সমার্ অ্দযোর রক্ষা েমর তার জর্য জাতীয় মার্ দর্যনারণ েমর। গভর্নর প্রেম
অ্র্ুমেমদ্র 11 র্ম্বর যারায় স্টযৌর্ সুরদক্ষত স্টেদণ দহসামব যুক্ত েরার স্টচষ্ট্া েরমবর্, যা দর্দিত
েরমব স্টয সমস্ত দর্উ ইয়েন বাসী তামদ্র দেে দর্দবনমিমষ পুমরাপুদর রাজয সংদবযার্ োরা সুরদক্ষত
রময়মে। তদ্ুপদর, দতদর্ জাদতগত, জাতীয় উত্স, বয়স, অ্ক্ষমতা, স্টযৌর্ অ্দভমুিীেরণ বা দেে
পদরচয় সহ অ্র্যার্য দবভাগগুদেমে যুক্ত েরার জর্য স্টজার স্টদ্মবর্, যামত সমামোচর্ামূেেভামব
গুরুত্বপূণন সুরক্ষাগুদেও রামের সংদবযামর্ অ্ন্তভুন ক্ত োমে।
একটি মবিলা কম্বপনাম্বরট বলর্ারবেপ একাম্বর্বম বিবর করা: গভর্নর দেউমমা সরাসদর এম্পায়ার
স্টেট েমেজ বতদর েরমবর্ এেটি মদহো েমপনামরট দেডারদিপ অ্যাোমডদম বতদরর জর্য। এোমডদম,
আমমদরোর্ েমপনামরট দেডারদিপ, েমপনামরট স্টবাডন সহ মদহোমদ্র বদযনত অ্ংিগ্রহমণর প্রচার েরমব,
টামগনমটড স্টপ্রাগ্রাদমং মাযযমম যা মদহোমদ্র দর্বনাহী এবং স্টবাডন স্টর্তৃ মত্বর অ্বস্থামর্র জর্য প্রস্তুত েমর।
আরও প্রাদতষ্ঠাদর্ে র্যায় বতদরর েক্ষয দর্ময় সংগঠমর্র জর্য স্টপ্রাগ্রাদমং বতদর েরমব অ্যাোমডদম।
র্ারী উম্বদ্োিাম্বদ্র বিবর্ম্বয়াগ: দর্উ ইয়েন রামজযর অ্েননর্দতে স্টেৌিেগত পদরেির্ার রাইভাররা
দহমসমব, গভর্নর কুময়মমা োজগুমো ESD এবং মূেযায়র্ েরার জর্য REDCs এবং প্রময়াজর্
অ্র্ুযায়ী, র্ারী উমদ্যাক্তামদ্র মুমিামুদি চযামেমঞ্জর েো উমেি েমরমের্। 2020 REDC গাইডবুে
এর স্টেৌিেগত পদরেির্ায় এই চযামেঞ্জগুদে স্টমাোমবোর উপায় অ্ন্তভুন ক্ত েরার জর্য প্রদতটি
অ্ঞ্চমের প্রময়াজর্ হমব। এই স্টেৌিেগুমো বাস্তবায়মর্র জর্য র্ারী উমদ্যাক্তামদ্র চাদহদ্া এদগময় দর্ময়
প্রেমির জর্য দ্িটি অ্ঞ্চে জুমড় 20 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর সাম্রাজয রােীয় উন্নয়র্ মঞ্জুদর অ্েনায়র্
পাওয়া যামব।
কম্বপনাম্বরট পিাম্বর্ন মবিলাম্বদ্র প্রবিবর্বধত্ব উন্নবি: গভর্নর কুময়মমা সম্প্রদত স্বাক্ষদরত আইর্ প্রণয়র্
েমরমের্ যার জর্য দর্উ ইয়েন স্টেট দডপাটনমমি অ্ফ স্টেট এবং টযামক্সস অ্যান্ড দফর্ান্স দডপাটনমমি
েমপনামরট স্টবামডন মদহো প্রদতদর্দযমত্বর এেটি গমবষণা চাোমত চায়। বতন মামর্ রামজযর সমস্ত স্টদ্দিদবমদ্দি েমপনামরিমর্র পদরচাের্া পষনমদ্ স্টয সংিযে মদহো োজ েমরর্, তা দবমিষণ েরমব

এমজদন্সগুদে। এই তেয এেটি বযাপে যারণা প্রদ্ার্ েরমব যা এই অ্সমতা স্টমাোমবোর র্ীদতগত
দসিান্তগুদেমে গাইড েরমব।
বপংক টোে (Pink Tax) বর্বেি করা: গভর্নর কুওমমা উমেিমযাগযভামব অ্র্ুরূপ বা সদ্ৃি পণয ও
পদরমষবাদদ্র জর্য দেে-দভদত্তে মূেয ববষমযমে দর্মষযাজ্ঞার আইর্মে উত্থাপর্ েরমবর্। এই আইর্
অ্র্ুযায়ী দর্দদ্ন ষ্ট্ পদরমষবা প্রদ্ার্োরী সংস্থাগুদেমে েযান্ডাডন সাদভন মসর জর্য মূেয তাদেো স্টপাে
েরমত হমব এবং েক্ষয েরা যামব স্টয রােীয় আইমর্র অ্যীমর্ দেেদভদত্তে মূেয ববষময দর্দষি। স্টয
সব বযবসা আইর্ েঙ্ঘর্ েমর, তামদ্রমে স্টদ্ওয়াদর্ িাদস্তর আওতায় আর্া হমব।
রং-এর র্ারীম্বদ্র উপর বেক্ষার্ী ঋম্বণর দ্ায় সেম্বটর প্রভাি সুরািা করা: গভর্নর কুময়মমা সরাসদর
DFS এবং গভর্নর োউদন্সে অ্র্ উইমমর্ অ্যান্ড গােনস এ দর্উ ইয়েন রামজয রং-এর মদহোমদ্র
োরা অ্দভজ্ঞ োে ঋণ সংেমটর প্রভামবর েো জার্ামত এেটি র্তু র্ স্টেটওয়াইড ইদর্দিময়টিভ চােু
েরমবর্। প্রেম পদ্মক্ষপ দহমসমব, DFS এবং গভর্নর োউদন্সে অ্র্ উইমমর্ অ্যান্ড গােনস-এর
স্টগােমটদবে আমোচর্া এবং টাউর্ হে দমটিং স্টেটওয়াইড হমব যা র্ারী োে ও সম্প্রদ্াময়র
স্টর্তামদ্র েণ্ঠস্বর সমুন্নত রািার জর্য দডজাইর্ েরা হময়মে এবং োেঋণ সংেমটর প্রভামব
অ্সেদতপূণন সমচতর্তা বাড়ামত।
রােে ও স্থার্ীয় কিৃন পম্বক্ষর পিির্ সমিা বর্বিি করা: গভর্নর এবং দর্উইয়েন স্টেট েতৃন পক্ষ
বামজট অ্দফস (New York State Authorities Budget Office) এেটি স্টবঞ্চমােন জদরপ স্টঘাষণা
েরমে রাে ও স্থার্ীয় েতৃন পমক্ষর মমযয স্টবতর্ ইকুইটি আইর্ স্টমমর্ চোর জর্য দেে সম্পদেন ত
তামদ্র বতন মার্ স্টবতর্ স্টস্কমে সব েতৃন পমক্ষর োে স্টেমে প্রদতমবদ্র্ সংগ্রহ েরমত। এই জদরমপ রাজয
ও স্থার্ীয় েতৃন পমক্ষর েমনসংস্থামর্র যরর্ সম্পমেন তেয সংগ্রহ েরা হমব, দেে সম্পদেন ত স্টবতর্
স্টস্কমে ফাাঁে আমে দের্া এবং েতৃন পক্ষ তা স্টমমর্ চোর জর্য দে পদ্মক্ষপ স্টর্মব।
রাষ্ট্রীয় ঠিকাদ্ার পর্ম্বক প ৌর্ িয়রাবর্র ির্ে প্রকাে প্রম্বয়াের্: গভর্নর কুময়মমা দবগত বেমরর
মমযয স্টযৌর্ হয়রাদর্ সংক্রান্ত দবরূপ রায়, দবরূপ প্রিাসদর্ে অ্বমার্র্া এবং বসদত স্থাপমর্র সংিযার
এেটি দরমপাটন প্রদ্ার্ েরমত সম্ভাবয রােীয় ঠিোদ্ারমদ্র প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী বযবস্থা গ্রহমণর প্রস্তাব
েরমবর্। স্টসই সংস্থার সমে চু দক্ত েরমত সমচষ্ট্ রাজয সংস্থাগুদের োমে এই তেয পাওয়া যামব এবং
স্টেট েম্পমিাোর দ্প্তর (Office of State Comptroller) গভর্নর, দর্দদ্ন ষ্ট্ সংস্থা প্রযার্ এবং
আইর্সভায় বাদষনে এই তমেযর সারসংমক্ষপ দরমপাটন জমা স্টদ্মব।
উিন রিা পবরম্বেিায় এম্বেস িবধন ি করা: গভর্নর কুময়মমা েভামরজ সম্প্রসারণ এবং সহজেভয
ফাটিনদেটি সাদভন মসর সমচতর্তা বাড়ামত োজ েরমবর্। গভর্নর দর্ময়াগোরীমদ্র ফাটিনদেটি েভামরজ
প্রদ্ামর্র জর্য উৎসাদহত েরমব, যামত স্টেউ উবনরতা স্টসবা োমভর জর্য ববষময র্া েমর এবং
দবদ্যমার্ সুদবযাগুমোর সমচতর্তা বাড়ামত র্া হয়।
মািৃ মৃিুে পমাকাম্বিলায় িোপক পবরকল্পর্া: গভর্নর কুওমমা দ্ুই বের যমর 8 দমদেয়র্ মাদেন র্
ডোর দবদর্ময়াগ েরমত োেমবর্: দর্উ ইয়েন রাজয জুমড় েদমউদর্টি স্টহেে ওয়ােন ার সাদভন মসর

