
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 অর্নিছম্বরর িাম্বেম্বের রূপম্বরখা িেক্ত কম্বরম্বছর্: প্রগবি ঘোম্বর্া  
  
োবির সি চেম্বে আক্রমণাত্মক েলিােু পবরিিন র্ এম্বেন্ডা - 33 বিবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 5 
িছম্বরর পবরকল্পর্া েলিােু পবরিিন র্ চমাকাবিলার, পবরম্বিে সংরক্ষণ এিং প্রাণিন্ত সম্প্রদাে 

তিবর করার ের্ে  
  
োবি-চর্িৃস্থার্ীে ভির্ কার্নক্রম (Building Program) 25 বিবলের্ মাবকন র্ ডলার িাবিম্বে 275 

বিবলের্ মাবকন র্ ডলার কম্বর, র্া রাম্বেের ইবিহাম্বস িৃহত্তম  
  
গৃহহীর্ ও আিাসর্ ের্ে এিং বেশু দাবরদ্র্ে চমাকাম্বিলাে রাম্বেের ইবিহাম্বস সিম্বেম্বে চিবে পবরমাণ 

অর্নাের্  
  
বিভাের্ এিং ঘৃণার বিরুম্বে লিাই কম্বর এিং গণ বর্রাপত্তা সমৃে কম্বর অবিবরক্ত 25 বমবলের্ 
মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বোগ দ্বারা সুরক্ষা পবরকাঠাম্বমাম্বি ধমীে এিং অ-ধমীে লাম্বভর ের্ে র্ে 

এমর্সংস্থাম্বি  
  
আমাম্বদর গণিন্ত্রম্বক রক্ষা কম্বর বিম্বদেী প্রভাবিি কম্বপনাম্বরেম্বদর প্রোরণার অিদার্ বর্বিে করার 
প্রর্ম রােেিোপী প্রস্তাম্বির মাধেম্বম; সরকাম্বরর উপর বিশ্বাস গম্বি চিাম্বল 'লুকাম্বর্ার বকছু চর্ই ' 

আইম্বর্র সাহাম্বর্ে, প্রকাে এিং স্বচ্ছিার অভূিপিূন স্তর প্রবিষ্ঠা কম্বর  
  

চেভারড ই-বসগাম্বরে বর্বিে কম্বর এিং প্রবি মাম্বস 100 মাবকন র্ ডলার-এ ইর্সুবলর্ চকা-চপম্বমন্ট 
সীবমি কম্বর ের্স্বাস্থে উন্নি কম্বর  

  
অবিবরক্ত 826 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার সহ 28.5 বিবলের্ মাবকন র্ ডলার অিবধ বেক্ষাগি সহােিা 
িৃবে কম্বর - র্া একর্িুর্ চরকডন  অর্নােম্বর্র স্তর; সদবরদ্র্ বিদোলেগুম্বলাম্বক আরও চিবে সহােিা 

প্রদার্ কম্বর অর্নাের্ সূম্বে অসাম্বমের সংম্বোধর্ কম্বর  
  

মধেবিত্ত ও কু্ষদ্র্ িেিসাে কর কিন র্ বর্ম্বে অভূিপিূন অর্ননর্বিক ও সামাবেক অগ্রগবি অিোহি 
রাম্বখ, োবির সিম্বেম্বে েবক্তোলীম্বপইড বসক বলভ, ধিনণ চর্োর ফাাঁক িন্ধ করা, স্বল্প আম্বের 
মার্ুম্বির ের্ে সম্প্রসাবরি িোংবকং পবরম্বিিা, অন্তভুন বক্তমূলক ERA, একটি সম্প্রসাবরি 

এম্বেলবসওর বির্ামূম্বলের কম্বলে টিউের্ চপ্রাগ্রাম (Excelsior Free College Tuition Program)  



 

 

  
অর্ন িিন 2021 এর এবেবকউটিভ িাম্বেে বিবফং িই এখাম্বর্ উপলব্ধ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 আর্থনক বছমরর কার্নর্র্বনাহী বামজট (FY 2021 Executive 
Budget) বর্র্নত করমের্, র্া র্র্উ ইয়কন  রামজয অ্গ্রগর্ত ঘটামত একটি সসু্পষ্ট দরৃ্ষ্ট এবং সাহসী, 
জার্ত-প্রধার্ এবং ঐর্তহার্সক কমনকাণ্ডমক এর্গময় র্র্ময় র্ামব।  
  
বামজট পর্রকল্পর্ায় জেবায়ু পর্রবতন র্ মমাকামবোয় একটি 33 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 5 বছমরর 
পর্রকল্পর্া উমেখ করা হময়মছ, র্ার মমধয রময়মছ সরকার্র আমোমদর পুর্র্নবীকরণমর্াগয এর্ার্জন  
প্রকল্প (renewable energy projects) দ্রুত মপ ৌঁছমত প্রবার্হত করার জর্য একটি র্তুর্ পর্রকল্পর্া; 
25 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্র্উ ইয়মকন র সবনবৃহৎ জার্ত র্র্মনামণর কার্নক্রমমর সম্প্রসারণ, মসটামক 
275 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমর র্র্ময় আসা; র্িক্ষা মক্ষমে একটি ঐর্তহার্সক 28.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর র্বর্র্ময়াগ এবং দর্রদ্র সু্কমের জর্য সমথনর্ অ্গ্রার্ধকামরর জর্য তহর্বে সূে পুর্গনঠর্ করা; 
এবং একটি সম্প্রসার্রত উচ্চতর র্বর্ামূমেয কমেজ টিউির্ কার্নক্রমম প্রর্ত বছর 150,000 মার্কন র্ 
ডোর পর্নন্ত অ্জন র্ করা পর্রবারমদর অ্ন্তভুন ক্ত করমত।  
  
র্র্বনাহী বামজমট, র্বমদিী প্রভার্বত কমপনামরটমদর প্রচারণার অ্বদার্ মথমক র্র্র্িদ্ধ কমর আমামদর 
গণতন্ত্রমক রক্ষা করার একটি র্তুর্ প্রস্তাবও রময়মছ; এই রামজযর ইর্তহামস সবমচময় মবর্ি অ্থনায়র্-
অ্র্তর্রক্ত 64 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর-র্ারা গৃহহীর্, র্ামদর মার্র্সক অ্সসু্থতা রময়মছ, তামদর 
পর্রমিবা প্রদার্ করার জর্য; র্িশু দার্রদ্রয মমাকামবোয় র্বর্র্ময়াগ এবং 4 বছমরর র্র্মচ র্িশু সহ 
400,000 পর্রবারমক পর্রমিবা প্রদার্ করা সাম্রামজযর রাষ্ট্র র্িশু কর ঋণ সম্প্রসারমণর জর্য 157 
র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর; এবং অ্র্তর্রক্ত 25 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর অ্থনায়র্ মবসরকারী সু্কে এবং 
অ্পরাধ ঝুৌঁ র্কপণূন সাংসৃ্কর্তক সংগঠমর্ র্র্রাপত্তা অ্বকাঠামমা এমর্ মদওয়ার জর্য।  
  
বামজট পর্রকল্পর্ায় প্রর্ত মামস ইর্সুর্ের্ মকা-মপমমন্ট 100 মার্কন র্ ডোমর সীর্মত করার এবং 
মেভারর্ুক্ত ই-র্সগামরটর র্বর্ক্র র্র্র্িদ্ধ করার প্রস্তাব র্র্ময় জর্স্বামস্থযর প্রচার করা হমব। এটা র্র্উ 
ইয়মকন র অ্ভূতপূবন অ্থননর্র্তক এবং সামার্জক অ্গ্রগর্ত অ্বযাহত রাখমব প্রর্ত বছমর 300,000 
মার্কন র্ ডোমরর কম মরাজগার করা 4.7 র্মর্েয়র্ র্র্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য মধযর্বত্ত কর কাটা 
অ্বযহত মরমখ; মছাট কমপনামরট বযবসা কর মকমট, 36,000 করদাতামদর উপকৃত কমর এবং তামদর 
35 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর সাশ্রয় প্রদার্ কমর; জার্তর সবমচময় ির্ক্তিােী প্রদত্ত অ্সুস্থতাজর্র্ত 
ছুটি কার্নক্রম প্রণয়র্ কমর, র্া 1.3 র্মর্েয়র্ র্র্উ ইয়কন বাসীমদর প্রভার্বত কমর; মত্ত ধিনমণর 
পোয়মর্র পথ বন্ধ কমর; র্র্ম্ন আময়র মোমকমদর জর্য বযাংর্কং পর্রমিবা সম্প্রসারণ কমর; এবং 
সমর্িত সমার্ অ্র্ধকার সংমিাধর্ীর প্রস্তাব কমর।  
  
গভর্নমরর প্রস্তামব র্থনওময়ে মহেথ ও মেবার র্েডার মডর্র্স র্রমভরা-র মাইমকে ডাউর্েং-এর মর্ থ 
উমদযামগ একটি র্তুর্ মমর্ডমকইড মরর্ডজাইর্ টিম-এর সমে বতন মার্ মমর্ডমকইড র্সমেমমর সংস্কার 
করা হমব। MRT II এই কার্নক্রম সংমিাধমর্র জর্য কাজ করমব এবং িূর্য প্রভাব উপকারীমদর 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FY2021BudgetBook.pdf


 

 

সর্হত র্িমল্পর দক্ষতা বা অ্র্তর্রক্ত র্িমল্পর রাজস্ব র্চর্িত কমর এই বছর 2.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোর সঞ্চয়পমে সর্াক্ত করমব।  
  
টার্া 10 বছর ধমর কার্নর্র্বনাহী বামজট সুিম এবং রামজযর আর্থনক সংস্থামর্র মরকডন  অ্বযাহত 
মরমখমছ।  
  
"এই বামজট এই রামজযর জর্গমণর জর্য প্রগর্তিীে ফোফে প্রদার্ করার এবং সামার্জক, জার্তগত 
ও অ্থননর্র্তক র্যায়র্বচার এর্গময় র্র্ময় আমামদর সমময়র আসন্ন চযামেমের মমাকামবো করার একটি 
মরাডমযাপ। আমরা জেবায়ু পর্রবতন র্ ও অ্বকাঠামমা কার্নক্রমম ঐর্তহার্সক র্বর্র্ময়ামগর প্রস্তাব করর্ছ 
এবং সু্কে এইড ফমুনো ঠিক কমরর্ছ র্ামত দর্রদ্র সু্কেগুমো তামদর প্রময়াজর্ীয় অ্থন মপমত পামর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রাজর্ীর্তর মমধয কযান্সামরর মত মবমে ওঠা এই র্বভাজর্ এবং ঘৃণযতার 
মমাকামবো আমরা করর্ছ, ঘৃণা অ্পরামধর দ্বারা েক্ষযর্ুক্ত সংগঠর্গুমোর জর্য র্তুর্ র্র্রাপত্তা 
বযবস্থায় তহর্বে কমর, র্বমদিী প্রভার্বত কমপনামরির্ মথমক আমামদর গণতন্ত্রমক রক্ষা কমর এবং 
গৃহহীর্তা, র্িশু দার্রদ্র ও র্র্ম্ন আময়র র্র্উ ইয়কন বাসীমদর সম্মুখীর্ অ্র্যার্য প্রর্তবন্ধকতার সমাধার্ 
কমর। এই র্ীর্তগুর্ে গত র্য় বছর ধমর আমামদর বযাপক সংসাধমর্র উপর র্ভর্ত্ত কমর র্ার ফমে 
সারা রামজয অ্ভূতপূবন অ্থননর্র্তক প্রবৃর্দ্ধ ও সামার্জক অ্গ্রগর্ত এবং ঐর্তহার্সক ভামব কম মবকারত্ব 
সৃর্ষ্ট হময়মছ, একইসামথ অ্থনিৃঙ্খো বজায় মরমখ মধযর্বত্ত পর্রবারমদর জর্য কর কম হময়মছ।"  
  
2021 আবর্নক িছম্বরর কার্নবর্িনাহী িাম্বেে (FY 2021 Executive Budget) এর আবর্নক হাইলাইে:  

• রাজয পর্রচাের্া তহর্বমের বযয় 105.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর-1.9 িতাংি বৃর্দ্ধ 
(র্ুক্তরাষ্ট্রীয় তহর্বে ও মেূধর্, রাজয পর্রচাের্া তহর্বমের মমধয আমস র্া)  

• 2021 আর্থনক বছর (FY 2021) এর জর্য সমস্ত তহর্বমের বযয় 178 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোর  

• 826 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর বৃর্দ্ধ ঘটায় সু্কমের এইমড - 3 িতাংি বৃর্দ্ধ র্ামত রামজযর 
মমাট বার্িনক র্বর্র্ময়াগ 28.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমর এমস দাোয়  

• র্র্উ ইয়মকন  উচ্চর্িক্ষার জর্য রাষ্ট্রীয় সহায়তায় 7.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর প্রদার্ কমর-
2012 আর্থনক বছর মথমক 1.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর বা 29 িতাংি বৃর্দ্ধ  

• প্রায় 5 র্মর্েয়র্ র্র্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য মধযর্বত্ত কর ছাে মফজ-ইর্ অ্বযাহত রামখ, র্ামত 
র্র্উ ইয়কন বাসীরা এই বছর 1.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমররও মবর্ি সঞ্চয় োভ কমরমছর্  

  
2021 সাম্বলর অগ্রগবি সম্ভি করা িাম্বেে এর হাইলাইে  
 
েলিােু পবরিিন র্ চমাকাম্বিলা করার ের্ে 33 বিবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পাাঁে িছম্বরর পবরকল্পর্া: 
2021 আর্থনক বছমরর কার্নর্র্বনাহী বামজট জেবায়ু পর্রবতন র্ মমাকামবোয় 33 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর পাৌঁচ বছমরর পর্রকল্পর্ার মাধযমম র্বমের সবমচময় আগ্রাসী জেবায়ু মর্তা র্হমসমব র্র্উ 
ইয়মকন র মরকডন  অ্বযাহত মরমখমছ: 740 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর অ্র্তর্রক্ত রাষ্ট্রীয় অ্থনায়র্ ; সবুজ 
ির্ক্তর জর্য 28 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর; আর কাবনর্-র্ি র্াতায়ামতর জর্য 1.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 



 

 

