অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/3/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 অর্ন িছম্বরর িাম্বেম্বে স্বাক্ষর করম্বছর্

গভর্ন র কুওম্বমা: "আবম িুঝম্বে পারবছ আমরা সিাই কম্বরার্াভাইরাস পবরবিবের চাম্বপ পম্বর আবছ
বকন্তু আমাম্বের চলাম্বেরা করম্বে এিং চু ইংগাম বচম্বিাম্বে হম্বি। আমাম্বের অগ্রসর হম্বে হম্বি একই
সমম্ব়ে এবগম্ব়ে যেম্বে হম্বি এিং এের্েই িাম্বেে পাস করা এিং এই ধরম্বর্র আইর্গুবল পাে করা
গুরুত্বপূর্ন বছল। এই বিষ়েগুম্বলা এখম্বর্া গুরুত্বপূর্ন এিং চাইল্ড যভবপং,ইেোবে, সাম্বরাম্বগবসব ,
এগুম্বলা মার্ুম্বষর প্রধার্ বিষ়ে। আর গেরাম্বে যসগুবল পাে হ়ে এিং োর ের্ে অবভর্ন্দর্।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 2021 অ্র্নবছমরর প্রণীত বামজমে স্বাক্ষর কমরমছর্। এই বামজে
সুষম, র্তু র্ ককার্ কর কর্ই, মধ্যববমের জর্য পর্নায়ক্রমম কর কতন র্ করা অ্বযাহত করমেমছ, র্া
জাবতর মমধ্য সব কেময় শবিশালী প্রদে অ্সুস্থতার ছু টির কপ্রাগ্রাম প্রণয়র্ কমরমছ, এবং অ্র্যার্য
প্রগবতশীল অ্গ্রাবধ্কারসমূহ অ্গ্রসর কমর, র্ার মমধ্য রময়মছ কজমেশর্াল সামরামগবস ববধ্করণ। অ্র্ন
বছর 2021 এর প্রণীত বামজমের হাইলাইেস এোমর্ পাওয়া র্ামব।
গভর্নমরর প্রণীত বামজে সম্পমকন মন্তমবযর বভবিও ইউটিউমব কদো র্ামব এোমর্ এবং (h.264, mp4)
ফরমযামে টিবভর মার্সম্পন্ন বভবিও কদো র্ামব এোমর্।

গভর্নমরর প্রণীত বামজে সম্পমকন মন্তমবযর অবিও কশার্া র্ামব এোমর্।

গভর্নমরর বিমবযর একটি সংবক্ষপ্ত করকিন বর্মে উপলব্ধ:
রাজয বামজে কাল রামত, সকাল 3:00 এ পাশ করা হয়, আপর্ারা জামর্র্। রাজয বামজে বছল
অ্সাধ্ারণ। প্রর্মত, এটি অ্মর্ক গুরুতর র্ীবতর উমদযাগ গ্রহণ কমরমছ র্ার জর্য আমামদর সবারই
েুব গববনত হওয়া উবেত: জাবতর প্রর্ম গাহন স্থয সন্ত্রাসবাদ আইর্। তামত জাবমর্ সংস্কামরর উন্নবত
করা হয়। এটি কদশ জুম়ে েলমার্ বশশুমদর কভবপং সংক্রান্ত সমসযার কমাকাববলা কমর। আমরা
কফর্যাবিল বর্বষদ্ধ কমরবছ, বারবার সাবওময় কর্ৌর্ বর্পী়ের্কারীমদর ববরুমদ্ধ বর্মষধ্াজ্ঞা জাবর
কমরবছ, প্রোরণা অ্র্ন সংস্কার, সমবতর্ অ্সুস্থতার ছু টি, মধ্যববমের কর কতন র্, অ্তযন্ত আক্রমণাত্মক