সম্প্রসারণ ও বযনর্; দচদেৎসা প্রদ্ার্োরীর জর্য দর্দহত পক্ষপাত প্রদিক্ষণ এবং স্টপাে-জেদর্য়ন্ত্রণ
প্রদিক্ষমণর বাস্তবায়র্; এেটি বযাপে পর্নটাে তেয গুদ্াম বতদর; সব মাতৃ মৃতুয পযনামোচর্ার জর্য
এেটি মাতৃ মৃতুয পযনামোচর্া স্টবাডন আময়াজমর্র; এবং রাজয জুমড় গুরুত্বপূণন সম্প্রদ্াময়র মমযয এেটি
স্টেৌিেগত প্রসার েমনসদূ চ, যারা জাদতগত এবং জাদতগত সংিযােঘু স্টগাষ্ঠীর সদ্সয, স্টপদরমর্টাে
স্বাস্থযমসবা প্রদ্ার্োরীর অ্র্ুপাত বৃদি েমর।
সকল প ৌর্ আক্রমম্বণ পিাঁম্বচ াওয়াম্বদ্র ের্ে অবভন্ন, উচ্চ মাম্বর্র ম্বের মার্ প্রম্বয়াের্: গভর্নর
কুওমমা প্রস্তাব দদ্মবর্ স্টয স্টযৌর্ দর্পীড়মর্র দিোর বযদক্তমদ্র দচদেত্সা েরার সময় সমস্ত
হাসপাতামের এেই উচ্চমামর্র, দিোর-স্টেদন্দ্রে যমের মার্ স্টমমর্ চেমত হমব, যামত দর্উ ইয়মেন র
স্বাস্থযমসবা বযবস্থা প্রদতটি গ্রামীণ, িহুমর এবং িহরতদের সম্প্রদ্াময়র ক্ষদতগ্রস্থমদ্র জর্য সমবনাচ্চ
মামর্র যে প্রদ্ামর্র জর্য প্রস্তুত রময়মে তা দর্দিত েরা যায়।
পাবরিাবরক সবিংসিা আক্রান্তম্বদ্র প্রবি আধুবর্ক সমর্ন র্: গভর্নর কুময়মমা এেটি উদ্ভাবর্ী,
সারভাইভাে-স্টেদন্দ্রে মমডে পাইেট েরার প্রস্তাব েমরমের্ যা দর্উ ইয়েন রামজযর গাহন স্থয সদহংসতা
স্টসবা সংস্থামর্র বাযা এবং চযামেঞ্জ েদমময় স্টদ্য় এেটি বযাপে র্মর্ীয় অ্েনায়র্ মমডে প্রদ্ার্ েমর
যার মাযযমম প্রদতটি স্টবাঁমচ োোর প্রময়াজমর্ স্টসবাদভদত্তে এেটি েদির্াম পদরমষবায় সহায়তা েরা
যায়। প্রস্তাদবত মমডে অ্পবযবহারোরীমদ্র জবাবদদ্দহতা রামি এবং তামদ্র প্রাণঘাতীতার মাো হ্রাস
েমর এমর্ পিদতগত প্রদতদক্রয়া বাদড়ময় বাাঁচমত সহায়তা েরমব। এোড়াও, গভর্নর কুময়মমা গাহন স্থয
সদহংসতা আঞ্চদেে পদরষদ্ (Domestic Violence Regional Councils) বতদরর প্রস্তাব েমরমের্
যা দবদ্যমার্ দর্উইয়েন স্টেট স্টডামমদেে ভাময়ামেন্স অ্যাডভাইজদর োউদন্সমের (Domestic
Violence Advisory Council) সামে সমিয় েমর টাস্ক স্টফামসনর মাযযমম দর্দমনত সম্পেন গুমোমে
আমরা উন্নত েরমব এবং স্টবাঁমচ োো, গাহন স্থয দহংসা েমনসূদচ ও সম্প্রদ্াময়র চাদহদ্া সংক্রান্ত
স্টযাগামযাগ।
পাবরিাবরক সবিংসিায় ক্ষবিগ্রস্থম্বদ্র বর্ম্বভাসন চাইম্বল সুরক্ষা পোরদ্ার করা: গভর্নর কুময়মমা
প্রদতটি পমক্ষর ভদবষযত আদেনে পদরদস্থদতমত গাহন স্থয সদহংসতার প্রভাব দবমিষভামব দবমবচর্া েরার
জর্য আদ্ােমতর প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী আইর্ প্রণয়র্ েরমবর্। এর ফমে এেটি আদ্ােত গাহন স্থয
সদহংসতার পদরদস্থদত এবং ফোফে যাচাই েরমত আদ্ােমতর প্রময়াজর্ হমব এবং আদ্ােত যামত
অ্র্য পমক্ষর োরা তামদ্র দবরুমি সংঘটিত গাহন স্থয সদহংসতা োজ েরার োরমণ ভদবষযৎ জীবর্
যাপর্ েরার ক্ষমতা িবন েরমত র্া হয় তার জর্য আদ্ােমতর অ্র্ুমদত স্টদ্মব।
পাবরিাবরক সবিংসিায় ক্ষবিগ্রস্থম্বদ্র িন্দুক সবিংসিা পর্ম্বক রক্ষা করা: গভর্নর কুওমমা
পাদরবাদরে সদহংসতার দিোরমদ্র রক্ষার জর্য দর্ম্নদেদিত পদ্মক্ষপগুদের প্রস্তাব েরমবর্: আইর্
প্রময়াগোরীমে এেটি পাদরবাদরে দবমরামযর স্থার্ স্টেমে আমগ্নয়াস্ত্র অ্পসারমণর অ্র্ুমদত স্টদ্ওয়া;
পাদরবাদরে দবমরামযর োরমণ উদ্ভূ ত প্রদতরক্ষামূেে আমদ্মির অ্যীমর্ োো বযদক্তর বাদড় স্টেমে
আমগ্নয়াস্ত্র অ্পসারমণর জর্য আইর্ প্রময়াগোরীমদ্র প্রময়াজর্ীয়তা; এবং স্টদ্াষী সাবযস্ত হওয়ার পমর
অ্দবেমম্ব আমগ্নয়াস্ত্রগুদেমত অ্যামক্সস হারামবর্ তা দর্দিত েরার জর্য এেটি পাদরবাদরে সদহংসতার
অ্পেমন ঘটায়।

প্রের্র্ িলপ্রম্বয়াগ িন্ধ করা: গভর্নর পাদরবাদরে সদহংসতা এমজদন্স এবং স্টযৌর্ ও প্রজর্র্ স্বাস্থয
দক্লদর্মের মমযয অ্ংিীদ্াদরত্ব উন্নয়মর্র প্রস্তাব, সমচতর্তা বৃদি, এবং সর্াক্ত এবং প্রদতদক্রয়া, স্টযৌর্
অ্পবযবহার এবং স্টযৌর্ এবং প্রজর্র্ বেপ্রময়াগ প্রস্তাব েমরর্।

