অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র অর্ন িছর 2020 এর বর্িন াহী িাম্বেম্বের আবর্ন ক পবরকল্পর্ার (FY 2020 EXECUTIVE
BUDGET FINANCIAL PLAN) বিস্তাবরত সম্পম্বকন সিন ম্বেষ তর্ে োর্াম্বলর্

আর্ুমাবর্ক ররম্বভবর্উ হ্রাস সম্বেও িাম্বেে ভারসামেপূর্ন
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে অ্র্ন বছর 2020 এর নর্বনাহী বামজমের আনর্নে পনরেল্পর্ার পনরবর্ন র্সমূহ
ঘ াষণা েরমের্, যার মমযয রমেমছ পুর্রাে েরা এনিমমে ও সংম াযর্। এনিমমে েরা ের রন দ নর্মের নদমে
পুর্নবনমবের্া েরা হমেমছ 2018 সামের নিমসম্বর ও 2019 সামের জার্ুোনর মামসর অ্মপক্ষােৃ র্ েম বযনিগর্
ের সংগ্রমহর ফমে। নর্ম্নমুখী পুর্নবনমবের্ার োরণ অ্র্ুমার্ েরা সাযারণ র্হনবে (General Fund) নবর্রণ
হ্রাস ও নবদযমার্ সংস্থামর্র বযবহার।
"ঘফিামরে সরোমরর রাজনর্নর্েভামব অ্র্ুপ্রানণর্ ঘিে ও স্থার্ীে ের নিিােটিনবনেটির পনরবর্ন মর্র োরমণ
নর্উ ইেেন ইনর্মমযয 2.6 নবনেের্ মানেন র্ িোর হানরমেমছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "োে ঘিেসমূমহর
সুনবযার জর্য অ্র্নর্ীনর্র োঠামমা পনরবর্ন র্ েমর ওোন ংের্ অ্র্ননর্নর্ে গৃহযুদ্ধ অ্বযাহর্ ঘরমখমছ, র্াই আমরা
নর্উ ইেমেন র অ্র্ন ইমেনগ্রটি সুরনক্ষর্ রাখমর্ ও ি আনর্নে পনরেল্পর্া বজাে রাখমর্ পদমক্ষপ নর্নি।"
আনর্নে পনরেল্পর্ার পুর্নবনমবের্াে র্ােমছ বযনিগর্ আেের সংগ্রমহর দুই বছমর 3.8 নবনেের্ মানেন র্ িোর
নর্ম্নমুখী পুর্ঃ এনিমমে, যার মমযয রমেমছ অ্র্ন বছর 2019 এর 2.6 নবনেের্ মানেন র্ িোর এবং অ্র্ন বছর
2020 এর 1.2 নবনেের্ মানেন র্ িোর। নবম ষ েমর, বযনিগর্ আেেমরর এনিমমে েরা উপাদার্ বর্ন মার্
বছমর েমম দাাঁনিমেমছ 2.3 নবনেের্ মানেন র্ িোর এবং অ্র্ন বছর 2020 এর জর্য 900 নমনেের্ মানেন র্
িোর, এবং প্রনর্সংহার উপাদার্ এই বছর ও আগামী বছমর যর্াক্রমম েমমব 261 নমনেের্ মানেন র্ িোর ও
344 নমনেের্ মানেন র্ িোর। হ্রামসর প্রভাব পুমরা বছরগুনের আনর্নে পনরেল্পর্ামর্ নবমবের্া েরা হমেমছ, যা
উভে উপাদামর্র নর্ম্ন ঘবমজর সামর্ সামঞ্জসযপূণন। এনিমমে েরা েমরর পর্র্ েরদার্ার বযবহামর পনরবর্ন মর্র
প্রনর্ফের্ যার মমযয রমেমছ 2017 সামের ের ের্ন র্ ও োেনর আইমর্র (Tax Cuts and Jobs Act of
2017) প্রনর্নক্রোে সমর যাওোর পযাোর্ন।
আপমিে েরা পনরেল্পর্াটি অ্র্ন বছর 2019 এবং অ্র্ন বছর 2020 উভমের সামর্ ভারসামযপূণন। বযনিগর্
আেের রন মদর হ্রাস ও র্র্ু র্ এেটি শ্রম েু নির খরমের মূে োরণ র্র্ু র্ প্রস্তাবর্া ও প্র াসনর্ে েমনোমের
নমশ্রণ।
অ্র্ন বছর 2019 এর জর্য ঘিে পনরোের্ার র্হনবে (State Operating Funds) নবর্রণ এনিমমে েরা
হমি 100.1 নবনেের্ মানেন র্ িোর, এবং অ্র্ন বছর 2020 এর জর্য 102 নবনেের্ মানেন র্ িোর, যা উভে
বছমরর জর্য বানষনে 2 র্াং বযে বৃনদ্ধর ঘবঞ্চমামেন র সামর্ সামঞ্জসযপূণন।