ববমার্বন্দর বর্মনাণ কমনসূেী এবং সুলভ র্বায়র্মর্াগয শবির বযবস্থা।

আবম বুঝমত পারবছ আমরা সবাই কমরার্াভাইরাস পবরবস্থবত বর্ময় োমপ আবছ বকন্তু আমামদর
েলামফরা করমত এবং েু ইংগাম বেমবামত পারা উবেত। আমামদর অ্গ্রসর হমত হমব একই সমময়
এবগময় কর্মত হমব এবং এজর্যই বামজে পাস করা এবং এই ধ্রমর্র আইর্গুবল পাশ করা গুরুত্বপূণন
বছল। এই ববষয়গুমলা এেমর্া গুরুত্বপূণন এবং োইল্ড কভবপং,ইতযাবদ, সামরামগবস, এগুমলা মার্ুমষর প্রধ্ার্
ববষয়। আর গত রামত কসগুবল পাশ হয় এবং তার জর্য অ্বভর্ন্দর্।
বামজে কঠির্ বছল কারণ রামজযর কামছ ককার্ অ্র্ন কর্ই, এবং আপবর্ বকভামব বামজে করমবর্
র্ের্ আপবর্ সবতযই রাজমস্বর পূবান ভাস বদমত পামরর্ র্া, এবং আমরা বকছু ো অ্বভর্ব বামজে বর্ময়
আবস র্া আসমল ভববষযত রাজস্ব বা ক্ষবতর জর্য বহমসব কমর করা। তাই আমরা সবতযই একটি
অ্র্ুমার্ বদময় শুরু কবর এবং তারপর আমরা বলবছ র্ের্ আমরা কদেমত পাই রাজয কত রাজস্ব
পামে, কত দ্রুত অ্র্নর্ীবত ঘমর দাাঁ়োয়, েরেগুবল বক হয়, আমরা কসই অ্র্ুর্ায়ী কযাবলমেে করমবা।
ককন্দ্রীয় সাহার্য আইর্ পাশ হময় কগমল আমরা বযাপকভামব তার উপর বর্ভন রশীল হব। কফিারাল
সরকার কময়কটি আইর্ পাশ কমরমছ। তারা আমরা একো আইর্ পাশ করামর্ার পবরকল্পর্া করমছ।
এো েুবই গুরুত্বপূণন কর্, তারা কর্ আইর্ পাস কমর তা রাজয ও স্থার্ীয় সরকারমক সাহার্য কমর।
র্ের্ আপবর্ একটি রাজয সরকারমক ববিত কমরর্ তের্ আপবর্ আসমল র্া অ্জন র্ করমছর্ তা হল
রাজয সরকারটিমক ঘুমর দাাঁ়োমত হমব এবং তার জর্য কসই রাজয সরকামরর উপর বর্ভন রশীল
কপ্রাগ্রামগুবলর অ্র্নায়র্ করা হমব র্া। আমরা বশক্ষা, স্বাস্থয পবরের্নার অ্র্নায়র্ কবর। আবম আজ
বিকার কপমলাবসর সমে কর্া বমলবছ। বতবর্ কপ্রাগ্রামটি বর্ময় কাজ করমছর্ পরবতী আইমর্র অ্ংমশর
জর্য। বতবর্ রাজয সরকামরর প্রময়াজর্ পুমরাপুবর কবামঝর্। বতবর্ স্থার্ীয় সরকামরর প্রময়াজর্ পুমরাপুবর
কবামঝর্। বতবর্ আমার অ্বস্থার্ বুঝমত পামরর্ বকভামব বর্উ ইয়কন মক ববগত ববমল ববিত করা
হময়বছল এবং বতবর্ বমলমছর্ কর্ বতবর্ বর্উ ইয়কন মক সাহার্য করার জর্য র্া পামরর্ তার সব বকছু
করমবর্। আবম বিকামরর সমে অ্মর্কবার কাজ কমরবছ। আবম তামক 30 বছর ধ্মর কজমর্বছ এবং