LGBTQ বর্উ ইয়কনার রক্ষা
বর্উইয়কন পেম্বটর বেোের্াল সাম্বরাম্বগবস বিধ: গভর্নর কুময়মমা চযাদম্পয়র্ আইর্ েরমবর্ যা
স্টগমেির্াে সামরামগদস দর্দষমির ওপরও রময়মে। এই আইর্টি সরগযাদস চু দক্তগুদের মার্দ্ণ্ডও প্রদতষ্ঠা
েরমব যা দপতামাতামদ্র এবং সামরামগটমদ্র জর্য জাদতর মমযয সবমচময় িদক্তিােী সুরক্ষা প্রদ্ার্
েমর, দর্দিত েমর স্টয সমস্ত পক্ষই প্রদক্রয়াটির প্রদতটি পদ্মক্ষমপ জ্ঞাত সেদত প্রদ্ার্ েমর। এই
আইর্টি এেটি সামরামগটস অ্ফ রাইটস দবেও বতদর েরমব, যা গভন াবস্থা বন্ধ বা অ্বযাহত রািমত
হমব এবং সামরামগটমদ্র দবস্তৃ ত স্বাস্থয বীমা এবং অ্বায স্বাযীর্ আইদর্ পরামিন অ্যামক্সস সহ তামদ্র
দর্জস্ব স্বাস্থযমসবা সংক্রান্ত দসিান্ত স্টর্ওয়ার অ্পদরেন্ন অ্দযোর দর্দিত েরমব। পেন্দসই, সমস্ত
অ্দভভাবেরা তার জর্য অ্েন প্রদ্ার্ েমর। রাজযপাে আইর্টি দপতৃ ত্ব প্রদতষ্ঠার জর্য এেটি প্রবাদহত
প্রদক্রয়াও বতদর েরমব যির্ বযদক্তমদ্র মমযয এেজর্ অ্-বজদবে দপতা বা মাতা হয়, এমর্ এেটি
প্রদক্রয়া "দেতীয় দপতামাতা গ্রহণ" দহসামব পদরদচত।
LGBTQ-আসবি পবরম্বেিা বর্বিিকরণ: LGBTQ সম্প্রদ্াময়র আসদক্তর হার হ্রাস েরার জর্য,
গভর্নর কুওমমা দর্উইয়েন স্টেট অ্ফ অ্যাদডেির্ সাদভন মসস অ্যান্ড সামপাটনসমে দর্মদ্ন ি স্টদ্মবর্ যির্
LGBTQ বযদক্তমদ্র সামে োজ েরার সময় আসদক্ত দচদেত্সা েমনসূদচর জর্য দক্লদর্োে অ্র্ুিীেমর্র
মার্গুদে দবোি েরমত পামর। OASAS এই মার্দ্ণ্ডগুদের সামে স্টমমে এমর্ স্টপ্রাগ্রামগুদের জর্য
এেটি অ্র্ুষেী অ্র্ুমমাদ্র্ও বাস্তবায়র্ েরমব যামত স্টভাক্তারা LGBTQ বযদক্তমদ্র সমবনাত্তম মামর্র
যমের বযবস্থা েমর এমর্ স্টপ্রাগ্রামগুদে সর্াক্ত েরমত পামর।
LGBTQ পর্টিং অোম্বপ পর্টা প্রাইম্বভবস সুরক্ষা িাড়াম্বর্া: গভর্নর কুওমমা স্টডটিং সাদভন মসস
ের্দজউমার দবে অ্ফ রাইটস সংমিাযর্ েরার জর্য, "দবপরীত দেমের সদ্সযমদ্র" প্রদতস্থাপমর্র
জর্য "বযদক্ত" িেটির পদরবমতন আইর্মে এদগময় স্টর্মবর্, আইমর্র সংজ্ঞায় "সামাদজে স্টরফামরে
পদরমষবা।" এই আইমর্ সামাদজে স্টরফামরে পদরমষবা অ্ন্তভুন ক্ত েরার জর্য আইমর্র েভামরজ আরও
বাড়ামর্া হমব যা স্টোর্ও দফ যাযন েমর র্া। এই সংমিাযর্ীগুদে দর্দিত েরমব স্টয বন্ধু এবং
উমেিমযাগয অ্র্যমদ্র সামে স্টদ্িা েরার জর্য দর্উ ইয়েন ারমদ্র োরা বযবহৃত পদরমষবাগুদে স্টযৌর্
দমে বা বযদক্তর দেে পদরচময়র উপর দর্ভন র েমর দবদভন্ন সুরক্ষা সরবরাহ েরমত পামর র্া।

অরবক্ষি বেশুম্বদ্র রক্ষা
ফোর পসিায় সংখোলঘু বেশুম্বদ্র অবিমাোয় প্রবিবর্বধত্ব কমাম্বর্া: গভর্নর কুময়মমা সেে
পদরবামরর জর্য সমার্ দচদেত্সার জর্য বিপদরের, যারা জাদত এবং জাদতগত দর্দবনমিমষ দিশু
েেযাণ বযবস্থার অ্দভজ্ঞতা অ্জনর্ েমরমে। "অ্ন্ধ অ্পসারণ" প্রদক্রয়া রাজযবযাপী বাস্তবায়র্ দর্উ

ইয়মেন র দিশু এবং পদরবামরর জর্য সামাদজে র্যায়দবচার এবং মার্বাদযোর দর্দিত েরার দদ্মে
আরও এেটি পদ্মক্ষপ। OCFS এেটি অ্ন্ধ অ্পসারণ প্রদক্রয়ার সরঞ্জামদেট বতদর েরমত আেমবদর্
দবিদবদ্যােময়র (University at Albany) সামে অ্ংিীদ্াদরত্ব েমরমে। এই টু েদেট অ্ন্ধ অ্পসারণ
প্রদক্রয়া বাস্তবায়মর্র পমর মূেযায়র্ তত্পরতা প্রদক্রয়ার মাযযমম স্টদ্িগুদের সাহাযয েরার জর্য
দডজাইর্ েরা হময়মে। এেবার চূ ড়ান্ত হমে তা দর্উ ইয়েন রাজয জুমড় সব স্টদ্িগুদের মমযয েদড়ময়
স্টদ্ওয়া হমব।
বর্উ ইয়কন পেট আম্বমবরকপস (AmeriCorps) ফোর পকয়ার সাফলে পপ্রাগ্রাম প্রবিষ্ঠা: গভর্নর
দর্উ ইয়েন রাজয আমমদরেপস ফোর স্টেয়ার সাফেয স্টপ্রাগ্রাম বতদর েরমবর্, পাদেত যে স্টেমে
যুবেমদ্র উত্তরণমে আমমদরেপস পদরমষবামত অ্ংি স্টর্ওয়ার সুমযাগ সক্ষম েরমব এবং দর্দবড় এবং
দবমিষ প্রদিক্ষণ এবং "র্
যাপ-আওয়ার" সহায়তামূেে পদরমষবা প্রদ্ার্ েরমব। এই স্টপ্রাগ্রামমর প্রেম
দতর্ বেমরর মমযয বা অ্ংিগ্রহণোরীমদ্র স্টবদিরভাগই সাফমেযর সামে পূণে
ন ােীর্ েমনসংস্থার্ বা
এোমডদমে পড়ামিার্ায় স্থার্ান্তদরত হমব।
আত্মীয়-প্রর্ম ফায়ারওয়াল বদ্ম্বয় িাচ্চাম্বদ্র ফোর পকয়াম্বরর িাইম্বর রাখা: আত্মীয়তা ফোর
স্টেয়ারমে আরও উত্সাদহত েরার জর্য, দর্উ ইয়েন রাজয আমদ্ি স্টদ্য় স্টয প্রদতটি স্থার্ীয়
সামাদজে পদরমষবা স্টজো এেটি আত্মীয়-প্রেম ফায়ারওয়াে র্ীদত প্রদতষ্ঠা েরমব - প্রেম স্থার্
দর্যনারমণর উপযুক্ত স্টযিামর্ উপযুক্ত স্থার্ বতদর েরমত সমস্ত পদ্মক্ষপ গ্রহণ েরা হময়মে তা দর্দিত
েরমত প্রদতটি দিশুর প্রদত দেতীয় দ্ৃদষ্ট্মোণঅ্পসারণ েরা হয়। এই সহজ পদ্মক্ষপটি সফে
পাইেটমদ্র পরীক্ষা েরা হময়দেে যার ফমে আত্মীয়তার স্টেসমমমি উমেিমযাগয হামর বৃদি পায়।
বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র বর্রাপম্বদ্ রাখা