ডোর দ্বারা পর্রপূরক 3 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর প্রকৃর্ত মাময়র প্রর্তস্থাপর্া বন্ড আইর্ (Restore 
Mother Nature Bond Act)। গভর্নর পুর্র্নবীকরণমর্াগয প্রকল্প দ্রুত অ্র্ুমমাদমর্র জর্য সংমিাধমর্র 
প্রস্তাব কমরর্, একইসামথ রাজয আমামদর সবুজ ির্ক্ত ভর্বিযমতর জর্য সাইটগুর্ে ততর্র করমত মর্তৃত্ব 
মদয়।  
 
275 বিবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অিকাঠাম্বমা কার্নক্রম: গভর্নর কুওমমা জার্তর সবমচময় উচ্চার্ভোিী 
অ্বকাঠামমা পর্রকল্পর্া গ্রহণ কমরমছর্। প্রারর্িক 100 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়ামগর সামথ 
শুরু, 2020 আর্থনক বছমরর বামজমট অ্র্ুসরণ করা এবং 150 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্দ্বতীয় 
র্বর্র্ময়ামগর সমে, এই বামজট র্বর্র্ময়াগ 25 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর দ্বারা সম্প্রসার্রত কমর মমাট 
275 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমর দাে করামর্ার জর্য সমথনর্ শুরু কমর, ট্রার্র্জট, রাস্তা এবং মসতুর 
র্তুর্ র্বর্র্ময়ামগর সমে। র্দ্বতীয় পর্নায়, র্তুর্ সম্প্রসার্রত 175 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 
অ্বকাঠামমা পর্রকল্পর্া গভর্নমরর প্রাথর্মক 100 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর পর্রকল্পর্ার উপর র্ভর্ত্তক 
এবং এমত অ্ন্তভুন ক্ত:  

• রাজয জমুে গণ ট্রার্র্জট, মরেপথ, র্বমার্বন্দর, হাইওময়, মসতু, সুেে-সহ র্াতায়ামতর জর্য 
87 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর।  

• 35 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর পর্রমবিগত সরু্বধা ও উদযামর্র উন্নর্ত এবং সবজু ির্ক্তর 
র্বকামির জর্য।  

• অ্থননর্র্তক ও সম্প্রদায় র্বকামির জর্য 11 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর।  
• র্র্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য উন্নতমামর্র, সাশ্রয়ী আবাসর্ র্র্মনামণ রামজযর র্বর্র্ময়াগ আরও 

এর্গময় র্র্ময় মর্মত 9 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর।  
• সু্কে মজোগুর্েমক র্তুর্ ও আরও ভাে সু্কে ভবর্ র্র্মনামণ সহায়তা করমত 19 র্বর্েয়র্ 

মার্কন র্ ডোর।  
• র্র্উ ইয়কন  রাজয র্বের্বদযােয় ও র্র্উ ইয়কন  িহর র্বের্বদযােয় ভবর্, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থয মসবা 

বযবস্থা এবং অ্র্যার্য মূেধর্ী সম্পমদর উন্নর্ত ও রক্ষণামবক্ষণ জর্য 14 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোর।  

  
275 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর অ্বকাঠামমা কার্নক্রম েং আইেযান্ড মরে মরাড র্দ্বতীয় ট্রযাক, তৃতীয় 
ট্রযাক এবং 39 আধুর্র্ক মেির্ জর্য 6 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর তহর্বে অ্বযাহত থাকমব; র্তুর্ 
োগার্ডন য়া এবং জর্ র্ফটমজরাল্ড মকমর্র্ড (John Fitzgerald Kennedy) র্বমার্বন্দর; পবূন র্দমকর 
প্রমবি প্রকল্প; জার্ভটস মকন্দ্র সম্প্রসারণ; ট্রার্র্জট মরুভূর্মমত চারটি র্তুর্ ব্রঙ্কস মমমট্রা-র্থন মেির্; 
সাম্রাজয রাষ্ট্র গর্তপথ; র্র্উইয়কন  রাজয মফয়ার এর আধুর্র্কীকরণ; এবং 1 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 
র্তুর্ র্র্উ ইয়কন  ব্রডবযান্ড মপ্রাগ্রাম (NY Broadband program), সকমের জর্য ব্রডবযান্ড 
ইন্টারমর্ট অ্যামেস র্র্র্িত করমত।  
 
র্ারা গৃহহীর্, র্াম্বদর মার্বসক অসুস্থিা রম্বেম্বছ িাম্বদর আিাসর্ ও চসিা: র্র্উ ইয়মকন র গৃহহীর্ 
জর্মগাষ্ঠী এবং র্ামদর মার্র্সক অ্সুস্থতা রময়মছ তারা সাহার্য করার সবমচময় কঠির্ জর্মগাষ্ঠীর 
মমধয রময়মছ। এ বছর গভর্নর কুওমমা এই ঝুৌঁ র্কপণূন জর্মগাষ্ঠীমক আবাসর্ ও মসবা প্রদামর্র জর্য 



 

 

রামজযর ইর্তহামস আগ্রাসী মক িে এবং সবমচময় মবর্ি অ্থনায়র্ করার প্রস্তাব করমছর্। রামজযর 20 
র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর সাশ্রয়ী আবাসর্ এবং গৃহহীর্ উমদযামগর (affordable housing and 
homeless initiative) উপর গমে মতাো এই 2021 আর্থনক বছমরর বামজট গৃহহীর্ আবাসর্ 
সহায়তা কার্নক্রমমর (Homeless Housing Assistance Program) জর্য 64 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর অ্থনমক র্দ্বগুণ কমর 128 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমর র্র্ময় র্ায় এবং গহৃহীর্ মভমটরার্মদর 
প্রকমল্পর জর্য 5 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ কমর।  
 
সাম্রােে রােে বেশু কর ছাি (Empire State Child Tax Credit) এর সম্বে বেশু দাবরম্বদ্র্ের 
চমাকাম্বিলা করা: 2021 আর্থনক বছমরর বামজট পাৌঁচ বছমরর কম বয়সী র্িশু সহ পর্রবারমদর জর্য 
2.9 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর সমথনর্ করমছ, র্ার মমধয 157 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর সাম্রাজয রাজয 
র্িশু কর ছাে (Empire State Child Tax Credit) প্রসার্রত করার জর্য। বতন মামর্ র্র্ম্ন এবং 
মাঝার্র আময়র পর্রবারমদর জর্য এই গুরুত্বপূণন ছাে শুধু 4-16 বছর বয়সী র্িশুমদর মক্ষমে 
প্রমর্াজয। এই প্রস্তাব এই অ্র্যার্য মভদামভদ দরূ করমব এবং 50,000 মার্কন র্ ডোমরর র্র্মচ উপাজন র্ 
কমর এমর্ 0-3 বছমরর মমধয র্িশু সহ পর্রবারগুর্ের প্রর্ত এই টযাে মক্রর্ডট সম্প্রসার্রত করমব। 
এর ফমে চার বছমরর কম বয়সী র্িশু সহ প্রায় 400,000 শ্রর্মক মশ্রণীর পর্রবামরর প্রর্ত পর্রবার 
র্পছু একটি গে 400 মার্কন র্ ডোর সরু্বধা প্রদার্ করমব - প্রায় 172,500 র্তর্ বছমরর মবর্ি 
বয়মসর র্িশু সহ পর্রবার একটি অ্র্তর্রক্ত সরু্বধা োভ করমব এবং 225,500 র্তর্ বছর বা তার 
কম বয়সী র্িশু সহ পর্রবার এই সুর্বধা পামবর্ প্রথম বার। 
 
ঘৃণা অপরাম্বধর ের্ে ঝুাঁ বকপণূন সংগঠর্ রক্ষা করা: 2021 আর্থনক বছমরর বামজমট ধমীয় ও অ্-
ধমীয় অ্োভজর্ক প্রর্তষ্ঠার্ র্ারা ঘৃণয অ্পরামধর জর্য ঝুৌঁ র্কপণূন, তামদর জর্য অ্র্তর্রক্ত 25 
র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ করা হমব। এই সব সংগঠর্মক ঘণৃার র্বরুমদ্ধ েোর জর্য রাজয 
দ্বারা ইর্তমমধয বযবস্থা করা 70 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমর এই তহর্বে আরও বৃর্দ্ধ কমর।  
 
বিম্বদেী প্রভাবিি কম্বপনাম্বরের্ চর্ম্বক অিদার্ বর্বিে করা: 2021 আর্থনক বছমরর বামজমট 
করমপামরির্মক র্র্উ ইয়মকন  রাজনর্র্তক প্রচারণায় অ্বদার্ রাখা করার, অ্থবা র্র্বনাচমর্ প্রভাব 
র্বস্তামরর জর্য স্বাধীর্ বযময়র বযবস্থা মথমক র্র্র্িদ্ধ করার প্রস্তাব রময়মছ, র্র্দ একটি মাে র্বমদিী 
সংস্থা তার 5 িতাংি মার্েকার্া র্র্য়ন্ত্রণ কমর। এই প্রস্তামব এই ধরমর্র অ্বদার্ বা বযময়র মথমক 
মসই সকে কমপনামরির্মক র্র্র্িদ্ধ করা হমব র্ামদর 10 িতাংমির মবর্ি মার্েকার্া দইু বা তমতার্ধক 
র্বমদর্ি সংস্থা সমর্ষ্টগত ভামব র্র্য়ন্ত্রণ কমর। পর্রমিমি, এই প্রস্তামব প্রচারণা বযয় র্র্র্িদ্ধ করা হমব 
র্র্দ কমপনামরিমর্র 10 িতাংমির মবর্ি মবাডন  সদসয র্বমদিী র্াগর্রক হয়, অ্থবা র্ুক্তরামষ্ট্র একটি 
কমপনামরিমর্র রাজনর্র্তক কমনকামণ্ডর প্রর্ত র্সদ্ধামন্ত একজর্ র্বমদিী জাতীয় অ্ংিগ্রহণ কমর। আমামদর 
জার্তর প্রচারণা অ্থন আইর্ বমে মর্ 'র্বমদিী র্াগর্রক' মকামর্া আমমর্রকার্ িহর, রাজয বা 
র্ুক্তরাষ্ট্রীয় র্র্বনাচমর্র মমধয বযয় করমত পারমব র্া। মর্মহতু এটা র্বমদর্ি বযর্ক্তর জর্য সতয, তাই 
এটি তামদর মার্েকার্াধীর্ বা র্র্য়র্ন্ত্রত র্র্গমগুর্ের জর্যও সতয হমত হমব।  
 
আেকর বরোর্ন প্রকাে করা সরকারী কমনকিন াম্বদর ের্ে িাধেিামূলক করা: আমামদর সরকারমক 
জাতীর সবমচময় স্বচ্ছ কমর তুেমত 2021 আর্থনক বছমরর কার্নর্র্বনাহী বামজমট "েুকামর্ার র্কছু মর্ই" 



 

 

("Nothing to Hide") আইমর্র প্রস্তাব মদমবর্ গভর্নর কুওমমা। এই আইর্ বাধযতামূেক করমব মর্ 
গভর্নর, মেফমটর্যান্ট গভর্নর, অ্যাটর্র্ন মজর্ামরে, কম্পমট্রাোর, প্রমতযক রাজয কর্মির্ার এবং প্রমতযক 
র্বধার্সভার সদসয ও মসমর্টর তাৌঁমদর আয়কর র্রটার্ন জর্সমমক্ষ প্রকাি কমরর্। উপরন্তু, প্রর্ত 
বছমর 100,000 মার্কন র্ ডোমরর উপমর আয় সহ রামজযর মর্ মকার্ও র্র্বনার্চত কমনকতন ামকও তাই 
করমত হমব।  
 
র্িুর্ সু্কল এইড অর্নাের্ সূে: 2012 সাে মথমক র্র্উ ইয়কন  রাজয র্িক্ষার জর্য অ্থনায়মর্ 43 
িতাংি বরৃ্দ্ধ কমরমছ, আর এ বছর গভর্নমরর মূে েক্ষয র্িক্ষা ইকুযইটি র্র্র্িত করা। 2019 সামে 
গভর্নর মজোগুমোর জর্য প্রর্তটি পৃথক র্বদযােময় র্বতরণকৃত অ্মথনর পর্রমাণ প্রকাি করা 
বাধযতামূেক কমরর্। তমব, সমৃদ্ধ সু্কে মজোগুর্ে এখর্ও প্রায় 36,000 মার্কন র্ ডোর খরচ কমর 
প্রর্ত ছাে-ছােীর জর্য, মর্খামর্ দর্রদ্র সু্কে মজোয় প্রর্ত ছাে-ছােীর জর্য মাে 13,000 মার্কন র্ 
ডোর খরচ করা হয়। অ্মথনর তবিময কমআমর্ার জর্য রামজযর তহর্বে বযবহার র্র্র্িত করমত 
2021 আর্থনক বছমরর বামজমট সু্কে এইড 826 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর বৃর্দ্ধ পামব, এবং মমাট 
বার্িনক র্বর্র্ময়াগমক 28.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর মরকমডন  র্র্ময় আসমব, র্ার মমধয 85 িতাংি 
ফাউমন্ডির্ এইড বৃর্দ্ধ সমবনাচ্চ প্রময়াজর্ীয় মজোর র্দমক র্ামব। দর্রদ্র সু্কেগুর্েমক আরও অ্গ্রার্ধকার 
র্দমত এবং র্িক্ষা ইকুইটি র্র্র্িত করমত, গভর্নর একটি র্তুর্ সু্কে এইড অ্থনায়র্ সূমের প্রস্তাব 
করমছর্, র্থার্থভামব তহর্বে র্বতরণ করা এবং রর্ঞ্চত সু্কে মজোগুমো গমে মতাোর জর্য।  
 
অিোহি মধেবিম্বত্তর কর কিন র্: র্মডে-ক্লাস র্র্উ ইয়কন ামরর জর্য বযর্ক্তগত আয়কমরর হার কম 
করা অ্বযাহত রাখমবর্ গভর্নর কুওমমা। 2020 সামে প্রণীত বহু বছমরর কর কতন র্ তৃতীয় বিন 
2016, আয়কমরর হার 6.85 িতাংি মথমক 6.09 িতাংিমত কর্মময় আর্া হময়মছ 43,000 - 
161,550 মার্কন র্ ডোর আময়র সার্রর করদাতামদর জর্য এবং 6.41 িতাংিমত কর্মময় আর্া হময়মছ 
161,550 - 323,200 মার্কন র্ ডোর আময়র সার্রমত। এই ছােগুর্ে র্র্উ ইয়কন বাসীমদর এই বছর 
1.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর মবর্ি সঞ্চয় করমত মদমব বমে আিা করা হয়। উপরন্তু, আয়কমরর 
হার 27,900-161,550 মার্কন র্ ডোমরর সার্রমত উপাজন র্কারীমদর জর্য 5.5 িতাংমি এবং 
161,550-323,200 মার্কন র্ ডোমরর আময়র সার্রর মার্ুিমদর জর্য 6 িতাংমি মর্মম আসমত 
থাকমব। র্খর্ ছােগুর্ে পমুরাপুর্র মফজ-ইর্ করা হমব, তখর্ মধযর্বত্ত করদাতামদর আয়কমরর হামর 
20 িতাংি পর্নন্ত ছাে মদওয়া হমব, র্ার পর্রমাণ অ্র্ুমার্ করা হয় 4.2 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর 
হমব বার্িনক সঞ্চময় 6 র্মর্েয়র্ দার্খেকারীর জর্য 2025 সামের মমধয। র্তুর্ হার মফজ-ইর্ হওয়ার 
সামথ, এটি হমব 70 বছমরর মমধয মেমটর মধযর্বত্ত মশ্রণীর জর্য সবনর্র্ম্ন কর হার।  
 