"ঘফিামরে ের পনরবর্ন মর্র ফমে আনর্নে পনরেল্পর্াে বি যরমর্র বযা ার্ সৃনি হমেমছ", িলম্বলর্ রেম্বের
িাম্বেে পবরচালক রিােন এফ. বমউবেকা েুবর্য়র। "নর্বনাহী বামজমে সংম াযর্গুনে এবং আনর্নে
পনরেল্পর্ার পুর্নবনমবের্া দ্বারা আমরা এই হুমনে যর্াযর্ গুরুমের সামর্ ঘদখনছ।"
অ্র্ন বছর 2019 নর্বনাহী বামজমের সেে নবযার্ ও বণনর্া সংম াযর্ এবং আপমিে েরা আনর্নে পনরেল্পর্া ঘদখা
যামব নর্উ ইেেন ঘিে বামজে নবভামগর (New York State Division of the Budget) ওমেবসাইমে।
আনর্নে পনরেল্পর্ার মুখয পনরবর্ন র্গুনে নর্ম্নরূপঃ
•

অ্নর্নরি নমনেের্ মানেন র্ িোর সাযারণ র্হনবে ত্রাণ সৃনির জর্য ঘমনিমেইি (Medicaid)
েমনসূনেমর্ নর্র্টি পদমক্ষপ অ্গ্রসর েরা হমেমছ। প্রর্মর্, স্বাস্থযমসবা রূপান্তর র্হনবে (Health Care
Transformation Funding) যা এখমর্া নবর্রণ েরা হেনর্, আবাসর্ ঘসবার জর্য পুর্নর্নমোগ েরা
হমব। নদ্বর্ীের্, প্রযার্ ঘস্বিামসবে হাসপার্াে নসমিমমর (Major Voluntary Hospital Systems)
ি বযামেন্স ন মের প্রনর্ফের্ নহমসমব ইনিমজে ঘেোর ঘপমমে (Indigent Care Payments) হ্রাস
েরা হমব। র্ৃ র্ীের্, ঘমনিমেইি প্রদার্োরীর পুর্নবনর্রমণ ঘবািন-জুমি হ্রাস প্রস্তাবর্া েরা হমেমছ, যার
মমযয র্ু ের্ামূেে সংরক্ষমণর নবেল্পর্ ঘেিা অ্ন্তভুন ি হমর্ পামর। হ্রাস হমব আর্ুমানর্ে 0.8 র্াং এবং
এটির ফমে ঘফিামরে আইর্ দ্বারা আব যে ঘপমমে (ঘযমর্, ঘফিামরে দ্বারা উপযুি স্বাস্থযমেন্দ্র,
হস্পাইস) বা মার্নসে পনরিন্নর্া আইমর্র অ্যীমর্ অ্র্ুমমানদর্ সরাসনর ঘপমমে প্রভানবর্ হমব র্া।