আবম ববশ্বাস কবর তার এবং তার ববশ্বাসমর্াগযতা এবং তার কমনদক্ষতা অ্তু লর্ীয়, আমার মমত।
তাই আবম বিকার এবং বাবক কংমগ্রবস প্রবতবর্বধ্দমলর সমে কাজ করমবা ভববসযমত। বকন্তু আমামদর
কফিারাল সহায়তার প্রময়াজর্। কতো কফিারাল সহায়তা আমরা পামবা তার উপর বর্ভন র কমর,
ভববসযমত বামজমের কসই কযাবলমেশর্ কমর অ্গ্রসর হওয়া র্ামব।
2021 সাম্বলর অগ্রগবে ঘোম্বর্ার িাম্বেম্বের হাইলাইেগুবল
কমন রে বর্উ ই়েকনিাসীম্বের ের্ে সম্বিের্ অসুিোর ছু টির িেিিা প্রবেষ্ঠা করা: বর্উ ইয়মকন র
শ্রবমকমদর আরও ক্ষমতায়র্ করার জর্য এবং রামজযর সকল গ্রাহকমদর সুরক্ষার জর্য, অ্র্ন বছর
2021 এর প্রণীত বামজে কমনরত বর্উইয়কন বাসীমদর জর্য একটি সমবতর্ অ্সুস্থতার ছূ টির কপ্রাগ্রাম
প্রণয়র্ কমর। পাাঁে কর্মক 99 জর্ কমী সহ বযবসাগুবল তামদর কমীমদর অ্ন্তত পাাঁে বদর্
োকবর-সুরবক্ষত সমবতর্ অ্সুস্থতার ছু টি প্রদার্ করমবর্ প্রবত বছর এবং 100 জর্ কমী বা তার
কববশ সহ বযবসাগুবল অ্ন্তত সাত বদর্ সমবতর্ অ্সুস্থতার ছু টি প্রদার্ করমব প্রবত বছর। আমরা
কছাে বযবসাগুবল, োর বা তার কম সংেযক কমী সহ, প্রবত বছর তামদর কমীমদর পাাঁে বদর্

োকবর-সুরবক্ষত কবতর্ববহীর্ অ্সুস্থতার ছু টির গযারাবি কদমবর্। কছাে বযবসায়ীরা র্ারা ইবতমমধ্যই
অ্সুস্থতার ছু টি প্রদার্ করমছর্, তা করমত সক্ষম হমবর্।
বর্উই়েকন যেম্বের বেোের্াল সাম্বরাম্বগবস বিধ: কলসববয়ার্, কগ, বাইমসক্সুয়াল, ট্রান্সমজন্ডার, কুইয়ার
(LGBTQ) দম্পবতমদর এবং বন্ধ্যামত্বর সামর্ সংগ্রাম করমছ এমর্ দম্পবতমদর সাহার্য করমত অ্র্ন
বছর 2021 এর প্রণীত বামজে কজমেশর্াল সামরামগবসমক ববধ্তা দার্ করমছ স্থায়ীভামব। এই আইর্
বাবা-মা এবং সামরামগেমদর জর্য জাবতর মমধ্য সবমেময় শবিশালী সুরক্ষা প্রদার্ কমর এমর্
সামরামগবস েু বির মার্দণ্ড স্থাপর্ করমব, সব পমক্ষর প্রবক্রয়া প্রবতটি পদমক্ষমপ সম্মবত প্রদার্ বর্বিত,
এবং একটি সামরামগেস ববল অ্ফ রাইেস (Surrogates' Bill of Rights) বতবর করমব, র্া
সামরামগেমদর অ্বাধ্ অ্বধ্কার বর্বিত করমব, তামদর বর্জস্ব স্বাস্থযমসবা বসদ্ধান্ত বর্মত, র্ার মমধ্য
একটি গভন াবস্থা সমাপ্ত বা অ্বযাহত র্াকমব বকর্া এবং সামরামগেরা বযাপক স্বাস্থয বীমা এবং তামদর