চছাে িেিসােীম্বদর ের্ে কম্বরর হার 40 েিাংে কবমম্বে আর্া: রামজযর িক্তমপাক্ত আর্থনক বৃর্দ্ধ ও 
চাকর্র সুর্মগর মরকডন  অ্বযাহত রাখমত গভর্নর কুওমমা মছাট বযবসায়ীমদর জর্য বযাপক হামর কর-
োণ প্রণয়র্ করমবর্, র্ার মমধয কু্ষদ্র বযবসার জর্য করমপামরট কমরর হার 6.5 িতাংি মথমক 
কর্মময় 4 িতাংি করা হমব, র্া োভবার্ হমব 36,000 করদাতার জর্য এবং তামদর 35 র্মর্েয়র্ 
মার্কন র্ ডোর সঞ্চয় করমব। 
 
কমনরি বর্উ ইেকন িাসীম্বদর ের্ে সম্বিির্ অসুস্থিার ছুটির িেিস্থা প্রবিষ্ঠা করা: র্র্উ ইয়মকন র স্বল্প 



 

 

মবতমর্র কমীমদর আরও ক্ষমতায়র্ করার জর্য এবং রামজযর সমস্ত উপমভাক্তামক রক্ষা করমত 
গভর্নর কুওমমা সমবতর্ অ্সুস্থতাজর্র্ত ছুটির সুমর্াগ জার্র করমবর্। পাৌঁচ মথমক 99 জর্ কমী সহ 
বযবসাগুর্ে তামদর কমীমদর অ্ন্তত পাৌঁচ র্দর্ চাকর্র-সুরর্ক্ষত সমবতর্ অ্সুস্থতার ছুটি প্রদার্ করমবর্ 
প্রর্ত বছর এবং 100 জর্ কমী বা তার মবর্ি সহ বযবসাগুর্ে অ্ন্তত সাত র্দর্ সমবতর্ অ্সসু্থতার 
ছুটি প্রদার্ করমব প্রর্ত বছর। আমরা মছাট বযবসাগুর্ে, চার বা তার কম সংখযক কমী সহ, প্রর্ত 
বছর তামদর কমীমদর পাৌঁচ র্দর্ চাকর্র-সুরর্ক্ষত মবতর্র্বহীর্ অ্সুস্থতার ছুটির গযারার্ন্ট মদমবর্। 
মছাট বযবসায়ীরা র্ারা ইর্তমমধযই অ্সুস্থতার ছুটি প্রদার্ করমছর্, তা করমত সক্ষম হমবর্।  
 
বর্রাপদ ও সাশ্রেী িোংবকং চসিা, ঋণ ও আবর্নক বেক্ষাে প্রম্বিোবধকার প্রসাবরি করা: 2021 
আর্থনক বছমরর বামজট পাৌঁচ বছমর র্তুর্ অ্থনায়মর্ 25 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ করমব, র্া 
র্র্ম্ন আময়র মক্ষমে এবং রাজযজমুে রর্ঞ্চত জর্মগাষ্ঠীর জর্য বযাংর্কং পর্রমিবায় সাহার্য করমব। এই 
অ্থনায়র্, গভর্নমরর বযাপক আর্থনক প্রমবিার্ধকার এবং অ্ন্তভুন র্ক্ত আমোচযসূর্চর অ্ংি র্া র্র্রাপদ ও 
সাশ্রয়ী বযাংর্কং পর্রমিবা, ঋণ এবং আর্থনক র্িক্ষায় প্রমবিার্ধকার সম্প্রসারমণর জর্য তার প্রিাসমর্র 
কামজর বৃর্দ্ধ কমর। গভর্নর র্র্ম্ন ও মধযম আময়র র্র্উ ইয়কন বাসীর আর্থনক পর্রমিবার চার্হদা পূরমণ 
রাজযবযাপী আর্থনক অ্ন্তভুন র্ক্ত ও ক্ষমতায়মর্র কার্নােয় (Office of Financial Inclusion and 
Empowerment) গঠমর্র প্রস্তাব করমবর্, আর্থনক পর্রমিবা দপ্তমর (Department of Financial 
Services) র্ভর্ত্তক।  
 
আম্বরা মধেবিত্ত পবরিাম্বর বির্ামূম্বলে কম্বলে টিউের্ সম্প্রসাবরি করা: আমরা মধযর্বত্ত পর্রবামরর 
কামছ এমেের্সওর বৃর্ত্তর (Excelsior Scholarship) সুমর্াগ-সুর্বধা সম্প্রসারমণর জর্য গভর্নর 
কুওমমা র্র্উ ইয়মকন র পর্রবারগুমোর জর্য এমেের্সওমরর মর্াগযতা মমাট পার্রবার্রক উপাজন র্ 
125,000 মার্কন র্ ডোর মথমক 150,000 মার্কন র্ ডোর পর্নন্ত বাোমর্ার প্রস্তাব করমছর্। মেমিাল্ড 
বাোমর্ার ফমে 230,000 এর মবর্ি, বা প্রায় 58 িতাংি র্র্উ ইয়মকন র বার্সন্দা ছাে-ছােীরা 
একটি SUNY বা CUNY কমেজ টিউির্ র্বর্ামূমেয পামব। 
 
ধিনম্বণর উন্মাদর্া চর্ম্বক পালাম্বর্ার পর্ িন্ধ করা গভর্নর কুওমমা মসমকমে মত্ত ধিনমণর বন্ধ করার 
জর্য আইর্ প্রণয়র্ করমবর্, কারণ র্র্উ ইয়মকন  রাজয আইমর্র অ্ধীমর্ মদ খাওয়ার জর্য ধিনমণর 
িার্স্ত হওয়া উর্চত র্য়। এই আইর্ তবধভামব স্পষ্ট করমব মর্ একজর্ ভুক্তমভাগী মস্বচ্ছায় বা 
অ্র্র্চ্ছাজর্র্ত মর্িাগ্রস্ত র্ছে র্কর্া তা র্র্র্বনমিমি তার সম্মর্ত মদওয়ার ক্ষমতা র্বপন্ন হয়,র্া সরকার্র 
উর্কেমদর ক্ষমতা প্রদার্ কমর র্ামত মর্ র্ র্র্র্নাতর্কারীরা তামদর অ্পরাধমূেক কামজর জর্য দায়ী 
হয় এবং মর্ র্ র্র্পীের্ ভুক্তমভাগীর তামদর প্রাপয র্যায়র্বচার অ্জন র্ করমত সক্ষম হয়।  
 
প্রর্ম োবির অন্তভুন ক্ত সমমূম্বলের অবধকারসমূম্বহর সংম্বোধর্ী পাস করা: গভর্নর কুউমমা র্র্উইয়কন  
রাজয সংর্বধামর্র সমঅ্র্ধকার সংমিাধর্ীটি সংমিাধর্ করার মচষ্টা করমবর্ র্ামত র্র্উ ইয়কন  রাষ্ট্রগুর্ে 
কীভামব সমার্ অ্র্ধকার রক্ষা কমর তার জর্য জাতীয় মার্ র্র্ধনারণ কমর। গভর্নর প্রথম অ্র্ুমচ্ছমদর 
11 র্ম্বর ধারায় মর্ র্ সুরর্ক্ষত মশ্রর্ণ র্হসামব র্ুক্ত করার মচষ্টা করমবর্, র্া র্র্র্িত করমব মর্ 
সমস্ত র্র্উ ইয়কন বাসী তামদর র্েে র্র্র্বনমিমি পুমরাপুর্র রাজয সংর্বধার্ দ্বারা সুরর্ক্ষত রময়মছ। 
তদপুর্র, র্তর্র্ জার্তগত, জাতীয় উত্স, বয়স, অ্ক্ষমতা, মর্ র্ অ্র্ভমুখীকরণ বা র্েে পর্রচয় সহ 



 

 

অ্র্যার্য র্বভাগগুর্েমক র্ুক্ত করার জর্য মজার মদমবর্, র্ামত সমামোচর্ামূেকভামব গুরুত্বপূণন 
সুরক্ষাগুর্েও রামষ্ট্রর সংর্বধামর্ অ্ন্তভুন ক্ত থামক।  
 
সিুে অর্নর্ীবি এিং পবরম্বিে  
গত দিকটি এখর্ পর্নন্ত মরকডন  হওয়া সমবনাচ্চ উষ্ণতম র্ছে, এবং ইর্তহামসর পাৌঁচটি উষ্ণতম বছর 
2015 সাে মথমক ঘমটমছ। জেবায়ু পর্রবতন র্ মমাকার্বোয় 33 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 5 বছমরর 
পর্রকল্পর্ার মাধযমম র্বমের সবমচময় আগ্রাসী জেবায় ুমর্তা র্হমসমব মরকডন  চার্েময় র্ামব র্র্উ ইয়কন । 
এই জার্ত-প্রধার্, অ্র্যতম পর্রকল্পর্া রাজযমক পুর্র্নবীকরণমর্াগয ির্ক্তমত রূপান্তর করমব, জেবায় ু
সমসযার র্বমরামধর সামথ। 
 
মািৃপ্রকৃবি পরু্ঃস্থাপর্ করা: গভর্নমরর 3 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর মাতৃপ্রকৃর্ত পুর্ঃস্থাপর্ করা বন্ড 
অ্যাক্ট (Restore Mother Nature Bond Act) মকর্ন্দ্রক, র্র্উ ইয়কন  রামজযর বর্যা ঝুৌঁ র্ক হ্রাস 
করমব, প্রাণবন্ত অ্বকাঠামমা র্বর্র্ময়াগ করমব এবং প্রবাহ ও জেপথ সংমর্াগ দ্বারা গুরুত্বপূণন মাছ ও 
বর্যপ্রাণী আবাসস্থে উজ্জীর্বত করমব, কােভাটন  ও বাৌঁমধর মাপ সঠিক করমব এবং, র্মঠা জে ও 
জমোচ্ছ্বাস পুর্রুদ্ধার করমব, প্রাকৃর্তক প্লাবর্ভূর্ম পরু্রূদ্ধার কমর, গুগর্ে জর্মগাষ্ঠীর পুর্রায় পূণন 
করমব এবং মামছর চাি আপমগ্রড করমব, উন্মুক্ত স্থার্ সংরক্ষণ করমব, বর্ভূর্ম এোকায় আরও 
মবর্ি কমর গাছ োগামব, কৃর্ি এবং ঝে জমের দিূণ কমামব, এবং পুর্র্নবীকরণমর্াগয ির্ক্ত প্রসার্রত 
করমব। এই বযাপক প্রসারী পর্রমবি সংরক্ষণ ও র্স্থর্তস্থাপকতা র্বর্র্ময়ামগর মমধয রময়মছ পর্রমবি 
সংরক্ষণ র্বভামগর (Department of Environmental Conservation) ও পর্রমবি রক্ষা তহর্বমের 
(Environmental Protection Fund) সহায়তা। জেবায়ু পর্রবতন র্ মমাকার্বোয় গভর্নমরর 33 
র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 5 বছমরর পর্রকল্পর্ার একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্ এটি।  
 
সিুে েবক্ত: গভর্নর কুওমমা’র প্রমচষ্টা 2030 সামের মমধয র্র্উ ইয়মকন  70 িতাংি র্বদযুৎ 
পুর্র্নবীকরণমর্াগয উৎস মথমক অ্জন র্ করা, এবং 2040 সামের মমধয র্বদযুৎ খাত মথমক িূর্য 
র্গ্রর্হাউস গযাস র্র্গনমর্ অ্জন র্ করা। তাৌঁর মর্তৃমত্ব, এর্ার্জন  দক্ষতা, মস রির্ক্ত, বায়ুির্ক্ত ও ির্ক্ত 
ভাণ্ডামর উমেখমর্াগয র্বর্র্ময়ামগর সামথ এই েক্ষযগুর্ের র্দমক প্রভূত উন্নর্ত কমরমছ রাজয। এই 
েক্ষযগুর্ে অ্জন র্ করমত সাহার্য করার জর্য, জেবায় ুপর্রকল্পর্া (Climate plan) 28 র্বর্েয়র্ 
মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ কমর র্র্উ ইয়কন  রাজয এর্ার্জন  গমবিণা ও র্বকাি কতৃন পক্ষ (New York 
State Energy Research & Development Authority, NYSERDA), র্র্উইয়কন  গ্রীর্ বযাংক, র্র্উ 
ইয়কন  পাওয়ার কতৃন পক্ষ (New York Power Authority), এবং আঞ্চর্েক র্গ্রর্হাউস গযাস উমদযাগ 
(Regional Greenhouse Gas Initiative) এর মাধযমম, কাবনর্-মুক্ত ির্ক্ত উৎপাদমর্র সহায়তা, 
র্বকাি এবং প্রসারমর্র জর্য, অ্বকাঠামমা ততর্র করা মর্মর্ ট্রান্সর্মির্ োইর্ এবং ির্ক্ত ভান্ডার র্া 
র্বায়র্মর্াগয ির্ক্তর উৎস মটকসই কমর এবং কাবনর্ র্র্গনমর্ কমামত আমামদর আঞ্চর্েক 
অ্ংিীদারমদর সামথ কাজ কমর। জেবায়ু পর্রবতন র্ মমাকার্বোয় গভর্নমরর 33 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর 5 বছমরর পর্রকল্পর্ার একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্ এটি।  
 
কািনর্-মুক্ত পবরিহর্: র্র্উ ইয়মকন  ইর্তমমধয র্দ্বতীয় সবমচময় দক্ষ পর্রবহর্ খাত রময়মছ এবং 
সবনর্র্ম্ন কাবনর্ (CO2) র্র্গনমর্ মর্ মকামর্া রামজযর তুের্ায়। র্র্উ ইয়কন  তবদযুর্তক র্ার্বাহমর্ 