•

এছািাও গভর্নর স্বাস্থয অ্নযদপ্তরমে (Department of Health) ঘমনিমেইি নরনিজাইর্ দে
(Medicaid Redesign Team, MRT) সমমবর্ েরার আহ্বার্ েমরমছর্ ঘমনিমেইি েমনসূনে
বযাপেভামব মূেযাের্ েরার জর্য এবং মার্সম্পন্ন সাশ্রেী ঘমনিেযাে ঘসবা প্রদার্ উন্নর্ ওমর্ ও
ঘমনিমেইি ঘলাবাে েযামপর (Medicaid Global Cap) দী নমমোনদ অ্র্ন র্ন স্থােী েরমর্ সুপানর
প্রদামর্র জর্য। MRT ঘর্ র্ােমব স্বাস্থযমসবা ন মল্পর ঘর্র্ৃ বৃন্দ ও ঘিমের ঘিেমহাল্ডাররা এবং এরা
মূেযাের্ েরার জর্য ও গভর্নরমে সুপানর প্রনর্মবদর্ প্রদার্ েরার জর্য এই বছর সমমবর্ হমব।
পুর্নবনমবের্ার নবষমের মমযয অ্ন্তভুন ি র্ােমব নেন্তু এমর্ সীমাবদ্ধ র্ােমব র্া: দুঃস্থ জর্গমণর প্রমোজর্
নবমবের্া েরা, বর্ন মার্ ঘফিামরে েযািমেপ এর উত্তর, সাশ্রেী স্বাস্থয বীমা েভামরজ ও পাওোর
সুমযাগ বৃনদ্ধ েরা সংক্রান্ত মূেযাের্, আমামদর দী নমমোনদ স্বাস্থযমসবা ঘেেসই েরা এবং আনর্নে ভামব
ঝামমোপূণন স্বাস্থযমসবা প্রদার্োরীমদর নস্থনর্ ীের্া দার্ েরা।

•

আনর্নে পনরেল্পর্াে র্ােমব োরাগামর জর্সংখযা েমার ফমে অ্নর্নরি যারণক্ষমর্া েমামর্ নর্র্টি
পযনন্ত োরাগার বন্ধ েমর ঘদওোর ফমে ঘযই অ্র্ন সংরনক্ষর্ হমব।

•

নর্বনাহী বামজে সংম াযমর্ র্ােমব ঘিমের অ্র্ন ইমেনগ্রটি রক্ষা েরমর্ নবযার্ যার ফমে বামজে প্রণেমর্র
পর অ্র্ন প্রভাব ঘফেমর্ পামর এমর্ নবে পা েরমর্ হমে র্ার সামর্ নবমের খরমের পনরেল্পর্া যুি
েরমর্ হমব।

•

নর্বনাহী বামজমে সংম াযমর্র ফমে এটি নর্নির্ হমব ঘয নমউনর্নসপযানেটির জর্য সহাের্া ও ইর্মসর্টিভ
(Aid and Incentives to Municipalities, AIM) েমনসূনের পনরবর্ন মর্র জর্য যামর্ োউর্ ও

গ্রামগুনের উপর নবরূপ প্রভাব র্া পমি। ইোরমর্ে ের সুনবযা বানর্মের ফমে েভয অ্নর্নরি নবক্রে
ের ঘরনভনর্উ বযবহার েমর অ্মপক্ষােৃ র্ দুবনে নমউনর্নসপযানেটিগুনের AIM হ্রামসর পর োউর্ ও
গ্রামগুনেমে সম্পূণন রাখমর্ প্রস্তাবর্াটি োউনেগুনেমে নর্মদন নদমব। এছািা স্থার্ীেরা যামর্ এই
অ্নর্নরি সংস্থার্ অ্মপক্ষােৃ র্ দ্রুর্ ঘপমর্ পামর র্া নর্নির্ েরমর্, ঘিে ইোরমর্ে নবক্রে ের
আব যের্া দ্রুর্ বাস্তবাের্ েরমব, যা হমব নর্বনাহী বামজমে প্রস্তানবর্ মূে র্ানরখ 1 ঘসমেম্বমরর
পনরবমর্ন এই বছমরর 1 জুর্ ঘর্মে।
•

নর্বনাহী বামজমের সামর্ সামঞ্জসয ঘরমখ এবং ঘফিামরে ের সংম াযমর্র ফমে ঘিে ঘরনভনর্উ এর
অ্নর্িের্ার প্রনর্ফের্ নহমসমব, আনর্নে পনরেল্পর্াে নবপমদর সমমের সঞ্চে (Rainy Day
Reserves) নহমসমব 250 নমনেের্ মানেন র্ নিমপানজে র্ােমছ, যা দুইটি পনরেনল্পর্ নিমপানজমের
প্রর্মটি।
###
অ্নর্নরি র্র্য ঘপমর্ ঘদখুর্ www.governor.ny.gov
নর্উ ইেেন ঘিে | এনিনেউটিভ ঘেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব েরুর্