স্বাধ্ীর্ আইবর্ পরামশন অ্যামক্সস আমছ কবমছ, সব োকা বদময় অ্ভীষ্ট বাবা-মা। বামজমে অ্ন্তভুন ি
আইর্ বপতৃ ত্ব/মাতৃ ত্ব প্রবতষ্ঠার জর্য একটি প্রবাবহত প্রবক্রয়াও বতবর করমব র্ের্ বযবিমদর মমধ্য
একজর্ অ্-বজববক বপতা বা মাতা হয়, এটি এমর্ একটি প্রবক্রয়া র্া "বিতীয় বপতামাতার িারা
দেকগ্রহণ" বহসামব পবরবেত।
"বর্উ ই়েকন বিম্বেষ-বভবিক অপরাধ বিম্বরাধী আইর্" (New York Hate Crime Anti-Terrorism
Act) পাস করা: 2021 অ্র্নবছমরর বামজে একটি "ববমিষ িারা োবলত গাহন স্থয সন্ত্রাসবাদ" ধ্রমণর
অ্পরাধ্ প্রবতষ্ঠা কমর র্া ববর্া পযামরামল র্াবজ্জীবর্ কারাদণ্ড সহ একটি র্তু র্ A-1 কশ্রণীর অ্পরাধ্
বহমসমব গণয হমব।
আউে অে যেে িন্দুম্বকর আইম্বর্র োাঁক িন্ধ করা: অ্র্ন বছর 2021 এর অ্ন্তভুন ি একটি আইর্ র্া
এমর্ বযবিমক বন্দুমকর লাইমসন্স পাওয়া বর্বষদ্ধ কমর কর্ রামজযর বাইমর গুরুতর অ্পরাধ্ কমর র্া
তামদর বন্দুমকর লাইমসন্স পাওয়ার কক্ষমে অ্মর্াগয করমব র্বদ তামক বর্উ ইয়মকন শাবি কদওয়া হয়।
এটি বর্উ ইয়মকন র লাইমসবন্সং বস্কমটিমত আরও কববশ ধ্ারাবাবহকতা সরবরাহ করমব এবং আমেয়াস্ত্র
ক্রয় কর্মক বর্বষদ্ধ বযবিরা তা করমত সক্ষম র্া হমবর্ তা বর্বিত করমব। প্রণীত বামজমে এই
আইর্ও আমছ র্া সকল রাজয ও স্থার্ীয় আইর্ বলবতকরণ এমজবন্সগুবলমক ATF-এর অ্পরামধ্
বযবহৃত বন্দুক কট্রস করার কিো কশয়াবরং কপ্রাগ্রামটি কবমছ বর্মত বাধ্য কমর এবং ATF-এরমট্রস
বসমেমমর মাধ্যমম উদ্ধারকৃ ত অ্পরামধ্ বযবহৃত বন্দুক জমা কদওয়ার জর্য বাধ্য কমর। অ্বধ্কন্তু,
গভর্নর প্রণীত বামজে মার্বসক স্বাস্থযবববধ্ আইর্ সংমশাধ্র্ করার জর্য আইর্ প্রিাব করমছর্ র্ামত
বর্উ ইয়কন মক অ্র্য রামজযর সামর্ ববপদগ্রস্থ বযবিমদর প্রবতমবদর্ ভাগ কমর কর্ওয়া অ্র্ুমমাদর্ কমর
র্ারা তামদর বর্মজর এবং অ্মর্যর কক্ষমে ববপমদর কারণ।
োরা গৃহহীর্, োম্বের মার্বসক অসুিো রম্ব়েম্বছ োম্বের আিাসর্ ও যসিা: বর্উ ইয়মকন র গৃহহীর্
জর্মগাষ্ঠী এবং র্ামদর মার্বসক অ্সুস্থতা রময়মছ তারা সাহার্য করার সবমেময় কঠির্ জর্মগাষ্ঠীর
মমধ্য রময়মছ। অ্র্ন বছর 2021 এর প্রণীত বামজমে এই ঝুাঁ বকপূণন জর্মগাষ্ঠীর জর্য আবাসর্ ও কসবা