 

 

অ্থবা EVs এ এক মর্তা-তার জর্য 2013 সামে গভর্নর কুওমমা’র চােু করা চাজন  র্র্উ ইয়কন  
উমদযাগমক (Charge NY initiative) ধর্যবাদ। চাজন  র্র্উ ইয়কন  উমদযাগ উচ্চার্ভোিী েক্ষয রামখ - 
2018 মিি পর্নন্ত 30,000 তবদযুর্তক র্ার্বাহর্ এবং 3,000 তবদযুর্তক র্ার্বাহর্ চার্জন ং মেির্-
এবং তামদর অ্র্তক্রম কমর। 2013 সাে মথমক 50,000 এর মবর্ি তবদযুর্তক র্ার্বাহর্ মকর্া 
হময়মছ র্র্উ ইয়মকন - অ্র্যার্য 48 টি রামজযর মচময় মবর্ি। জেবায় ুবামজট 370 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর র্বর্র্ময়াগ কমর র্র্উ ইয়কন  রামজয কাবনর্ র্র্গনমর্ করা চার্েময় মর্মত। জেবায় ুপর্রবতন র্ 
মমাকার্বোয় গভর্নমরর 33 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 5 বছমরর পর্রকল্পর্ার একটি গুরুত্বপূণন 
উপাদার্ এটি। 
 
একক িেিহার এিং পোম্বকবেং স্টাইম্বরাম্বফাম পণে বর্বিে করা: গত বছমরর প্লার্েক বযাগ র্বমের 
অ্গ্রগর্তর উপর র্ভর্ত্ত কমর গমে মতাোর জর্য, 01 জার্ুয়ারী 2022 -এর মমধয, এেপামন্ডদ 
পর্ের্ের্রর্ বা সাধারণভামব োইমরামফামমর, র্সমেে-ইউজ ফুড কর্মটইর্ার ও পযামকর্জং উপকরণ 
র্বতরণ এবং বযবহার র্র্র্িদ্ধ করার জর্য র্তুর্ আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব করমছর্ গভর্নর।  
 
বিসৃ্তি তিদেুবিক-িাইক এিং তিদেুবিক-সু্কোম্বরর আইর্ প্রণের্ঃ আরও মবর্ি সংখযক মার্িুমক 
গার্ে মথমক মবর করমত, জর্গমণর র্র্রাপত্তায় আপস র্া কমর তবদযুর্তক-বাইক(E-Bike) ও 
তবদযুর্তক-সু্কটামরর (E-Scooter) মর্টওয়াকন  তবধ ও সম্প্রসারণ করার জর্য বযাপক আইর্ 
প্রণয়মর্র প্রস্তাব র্দমচ্ছর্ গভর্নর।  
  
ফ্র্োবকং িোর্ (Fracking Ban) স্থােী করা: পর্রমবিগত সংরক্ষণ আইর্ (environmental 
conservation law) সংমিাধর্ কমর পর্রমবি সংরক্ষণ র্বভাগমক (Department of Environmental 
Conservation) িযার্কং স্থায়ীভামব বযার্ করমত মসইসব অ্র্ুমমাদর্ মদওয়া মথমক র্বরত রাখার জর্য 
গভর্নর একটি র্বে চােু করমবর্, র্ামত একজর্ আমবদর্কারীমক মসইসব কুময়ামত র্িে করা, 
গভীরতর করা, প্লাগ বযাক করা বা রূপান্তর করমত অ্র্ুমমাদর্ করা হমব র্া, র্া প্রাকৃর্তক গযাস 
সম্পদ সমূ্পণন বা পুর্রায় সমূ্পণন করমত উচ্চ ভর্েউম জেবাহী িযাকচার্রং বযবহার কমর, র্র্উ 
ইয়কন বাসীমদর স্বাস্থয রক্ষা কমর এবং এই অ্ভযামসর দ্বারা আমামদর পর্রমবমির মকার্ ক্ষর্ত হয় র্া। 
এই র্বে র্র্উ ইয়মকন র র্ক্লর্ এর্ার্জন  অ্থনর্ীর্ত েক্ষয অ্জন মর্র র্দমক একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ 
প্রর্তফর্েত কমর।  
  
পবরম্বিে সুরক্ষা িহবিম্বলর (Environmental Protection Fund, EPF) ের্ে চরকডন  অর্ন পরু্রাে 
িরাে করা: বামজমট কমী প্রর্ভমডন্ট ফান্ড (EPF) অ্থনায়র্ চার্েময় র্ামচ্ছ র্দ্বতীয় বছমরর উচ্চ 
মরকমডন র 300 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর সামথ। এমত রময়মছ কঠির্ বজন য কমনসূর্চমত 38 র্মর্েয়র্ 
মার্কন র্ ডোর, পাকন  ও র্বমর্াদমর্ 89 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর, মখাো স্থামর্র কমনসূর্চমত 152 
র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর এবং জেবায় ুপর্রবতন র্ প্রিমর্ ও অ্র্ভমর্াজর্ কমনসূর্চমত 20 র্মর্েয়র্ 
মার্কন র্ ডোর।  
  
র্িুর্ একটি বর্উ ইেকন  বর্নমনাণ করা  



 

 

অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ পর্রকাঠামমা অ্র্ুসরণ কমর এবং মদিটি র্খর্ বমস তখর্ র্র্উ ইয়কন  রাজয 
মদমির সবমচময় আক্রমণাত্মক 275 র্বর্ের্য়র্ মার্কন র্ ডোমরর পর্রকাঠামমা কার্নক্রমমর মাধযমম এর্গময় 
চমেমছ র্া রামজযর প্রর্তটি অ্ঞ্চেমক বদমে র্দমচ্ছ। গভর্নমরর মর্তৃমত্ব র্র্উ ইয়কন  আমামদর রামজযর 
ইর্তহামস মর্ মকার্ও সমময়র মচময় মবর্ি রাস্তা ও মসতুমত আজ র্বর্র্ময়াগ করমছ, এবং ইর্তমমধযই 
র্র্মনামণ 65 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর পণূন কমরমছ, মদমি মর্ মকার্ও রামজযর মচময় মবর্ি। এই 
ঐর্তহার্সক র্বর্র্ময়ামগর উপর গমে, গভর্নর কুওমমা একটি একুি িতমকর পর্রবহর্ পর্রকাঠামমা 
ততর্র করার পমথ অ্গ্রসর হমবর্ র্া র্র্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীর্তমক এর্গময় র্র্ময় র্ায় এবং আমামদর 
অ্র্ধবাসী ও দিনর্াথীমদর জীবমর্র মার্ উন্নত কমর।  
  
পবরিহর্ দপ্তর (Department of Transportation) কোবপোল পবরকল্পর্া: 2021 আর্থনক বছমরর 
বামজট দইু বছমরর পর্রবহর্ দপ্তর কযার্পটাে পপর্রকল্পর্ার জর্য 11.9 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর সমথনর্ 
করমব র্া র্র্উ ইয়মকন র হাইওময়, মসতু, মরে, র্বমার্ অ্বকাঠামমা, র্র্-মমট্রপর্েটর্ পর্রবহণ কতৃন পক্ষ 
ট্রার্র্জট ও পর্রবহর্ দপ্তর সুর্বধার রূপায়ণ করমব। গত পর্রবহর্ দপ্তর কযার্পটাে পর্রকল্পর্ার মিি 
দ'ু বছমরর তুের্ায় এটি 3 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর বা 33 িতাংি বরৃ্দ্ধ।  
  
চমট্রপবলের্ পবরিহণ কিৃন পক্ষ কোবপোল পবরকল্পর্া প্রবিস্রুবি: 2021 আর্থনক বছমরর বামজমট 52 
র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর মমট্রপর্েটর্ পর্রবহণ কতৃন পক্ষ কযার্পটাে পর্রকল্পর্ার সমথনমর্ চার্েময় র্ামব-
ইর্তহামস বৃহত্তম রাজয র্বর্র্ময়াগ। এই র্বর্র্ময়ামগর মমধয 3 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর অ্ন্তভুন ক্ত, 70 টি 
সাবওময় মেির্ সুেভ করমত।  
  
আপম্বস্টে বিমার্িন্দর অর্ননর্বিক উন্নের্ এিং পরু্রুজ্জীবিিকরণ প্রবিম্বর্াবগিার (Upstate 
Airport Economic Development and Revitalization Competition) পিন 2: 2021 আর্থনক বছমরর 
বামজমট আপমেট র্বমার্বন্দর এবং অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ মক্ষে পর্না 2 এর মমধয আপমেট 
র্বমার্বন্দরগুর্ের রূপান্তর অ্বযাহত রাখমত 100 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর পর্নন্ত র্বর্র্ময়াগ করা হমব। 
রাজয জমুে র্বমার্বন্দরগুর্েমক র্র্রাপত্তা ও অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ বাোমত, র্বমার্বন্দমরর কার্নক্রম ও 
প্রমবিার্ধকার উন্নত করমত, পর্রমবিগত প্রভাব কমামত এবং উন্নত র্ােী অ্র্ভজ্ঞতা ততর্র করমত 
প্রস্তাব জমা র্দমত উৎসার্হত করা হমব।  
  
এবর কোর্াল পরু্ঃকল্পর্া করা কযার্াে পরু্ঃকল্পর্া টাস্ক মফাসন (Reimagine the Canal Task 
Force) এর বৃর্দ্ধ করমত, র্র্উ ইয়কন  পাওয়ার কতৃন পক্ষ, র্া এখর্ কযার্াে কমপনামরির্মক একটি 
সহমর্াগী প্রর্তষ্ঠার্ র্হমসমব তত্ত্বাবধার্ কমর, আগামী পাৌঁচ বছমরর মমধয 300 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর 
র্বর্র্ময়াগ করমব সাম্রাজয রাষ্ট্র গর্তপথ এবং এর্র কযার্াে একীভূত করার র্তুর্ জর্য, পর্নটর্ ও 
অ্থননর্র্তক উন্নয়র্মক উদ্দীর্পত করমত একটি র্তুর্ কার্নক্রম দ্বারা, এক িতাব্দী আমগ অ্জার্া 
পর্রমবিগত চযামেেগুর্ের সমাধার্ করমত, এবং একটি সম্পদ ততর্র করা র্ামত এর্র কযার্ামের 360 
মাইে মমরুদমন্ডর সামথ সামথ সম্প্রদাময়র জীবর্র্াোর মার্ উন্নত হমব। এই বছর একটি প্রথম 
পর্নাময়র অ্থনায়র্ শুরু হমব র্ার দইুটি অ্ংি থাকমব: একটি 100 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর 
অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ তহর্বে র্া কযার্ামের কাছাকার্ছ কর্মউর্র্টির জর্য র্বর্র্ময়াগ করা হমব এবং 
অ্র্য 65 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ র্া বরফ জযাম এবং এই সম্পর্কন ত বর্যা প্রর্তমরামধ 



 

 

র্িমর্কমটর্ড এোকামক সাহার্য করমব। পর্রকল্পর্ার তহর্বমের অ্বর্িষ্ট 135 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর 
পরবতীকামে র্রইমার্জর্ টাস্ক মফামসন এর (Reimagine Task Force) সপুার্রিকৃত গমবিণার জর্য 
বরাদ্দ করা হমব, মসই সামথ বর্যা প্রিমর্, আক্রমণাত্মক প্রজার্ত মথমক প্রর্তমরাধ এবং বাস্তুতন্ত্র 
পুর্রুদ্ধার সম্পর্কন ত সমাধার্গুর্ের উমদ্দমিয বরাদ্দ করা হমব।  
  
এম্পাোর চস্টের্: মমায়র্র্হার্ মট্রর্ হে-এ মজমস এ ফারর্ে মপাে অ্র্ফস র্বর্ল্ডং-এর রূপান্তমরর 
জর্য মবসরকার্র মক্ষে ও র্ুক্তরাষ্ট্রীয় সূে মথমক মমাট 3 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্েভামরজ করমত 
700 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ করমছ রাজয। র্বদযমার্ মপর্ মেিমর্ বযাপক র্বীকরমণর 
সমে র্মর্েত হময়, এটি একটি র্তুর্ সাম্রাজয মেির্ ততর্র করমব. তার 2020 সামের মেট অ্ব দা 
মেমট (2020 State of the State) সাম্রাজয মেির্ মজো ততর্রর জর্য মপর্ মেির্ দর্ক্ষণ র্দমক 
সম্প্রসারমণর প্রস্তাব মঘািণা কমরর্ গভর্নর কুওমমা। এই পর্রকল্পর্া র্তুর্, বৃহত্তর টার্মনর্াে ততর্র 
কমর, এবং ট্রযাক এবং মট্রর্ ক্ষমতা 40 িতাংি বরৃ্দ্ধ করমব - পর্িম মগাোমধনর বযস্ততম ট্রার্র্জট 
হামব অ্ন্তর্র্নর্হত এবং সবমচময় জটিে সমসযার মমাকার্বো কমর।  
  
আঞ্চবলক োম্বগনম্বেড বিবর্ম্বোগগুবল কাে করম্বছ  
রামজযর সফে আঞ্চর্েক অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ মক িমের উপর গমে মতাো প্রকল্পগুর্ে র্র্ময় সবার জর্য 
অ্থননর্র্তক সমৃর্দ্ধ এর্গময় র্র্ময় মর্মত থাকমবর্ গভর্নর।  
  
ব্রুকম্বহম্বভম্বর্ একটি দ্রুিগবির ইম্বলকট্রর্-আের্ চকালাইডার (High-Speed Electron-Ion 
Collider) সুরবক্ষি করা: 2021 আর্থনক বছমরর বামজমট এই অ্ঞ্চমের গমবিণা র্েভুজ র্র্মনামণর জর্য 
ব্রুকমহমভমর্ একটি দ্রুতগর্তর ইমেকট্রর্-আয়র্ মকাোইডার র্র্রাপদ করমত 100 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমরর বহু বছমরর প্রর্তশ্রুর্ত সমথনর্ কমর। এই অ্থনায়র্, র্তুর্ সহায়তা ভবর্ র্র্মনাণ, র্বদযুৎ 
বন্টর্ আপমগ্রড, র্তুর্ একটি কুর্েং র্সমেম এবং র্তুর্ মকাোইডামরর জর্য প্রময়াজর্ীয় মটকসই 
বর্ধনতকরণ অ্র্ুমমাদর্ করমব।  
  