সিার ের্ে বর্রাপত্তা ও সুরক্ষা বর্বিি করা
ধেন ম্বণর উন্মাদ্র্া পর্ম্বক পালাম্বর্ার পর্ িন্ধ করা: গভর্নর কুওমমা আইর্মে অ্গ্রসর েমর স্পষ্ট্
েরমবর্ স্টয এেজর্ ভু ক্তমভাগীর সেদত প্রদ্ামর্র ক্ষমতা ক্ষু ন্ন হময়মে দের্া যির্ তারা স্টস্বোয় বা
অ্নর্দেেভামব স্টর্িাগ্রস্ত দেে। এই আইর্টি প্রদসদেউটরমদ্র তা দর্দিত েরার ক্ষমতা প্রদ্ার্ েরমব
স্টয স্টযৌর্ দর্যনাতর্োরীরা তামদ্র অ্পরাযমূেে অ্পরামযর জর্য দ্ায়বি এবং স্টযৌর্ দর্যনাতমর্র
দিোর যারা তামদ্র প্রাপয র্যায়দবচার স্টপমত সক্ষম হয়। তদ্ুপদর, এই আইর্টি স্টয স্টোর্ও বযদক্তর
সামে অ্দর্োেৃ তভামব মাতাে হময় পমড়দেে এমর্ বযদক্তর সামে স্টযৌর্দমেমর্ দেপ্ত হয় তার জর্য
প্রেম দডদগ্রমত (এেটি দব জাদেয়াদত) যষনমণর অ্দভমযাগ বতদর েরমব।
বেশুম্বদ্রম্বক অনর্বিক কাম্বের িেিিাম্বরর ের্ে প ৌর্ বেকারীম্বদ্র সামাবেক প াগাম্ব াম্বগর
মাধেম, পর্টিং অোপস এিং বভবর্ও পগম িেিিার পর্ম্বক বিরি রাখা: গভর্নর কুওমমা সমস্ত
সামাদজে দমদডয়া অ্যাোউমির DCJS-এর োমে স্টযৌর্ অ্পরাযীমদ্র োরা সদতযোমরর প্রোমির
প্রময়াজর্ীয়তা দর্দিত েরার জর্য আইর্টি এদগময় স্টর্মব এবং প্রাসদেে অ্যাোউিগুদে প্রোি েরমত
হমব যা আপমডট েরমত হমব। অ্পরায দবচার পদরমষবা দবভামগ (Division of Criminal Justice

Services, DCJS) অ্পরাযীর প্রোি েরা স্টয স্টোর্ও সরবরাহোরীর োমে এই তাদেো স্টপ্ররণ
েরমব এবং সরবরাহোরীর এই স্টডটা পযনামোচর্া েরা, এটি েীভামব বযবহার েরমত হমব তার
র্ীদতগুদে দবোি েরা এবং র্ীদতটি তামদ্র বযবহারোরীমদ্র োমে প্রোি েরমত হমব। র্তু র্
আইর্টিমত স্টযৌর্ অ্পরাযীমদ্র দর্মজমদ্রমে অ্র্োইমর্ দমেযা পদরচয় স্টদ্য়াও অ্পরায দহসামব দবমবদচত
হমব।
MTA ট্রার্বেট বসম্বেম পর্ম্বক িারিার এিং উচ্চ ঝাঁু বকর প ৌর্ বর্পীড়র্কারীম্বদ্র বর্বেি করা:
গভর্নর আইর্ অ্গ্রসর েরমবর্ যা MTAস্টে এমর্ আমদ্ি জাদর েরার অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্মব যা বারম্বার
MTA স্টোড অ্ফ েন্ডামক্টর স্টযৌর্তা সম্পদেন ত েঙ্ঘর্োরীমদ্র, অ্েবা উচ্চ-ঝুাঁ দের স্টযৌর্
অ্পরাযীমদ্র (স্তর 3), MTA পদরবহণ পদরমষবা বযবহার েরা স্টেমে দতর্ বেমরর জর্য দর্দষি
েরমব। উপরন্তু, এই প্রস্তাবটি পদরবহণ-সম্পদেন ত স্টযৌর্ অ্পরামযর জর্য এেটি র্তু র্ আইর্ প্রদতষ্ঠা
েরমব স্টযিামর্ স্টোর্ও অ্পরাযীমে স্টদ্াষী সাবযস্ত েরা হমে, জর্সাযারমণর দর্রাপত্তা দর্দিত েরার
জর্য এেজর্ দবচারমের োরা এেটি দর্দষিেরণ আমদ্ি আমরাপ েরা হমত পামর। এই প্রস্তামবর
আওতায় প্রাে-দবচার দরদেমজর িতন দহমসমব দবচারে যদদ্ ভামো োরণ স্টদ্দিময় সামদয়ে
দর্দষিেরণ আমদ্ি জাদর েরমত পামরর্, তাহমে জর্দর্রাপত্তা বজায় রািার জর্য এই দর্দষিেরণ
জরুদর। স্টয সমস্ত বযদক্ত এেটি দর্দষিেরণ আমদ্ি েঙ্ঘর্ েমর, তামদ্র দবরুমি িার্দজট স্টিপামসর
অ্দভমযাগ আর্া হমত পামর, যা এেটি ক্লাস A দমসদডদমর্র।
বেশুম্বদ্র বিরুম্বি কম্বয়কটি অর্লাইর্ প ৌর্ অপরাম্বধর ের্ে রােে পুবলেম্বক প্রোসবর্ক সািম্বপর্া
োবরর অর্ুমবি পদ্ওয়া: গভর্নর কুওমমা দিশুমদ্র দবরুমি প্রযুদক্তগত সুদবযাযুক্ত স্টফৌজদ্াদর
অ্পরামযর তদ্মন্তর জর্য রাজয পুদেি সুপারমে প্রিাসদর্ে সাবমপর্া েতৃন পক্ষ প্রদ্ার্ এবং দর্উ ইয়েন
স্টেট পুদেিমে এই জঘর্য অ্পরায তাত্ক্ষদণেভামব তদ্ন্ত েরমত প্রময়াজর্ীয় তদ্ন্তোরী সরঞ্জাম
সরবরাহ েরার জর্য আইর্ী অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য স্টজার স্টদ্মবর্।
অর্োর্ে রাম্বেে গুরুির অপরাধ সংঘটর্কারী িেবিরা বর্উ ইয়ম্বকন িন্দুম্বকর মাবলক িম্বি
পারম্বির্ র্া িা বর্বিি করা: গভর্নর কুওমমা এমর্ বযদক্তমে বন্দুমের োইমসন্স গ্রহণ স্টেমে দর্দষি
েরার জর্য আইর্টি এদগময় স্টর্মবর্ যারা রামের বাইমর োো মারাত্মে অ্পরায েমর, তারা
দর্উইয়মেন প্রদতশ্রুদতবি হমে বন্দুমের োইমসন্স গ্রহণ স্টেমে তামদ্রমে অ্মযাগয স্টঘাষণা েরা হমব।
এটি দর্উ ইয়মেন র োইমসদন্সং দস্কমটিমত আরও স্টবদি যারাবাদহেতা সরবরাহ েরমব এবং আমগ্নয়াস্ত্র
ক্রয় স্টেমে দর্দষি বযদক্তরা তা েরমত সক্ষম র্া হমবর্ তা দর্দিত েরমব। গভর্নর ATF-এর
ক্রাইমগার্ স্টিস স্টডটা স্টিয়াদরং স্টপ্রাগ্রামটি স্টবমে দর্মত এবং ATF-এর eTrace দসমেমমর মাযযমম
উিারেৃ ত অ্পরায বন্দুে জমা স্টদ্ওয়ার জর্য রামজযর সমস্ত রাজয এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগোরী
সংস্থাগুদেমেও আইর্টি এদগময় স্টর্ওয়ার পরামিন দদ্মের্। অ্দযেন্তু, গভর্নর কুওমমা মার্দসে
স্বাস্থযের আইর্ সংমিাযর্ েরার জর্য আইর্ প্রস্তাব েরমের্ যামত দর্উইয়েন মে দর্মজর বা অ্র্য
রামজযর সামে দবপদ্গ্রস্থ বযদক্তমদ্র প্রদতমবদ্র্ ভাগ েমর দর্মত স্টদ্ওয়া যায়।
পঘাে িন্দুম্বকর উত্পাদ্র্ ও প্রচার পরাধ করা: ভূ ত বন্দুে দর্ময় ক্রমবযনমার্ উমেগ স্টমাোদবোর
জর্য, গভর্নর কুওমমা এই অ্স্ত্রগুদের অ্যামক্সস এবং বযবহার স্টরাময বযাপে আইর্ প্রণয়মর্র দদ্মে