প্রদামর্র কক্ষমে এক আক্রমণাত্মক ককৌশল ও অ্বতবরি সহায়তার বযবস্থা রময়মছ।

একটি সমবিে োমাক বর়্েন্ত্রর্ র্ীবে প্রর়্ের্। গভর্নর কুওমমা ক্ষবতকারক তামাক এবং বর্মকাটির্
পণয বযবহামরর ববরুমদ্ধ ল়োইময়র মাধ্যমম সকল বর্উ ইয়কন বাসীর স্বাস্থয ও সুরক্ষা বর্বিত করার
উমেমশয অ্ভূ তপূবন পদমক্ষপ বর্ময়মছর্। প্রণীত বামজমে ই-বসগামরে বা বাষ্পজাত পণয ববক্রয় বা
ববতরণ বর্বষদ্ধ করা হয়, র্বদ র্া তা FDA প্রাক-বাজার অ্র্ুমমাদমর্র অ্ংশ বহসামব অ্র্ুমমাবদত
হয়; সব ফামমনবসমত ই-বসগামরে সহ তামাকজাত দ্রবয ববক্রয় বর্বষদ্ধ কমর; ই-তরল পণয শুধ্ুমাে
NYS-লাইমসন্সপ্রাপ্ত বাষ্প পমণযর েুেরা ববমক্রতামদর মমধ্য ববতরণ সীবমত কমর; স্কু মলর কাছাকাবছ
তামাক এবং বাষ্প পণয জর্সাধ্ারমণর কামছ প্রদশনর্ করা সীবমত কমর; DOH এর কবমশর্ার ও
জর্সাধ্ারমণর কামছ বাষ্প পমণযর বর্মনাতারা বাধ্য পমণযর উপাদার্গুমলা, বাই-কপ্রািাক্ট, বা বাষ্প
পমণয দূষণসংক্রান্ত তর্য, র্া ইোকৃ ত বা অ্বর্োকৃ তভামব কর্াগ করা হয়, তা প্রকাশ করা; বর্বদন ষ্ট
বকছু কযাবরয়ার কতল বর্বষদ্ধ কমর র্বদ কসগুবল ক্ষবতকারক বমল বর্ধ্নাবরত হয়; কুপর্ এবং
প্রস্তুতকারমকর বিসকাউি এবং কদাকামর্ তার প্রদশনর্ বর্বষদ্ধ কমর; এবং অ্ববধ্ভামব র্াবালকমদর
কামছ তামাকজাত দ্রবয বববক্র করার জর্য শাবি বৃবদ্ধ কমর।
যপ্রসবিপের্ ড্রাগ: 2021 অ্র্ন বছমরর প্রণীত বামজমে সব বর্উইয়কন বাসীমদর জর্য ওষুমধ্র েরে কম
করার জর্য একটি বতর্-ভামগর পবরকল্পর্া অ্ন্তভুন ি করা হময়মছ। বামজেইন্সুবলমর্র ককা-কপমমমির
উর্ধ্নসীমা প্রবত মামস 100 মাবকন র্ িলামর সীবমত কমরইন্সুবলমর্র ক্রমবধ্নমার্ দামমর কমাকাববলা
করমত সাহার্য করার জর্য, কজই মূলয বেবদ্ধর কারমণ িায়ামবটিস করাবগরা ওষুধ্ মজুদ করমছর্,
কিাজ বাদ বদমের্ এবং কপ্রসবক্রপশর্ অ্র্ুর্ায়ী তামদর ওষুমধ্র ভাণ্ডার পূরণ করমছর্ র্া। পবরমশমষ,
প্রিাবটি কার্াবিয়ার্ ওষুধ্ আমদাবর্ কার্নক্রমমর সম্ভাবযতা এবং সুববধ্াগুবল েবতময় কদোর জর্য
ববমশষজ্ঞমদর একটি কবমশর্ প্রবতষ্ঠা কমর এবং পর্নামলাের্ার জর্য মাবকন র্ র্ুিরামের স্বাস্থয ও
মার্বমসবা অ্বধ্দপ্তমর (U.S. Department of Health and Human Services) একটি পবরকল্পর্া
জমা কদমব।