চলক প্ল্োবসড অবলবম্পক ফোবসবলটি, চগার এিং চিম্বলম্বের পিনিমালার আধুবর্কীকরণ: 2021 
আর্থনক বছমরর বামজট মেক প্লযার্সড অ্র্ের্ম্পক ফযার্সর্েটি, মগার পবনত, এবং মবমেময়র পবনত 
আধুর্র্কীকরমণ 147 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ করমব।  
  
বসরাবকউম্বে রাম্বেের প্রর্ম সমবিি বেক্ষা ও প্রবেক্ষণ চকন্দ্র (Comprehensive Education and 
Training Center) তিবর করা: র্সরার্কউমজ উদীয়মার্ র্বজ্ঞার্, প্রর্ুর্ক্ত, প্রমক িে, র্িল্পকো, গর্ণমতর 
চার্হদা পূরমণর জর্য র্র্বনাহী বামজমট র্র্উ ইয়মকন  রামজযর প্রথম আঞ্চর্েক সমর্িত র্িক্ষা ও জর্বে 
প্রর্িক্ষণ মকন্দ্র ততর্রর প্রস্তাব করা হময়মছ। র্র্উ ইয়কন  রাজয র্বের্বদযােয় (SUNY) এম্পায়ার মেট 
কমেজ এবং অ্র্যার্য স্থার্ীয় কমেজ ও র্বের্বদযােময়র সমে অ্ংিীদার্রমত্ব র্সরার্কউজ র্সটি সু্কে মজো 
দ্বারা পর্রচার্েত এই মকন্দ্রটি অ্ঞ্চে জমুে ছাে ও বার্সন্দামদর কামছ উন্নত প্রর্ুর্ক্তর অ্র্যতম জর্বে 
প্রর্িক্ষণ কমনসূর্চর র্বমিি র্িক্ষাগত সুমর্াগ ও অ্বস্থা প্রদার্ করমব। মর্ ভবমর্ মকন্দ্রটি হমব, তার 
সংস্কার করমত খরমচর 98 িতাংি বা 71.4 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর রাজয পর্রমিাধ করমব। 



 

 

র্সরার্কউজ সমর্িত র্িক্ষা ও জর্বে প্রর্িক্ষণ মকন্দ্র 2021 সামে মখাোর কথা রময়মছ এবং 1,000 
ছাে-ছােীমদর পািাপার্ি সমামজর বার্সন্দামদরও পর্রমিবা প্রদার্ করমব।  
  
িাম্বফম্বলার র্র্ন অড ব্লম্বকর রুপান্তরণঃ রাজয বামফমো কযার্ােসাইড এর র্থন অ্ড ব্লমকর র্বকাি 
করমব, এবং জে সর্ন্নর্হত িরাঞ্চে সুল্ভ করমব, মর্খামর্ কর্মউর্র্টি এবং মেকমহাল্ডার র্র্মবি 
র্ভর্ত্তমত র্মশ্র বযবহার আবার্সক এবং বার্ণর্জযক ভবর্ এবং সবনজর্ীর্ বযবহামরর জর্য একটি 
বারান্দা সমর্িত হমব। এর মমধয রময়মছ বামফমোমত আসন্ন মরে মেির্, এবং র্তুর্ র্থন অ্ড ব্লক 
এোকার সমে তার সমিয়।  
  
চরাম্বেস্টাম্বর উচ্চ প্রর্ুবক্ত চকাম্পাবর্র সম্প্রসারণ: গভর্নর মরামচোর িহমরর র্তর্টি র্িল্প-অ্গ্রণী উচ্চ 
প্রর্ুর্ক্ত সংস্থার প্রসারণ সমথনর্ করমছর্ র্া র্ফোর মেকমসর আঞ্চর্েক অ্থনর্ীর্তমক আরও বৃর্দ্ধ 
করমব, রমচোমরর ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভির্ মজামর্ (Downtown Innovation Zone) এবং তার 
চার্রপামি উচ্চ প্রর্ুর্ক্তর বাস্তুতন্ত্রমক বৃর্দ্ধ করার জর্য গভর্নমরর অ্বযাহত প্রর্তশ্রুর্তর অ্ংি র্হমসমব। 
র্িমল্পর মর্তৃত্বস্থার্ীয় উচ্চ প্রর্ুর্ক্তর মকাম্পার্র্গুর্ে 700-র মবর্ি কাজ ততর্র করমব রমচোমর এবং 
রমচোমরর িহরতর্ের ইমর্ামভির্ মজামর্র কামছর্িমল্পর মর্তৃত্বস্থার্ীয় উচ্চ প্রর্ুর্ক্তর মকাম্পার্র্গুর্ে 
700-র মবর্ি কাজ ততর্র করমব রমচোমর এবং রমচোমরর িহরতর্ের ইমর্ামভির্ মজামর্র কামছ  
  
বর্উ ইেম্বকন র চরার্ কবরম্বডার সম্প্রসারণ: মরাম, ওয়ামর্ইডা কাউর্ন্টর র্গ্রর্ফস আন্তজন ার্তক 
র্বমার্বন্দমর একটি চােকর্বহীর্ বায়বীয় র্সমেম পরীক্ষা র্র্রীক্ষা ও পরীক্ষামেূক সুর্বধা প্রর্তষ্ঠার 
জর্য গভর্নর 9 র্মর্েওন্ মার্কন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ করমছর্। এই "স্কাইমডাম" মিার্ প্রর্রু্ক্ত ও 
মক িমের র্র্রাপদ পরীক্ষা-র্র্রীক্ষা করার জর্য এক বছর ধমর অ্ন্দর গমবিণা সুর্বধা পামব, মমাহক 
ভযার্ে এবং মধয র্র্উ ইয়কন মক উদ্ভাবমর্র মকন্দ্রস্থে র্হমসমব আমরা ির্ক্তিােী করমব।  
  
কোবপেল প্রােণ পরু্রূোম্বরর বদ্বিীে চফে: 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমট রামজযর কযার্পটে 
বাোমত 5 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়াগ করমব এবং এর মূে তবভব র্ফর্রময় আর্মত এবং 
বার্ণর্জযক বযবহামরর জর্য মটকসই করার জর্য প্রােণ পুর্ঃফুরমর্া হমব।  
  
পরু্ঃিেিহাম্বরর ের্ে হাডসর্ বরভার পাম্বকন  বপোর 76 চো পাউন্ড স্থার্ান্তর করা গভর্নর কুওমমা 
প্রস্তাব করমছর্ মর্ হাডসর্ র্রভার পাকন  ট্রাে মর্র্, পাকন  কমমপ্লমে একীভূত করার জর্য হাডসর্ 
র্রভার পাকন  ট্রামের র্র্য়ন্ত্রমণ থাকা র্র্উ ইয়কন  পুর্েি র্বভাগ (New York Police Department, 
NYPD) এর মটা পাইন্ড র্হমসমব বযবহার মথমক র্পয়ার 76 েম্বা স্থর্গত স্থার্ান্তর করার পর্রকল্পর্া 
ততর্র কমর, সবুজ স্থার্, র্বমর্াদর্ এবং সম্প্রদাময়র অ্যামেস এবং বাজার সিাবর্া বে করার জর্য। 
প্রস্তামবর অ্ংি র্হমসমব, র্র্উ ইয়কন  পুর্েি র্বভাগ মক এক বছমরর মমধয মছমে র্দমত হমব এবং 
হাডসর্ র্রভার পাকন  ট্রামের র্পয়ার 40 এর জর্য একটি উন্নর্তমূেক পর্রকল্পর্া ততর্র করা উর্চত।  
  
গুরুত্বপণূন ব্রুকবলর্ উম্বদোগ: 1.4 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর অ্তযাবিযক ব্রুকর্ের্ উমদযামগ 2021 
আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমটর র্বর্র্ময়াগ অ্বযাহত থাকমব। এই তহর্বমে 32 স্বাস্থযমসবা মকন্দ্র, 



 

 

4,000 র্তুর্ সাশ্রয়ী মূমেযর ঘরবার্ে এবং 400 একর জর্মর উপর র্ব মখাো সবুজ এবং 
র্বমর্াদর্মূেক স্থার্ র্র্মনামণ সাহার্য করমব।  
  
সাউর্ িঙ্কস রূপান্তর: এই বামজট সাউথ ব্রঙ্কস রূপান্তমর 1.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর সমথনর্ 
করমব-রামজযর ইর্তহামস সাউথ ব্রঙ্কমস বৃহত্তম রাজয র্বর্র্ময়াগ। সাউথ ব্রঙ্কস রূপান্তমরর প্রকমল্প রময়মছ 
মির্রডার্ বুমেভাডন , হান্টস পময়ন্ট মামকন ট এবং ব্রঙ্কস ট্রার্র্জট মরুভূর্মমত চারটি র্তুর্ মমমট্রা-র্থন 
মেির্।  
  
ডাউর্োউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্বদোম্বগর (Downtown Revitalization Initiative) পরিবিন  রাউন্ড োলু 
করাঃ ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ ডাউর্টাউমর্র এোকাগুর্ে রূপান্তর্রত কমর প্রাণবন্ত 
কর্মউর্র্টিমত পর্রণত করমছ মর্খামর্ আগামী প্রজমন্মর র্র্উ ইয়কন বাসী বাস করমত, কাজ করমত 
এবং পর্রবার গঠর্ করমত চাইমব। মেমটর দিটি REDC ডাউর্টাউমর্র রূপান্তমরর সিাবর্ার উপর 
র্ভর্ত্ত কমর অ্ংিগ্রহণকারী কর্মউর্র্টি মমর্ার্ীত কমর। র্তর্ দফার পরুস্কামরর মমধয, জয়ী 
কর্মউর্র্টিগুর্েমক ডাউর্টাউর্ মক িেগত র্বর্র্ময়াগ পর্রকল্পর্া র্বকাি ও কর্মউর্র্টির পুর্রুজ্জীবর্ 
েমক্ষযর মূে অ্র্ুঘটক প্রকল্প বাস্তবায়মর্র জর্য 10 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর প্রদার্ কমর। 2021 
আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজট ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ কার্নক্রমমর (Downtown Revitalization 
Program) পঞ্চম রাউমন্ডর জর্য 100 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর প্রদার্ কমর।  
  
আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নের্ পবরিদ (Regional Economic Development Councils, REDCs) 
োবলম্বে র্াওোঃ 2011 সামে, গভর্নর কুওমমা 10 আঞ্চর্েক অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ পর্রিদ স্থাপর্ 
কমরর্ দীঘনমময়ার্দ আঞ্চর্েক মক িেগত অ্থননর্র্তক র্বকাি পর্রকল্পর্া ততর্র করমত। তারপর মথমক 
রাজয 6.9 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর উপর র্বর্র্ময়াগ কমরমছ আঞ্চর্েক অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ পর্রিদ 
এর অ্থনায়মর্র মাধযমম রাজয জমুে 8,300 এর মবর্ি প্রকমল্প অ্থনায়র্ কমর এবং 240,000-এর 
মবর্ি চাকরী সমথনর্ কমর। 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমট রময়মছ 750 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোর, পর্রবতন র্িীে আঞ্চর্েক অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ পর্রিদ উমদযামগর মাধযমম আমামদর আগ্রাসী, 
র্র্ম্নরুর্চর আঞ্চর্েক অ্থননর্র্তক উন্নয়র্ মক িে অ্বযাহত রাখমত।  
  
বিভাের্ চমাকাম্বিলা করা এিং ের্বর্রাপত্তা বর্বিি করা  
  
েরুরী প্রবিবক্রো ক্ষমিা িৃবে এিং আধুবর্ক করা: গত 10 বছমর র্র্উ ইয়মকন র 60 িতাংি 
কাউর্ন্ট দইুবার প্লার্বত হময়মছ। এসব ক্রমবধনমার্, জীবর্দায়ী, আপৎকােীর্ পর্রর্স্থর্ত সামোমর্ার 
জর্য আমামদর ততর্র থাকমত হমব। এটা আমামদর রামজযর র্ক্রয়াকোমপর জর্য র্তুর্ এবং 
ক্রমবধনমার্ চযামেে। 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমট রামজযর জরুরী প্রর্তর্ক্রয়া ক্ষমতা 
বাোমর্ার এবং আপমডট করার জর্য 12 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর মূেধর্ তহর্বে বজায় রামখ 
র্ামত আমামদর সাহসী মর্হো এবং পুরুিমদর কামছ তামদর কাজ করার উপর্কু্ত সরোম থামক।  
  
MTA ট্রার্বেে বসম্বস্টম চর্ম্বক িারিার এিং উচ্চ ঝুাঁ বকর চর্ৌর্ বর্পীির্কারীম্বদর বর্বিে করা: 
গভর্নর আইর্ অ্গ্রসর করমবর্ র্া MTAমক এমর্ আমদি জার্র করার অ্র্ুমমাদর্ মদমব র্া বারম্বার 



 

 

MTA মকাড অ্ফ কন্ডামক্টর মর্ র্তা সম্পর্কন ত েঙ্ঘর্কারীমদর, অ্থবা উচ্চ-ঝুৌঁ র্কর মর্ র্ অ্পরাধীমদর 
(স্তর 3), বা র্ারা MTA কমনচারীমদর হয়রার্ কমরর্, তামদর MTA পর্রবহণ পর্রমিবা বযবহার 
করা মথমক র্তর্ বছমরর জর্য র্র্র্িদ্ধ করমব। উপরন্তু, এই প্রস্তাবটি পর্রবহণ-সম্পর্কন ত মর্ র্ 
অ্পরামধর জর্য একটি র্তুর্ আইর্ প্রর্তষ্ঠা করমব মর্খামর্ মকার্ও অ্পরাধীমক মদািী সাবযস্ত করা 
হমে, জর্সাধারমণর র্র্রাপত্তা র্র্র্িত করার জর্য একজর্ র্বচারমকর দ্বারা একটি র্র্র্িদ্ধকরণ 
আমদি আমরাপ করা হমত পামর। এই প্রস্তামবর আওতায় প্রাক-র্বচার র্রর্েমজর িতন  র্হমসমব র্বচারক 
র্র্দ ভামো কারণ মদর্খময় সামর্য়ক র্র্র্িদ্ধকরণ আমদি জার্র করমত পামরর্, তাহমে জর্র্র্রাপত্তা 
বজায় রাখার জর্য এই র্র্র্িদ্ধকরণ জরুর্র। মর্ সমস্ত বযর্ক্ত একটি র্র্র্িদ্ধকরণ আমদি েঙ্ঘর্ কমর, 
তামদর র্বরুমদ্ধ ট্রার্র্জট মট্রপামসর অ্র্ভমর্াগ আর্া হমত পামর, র্া একটি ক্লাস A র্মসর্ডর্মর্র।  
  