এদগময় চমেমের্। প্রেমত, এই প্রস্তাবটির জর্য বযদক্তগণ স্টেবে এেটি োইমসন্সযারী বন্দুে
বযবসায়ীমে এেটি স্টোর স্টের্মদ্মর্র মাযযমম আমগ্নয়াস্ত্র, রাইমফে বা িটগামর্র প্রযার্ উপাদ্ার্গুদে
অ্জনর্ েরমত হমব। দেতীয়ত, োইমসন্সযারী দডোরমদ্র স্টেবে ববয সর্াক্তেরমণর অ্দযোরী এবং
সমস্ত স্টের্মদ্র্ েগ েরার জর্য প্রযার্ উপাদ্ার্গুদে দবতরণ েরমত হমব এবং সমস্ত অ্সম্পূণন স্টেম
এবং দরদসভামরর রাজয পুদেি েতৃন ে জাদর েরা এেটি দসদরয়াে র্ম্বর স্টপমত হমব। তৃ তীয়ত, এই
প্রস্তাবটি এমর্ বযদক্তমদ্র, যারা আইর্ত রাইমফে বা িটগার্ অ্দযোর েরমত পামর র্া এমর্ এেটি
প্রযার্ উপাদ্ার্ অ্ংি রািা স্টেমে দর্দষি েরমব যা আমগ্নয়াস্ত্র, রাইমফে বা িটগার্ বতদর েরমত
এবং এই র্তু র্ দবযার্ েঙ্ঘমর্র জর্য র্তু র্ দ্ুষ্কমন ও অ্পরাযমূেে জদরমার্া বতদর েরমত বযবহৃত
হমত পামর।
িোচ বলম্বমাবের্ এিং অর্োর্ে ভাড়া-পর্ওয়া িাবণবেেক ার্িাির্ দ্খলকারীম্বদ্র ের্ে সুরক্ষা
িেিস্থা পোরদ্ার করা: গভর্নর কুময়মমা সংস্কামরর প্রস্তাব স্টদ্মবর্ যামত দেমমৌদসর্স ও অ্র্যার্য
বদযনত যােী সুরক্ষার জর্য িক্তমপাক্ত দর্রাপত্তা সুরক্ষা রময়মে। সংস্কামরর এই পযামেমজর মমযয এমর্
এেটি আইর্ অ্ন্তভুন ক্ত োেমব যামত প্রময়াজর্ীয় যার্বাহমর্র সমস্ত যারে এেটি দসটমবল্ট পমর;
রাজয অ্পামরটিং পারদমট েঙ্ঘর্, স্টফডামরে স্টমাটর দসদেউদরটি েযান্ডাডন টযামগর সামে হস্তমক্ষপ, বা
স্টোর্ও অ্নবয রাে পদরদ্িনর্ দেোর পদরবতন র্ বা প্রাদপ্তর জর্য র্াগদরে ও স্টফৌজদ্াদর জদরমার্া
বাদড়ময় তু েমব; এবং অ্র্যার্য দবষয়গুদের মমযয অ্র্যোয় বাস দহসামব দবমবদচত হমব এমর্
যার্বাহমর্র জর্য পদরবহর্ আইমর্ অ্পামরটিং পারদমট স্টেমে বতন মার্ দবদযবি োড়গুদে দ্ূর েরমব।
স্থার্ীয় পুবলে এিং িারা প সকল সম্প্রদ্াম্বয়র পসিা কম্বর িাম্বদ্র মম্বধে সম্পকন পোরদ্ার করা:
এই পদরদস্থদতর সুরাহা েরমত সাহাযয েরার জর্য গভর্নর র্তু র্ র্ীদতর প্রস্তাব দদ্মের্ যামত
রামজযর অ্যাটদর্ন স্টজর্ামরে পুদেি - সম্প্রদ্ায় সম্পমেন উমত্তজর্ার স্টমাোদবো েরমবর্ এবং স্টসই
সম্পেন মে উন্নত েরার জর্য সমাযার্ দচদিত েরমবর্।
সিার ের্ে মার্সম্মি বেক্ষা

প্রবিটি বর্উইয়কন বেক্ষার্ীর ের্ে একটি েবিোলী সূচর্া বর্বিি করা
আরও র্োয়সেি আচরম্বণ পেলাগুবলম্বক রাষ্ট্রীয় সিায়িা বিিরণ বর্বিি করার ের্ে স্বচ্ছিার
প্রম্বয়াের্: গভর্নর কুওমমা দ্দরদ্র এবং সমৃি দবদ্যােময়র মমযয তহদবমের বযবযার্ বন্ধ েরার প্রমচষ্ট্া
অ্বযাহত রািমবর্, রােীয় দিক্ষার তহদবমের জর্য সবমচময় দ্দরদ্র স্কু েগুদে প্রাযার্য পামব। এই
প্রময়াজর্ীয়তাগুদে দর্দিত েরমব স্টয স্টজোগুদে সবমচময় দ্দরদ্র স্কু েগুদেমে অ্েনায়র্ েরমে। যদদ্ও
স্টেট তার তহদবমের প্রায় 70 িতাংি সব স্টেমে অ্ভাবী স্টজোগুদেমত বণ্টর্ েমর, স্টজোগুদে প্রায়ই
স্কু েগুদের মমযয র্যাযযভামব এই তহদবে ভাগ েমর স্টদ্য় র্া। এমর্দে, এমর্ও স্টদ্িা যায়
উমেিমযাগয পদরমাণ স্টবদি প্রময়াজর্ আমে এমর্ স্কু ে গুদের স্কু ে স্টজোর গড় স্কু মের স্টেমে েম
সাহাযয পামে। দর্উইয়েন স্কু ে স্টজোগুদেমে তামদ্র তহদবেগুদে স্টোোয় যায় তা দর্যনারমণর মাযযমম
প্রোি েরার জর্য প্রময়াজর্ীয় তহদবে সরবরাহ চাদেময় যামব।

সািন ের্ীর্ প্রাক-বকন্ডারগাম্বটনর্ সম্প্রসারণ করা: গভর্নর কুওমমা 2020-21 স্কু ে বেমর প্রােদেন্ডারগামটনমর্র জর্য উচ্চ-প্রময়াজমর্র স্টজোগুদেমত অ্যামক্সস প্রসাদরত েরমত তহদবে বাড়ামর্ার
প্রস্তাব েমরমের্ োরণ প্রােদমে দিক্ষাগুদে অ্জন মর্র বযবযার্গুদে পূরণ েরমত পামর এবং যুবমের
প্রেম দদ্মের পযনাময় এবং প্রাপ্তবয়স্কমদ্র জুমড় স্টবদর্দফট সরবরাহ েরমত পামর।
উচ্চ-প্রম্বয়াের্ সম্প্রদ্াম্বয়র স্কু ল পপ্রাগ্রাম্বমর পম্বর সিায়িা করা: সুরদক্ষত জায়গার প্রদতটি দিশুমে
এেটি েমর সরবরামহর বযবস্থা দর্দিত েরমত সহায়তা েরমত, রাজয জুমড় উচ্চ-প্রময়াজর্
জর্মগাষ্ঠীমত আরও স্টপ্রাগ্রাম স্লট বতদর েরমত গভর্নর অ্দতদরক্ত তহদবমের প্রস্তাব েমরর্। এই
বেমরর অ্র্ুদ্ামর্র মমযয উচ্চ স্তমর জদড়ত সম্পৃক্ততা এবং অ্দযে দ্দরদ্র সম্প্রদ্াময়র অ্ঞ্চেগুদের
জর্য তহদবমের অ্গ্রাদযোরও অ্ন্তভুন ক্ত োেমব।
স্বল্প আম্বয়র বেক্ষার্ীম্বদ্র ের্ে AP পটম্বের বফ কবমম্বয় পদ্ওয়া: গভর্নর কুওমমা AP এবং IB
পরীক্ষার পরীক্ষা দফ যতটা সম্ভব েম আময়র দিক্ষােীমদ্র জর্য দবর্ামূমেয দর্দিত েরার জর্য
তহদবে দবদর্ময়ামগ চাদেময় যামবর্। দর্উ ইয়েন বতন মামর্ স্বি আময়র দিক্ষােীমদ্র জর্য পরীক্ষার দফ
5 মাদেন র্ ডোমর র্াদমময় আর্ার জর্য 5.8 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েমরমে, যামত প্রদতটি
দিক্ষােী এেটি পরীক্ষা স্টদ্ওয়ার সামেনয রামি।
আিাসস্থম্বল STEM পেম উম্বদ্োিা: গভর্নর উচ্চ-প্রময়াজর্ মযযম দবদ্যােময়র জর্য 2020-21
দিক্ষাবমষনর স্টরদসমডন্স স্টপ্রাগ্রামম STEM উমদ্যাক্তামে পাইেট েরার প্রস্তাব েমরদেমের্। স্টজোগুদে
স্টোর্ও স্থার্ীয় STEM সংস্থার সামে দমমের জর্য অ্র্ুদ্ার্ পামব যা মদহো বা সংিযােঘু
মাদেোর্াযীর্ বা স্টর্তৃ ত্বাযীর্। তহদবেগুদে তামদ্র সম্প্রদ্াময়র সাফেয অ্জন র্োরী STEM েযাদরয়ার
এবং স্টরাে মমডেগুদের োমে দিক্ষােীমদ্র প্রোি েরমব। সংস্থাটি েমনমক্ষমে দিক্ষােীমদ্র স্টহাদেংময়র
পািাপাদি দভদজমটর জর্য দবদ্যােময় তার স্টর্তৃ ত্ব এবং উপেরণ আর্মব।