"বপঙ্ক েোক্স" বর্বষদ্ধ করা: অ্র্ন বছর 2021 এর প্রণীত বামজে উমেেমর্াগযভামব অ্র্ুরূপ বা সদৃশ
পণয ও পবরমষবাবদর জর্য বলে-বভবেক মূমলযরমূলয ববষমযমক বর্বষদ্ধ কমর। এই আইর্ অ্র্ুর্ায়ী
বর্বদন ষ্ট পবরমষবা প্রদার্কারী সংস্থাগুবলমক েযান্ডািন সাবভন মসর জর্য মূলয তাবলকা কপাে করমত হমব
অ্র্ুমরাধ্ করা হমল এবং লক্ষয রােমত হমব কর্ রােীয় আইমর্র অ্ধ্ীমর্ বলেবভবেক মূলয সংক্রান্ত
ববষময বর্বষদ্ধ। কর্ সব বযবসা আইর্ লঙ্ঘর্ কমর, তামদরমক কদওয়াবর্ শাবির আওতায় আর্া হমব।
3 বিবল়ের্ মাবকনর্ িলাম্বরর যরম্বোর মাোর যর্চার িন্ড অোক্ট (Restore Mother Nature Bond
Act) বেবর করা অর্ুম্বমাের্ করম্বি: এই বামজমে একটি বন্ড আইর্ (Bond Act) বতবরর অ্র্ুমমাদর্
কদওয়া হময়মছ, র্া বর্উ ইয়কন রামজযর প্রবতটি ককাণায় অ্ববস্থত গুরুত্বপূণন পবরমবশ পুর্রুদ্ধার এবং
জলবায়ু প্রশমর্ প্রকল্পমক পুর্রুদ্ধার করার জর্য র্ামত রাজয জলবায়ু পবরবতন মর্র তীেতর হময় ওঠা
প্রভামবর সামর্ মাবর্ময় বর্মত পামর এবং বর্গনমর্ হ্রাস করমত পামর, এবং তার সামর্ কমনসংস্থার্ ও
স্থার্ীয় অ্র্নবর্বতক উন্নয়র্ সৃবষ্ট কমর। বৃহের করমোর মাদার কর্োর উমদযামগর অ্ংশ বহসামব, বন্ড
আইর্ বর্যার ঝুাঁ বক হ্রাস, প্রাণবন্ত পবরকাঠামমা বববর্ময়াগ, বমঠা পাবর্ এবং োইিাল জলাভূ বম
পুর্রুদ্ধার, উন্মুি স্থার্ সংরক্ষণ করা, জেমলর এলাকাগুবল সংরক্ষণ করা, এবং কৃ বষ এবং ঝম়ের
পাবর্ কর্মক হওয়া দূষণ হ্রাস করার জর্য। এছা়োও 700 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলামরর সবুজ ভবর্ সহ

জলবায়ু পবরবতন র্ প্রবতমরাধ্ সংক্রান্ত প্রকমল্প 700 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার পর্নন্ত অ্র্নায়র্ প্রদার্
করমব। এটি রামজযর ববিত এলাকাগুবলমক সুববধ্া প্রদার্ করমত অ্র্নায়মর্র 35 শতাংশ অ্র্ন বযয়
করাও তার লক্ষয কমরমছ। বামজে পবরোলক এ বছমরর কশমষ রামজযর আবর্নক ও অ্র্নবর্বতক
দৃবষ্টভেী মূলযায়র্ করমবর্ এবং বন্ড অ্যাক্ট বর্ময় এবগময় কর্মত হমব বক র্া, কস বযাপামর বসদ্ধান্ত
কর্মবর্।
িা়েীভাম্বি হাইম্বড্রাফ্র্োগবকং বর্বষদ্ধ করা: প্রণীত বামজমে গভর্নর কুওমমার পবরমবশ সংরক্ষণ