ওবপঅম্বেড মহামারীর বিরুম্বে র্ুেম্বক এবগম্বে বর্ম্বে র্াওোর উম্বেম্বেে ফোন্টার্াইল অোর্ালগ 
বর্বিেকরণ গভর্নর স্পষ্টভামব র্র্উ ইয়কন  রামজয র্র্য়র্ন্ত্রত পদাথন র্হসামব মফন্টামর্ে অ্যার্ােগগুর্ে 
মমর্ার্ীত করার জর্য আইর্ প্রবতন র্ করমবর্। এই র্বর্ধমাো পুর্েি ও আইর্ প্রময়াগকারী কতৃন পক্ষমক 
এই ওিুধগুমোর উৎপাদর্, র্বক্রয়, র্বতরমণর র্বরুমদ্ধ আইমর্র সমবনাচ্চ মাোয় মামো করার কতৃন ত্ব 
প্রদার্ করমব। প্রস্তার্বত এই আইর্টি মেমটর স্বাস্থয দপ্তমরর কর্মির্ারমক র্র্য়র্ন্ত্রত মাদকদ্রমবযর 
তার্েকায় অ্র্তর্রক্ত অ্যার্ােগ র্ুক্ত করার ক্ষমতাও প্রদার্ করমব, র্া বাজামর উপর্স্থত হওয়ার সামথ 
মেটমক এই মারাত্মক পদামথনর সামথ প্রর্তমর্াগীতায় এর্গময় থাকমত সমথন করমব।  
  
চঘাস্ট িন্দমু্বকর উত্পাদর্ ও প্রোর চরাধ করা: মগাে গার্ র্র্ময় ক্রমবধনমার্ উমদ্বগ মমাকার্বোর 
জর্য, গভর্নর কুওমমা এই অ্স্ত্রগুর্ের অ্যামেস এবং বযবহার মরামধ বযাপক আইর্ প্রণয়মর্র র্দমক 
এর্গময় চমেমছর্। প্রথমত, এই প্রস্তাবটির জর্য বযর্ক্তগণ মকবে একটি োইমসন্সধারী বন্দুক বযবসায়ীমক 
একটি মোর মের্মদমর্র মাধযমম আমেয়াস্ত্র, রাইমফে বা িটগামর্র প্রধার্ উপাদার্গুর্ে অ্জন র্ করমত 
হমব। র্দ্বতীয়ত, োইমসন্সধারী র্ডোরমদর মকবে তবধ সর্াক্তকরমণর অ্র্ধকারী এবং সমস্ত মের্মদর্ 
েগ করার জর্য প্রধার্ উপাদার্গুর্ে র্বতরণ করমত হমব এবং সমস্ত অ্সমূ্পণন মিম এবং র্রর্সভামরর 
রাজয পরু্েি কতৃন ক জার্র করা একটি র্সর্রয়াে র্ম্বর মপমত হমব। তৃতীয়ত, এই প্রস্তাবটি এমর্ 
বযর্ক্তমদর, র্ারা আইর্ত রাইমফে বা িটগার্ অ্র্ধকার করমত পামর র্া এমর্ একটি প্রধার্ উপাদার্ 
অ্ংি রাখা মথমক র্র্র্িদ্ধ করমব র্া আমেয়াস্ত্র, রাইমফে বা িটগার্ ততর্র করমত এবং এই র্তুর্ 
র্বধার্ েঙ্ঘমর্র জর্য র্তুর্ দষু্কমন ও অ্পরাধমূেক জর্রমার্া ততর্র করমত বযবহৃত হমত পামর।  
  
আউে অফ চস্টে িন্দমু্বকর আইম্বর্র ফাাঁক িন্ধ করা: গভর্নর কুওমমা এমর্ বযর্ক্তমক বন্দুমকর োইমসন্স 
গ্রহণ মথমক র্র্র্িদ্ধ করার জর্য আইর্টি এর্গময় মর্মবর্ র্ারা রামষ্ট্রর বাইমর থাকা মারাত্মক অ্পরাধ 
কমর, তারা র্র্উইয়মকন  প্রর্তশ্রুর্তবদ্ধ হমে বন্দুমকর োইমসন্স গ্রহণ মথমক তামদরমক অ্মর্াগয মঘািণা 
করা হমব। এটি র্র্উ ইয়মকন র োইমসর্ন্সং র্স্কমটিমত আরও মবর্ি ধারাবার্হকতা সরবরাহ করমব এবং 
আমেয়াস্ত্র ক্রয় মথমক র্র্র্িদ্ধ বযর্ক্তরা তা করমত সক্ষম র্া হমবর্ তা র্র্র্িত করমব। গভর্নর ATF-
এর ক্রাইমগার্ মট্রস মডটা মিয়ার্রং মপ্রাগ্রামটি মবমছ র্র্মত এবং ATF-এর eTrace র্সমেমমর মাধযমম 
উদ্ধারকৃত অ্পরাধ বন্দুক জমা মদওয়ার জর্য রামজযর সমস্ত রাজয এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী 
সংস্থাগুর্েমকও আইর্টি এর্গময় মর্ওয়ার পরামিন র্দমচ্ছর্। অ্র্ধকন্তু, গভর্নর কুওমমা মার্র্সক স্বাস্থযকর 



 

 

আইর্ সংমিাধর্ করার জর্য আইর্ প্রস্তাব করমছর্ র্ামত র্র্উইয়কন মক র্র্মজর বা অ্র্য রামজযর সামথ 
র্বপদগ্রস্থ বযর্ক্তমদর প্রর্তমবদর্ ভাগ কমর র্র্মত মদওয়া র্ায়।  
  
গাাঁো তিধকরণ: গভর্নর কুওমমা গাৌঁজা তবধ করার জর্য একটি সমর্িত র্র্য়ন্ত্রক পদ্ধর্তর প্রস্তাব 
কমরমছর্, একটি র্তুর্ গাৌঁজা বযবস্থাপর্ার অ্র্ফস (Office of Cannabis Management) ততর্র 
কমরমছর্ র্ারা গাৌঁজা র্র্য়ন্ত্রমণ র্বমিিজ্ঞ হমবর্ - গাৌঁজার র্চর্কৎসাগত, প্রাপ্তবয়স্ক এবং মহম্প 
মপ্রাগ্রামগুর্ের তত্ত্বাবধার্ করমবর্। এই প্রস্তামব সামার্জক সমতা সহ োইমসন্স প্রদামর্র সুমর্াগগুর্ের 
প্রিাসর্ করমবর্, একটি সমমার্েক প্রাপ্তবয়স্কমদর বযবহামরর বাজার কাঠামমা ততর্র করমব এবং পুৌঁর্জর 
প্রমবিার্ধকামরর মাধযমম বাজার প্রমবমির সুগম করমব, উমদযাক্তামদর প্রর্ুর্ক্তগত সহায়তা এবং 
ইঙু্কইমবির্ সুর্বধা প্রদার্ করমব। এই প্রস্তাবটিমত মর্ সকে বযর্ক্ত ও সম্প্রদাময়র ক্ষর্ত হময়মছ 
সামেসযহীর্ভামব র্র্র্িদ্ধকরমণর কারমণ, তামদর মক্ষমে অ্তীমতর ক্ষর্তগুর্েও সংমিাধর্ করা হমব। 
জর্স্বাস্থয সুরর্ক্ষত করমত প্রস্তাবটি 21 বছর বা তার মবর্ি বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমদর গাৌঁজার পণয র্বর্ক্র 
করার সীমার্য়ত কমরমছ, এবং সব গাৌঁজার পণয পযামকর্জং, মেমবে, র্বজ্ঞাপর্ এবং পরীক্ষার উপর 
কমঠার গুণমার্ এবং র্র্রাপত্তা র্র্য়ন্ত্রণ স্থাপর্ কমরমছ। পােনবতী রাজয, কামর্কটিকাট, র্র্উ জার্সন ও 
মপর্র্সেমভর্র্য়ার সমে সমিয় মরমখ এসব প্রমচষ্টা করা হমব। এছাোও, মেট ইউর্র্ভার্সনটি অ্ফ র্র্উ 
ইয়কন  (State University of New York, SUNY) এবং অ্র্যার্য র্বমিিজ্ঞ অ্ংিীদারমদর সমে 
র্বজ্ঞার্, গমবিণা ও র্িক্ষার জর্য প্রথম একটি মলাবাে গাৌঁজা এবং মহম্প মসন্টার ততর্রর প্রস্তাব 
মদমবর্ গভর্নর।  
  
চহে ক্রাইম আবন্ট-চেরবরেম অোক্ট পাে করা: র্র্উ ইয়মকন  ইহুর্দ র্বমদ্বিী ও অ্র্যার্য তবিমযমূেক 
আক্রমমণর র্বরর্ক্তকর সংখযার কথা বেমত র্গময় গভর্নর একটি প্রথম সার্রর মদিীয় সন্ত্রাসবাদ 
আইমর্র প্রস্তাব রাখমছর্ র্ার অ্ন্তভুন ক্ত হমব র্বমদ্বি চার্েত গণসর্হংসতা, একটি র্তুর্ A-1 মশ্রর্ণর 
অ্পরাধ র্ার িার্স্ত হমব পামরাের্বহীর্ভামব র্াবজ্জীবর্ কারাদণ্ড। গভর্নর আরও প্রস্তাব করমছর্ 
র্র্উইয়কন  সু্কেগুমো র্াগর্রক মূেযমবাধ ও রামজযর সমৃদ্ধ তবর্চমের ইর্তহাস ও ধমীয় স্বাধীর্তার র্িক্ষা 
মদয় এমর্ পাঠযক্রম র্কু্ত কমর। রাজয জমুে সু্কমের র্িশুমদর মিখার গন্তবয র্হমসমব হমোকে 
সম্পর্কন ত ইহুর্দ ঐর্তমহযর জাদঘুর সম্প্রসারমণর পর্রকল্পর্া গমে তুেমব বযাটার্র পাকন  র্সটি কতৃন পক্ষ 
(Battery Park City Authority)।  
  
রােে পবুলে বিম্বদ্বিমূলক অপরাধ োস্ক চফাম্বসনর (State Police Hate Crimes Task Force) ের্ে 
অর্নাের্: র্র্উ ইয়কন  রামজযর সবনে পক্ষপাত-উমদ্দিযপ্রমণার্দত হুমর্ক, হয়রার্র্ ও সর্হংসতায় বরৃ্দ্ধর 
কারমণ 2018 সামে গভর্নর কতৃন ক রাজয পরু্েি র্বমদ্বিমূেক অ্পরাধ টাস্ক মফামসনর (State Police 
Hate Crimes Task Force) প্রর্তষ্ঠা করা হয়। 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমট 2 র্মর্েয়র্ 
মার্কন র্ ডোর অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মছ,টাস্ক মফামসনর চেমার্ কামজ সমথনর্ করার জর্য, এবং র্ডর্জটাে 
র্মর্ডয়ার উপর র্জরদার্র আরও কমঠার করার জর্য র্া সর্হংসতা, অ্সর্হষু্ণতা, অ্নবধ পদাথন এবং 
সন্ত্রাসবামদর প্রচার কমর।  
  
তিবেেে ও সহর্েীলিার বেক্ষা পাঠেক্রম: গভর্নর আরও প্রস্তাব করমছর্ র্র্উইয়কন  সু্কেগুমো র্াগর্রক 
মূেযমবাধ ও রামজযর সমৃদ্ধ তবর্চমের ইর্তহাস ও ধমীয় স্বাধীর্তার র্িক্ষা মদয় এমর্ পাঠযক্রম র্ুক্ত 



 

 

কমর। র্র্উ ইয়কন  িহমর হমোকে র্র্ময় পোমিার্া করা ছাে-ছােীরা এই সব ঐর্তহার্সক ঘটর্া 
সম্পমকন  তামদর ধারণা আমরা গভীর করার জর্য একটি হমোকে র্মউর্জয়ামমর মত সাংসৃ্কর্তক সাইট 
পর্রদিনর্ করমব।  
  
রাম্বেের চকাে অি আমনম্বস (State Coat of Arms) অম্বর্ম্বকর মম্বধে এক (E Pluribus Unum) র্ুক্ত 
করা: আমামদর প্রর্তষ্ঠাপক র্পতারা স্পষ্টই বমেমছর্, ঐমকযর ধারণাটি আমমর্রকার ভর্বিযমতর 
চার্বকাঠি। 1782 সামে, মার্কন র্ র্কু্তরামষ্ট্রর প্রথম সীমে, তারা র্তর্টি সহজ িমব্দ এই কথা 
বমের্ছমের্ - ই প্লুর্রয়াবাস উর্ুম, অ্মর্মকর মমধয এক। এই র্ুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং আমামদর 
জার্ত মসই আমমর্রকার্ র্ীর্ত ভুমে মগমছ মমর্ হয়। এই র্বপর্নময়র সময়, র্র্উ ইয়কন  রাজয জাতীমক 
মমর্ কর্রময় মদমব আমরা কারা, রামজযর মকাট অ্ব আমনমস (State Coat of Arms) অ্মর্মকর 
মমধয এক (E Pluribus Unum) র্ুক্ত কমর, এই কুৎর্সত সমময় এই সরে সতয বযক্ত কমর মর্ মর্ 
ঐকয ছাো আমরা র্কছুই র্ই।  
  
আমাম্বদর গণিন্ত্রম্বক রক্ষা করা এিং সরকাম্বরর উপর বিশ্বাস গম্বি চিালা  
  
বর্কেিম বর্িনােম্বর্র চক্ষম্বে স্বেংবক্রে মোরু্োল চরকডন স প্রম্বোের্: রাজয জমুে প্রর্তটি 
প্রর্তমর্ার্গতায় র্র্বনাচমর্র ফোফমের অ্খণ্ডতার প্রর্ত আস্থা মজারদার করার জর্য, গভর্নর কুওমমা 
কখর্ স্বয়ংর্ক্রয় বযােট পরু্ঃর্র্রীক্ষণ শুরু করমব এবং কীভামব এই পুর্ঃর্র্রীক্ষণ পর্রচার্েত হমব 
তার প্রর্ক্রয়াটি রাষ্ট্রবযাপী মার্দণ্ড প্রর্তষ্ঠা করার আইর্ প্রবতন র্ করমব। সমস্ত রাজযবযাপী র্র্বনাচমর্র 
একটি স্বয়ংর্ক্রয় পুর্ঃর্র্রীক্ষণ প্রময়াজর্ মর্খামর্ প্রাথী বা বযােট প্রস্তামবর জর্য র্বজময়র প্রান্ত 
প্রর্তমর্ার্গতায় প্রাপ্ত সমস্ত মভামটর 0.2 অ্ংি; অ্র্য সব র্র্বনাচমর্ একটি স্বয়ংর্ক্রয় পুর্গনণর্ার 
প্রময়াজর্ র্ার মমধয একটি প্রাথী বা বযােট প্রস্তামবর জর্য র্বজময়র প্রান্ত মমাট মভামটর 0.5 িতাংি।  
  