কম্বলেম্বক আরও সাশ্রয়ী করা
লাভের্ক কম্বলম্বের ের্ে স্বচ্ছিা এিং দ্ায়িিিার প্রম্বয়াের্: গভর্নর কুওমমা এেটি োভজর্ে
েমেমজর জবাবদদ্দহতা েমনসূদচর প্রস্তাব দদ্মের্ যা আমামদ্র দবদ্যােয়গুদেমত আমামদ্র দিক্ষােীমদ্র
ভােভামব পদরমবদিত হমে তা দর্দিত েরার জর্য স্বেতা এবং ফোফমের দদ্মে দ্ৃদষ্ট্ দর্বি েমর।
প্রস্তাদবত জবাবদদ্দহতা পদরমামপর মমযয প্রবীণ স্টর্তৃ মত্বর মাদেোর্া ও মাদেোর্ার ক্ষদতপূরণ পযামেজ
সহ স্টয স্টোর্ও প্রাসদেে স্টবার্াস এবং প্রমণাদ্র্া সহ তহদবে এবং অ্েন সরবরামহর প্রােদমে প্রোি
অ্ন্তভুন ক্ত োমে।
অসাধু স্কু লগুবল িন্ধ করা া বেক্ষায় প্রিীণম্বদ্র হ্রাস কম্বর: গভর্নর প্রমফসর স্কু েগুদেমত আরও
স্বেতা আর্মত, দিক্ষায় রােীয় এবং স্টফডামরে প্রদতশ্রুদতগুদে স্পষ্ট্ েরার সুমযাগগুদে দচদিত েরার
জর্য এবং দর্উইয়েন রামজযর প্রবীণমদ্র অ্োভজর্ে দিক্ষাবযবস্থায় অ্সাযু অ্দভমর্তামদ্র হাত স্টেমে
সুরদক্ষত েরার েমক্ষয প্রবীণ পদরমষবা দবভামগর (Department of Veteran's Services) সামে
োজ েরমবর্।

পবরপূরক পুবষ্ট সিায়িা পপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
সুবিধাগুবলম্বি কম্বলে োে ভবিন প্রসাবরি করা: অ্স্থায়ী ও প্রদতবন্ধী সহায়তা অ্দফস (Office of
Temporary and Disability Assistance, OTDA) আরও স্টবদি েদমউদর্টি েমেজ োেমে
প্রময়াজর্ীয় SNAP সুদবযার জর্য স্টযাগয েমর স্টতাোর র্ীদতটি প্রদতষ্ঠা েরমব। অ্দযেন্তু, OTDA
রােীয় র্ীদতটি প্রদতষ্ঠা েরমব স্টয েমুযদর্টি েমেমজর দিক্ষােীরা েমপমক্ষ অ্যন-সময় েযাদরয়ামর
দর্যুক্ত এবং পড়ামিার্ার প্রযুদক্তগত দিক্ষার স্টোসনগুদে SNAP-স্টত স্টযাগযতা অ্জন মর্র জর্য সাপ্তাদহে
20 ঘিা োজ েরার প্রময়াজর্ীয়তা স্টেমে অ্বযাহদতপ্রাপ্ত। এই দিক্ষােীরা তির্ SNAP-র জর্য
আমবদ্র্ েরমত এবং তারা যদদ্ এসএর্এদপ পদরবামরর সেে স্টক্ষমে প্রমযাজয আময়র এবং অ্র্যার্য
স্টবদসে স্টযাগযতার দর্য়মমর দভদত্তমত স্টযাগযতা অ্জন র্ েমর তমব তারা SNAP গ্রহণ েরমত সক্ষম
হমবর্।
বেক্ষার্ী পলাণ োণ সংস্থাগুবল পর্ম্বক আপবত্তের্ক এিং প্রিারণামূলক অভোস িন্ধ করা: গভর্নর
দর্উ ইয়মেন র োে স্টোণ োণ দিমির জর্য আইর্ দর্যনারমণর মার্ প্রস্তাব েরমবর্। োে ঋণ োণ
স্টোম্পাদর্ সাযারণত োে ঋণ গ্রহীতামদ্র প্রভূ ত অ্দগ্রম দফ এবং এেটি এেে ঋণ বা দবেি
পদরমিায বযবস্থা মমযয এোদযে োে ঋণ সমে তামদ্র সহায়তা েরার প্রদতশ্রুদত স্টদ্য়।
একটি স্বাস্থেসম্মি বর্উ ইয়কন

সাশ্রয়ী স্বাস্থেম্বসিা সিেলভ্য় করা
সমস্ত বর্উ ইয়কনাম্বরর ের্ে পপ্রসবক্রপের্ োম্বগর দ্াম কবমম্বয় পদ্ওয়া: গভর্নর সেে দর্উ ইয়েন ামরর
জর্য বযবস্থাপমের ওষুমযর বযয়মে হ্রাস েরার জর্য এেটি দতর্ দ্ফা পদরেির্া প্রবতন র্ েরমবর্
এবং মাদ্মের দ্ামম অ্মযৌদক্তে ও অ্দতরদঞ্জত বৃদির জর্য দ্ায়বি উত্পাদ্র্িীেমে যমর রািমবর্।
পদরেির্ার অ্ংি দহসামব, গভর্নর এে মামসর ইর্সুদের্ সরবরামহর জর্য বীমােৃ ত স্টরাগীমদ্র
প্রময়াজর্ীয় সহ-স্টপমমিমে 100 মাদেন র্ ডোর েযাপ েরমবর্; আদেনে পদরমষবা দবভাগমে ওষুমযর
বযয় বৃদির তদ্ন্ত েরার জর্য অ্দতদরক্ত েতৃন পক্ষমে মঞ্জুদর দদ্র্; োর্াডা স্টেমে ওষুয আমদ্াদর্
স্টেমে স্টয স্টোর্ও সম্ভাবয গ্রাহে সঞ্চয়মে সর্াক্ত েরমত এবং স্টপ্রাগ্রামমর মাযযমম আমদ্াদর্ েরা
স্টযমত পামর এমর্ ওষুমযর এেটি তাদেো বতদর েরমত স্টপ্রসদক্রপির্ আমদ্াদর্ েদমির্ বতদর েরুর্;
এবং প্রস্তাব স্টদ্ওয়া হময়দেে স্টয ফামনাদস স্টবদর্দফট মযামর্জারমদ্র তাত্ক্ষদণেভামব রামজযর সামে
দর্বন্ধর্ েরমত হমব এবং দর্দদ্ন ষ্ট্ ওষুমযর বযবহামরর প্রচামরর জর্য আদেনে প্রমণাদ্র্া বা স্টবদর্দফমটর
প্রোমির পািাপাদি গ্রাহেমদ্র ক্ষদতগ্রস্থ অ্র্যার্য আদেনে বযবস্থাগুদের প্রোমির প্রময়াজর্ীয় দবদযগুদের
অ্যীর্ হমত হমব
পরাগীম্বদ্র ক্ষমিায়র্ ের্ে বচবকৎসা খরম্বচ স্বচ্ছিা প্রদ্ার্: গ্রাহেরা স্বাস্থযমসবা পদরমষবার আরও
সহমজ অ্র্ুসন্ধার্ েরমত সক্ষম েরমত, গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয অ্দযদ্ফতর, আদেনে পদরমষবা দবভাগ
এবং দর্উইয়েন রাজয দডদজটাে এবং দমদডয়া পদরমষবাদদ্ স্টেন্দ্রমে (New York State Digital and
Media Services Center) NYHealthcareCompare র্ামম এেটি স্টভাক্তা-বান্ধব, এে-েপ