অ্র্ুমমাদর্ অ্বধ্দপ্তমরর উপর বর্মষধ্াজ্ঞা আমরাপমক আইর্বসদ্ধ কমর পাবমনে অ্র্ুমমাদমর্র কক্ষমে র্া
একজর্ আমবদর্কারীমক কুময়া বিল করমত, গভীর করমত, প্লাগ বযাক করমত বা রূপান্তর করমত
কদয় হাই-ভবলউম হাইিবলক ফ্র্যাকোবরং বযবহার কমর সম্পূণন করার জর্য। উপরন্তু, এটি ভববষযমতর
কজল্ড কপ্রামপর্ হাইমিাফ্র্যাবকং অ্যাবপ্লমকশর্গুবলর উপর একটি স্থবগতামদশ স্থাপর্ কমর র্তক্ষণ র্া
ববভাগ এই সমাবপ্ত পদ্ধবতর প্রভাব সম্পমকন একটি ববমেষণ পবরোলর্া করমত পামর। এর মাধ্যমম
বর্উ ইয়কন বাসীমদর স্বাস্থয রক্ষা করমব এবং স্থায়ীভামব বর্বিত করমব কর্ এই অ্ভযামসর িারা
আমামদর পবরমবমশর ককামর্া ক্ষবত হয় র্া।
অিোহে মধেবিম্বির কর কেনর্: এই বছমরর প্রণীত বামজে মধ্যববে বর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য
বযবিগত আয়কমরর হার কম করা অ্বযাহত রােমব। 2020 সামল, 2016 সামল প্রণীত বহু-বছমরর
কর কতন মর্র তৃ তীয় বমষন, আয়কমরর হার 6.85 শতাংশ কর্মক 6.09 শতাংশমত কবমময় আর্া
হময়মছ 43,000 - 161,550 মাবকন র্ িলার আময়র সাবরর করদাতামদর জর্য, এবং 6.41 শতাংশমত
কবমময় আর্া হময়মছ 161,550 - 323,200 মাবকন র্ িলার আময়র সাবরমত। এই ছা়েগুবল বর্উ
ইয়কন বাসীমদর এই বছর 1.8 বববলয়র্ মাবকন র্ িলামরর কববশ সিয় করমত কদমব বমল আশা করা
হয়। উপরন্তু, আয়কমরর হার 27,900-161,550 মাবকন র্ িলামরর সাবরমত উপাজন র্কারীমদর জর্য
5.5 শতাংমশ এবং 161,550-323,200 মাবকন র্ িলামরর আময়র সাবরর মার্ুষমদর জর্য 6 শতাংমশ
কর্মম আসমত র্াকমব। র্ের্ ছা়েগুবল পুমরাপুবর কফজ-ইর্ করা হমব, তের্ মধ্যববে করদাতামদর
আয়কমরর হামর 20 শতাংশ পর্নন্ত ছা়ে কদওয়া হমব, র্ার পবরমাণ অ্র্ুমার্ করা হয় 4.2 বববলয়র্
মাবকন র্ িলার হমব বাবষনক সিময় 6 বমবলয়র্ দাবেলকারীর জর্য 2025 সামলর মমধ্য। র্তু র্ হার
কফজ-ইর্ হওয়ার সামর্, এটি হমব 70 বছমরর মমধ্য কেমের মধ্যববে কশ্রণীর জর্য সবনবর্ম্ন কর
হার।
েরুরী প্রবেবি়ো ক্ষমো িৃবদ্ধ এিং আধুবর্ক করা: গত 10 বছমর বর্উ ইয়মকন র 60 শতাংশ
কাউবি দুইবার প্লাববত হময়মছ। এসব ক্রমবধ্নমার্, জীবর্দায়ী, আপৎকালীর্ পবরবস্থবত সামলামর্ার
জর্য আমামদর বতবর র্াকমত হমব। এো আমামদর রামজযর বক্রয়াকলামপর জর্য র্তু র্ এবং