2020 আদমশুমাবর প্রবিটি বর্উ ইেকন াম্বরর গণর্া: আসন্ন 2020 আদমশুমার্রমত প্রর্তটি র্র্উ 
ইয়কন বাসীর সষুু্ঠ ও সমূ্পণন গণর্া র্র্র্িত করমত 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজট অ্র্তর্রক্ত 10 
র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর র্বর্র্ময়াগ করমব। এই অ্থনায়র্ 60 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর র্বর্র্ময়ামগর 
উপর র্ভর্ত্ত কমর র্া এই রাজয ইর্তমমধয গণর্া সম্পমকন  জর্গণমক অ্বর্হত করমত, বার্সন্দামদর 
প্রশ্নমাো মিি করমত উত্সার্হত এবং কঠির্ গণর্া সম্প্রদাময় মপ ৌঁছামর্ার জর্য করা হয়। এটি 2020 
সামের জর্গণর্ার জর্য রামজযর আর্থনক সহায়তামক 70 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর পর্নন্ত র্র্ময় আসমব।  
  
ভবিিেম্বির ের্ে আমাম্বদর চমবডম্বকইড বসম্বস্টম পরু্গনঠর্ করা  
2011 সামে গভর্নর কুওমমা মমর্ডমকইড র্রর্ডজাইর্ টিম (Medicaid Redesign Team)-বা MRT 
ততর্র কমরর্- অ্স্থায়ী মমর্ডমকড বযয় 10 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর বামজমটর ঘাটর্তমত অ্বদার্ 
রাখার পর। মমর্ডমকইড র্রর্ডজাইর্ টিম (Medicaid Redesign Team) একটি ধারাবার্হক 
প্রস্তাবর্া ততর্র কমরমছ, অ্র্বেমম্ব খরচ কমামত এবং কার্নক্রমটি পুর্গনঠর্ ও উন্নত করমত। আজ, 
95 িতাংি র্র্উ ইয়কন বাসীমদর এখর্ স্বাস্থযর্বমা রময়মছ এবং 6 র্মর্েয়র্ র্র্উ ইয়কন বাসীরা 
মমর্ডমকইড-এর আওতায় পমে।  
  



 

 

র্র্দও 20 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর মচময় মবর্ি মমর্ডমকইড খরচ রাজয র্র্মজর কাৌঁমধ মর্য়, স্থার্ীয় 
সরকার মর্াগযতা র্র্ধনারমণর জর্য এবং র্র্র্দনষ্ট র্কছু কমনসূর্চ পাের্ করার জর্য দায়ী। মর্মহতু 
স্থার্ীয় সরকার তামদর কমনসূর্চর খরমচর জর্য আর দায়ী র্য়, খরচ র্র্য়ন্ত্রণ করার জর্য মকার্ 
আর্থনক উৎসাহ মর্ই এবং এোকাসমুহ তামদর কার্নক্রম র্থার্থ ভামব র্র্রীক্ষণ করমত বযথন হময়মছ, 
র্ার ফমে বারর্ত খরচ হয়। অ্র্যার্য র্বিয়, মর্মর্ পর্রচার্েত দীঘনমময়াদী পর্রচর্নার খরচ, 15 
মার্কন র্ ডোমরর র্যূর্তম মজরু্র, দঃুস্থ হাসপাতামে ক্রমবধনমার্ র্র্ময়াগ এবং সমথনর্, এছাোও 
মমর্ডমকইড কার্নক্রমমর খরচ বৃর্দ্ধর জর্য অ্বদার্ মরমখমছ।  
  
এ বছর গভর্নর র্থনওময়ে মহেথ (Northwell Health)-এর মপ্রর্সমডন্ট ও প্রধার্ র্র্বনাহী কমনকতন া 
মাইমকে ডাউর্েং এবং মেবার মর্তা মডর্র্স র্দীয়ার সভাপর্তমত্ব একটি র্তুর্ মমর্ডমকইড র্রর্ডজাইর্ 
টিম-বা MRT II-এর সমে মমর্ডমকইড ঘাটর্ত মমাকামবোর কথা বেমবর্। র্তুর্ মমর্ডমকইড 
র্রর্ডজাইর্ টিম (MRT II) রামজযর মমর্ডমকইড কার্নক্রমম সংস্কার, সরু্বধা সংরক্ষণ এবং সঞ্চয়পমে 
2.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর খুৌঁমজ মবর করমব। র্তুর্ মমর্ডমকইড র্রর্ডজাইর্ টিম (MRT II) 
এর্প্রে 1 এর বামজট সময়সীমার জর্য, সরু্বধামভাগীর কামছ িরূ্য প্রভামবর সামথ র্িল্প দক্ষতা এবং 
অ্র্তর্রক্ত র্িল্প রাজস্ব পাওয়ার কাজ করমব। উপরন্তু, মমর্ডমকইড র্সমেমম বজন য, জার্েয়ার্ত ও 
র্র্র্নাতমর্র মূমোৎপাটর্ করমত মমর্ডমকইড ইন্সমপক্টর মজর্ামরমের ক্ষমতায়র্ করমবর্ গভর্নর। 
র্তর্দর্ স্থার্ীয় সরকার 2 িতাংি সম্পর্ত্ত কর সীমা এবং মমর্ডমকইড খরমচর বৃর্দ্ধ 3 িতাংমির 
মমধয র্র্য়র্ন্ত্রত রাখমব ততর্দর্ পর্নন্ত স্থার্ীয় সরকামরর জর্য মমর্ডমকইড খরমচর বৃর্দ্ধ পুমরা করার 
জর্য রাজয বযবস্থা করমব-2021 সামের জর্য মমর্ডমকইড প্রবৃর্দ্ধ 3.0 িতাংি হমত অ্র্ুমার্ করা 
হয়, র্া এোকায় রাজয অ্থনায়র্ র্া কর্মময় িাখা বাোমর্ার সুমর্াগ কমর মদয়। মর্সব স্থার্ীয় 
সরকার মসই সীমার মমধয থাকমব র্া, তামদর মমাট বযময়র প্রবৃর্দ্ধ পর্রমিাধ করমত হমব।  
  
ের্স্বাস্থে বিকাে করা  
  
িরুণম্বদর হাম্বি চভবপং পণে র্াওো িন্ধ করুর্: র্ুবকমদর তামাকজাত পণয মথমক রক্ষা করার জর্য, 
গভর্নর এমত একটি র্বসৃ্তত পযামকজ চােু করমবর্: স্বাদর্ুক্ত বাষ্পজাতীয় পণয র্বক্রয় র্র্র্িদ্ধ; 
র্ুবকমদর েক্ষযবস্তু বাষ্প সম্পর্কন ত সমস্ত র্বজ্ঞাপর্ র্র্র্িদ্ধ করুর্; বাষ্পীয় কযার্রয়ার মতেগুর্ের 
র্বর্ক্র র্র্র্িদ্ধ করুর্ র্া রাসায়র্র্ক বা উপাদার্গুর্ে অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া একটি বাষ্প র্ডভাইমসর 
মাধযমম র্র্ঃোস মর্ওয়া র্বপজ্জর্ক এবং জর্গমণর স্বামস্থযর জর্য একটি গুরুত্বপণূন ঝুৌঁ র্ক র্হসামব গণয 
হয়; ই-তরে এবং ই-র্সগামরমটর অ্র্োইমর্, মফার্ এবং মমে অ্ডন ার র্বক্রয়মক মকবে োইমসন্সড 
ভযার্পং পণয খচুরা র্বমক্রতামদর মমধয সীমাবদ্ধ করুর্; ফামমনসীগুর্েমত তামাক এবং ই-র্সগামরট পণয 
র্বক্রয় বন্ধ; এবং অ্ভযন্তরীণ স্থার্ র্র্ধনারণ এবং র্দ্বতীয় হামতর মধাৌঁয়ার এেমপাজারমক সীমাবদ্ধ 
করার জর্য আইর্।  
  
সমস্ত বর্উ ইেকন াম্বরর ের্ে চপ্রসবক্রপের্ রাম্বগর দাম কবমম্বে চদওো: গভর্নর,কার্াডা মথমক ওিধু 
আমদার্র্ মথমক মর্ মকার্ও সিাবয গ্রাহক সঞ্চয়মক সর্াক্ত করমত এবং কার্নক্রমমর মাধযমম আমদার্র্ 
করা মর্মত পামর এমর্ ওিুমধর একটি তার্েকা ততর্র করমত মপ্রসর্ক্রপির্ আমদার্র্ কর্মির্ 
(Prescription Importation Commission) ততর্র করমবর্; এবং প্রস্তাব মদমবর্ মর্ ফামনার্স 



 

 

মবর্র্র্ফট মযামর্জারমদর র্র্মজমক তাত্ক্ষর্ণকভামব রামজযর সামথ র্র্বন্ধর্ করমত হমব এবং র্র্র্দনষ্ট 
ওিুমধর বযবহামরর প্রচামরর জর্য আর্থনক প্রমণাদর্া বা মবর্র্র্ফমটর প্রকামির পািাপার্ি গ্রাহকমদর 
ক্ষর্তগ্রস্থ অ্র্যার্য আর্থনক বযবস্থাগুর্ের প্রকামির প্রময়াজর্ীয় র্বর্ধগুর্ের অ্ধীর্ হমত হমব। উপরন্তু, 
এক বছর সমময়র মমধয মকার্ও মপ্রসর্ক্রপির্ িামগর দাম 100 িতাংমির মবর্ি মবমে মগমে মসই 
িামগর মূেয তদন্ত করার অ্র্ুমর্ত পামব আর্থনক পর্রমিবা দপ্তর (Department of Financial 
Services)।  
  
ইর্সুবলর্ চকা-চপম্বমন্ট কোবপং: এক মামসর ইর্সুর্ের্ সরবরামহর জর্য র্বমা মরাগীমদর প্রময়াজর্ীয় 
মকা-মপমমন্ট 100 মার্কন র্ ডোমর সীর্মত করার প্রস্তাব করমবর্ গভর্নর।  
  
চরাগীম্বদর ক্ষমিােম্বর্র ের্ে স্বাস্থেম্বসিা খরম্বে স্বচ্ছিা িৃবে করা: গ্রাহকমদর স্বাস্থযমসবা পর্রমিবার 
আরও সহমজ অ্র্ুসন্ধার্ করমত সক্ষম করমত, গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয অ্র্ধদপ্তর (Department of 
Health), আর্থনক পর্রমিবা র্বভাগ এবং র্র্উ ইয়কন  রাজয র্ডর্জটাে এবং র্মর্ডয়া পর্রমিবার্দ 
মকন্দ্রমক (New York State Digital and Media Services Center) NYHealthcareCompare 
র্ামম একটি মভাক্তা-বান্ধব, এক-েপ ওময়বসাইট ততর্র করমত র্র্মদনি মদমবর্, মর্খামর্ র্র্উ 
ইয়কন বাসীরা সহমজই স্বাস্থযমসবা বযয়, মার্ সম্পর্কন ত তথয এবং র্িক্ষামূেক সংস্থার্গুর্ে সন্ধার্ করমত 
সক্ষম হমব।  
  
বেক্ষা  
2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমট র্িক্ষা সামমযর প্রর্ত গভর্নমরর দঢৃ় প্রর্তশ্রুর্তর প্রর্তফের্ 
ঘমটমছ 826 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর সু্কে এইমডর বার্িনক বৃর্দ্ধর মাধযমম —এক 3 িতাংি বৃর্দ্ধ র্া 
রামজযর মমাট বার্িনক র্বর্র্ময়াগমক ঐর্তহার্সক 28.5 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমর র্র্ময় আমস।  
  
উচ্চ বেক্ষার ের্ে চরকডন  7.8 বিবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বোগ: 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী 
বামজট (FY 2021 Executive Budget) উচ্চ র্িক্ষা পর্রচাের্ সাহামর্য 257 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোর বাোমব-এক 3.4 িতাংি বরৃ্দ্ধ-রামজযর মমাট র্বর্র্ময়াগমক মরকডন  7.8 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোমর র্র্ময় আসমব।  
  
বর্উ ইেকন  রােে বিশ্ববিদোলে ও বর্উ ইেকন  েহর বিশ্ববিদোলে অর্নাের্ প্রকল্পগুবল: 2012 
আরর্থক বছমরর পর মথমক, রাজয 12 র্বর্েয়র্ মার্কন র্ ডোমরর উপর মূেধর্ বরাদ্দ কমরমছ র্র্উ 
ইয়কন  রাজয র্বের্বদযােয় ও র্র্উ ইয়কন  িহর র্বের্বদযােয় এর জর্য কযাম্পাস সুর্বধা বজায় রাখমত 
এবং উন্নত করমত। 2021 আর্থনক বছমরর র্র্বনাহী বামজমট র্র্উ ইয়কন  রাজয র্বের্বদযােয় ও র্র্উ 
ইয়কন  িহর র্বের্বদযােয় কযাম্পামস মেূধর্ প্রকমল্পর জর্য র্তুর্ উপর্ুক্ততার মমধয 1.5র্বর্েয়র্ মার্কন র্ 
ডোর রময়মছ।  
  
সািনের্ীর্ প্রাক-বকন্ডারগাম্বেন র্ সম্প্রসারণ করা: এই বামজমট উচ্চ-প্রময়াজমর্র মজোগুর্েমত অ্যামেস 
বাোমর্ার জর্য র্তর্-চার বছমরর বাচ্চামদর জর্য প্রাক-র্কন্ডারগামটন মর্ অ্র্তর্রক্ত 15 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ 



 

 

ডোমরর র্বর্র্ময়াগ অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মছ কারণ প্রাথর্মক র্িক্ষা অ্জন মর্র বযবধার্গুর্ে পূরণ করমত 
পামর এবং জীবমর্র প্রথম র্দমকর পর্নাময় এবং বয়সকাে জমুে োভ র্দমত পামর।  
  