ওময়বসাইট বতদর েরমত দর্মদ্ন ি স্টদ্মবর্, স্টযিামর্ দর্উ ইয়েন াররা সহমজই স্বাস্থযমসবা বযয়, মার্
সম্পদেন ত তেয এবং দিক্ষামূেে সংস্থার্গুদে সন্ধার্ েরমত সক্ষম হমব।
অিাক করা পমবর্ম্বকল বিলগুবল পর্ম্বক সুরক্ষা প্রসাবরি করা: 2014 সামে গভর্নর এেটি
হাসপাতামে জরুরী দচদেত্সে পদরমষবাগুদের জর্য স্টর্টওয়ামেন র আউট অ্ফ দবে এবং হাসপাতামে
এবং অ্র্যার্য বদহরাগত স্টরাগীমদ্র স্টসটিংময়র জর্য দবস্ময়ের দবে স্টেমে গ্রাহেমদ্র সুরক্ষা স্টদ্ওয়ার
জর্য এেটি যুগান্তোরী আইর্ প্রবতন র্ েমরদেমের্, তমব, বতন মার্ আইর্টি এির্ও সরাসদর
পদরমষবাগুদের জর্য গ্রাহেমে দবে দদ্মত স্টর্টওয়ােন বদহভূন ত হাসপাতাে এবং ডাক্তারমদ্র অ্র্ুমদত
স্টদ্য়। দর্উ ইয়েন মে অ্র্যাযয ও অ্মযৌদক্তে দচদেত্সা অ্র্ুিীের্ স্টেমে রক্ষা েরার জর্য গভর্নর
এেটি দতর্ দ্ফা পদরেির্া প্রবতন র্ েরমবর্ যা হ'ে: সমস্ত হাসপাতাে এবং জরুরী ডাক্তারমদ্র
স্টর্টওয়ামেন র বাইমর োো পদরমষবার জর্য গ্রাহেমদ্র সরাসদর দবদেং স্টদ্ওয়া স্টেমে দর্মষয; দর্উ
ইয়েন োরীমদ্র জর্য অ্মযৌদক্তেভামব চাজন েরা হয় এবং প্রায়িই বীমা োরা আোদদ্ত হয় র্া এমর্
সুদবযাগুদে দফ প্রোমির প্রময়াজর্; এবং অ্নবতদর্ে স্টমদডমেে স্টোণ দতর্ বেমরর জর্য সীমাবিতার
সংদবদয সংদক্ষপ্ত েমর দদ্র্।

ওবলভ মিামারী পমাকাম্বিলায়
ওবপঅম্বয়র্ মিামারীর বিরুম্বি ুিম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় াওয়ার উম্বেম্বেে ফোিার্াইল অোর্ালগ
বর্বেিকরণ: গভর্নর স্পষ্ট্ভামব দর্উ ইয়েন রামজয দর্য়দন্ত্রত পদ্ােন দহসামব স্টফিামর্ে অ্যার্ােগগুদে
মমর্ার্ীত েরার জর্য আইর্ প্রবতন র্ েরমবর্। এই দবদযমাো পুদেি ও আইর্ প্রময়াগোরী
েতৃন পক্ষমে এই ওষুযগুমোর উৎপাদ্র্, দবক্রয়, দবতরমণর দবরুমি আইমর্র সমবনাচ্চ মাোয় মামো
েরার েতৃন ত্ব প্রদ্ার্ েরমব। প্রস্তাদবত এই আইর্টি স্টেমটর স্বাস্থয দ্প্তমরর েদমির্ারমে দর্য়দন্ত্রত
মাদ্েদ্রমবযর তাদেোয় অ্দতদরক্ত অ্যার্ােগ যুক্ত েরার ক্ষমতাও প্রদ্ার্ েরমব, যা বাজামর উপদস্থত
হওয়ার সামে স্টেটমে এই মারাত্মে পদ্ামেনর সামে প্রদতমযাগীতায় এদগময় োেমত সমেন েরমব।
প সকল কবমউবর্টিম্বি পপৌেম্বর্া কঠির্ পসখাম্বর্ পমবর্ম্বকের্ অোবসম্বের্ বট্রটম্বমি-এ
প্রম্বিোবধকার বিস্তৃ ি করা: 2020 সামে, গভর্নর স্টমদডমেে-সহায়তা দচদেত্সার অ্যামক্সস
সম্প্রসারমণর জর্য আরও জরুদর পদ্মক্ষপ গ্রহণ েরমবর্ যামত জরুদর দবভাগগুদেমত ডাক্তামরর সামে
সংমযাগ স্থাপমর্র মাযযমম সম্প্রদ্াময়র োমে স্টপৌাঁোমর্া েঠির্, যারা স্টটদেমহেমের মাযযমম বুমপ্রর্রদফর্
দেমি দদ্মত পামরর্; দ্িটি র্তু র্ স্টমাবাইে দক্লদর্ে যুক্ত েরুর্, রাজযজুমড় প্রদতটি অ্েননর্দতে উন্নয়র্
স্টজামর্ এেটি েমর; সাতটি সংমিাযর্মূেে সুদবযায় বতন মামর্ স্টমেমডার্ সরবরাহোরী বুপ্রমর্ারফাইর্
সরবরাহ েরমে; এবং আসদক্ত সহায়তা চাওয়া দর্উ ইয়েন ারমদ্র দচদেত্সা, পুর্রুিার বা দপয়ার
সমেনর্ িুাঁমজ স্টপমত সহায়তা েরার জর্য OASAS-এর দবদ্যমার্ HOPEline পদরমষবাদদ্গুদের
পুর্ঃসংদিষ্ট্ েরা।
ঔেধ সিায়ক বচবকত্সা (Medication Assisted Treatment, MAT): দর্উইয়েন ওদপওড ইউজ
দডসঅ্ডনামর যারা েড়াই েরমে তামদ্র ওষুয সহায়ে দচদেত্সা বযবহার েরার সুমযাগ পামব তা
দর্দিত েরার েমক্ষয উমেিমযাগয সংস্কার েমরমে, যার দ্ীঘনমময়াদ্ী পুর্রুিার দর্দিত েরার স্টক্ষমে

প্রমাদণত িযাে স্টরেডন রময়মে। এই প্রিাসমর্র ইদতমমযয প্রময়াজর্ হময়মে স্টয স্টমদডমেড এবং প্রদতটি
পদরেির্ার দচদেত্সার জর্য ক্লামস এেটি MAT রাগ রময়মে যার স্টোর্ও পূমবনর অ্র্ুমমাদ্র্ স্টর্ই,
এবং যদদ্ স্টোর্ও ফমুে
ন াদরমত স্টোর্ও ওষুমযর জর্য স্টোর্ও স্টপ্রসদক্রপির্ বা দরদফে োমে তমব পাাঁচ
দদ্মর্র সরবরাহ স্টদ্ওয়া হয় এবং পূমবনর অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্ওয়া হয় 24 ঘিা মমযয সম্পন্ন হয়। আরও
দেেু েরার আমে। এই বের, গভর্নর কুওমমা স্টমদডমেমডর জর্য এেটি এেে সূে প্রস্তাব েরমবর্
যা দর্দিত েরমব স্টয ওষুয সাহাযয প্রাপ্ত দচদেত্সার অ্যামক্সস যমের অ্প্রময়াজর্ীয় বাযা দর্যনারণ র্া
েমর দ্রুত এবং দ্ক্ষতার সামে মঞ্জুর েরা হমব।