ক্রমবধ্নমার্ েযামলঞ্জ। 2021 আবর্নক বছমরর বর্বনাহী বামজে রামজযর জরুরী প্রবতবক্রয়া ক্ষমতা
বা়োমর্ার এবং আপমিে করার জর্য 12 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলামরর মূলধ্র্ তহববল বজায় রামে
র্ামত আমামদর সাহসী মবহলা এবং পুরুষমদর কামছ তামদর কাজ করার উপর্ুি সরঞ্জাম র্ামক।
যভম্বেরার্ ও আইর্-েৃঙ্খলা রক্ষাকারীম্বের আত্মহেোর যমাকাবিলা করা: আত্মহতযা প্রবতমরাধ্ প্রমেষ্টা
বর্ময় কভমেরার্, আইর্ বলবতকারী এবং প্রর্ম প্রবতবক্রয়াকারীমদর সাহার্য কমর কর্ সংস্থাগুবল, তামদর

সামর্ অ্ংবশদাবরত্ব করমত অ্র্ন বছর 2021 এর প্রণীত বামজে 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার বববর্ময়াগ
করমব। মার্বসক অ্সুস্থতার কলঙ্ক কমামত মার্বসক স্বাস্থয দপ্তর (Office of Mental Health)
কতৃন ক একটি র্তু র্ প্রোরণা সহ কভমেরার্, আইর্-শৃঙ্খলা বলবতকারী, সংমশাধ্র্াগামরর কমনকতন া ও
প্রর্ম প্রবতবক্রয়াকারীমদর জর্য আত্মহতযা প্রবতমরাধ্ ককৌশল সম্প্রসারমণর জর্য রাজযসংস্থাগুবলমকও
বর্মদন শ কদমব এই বামজে। উপরন্তু, রাজয তামদর বাবষনক আত্মহতযা প্রবতমরাধ্ (Suicide Prevention
Conference) সমম্মলমর্ কেকমহাল্ডার ও ববমশষজ্ঞমদর একটি পযামর্ল একে করমব এই ববমশষ
জর্মগাষ্ঠীর মমধ্য আত্মহতযা প্রবতমরামধ্র জর্য ককৌশল উন্নয়র্ ও বািবায়মর্র জর্য।
রাম্বেের যকাে অি আমন ম্বস (State Coat of Arms) অম্বর্ম্বকর মম্বধে এক (E Pluribus Unum) েুক্ত
করা: আমামদর প্রবতষ্ঠাপক বপতারা িষ্টই বমলমছর্, ঐমকযর ধ্ারণাটি আমমবরকার ভববষযমতর
োববকাঠি। 1782 সামল, মাবকন র্ র্ুিরামের প্রর্ম সীমল, তারা বতর্টি সহজ শমে এই কর্া
বমলবছমলর্ - ই প্লুবরয়াবাস উর্ুম, অ্মর্মকর মমধ্য এক। এই র্ুিরােীয় সরকার এবং আমামদর
জাবত কসই আমমবরকার্ র্ীবত ভু মল কগমছ মমর্ হয়। এই ববপর্নময়র সময়, বর্উ ইয়কন কেে জাতীমক
মমর্ কবরময় কদমব আমরা কারা রামজযর ককাে অ্ব আমনমস (State Coat of Arms) অ্মর্মকর
মমধ্য এক (E Pluribus Unum) র্ুি কমর অ্র্ন বছর 2021 এর প্রণীত বামজমের অ্ংশ বহমসমব,
এই কুৎবসত সমময় এই সরল সতয বযি কমর কর্ কর্ ঐকয ছা়ো আমরা বকছু ই র্ই।
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