এম্পাোর চস্টে আফোর-সু্কল চপ্রাগ্রাম (Empire State After-School Program) িবধনি করাঃ 
2021 আর্থনক বছমরর বামজমট 10 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর প্রদার্ করা হয় এম্পায়ার মেট 
আফটার-সু্কমের (Empire State After-School) একটি চতুথন রাউমন্ডর তহর্বমে। এই তহর্বে 
রাজয জমুে উচ্চ-প্রময়াজর্ সম্প্রদাময়র অ্র্তর্রক্ত 6,250 ছােমদর সবনজর্ীর্ সু্কমের পমর র্ত্ন প্রদার্ 
করমব। তিিমবর গৃহহীর্মদর উচ্চ হামরর মজোগুর্েমত টামগনট করা হমব।  
  
ক্রমিধনমার্ প্রারবম্ভক কম্বলে উচ্চ বিদোলে: র্বদযমার্ মপ্রাগ্রামমর সাফমেযর উপর গমে তুেমত, র্প-
মটক এর মত র্তুর্ কমেজ উচ্চ র্বদযােয় কার্নক্রম (early college high school programs) 
ততর্র করমত এই বামজট অ্র্তর্রক্ত 6 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর সমপনণ কমর। এই সম্প্রসারমণর মাধযমম 
কম স্নাতক বা কমেজ অ্যামেস হার সম্প্রদায়মক েক্ষয করা হমব, এবং প্রর্ুর্ক্ত, ক্রীো বযবস্থাপর্া 
এবং অ্থন র্হসামব চার্হদা র্িল্প সমে র্তুর্ সু্কে সার্রবদ্ধ করমব।  
  
কবমউবর্টি সু্কল সম্প্রসারণ করা: 2021 আর্থনক বছমরর বামজমট র্র্উ ইয়মকন র উচ্চ-প্রময়াজর্ীয় 
সু্কেগুর্েমক কর্মউর্র্টি সু্কমে রূপান্তর্রত করমত গভর্নমরর মচষ্টা অ্বযাহত। এই বছর, বামজমট 
কর্মউর্র্টি সু্কেগুমোর জর্য সর্রময় রাখা অ্থন 50 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর দ্বারা বৃর্দ্ধ পায়। এই 
বর্ধনত তহর্বে বযথন সু্কে এবং / অ্থবা গৃহহীর্ র্িক্ষাথী বা ইংরাজী ভািা র্িক্ষার মক্ষমে উমেখমর্াগয 
র্বকামির অ্র্ভজ্ঞতা অ্জন র্কারী মজোগুর্ের েক্ষযবস্তু।  
  
আমাম্বদর অর্ননর্বিক প্রিৃবে ও সামাবেক অগ্রগবি অিোহি রাখা  
মধযর্বত্ত ও মছাট বযবসায়ীমদর এই জ্বাোর্র্মত র্র্উ ইয়মকন র অ্থননর্র্তক ইর্ের্ কাজ কমর। তাৌঁর 
আমমে গভর্নর কুওমমা সকে র্র্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য টযাে মফয়ারমর্স-এর জর্য েমেমছর্। প্রমতযক 
র্র্উ ইয়কন বাসীর জর্য কমরর হার এখর্ কম, গভর্নর র্খর্ প্রথম অ্র্ফমস আমসর্ তার তুের্ায়, 
রাজয জমুে মবকারত্ব 4 িতাংমি মর্মম আমস এবং এই রাজয ইর্তহামস সবমচময় মবর্ি সংখযক 
মবসরকার্র চাকুর্র অ্জন র্ কমরমছ-8.3 র্মর্েয়র্। গভর্নর 1947 সাে মথমক সবনর্র্ম্ন মধযর্বমত্তর কমরর 
হার, 1917 সাে মথমক সবনর্র্ম্ন প্রস্তুতকারমকর কমরর হার এবং 1968 সাে মথমক সবমচময় কম 
কমপনামরট কমরর হার র্র্র্কু্ত কমরমছর্। এ বছর গভর্নর মধযর্বমত্তর কর কমামর্া এবং মছাট 
বযবসায়ীমদর জর্য কমামর্া কমরর হার অ্বযাহত রাখমব।  
  
বর্উ ইেকন  উৎপন্ন কৃবিোি পণে অোম্বেস সম্প্রসাবরি করা। 2013 সামে শুরু হওয়ার পর মথমক 
মটে NY (Taste NY) মপ্রাগ্রাম সারা পৃর্থবী জমুে মক্রতামদর কামছ মপ ৌঁছামত সাহার্য কমরমছ 
1,100 স্থার্ীয় মকাম্পার্র্মক। র্র্উ ইয়কন  মগ্রার্ এবং সাটিন ফাইড মপ্রাগ্রাম (New York Grown and 
Certified program), 2016 সামে চােু করার পর মথমক 750,000 একর কৃর্িজর্মর উপর 
প্রর্তর্র্র্ধত্ব কমর, এবং এর 3,000 জর্ অ্ংিগ্রহণকারী খামার রময়মছ। এই সাফমেযর উপর গমে 
তুমে, এর্ের্কউটিভ বামজট, র্র্উ ইয়মকন র খাদয ও পার্ীময়র উৎপাদক মক্রতামদর সামথ সংর্ুক্ত করা 
উমদযামগর জর্য অ্থনায়র্ কমর, র্ার মমধয রময়মছ র্র্উইয়কন  মেট মগ্রার্ অ্যান্ড সাটিন ফাইড মপ্রাগ্রামমর 



 

 

জর্য 28.9 র্মর্েয়র্ মার্কন র্ ডোর। কমনসূর্চটি র্র্উ ইয়কন  মেমটর পমণয গ্রাহকমদর র্বোস মজারদার 
করার জর্য, খাদয পণয মেমবে করা, এবং র্র্উ ইয়মকন র চািীমদর উচ্চমামর্র খামদযর চার্হদা বৃর্দ্ধর 
সুমর্াগ র্র্মত সাহার্য করার জর্য প্রস্তুত করা হময়মছ।  
  
প্রেবলি মেবুর: গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব কমরমছর্ মর্, গুরুত্বপূণন সরকারী ভতুন র্কর 
প্রকমল্প শ্রর্মকমদর একটি প্রচর্েত মজরুী প্রদার্ করা হমব। এই আইর্ র্র্র্িত করমব র্র্উ ইয়মকন র 
জাতীে মমধয সব মচময় র্বর্ল্ডং মপ্রাগ্রাম আমামদর পর্রকাঠামমা র্র্মনামণর র্বিময় মকার্ কাপনর্য করমছ 
র্া।  
  
স্বল্প চমোদী েুবক্তর অর্নর্ীবির শ্রবমকম্বদর সুরবক্ষি করাঃ এ বছর জর্বমের এক উমেখমর্াগয 
িতাংি র্তুর্ "স্বল্প-চুর্ক্তর অ্থনর্ীর্ত" সংক্রান্ত চাকর্রমত থাকমব। এই উদীয়মার্ খাত আকিনণীয় 
মভাক্তা উদ্ভাবর্মক উদ্দীর্পত কমরমছ, তমব বহু স্বল্প-চুর্ক্তর অ্থনর্ীর্তর কমীরা র্র্উ ইয়মকন র প্রণয়র্ 
করা আইমর্র কমী সুরক্ষা এবং অ্র্ধকারগুর্ে মথমক বর্ঞ্চত কারণ এই আইর্টি অ্থনর্ীর্তমত হওয়া 
পর্রবতন র্গুর্ে তার আওতাভুক্ত কমরর্র্। গভর্নর কুওমমা মম 1, 2020-এর আমগ এই সমাধামর্র 
জর্য মেকমহাল্ডারমদর একটি টাস্ক মফামসনর প্রস্তাব মদমবর্। র্র্দ মীমাংসা র্া হয়, তাহমে আমরা 
র্যার্যতা প্রার্প্তর জর্য অ্মপক্ষা করমত পার্র র্া, এবং শ্রম অ্র্ধদপ্তরমক শ্রর্মকমদর সুরক্ষার জর্য 
র্র্য়মকার্রু্ প্রণয়মর্র অ্র্ুমমাদর্ মদওয়া হমব।  
  
মেবুর েুবরর ঘের্াে েবিিম্বদর বিোর বর্বিি করা: মজরু্র চুর্রর জর্য জাতীে সব মচময় 
ির্ক্তিােী আইর্ রময়মছ র্র্উ ইয়মকন । প্রায়ই, মকামর্া কমীর পমক্ষ রায় মবমরামে, রায় সংগ্রহ করা 
কঠির্। বতন মার্ আইর্ মসই র্বচার প্রময়ামগর মক্ষমে প্রর্তবন্ধকতা ততর্র কমর। এই বছর গভর্নর 
কুওমমা আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব মদমবর্ এটি র্র্র্িত করমত র্ামত মর্খামর্ মকার্ দাবী সংগ্রহ করা 
হমব র্া, মসখামর্ মর্র্ একজর্ র্বচারক একটি পূবনস্বত্ব বসামর্ার অ্র্ুমমাদর্ র্দমত পামরর্ র্ামত 
ক্ষর্তগ্রস্তমদর পর্রপূণন করা র্র্র্িত করা র্ায়।  
  
োিীর প্রর্ম ইউবর্ের্ িাবস্টং এর বিরুম্বে সুরক্ষা: অ্থন বিন 2021 এর বামজমট পাবর্েক মসক্টর 
ইউর্র্য়র্গুর্ের জর্য রক্ষাকবচ প্রস্তাব কমরমছ জার্সু বর্াম AFSCME মার্কন র্ র্ুক্তরামষ্ট্রর সুর্প্রম 
মকামটন র (United States Supreme Court) র্সদ্ধামন্তর পর। এই প্রস্তামবর জর্য র্র্ময়াগদাতামদর 
প্রময়াজর্ কমনচারী সংগঠর্গুমোমক র্তুর্ কমনচারীর ওর্রময়মন্টিমর্ প্রমবিার্ধকার প্রদার্ করা, র্র্দ 
সরকারী র্র্ময়াগকতন া এই ধরমর্র ওর্রময়মন্টির্ প্রদার্ কমর এবং অ্থন বিন 2020 বামজমট ইউর্র্য়র্ 
সুরক্ষা মজারদার করার জর্য প্রর্রু্ক্তগত সংমিাধমর্র বযবস্থা কমর।  
  
"বর্উ ইেকন  িাই আম্বমবরকার্" অোক্ট ("New York Buy American" Act) স্থােী করা: গভর্নর কুওমমা 
বাই আমমর্রকার্ আইর্ ততরীর প্রস্তাব কমরমছর্, র্া 2020 এর্প্রে মামস মিি হমত চমেমছ, র্া র্র্উ 
ইয়কন  রামজয স্থায়ী একটি উপকরণ। রাজয এমজর্ন্সমদর জর্য উচ্চ মামর্র আমমর্রকায় ততর্র 
কাঠামমাগত মোহা এবং ইস্পাত বযবহার করা বাধযতামূেক কমর, আমরা ইউর্র্য়মর্র চাকরী ততর্র 
করমত থাকব এবং আমামদর পর্রকাঠামমা প্রকল্প ভর্বিযমত দীঘনস্থায়ী হমব তা র্র্র্িত করমত পারব।  
  



 

 

র্ারীর অবধকার অগ্রসর করা  
  
বর্উইেকন  চস্টম্বের বেস্টাের্াল সাম্বরাম্বগবস তিধ: গত বছর মথমক আমামদর প্রমচষ্টার উপর র্ভর্ত্ত 
কমর গমে তুমে, গভর্নর কুওমমা র্র্উ ইয়কন  রামজযর মজেযাির্াে সামরামগর্স তবধ করার জর্য আইর্ 
প্রস্তাব কমরর্, মেসর্বয়ার্, মগ, বাইমসেুয়াে, ট্রান্সমজন্ডার, কুইয়ার দম্পর্তমদর এবং দম্পর্তমদর 
বন্ধযামত্বর সামথ সংগ্রাম করমত সাহার্য করার জর্য। এই আইর্ বাবা-মা এবং সামরামগটমদর জর্য 
জার্তর মমধয সবমচময় ির্ক্তিােী সুরক্ষা প্রদার্ কমর এমর্ সামরামগর্স চুর্ক্তর মার্দণ্ড স্থাপর্ করমব, 
সব পমক্ষর প্রর্ক্রয়া প্রর্তটি পদমক্ষমপ সম্মর্ত প্রদার্ র্র্র্িত, এবং একটি সামরামগটস র্বে অ্ফ রাইটস 
(Surrogates' Bill of Rights) ততর্র করমব, র্া সামরামগটমদর অ্বাধ অ্র্ধকার র্র্র্িত করমব, 
তামদর র্র্জস্ব স্বাস্থযমসবা র্সদ্ধান্ত র্র্মত, র্ার মমধয একটি গভন াবস্থা সমাপ্ত বা অ্বযাহত থাকমব র্কর্া 
এবং সামরামগটরা বযাপক স্বাস্থয বীমা এবং তামদর স্বাধীর্ আইর্র্ পরামিন অ্যামেস আমছ মবমছ, সব 
টাকা র্দময় অ্ভীষ্ট বাবা-মা। রাজযপাে আইর্টি র্পতৃত্ব প্রর্তষ্ঠার জর্য একটি প্রবার্হত প্রর্ক্রয়াও ততর্র 
করমব র্খর্ বযর্ক্তমদর মমধয একজর্ অ্-তজর্বক র্পতা বা মাতা হয়, এমর্ একটি প্রর্ক্রয়া "র্দ্বতীয় 
র্পতামাতা গ্রহণ" র্হসামব পর্রর্চত।  
  
"Pink Tax" বর্বিে করা: গভর্নর কুওমমা উমেখমর্াগযভামব অ্র্ুরূপ বা সদিৃ পণয ও পর্রমিবার্দর 
জর্য র্েে-র্ভর্ত্তক মেূয তবিমযমক র্র্মিধাজ্ঞার আইর্মক উত্থাপর্ করমবর্। এই আইর্ অ্র্ুর্ায়ী র্র্র্দনষ্ট 
পর্রমিবা প্রদার্কারী সংস্থাগুর্েমক েযান্ডাডন  সার্ভন মসর জর্য মেূয তার্েকা মপাে করমত হমব এবং 
েক্ষয করা র্ামব মর্ রাষ্ট্রীয় আইমর্র অ্ধীমর্ র্েের্ভর্ত্তক মূেয তবিময র্র্র্িদ্ধ। মর্ সব বযবসা আইর্ 
েঙ্ঘর্ কমর, তামদরমক মদওয়ার্র্ িার্স্তর আওতায় আর্া হমব।  
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