ের্স্বাম্বস্থের উন্নবি
অনিধ বসগাম্বরট বিবক্রম্বি সাাঁড়াবে অবভ ার্: যূমপামর্র হার আরও েমামত, দর্দিত েরুর্ স্টয
রাজয প্রময়াজর্ীয় রাজস্ব স্টেমে বদঞ্চত হমব র্া, আইর্ স্টমমর্ চো িুচরা দবমক্রতামদ্রমে অ্র্যায়
প্রদতমযাদগতা স্টেমে রক্ষা েরুর্ এবং যুবেমদ্র তামােজাত পণযগুদেমত অ্যামক্সস স্টপমত বাযা স্টদ্মবর্
গভর্নর কুওমমা টযাক্স দডপাটনমমিমে টযাক্স এবং দফর্ান্সমে র্তু র্ সরঞ্জাম স্টদ্ওয়ার জর্য আইর্
প্রবতন র্ েরমবর্ দসগামরট দবদক্র চাদেময় যাওয়ার জর্য অ্সাযু িুচরা দবমক্রতামদ্র ক্ষমতা। এই
পদ্মক্ষপটি DTF-স্টে গ্রাহেমদ্র োে স্টেমে িুচরা দবক্রয় এবং অ্র্যার্য ের সংগ্রহ েরার এবং
তামদ্র র্াবাদেোমদ্র অ্নবযভামব তামােজাত পণয দবদক্রর জর্য জদরমার্া বাড়ামর্ার ক্ষমতা
প্রতযাহার েমর আপদত্তের িুচরা দবমক্রতামদ্র পুমরাপুদর িাট ডাউর্ েরার অ্র্ুমদত স্টদ্মব।
িরুণম্বদ্র িাম্বি প াকা পর্ম্বক পণে পির করা িন্ধ করুর্: যুবেমদ্র তামােজাত পণয স্টেমে রক্ষা
েরার জর্য, গভর্নর এমত এেটি দবস্তৃ ত পযামেজ চােু েরমবর্: স্বাদ্যুক্ত বাষ্পজাতীয় পণয দবক্রয়
দর্দষি; যুবেমদ্র েক্ষযবস্তু বাষ্প সম্পদেন ত সমস্ত দবজ্ঞাপর্ দর্দষি েরুর্; বাষ্পীয় েযাদরয়ার
স্টতেগুদের দবদক্র দর্দষি েরুর্ যা রাসায়দর্ে বা উপাদ্ার্গুদে অ্ন্তভুন ক্ত েমর যা এেটি বাষ্প
দডভাইমসর মাযযমম দর্ঃর্শ্াস স্টর্ওয়া দবপজ্জর্ে এবং জর্গমণর স্বামস্থযর জর্য এেটি গুরুত্বপূণন ঝুাঁ দে
দহসামব গণয হয়; ই-তরে এবং ই-দসগামরমটর অ্র্োইমর্, স্টফার্ এবং স্টমে অ্ডনার দবক্রয়মে স্টেবে
োইমসন্সড ভযাদপং পণয িুচরা দবমক্রতামদ্র মমযয সীমাবি েরুর্; ফামমনসীগুদেমত তামাে এবং ইদসগামরট পণয দবক্রয় বন্ধ; এবং অ্ভযন্তরীণ স্থার্ দর্যনারণ এবং দেতীয় হামতর স্টযাাঁয়ার এক্সমপাজারমে
সীমাবি েরার জর্য আইর্।
আমাম্বদ্র গণিন্ত্রম্বক বর্রাপদ্ করা
বর্কটিম বর্িন াচম্বর্র পক্ষম্বে স্বয়ংবক্রয় মোর্ুয়াল পরকর্নস প্রম্বয়াের্: রাজয জুমড় প্রদতটি
প্রদতমযাদগতায় দর্বনাচমর্র ফোফমের অ্িণ্ডতার প্রদত আস্থা স্টজারদ্ার েরার জর্য, গভর্নর কুওমমা
েির্ স্বয়ংদক্রয় বযােট পুর্ঃদর্রীক্ষণ শুরু েরমব এবং েীভামব এই পুর্ঃদর্রীক্ষণ পদরচাদেত হমব
তার প্রদক্রয়াটি রােবযাপী মার্দ্ণ্ড প্রদতষ্ঠা েরার আইর্ প্রবতন র্ েরমব। সমস্ত রাজযবযাপী দর্বনাচমর্র
এেটি স্বয়ংদক্রয় পুর্ঃদর্রীক্ষণ প্রময়াজর্ স্টযিামর্ প্রােী বা বযােট প্রস্তামবর জর্য দবজময়র প্রান্ত
প্রদতমযাদগতায় প্রাপ্ত সমস্ত স্টভামটর 0.2 অ্ংি; অ্র্য সব দর্বনাচমর্ এেটি স্বয়ংদক্রয় পুর্গনণর্ার

প্রময়াজর্ যার মমযয এেটি প্রােী বা বযােট প্রস্তামবর জর্য দবজময়র প্রান্ত স্টমাট স্টভামটর 0.5
িতাংি।
স্বয়ংবক্রয় পভাটার বর্িন্ধম্বর্র একটি িেিস্থা কা ন কর করা: যদদ্ও দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র এই সুদবযা
স্টদ্ওয়া হময়মে স্টয তারা স্টেমটর স্টোমর্া এমজদন্সর সামে েোবাতন া চাোমর্ার সময় স্টভামটর জর্য
দর্বন্ধর্ েরমত পারমব, তামদ্র অ্বিযই ঐদেেভামব দর্বদন্ধত হমত চাইমত হমব। তমব আমামদ্র
গণতমন্ত্র অ্ংিগ্রহণ বাড়ামর্ার জর্য আরও দেেু েরা উদচত। স্বয়ংদক্রয় স্টভাটার দর্বন্ধর্ ও স্টভাট
দদ্মত আসা মার্ুমষর সংিযাবৃদি েমর এবং আমামদ্র গণতাদন্ত্রে প্রদক্রয়া স্টজারদ্ার েমর। আমরা
দর্দিত েরব স্টয সমস্ত স্বয়ংদক্রয় স্টভাটার দর্বন্ধমর্র সুমযাগ অ্র্োইমর্ উপেব্ধ রময়মে এবং আমরা
দর্উইয়েন মদ্র স্টেট স্টবাডন অ্ফ ইমেেির্ ওময়বসাইমট স্টভাট স্টদ্ওয়ার জর্য দর্বন্ধর্ েরার জর্য
আমবদ্র্ েরমত সক্ষম েরব যদদ্ তারা এটির জর্য দর্বনাচর্ েমর তমব।
একটি বর্িন াচর্ বর্রাপত্তা র্োবপর্ পরসপন্স টিম বিবর করা: দর্বনাচমর্র স্থার্ীয় স্টবাডনগুদে সাইবার
আক্রমণগুদের দবরুমি রক্ষার জর্য যোযেভামব প্রস্তুত রময়মে তা দর্দিত েরার জর্য, গভর্নর
2020 সামের দর্বনাচর্ী চমক্রর আমগ রাজয স্টবামডনর সুরদক্ষত দর্বনাচর্ স্টেমন্দ্রর োমজর পদরপূরে ও
অ্দতদরক্ত সহায়তা প্রদ্ামর্র জর্য এেটি সাইবার স্টসায়াত টিম গঠমর্র দর্মদ্ন ি স্টদ্মবর্ এবং স্টোর্ও
সাইবার হামোর ফোফেমে হুমদের মমযয দদ্ময় এেটি দবস্তৃ ত পদরেির্া স্থাপর্ েরা উদচত। এই
প্রস্তামবর আওতায় দর্বনাচমর্র স্থার্ীয় োউদি স্টবাডন এবং রাজয স্টবাডন প্রাসদেে রাজয এমজদন্সগুদের
সামে োজ েরমব যামত দ্রুত এবং দ্ক্ষ পুর্দবনমবচর্ার পদরেির্া বতদর েরা যায়।
2020 আদ্মশুমাবর প্রবিটি বর্উ ইয়কনাম্বরর গণর্া: "দবর্শ্স্ত েণ্ঠস্বর" এবং অ্োভজর্ে
প্রদতষ্ঠার্গুমোমে দচদিত েরার জর্য রাে, যারা উচ্চ অ্দভবাসী জর্মগাষ্ঠীর সদহত "গর্র্া েরা
েঠির্" জর্মগাষ্ঠীমে সম্পৃক্ত েরার উপর গুরুত্ব দদ্মত পামর, তামদ্র 60-এর স্টবদি স্টদ্িগুদের এবং
স্থার্ীয় সরোমরর সামে োজ েরার জর্য অ্র্ুদ্ার্ প্রদ্ার্ েরমব। পাাঁচ বেমরর স্টবদি বয়সী ও
প্রবীণমদ্র অ্যীমর্ দিশু। 2020 সামের মমযয, রাজয দবমিষত এমর্ সম্প্রদ্ায় এবং জর্মগাষ্ঠীর জর্য
তহদবেমে েক্ষযবস্তু েরমব স্টযগুদে স্বি পদরমামণ ঝুাঁ দের মমযয রময়মে।
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