অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ওম্ব়েস্টার্ন বর্উ ই়েম্বকনর আবথন ক ির্ন 2020-র প্রণব়েত িাম্বেম্বের উম্বেখম্ব াগে
বির়্েগুবল ঘ ার্ণা কম্বরম্বের্

সম্পবির েোক্স কোপ স্থা়ে়ী কম্বর - েোক্স কোপ আগাম়ী 10 িেম্বর ওম্ব়েস্টার্ন বর্উ ই়েম্বকনর
িাবসন্দাম্বের 7 বিবল়ের্ মাবকনর্ ডলার সাশ্র়ে করম্বি
িে়ে 2% এ স়ীবমত রাম্বখ এিং মধ্েম ঘশ্রণ়ীর ের্ে কর হ্রাস কম্বর - কর হ্রাস করার বিত়ী়ে িেম্বর
ওম্ব়েস্টার্ন বর্উ ই়েকনিাস়ীম্বের গম্বে 292 মাবকনর্ ডলার সাশ্র়ে হম্বি
র্া়োগারা ফ্রবি়োর ট্রান্সম্বপাম্বেনের্ অথবরটীর (Niagara Frontier Transportation Authority,
NFTA) উন্নবতসমূহ অথন া়েম্বর্র ের্ে 58.6বমবল়ের্ মাবকনর্ ডলার উৎসগন কম্বর
িাফাম্বলা স্কাইওম্ব়ে কবরম্বডার কবম্পটিেম্বর্র (Buffalo Skyway Corridor Competition) ের্ে েমা
পো আম্বিের্গুবলর প ন াম্বলাচর্া করার ের্ে ভারপ্রাপ্ত পোম্বর্বলস্টম্বের র্াম উম্বেখ করম্বের্
গভর্ন র কুওম্বমা - আম্বরা োর্ুর্ এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আর্থনক বছর 2020 এর বামজমের মূল র্বষয়গুর্ল ঘ াষণা
কমরমছর্। গভর্নমরর 2019 সামলর র্যায় কমনসূচীর উপর র্ভর্ি কমর এই বামজে, সবার জর্য
সামার্জক ও অ্থননর্র্িক র্যায়র্বচার র্র্র্িি করার জর্য র্বস্তৃ ি র্বধার্সমূহ প্রদার্ কমর,
ওয়ার্ িংেমর্র অ্র্বরি ঘেডামরল বঞ্চর্াসমূহ ঘথমক র্র্উ ইয়কন বাসীমদর এবিং মধযর্বিমদর উপর
আক্রমণ ঘথমক সুরক্ষা প্রদার্ কমর, র্ ক্ষা সিংক্রান্ত অ্থনায়র্ বৃর্ি কমর, রামজযর ঘেৌজদার্র র্বচার
বযবস্থার সিংস্কার কমর, অ্র্বরি র্ি ালী র্ারী কমনসূচীর এমজন্ডার প্রর্ি র্র্উ ইয়মকন র
অ্ঙ্গীকারবিিামক সমথনর্ কমর, এবিং র্র্উ ইয়মকন র 21িম িাব্দীর প্রময়াজর্গুর্ল পূরণ করার জর্য
গুরুত্বপূণন পর্রকাঠামমা প্রকল্পগুর্লমি র্বর্র্ময়াগমক অ্গ্রার্ধকার ঘদয়। ধারাবার্হকভামব র্বম বছমর,
বামজেটি ভারসামযপূণন এবিং বযময়র বৃর্ি 2% এ ধমর ঘরমেমছ।
"এই বছমরর বামজমের অ্িং র্হসামব, আমরা পর্িম র্র্উ ইয়মকন র জর্য সব ঘচময় আক্রমর্াত্মক
কমনসূচী ঘচময়র্ছলাম, এবিং ঠিক িাই আমরা কমরর্ছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পর্রকল্পর্াটি ঘে
অ্গ্রগর্ি এবিং ভরমবগ আমরা পর্িম র্র্উ ইয়কন জুম়ে তির্র কমরর্ছ িার উপর র্ভর্ি কমর গম়ে
ঘিামল। সব িীর অ্বম মষ সঠিক র্দক র্র্মদন করা হময়মছ। মার্ুষ জামর্ ঘে এটি এক র্ভন্ন
বাোমলা, এটি আমগর িু লর্ায় এক সম্পূণন র্ভন্ন অ্থননর্র্িক আবহাওয়া এবিং এই পর্রকল্পর্াটি
বাোমলার পুর্জনন্মমক ত্বরার্িি করমব।"

আবথন ক ির্ন 2020 এর বর্িন াহ়ী িাম্বেম্বের মূল বির়্েগুবল:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ঘেে অ্পামরটিিং োমন্ডর েরচ ধারাবার্হকভামব র্বম বছমরর জর্য 102.1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্
ডলার, ো বৃর্ির হারমক 2% এ ধমর ঘরমেমছ (ঘেে অ্পামরটিিং োন্ড ঘেডামরল োন্ড এবিং
পুুঁর্জ বর্হভুন ি)
আর্থনক বছর 2020-র জর্য সমস্ত োমন্ডর বযয় 175.5 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার
2012 সামল বাস্তবার্য়ি হওয়ার পর ঘথমক করদািামদর সঞ্চয় আর্ুমার্র্ক 25 র্বর্লয়র্
মার্কন র্ ডলামরর উপর গঠর্ কমর সম্পর্ির কমরর সমবনাচ্চ সীমা 2% এ স্থায়ী কমরমছ
স্কু মলর সহায়িা 1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর ঘবর্ কমরমছ, স্কু মলর ঘমাে সহায়িার পর্রমাণ
অ্ভু িপূবন 27.9 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামর ঘপৌুঁমছ
দুর্ীর্ি এবিং অ্র্হিংস অ্পরামধর জর্য র্গদ জার্মর্ অ্পসারণ কমর, দ্রুি র্বচামরর অ্র্ধকার
র্র্র্িি কমর এবিং আর্বষ্কামরর প্রর্ক্রয়া রূপান্তর্রি কমর র্যায়র্বচামর র্বস্তৃ ি সিংস্কার প্রদার্
কমর
পরবিী পাুঁচ বছর ধমর 150 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর পর্রকাঠামমা প্রকমল্প র্বর্র্ময়ামগর জর্য
গভর্নমরর অ্ভূ িপূবন প্রর্িশ্রুর্ির উপর র্ভর্ি কমর, 675,000 কমনসিংস্থার্ তির্র কমর
সাশ্রয়ী মূমলযর পর্রচেনা আইমর্র (Affordable Care Act, ACA) র্বধার্গুর্ল র্বর্ধবি কমর
একবার বযবহার করা োয় এমর্ প্লার্েমকর বযাগ র্র্র্ষি কমর
বজনয োমদযর পুর্বনযবহারমোগয ঘপ্রাগ্রাম (food waste recycling program) আরম্ভ কমর
সমস্ত স্থার্ীয় সরকারগুর্লমি জার্ুস সুরক্ষা প্রসার্রি কমর এবিং সিংগঠিি এবিং সমর্িগিভামব
আমলাচর্ার মাধযমম চু র্ি করার অ্র্ধকার র্র্র্িি কমর
র্বধার্সভা অ্র্ধমব মর্র প্রথম 10 সপ্তামহর মমধয ঘভামের সিংস্কামরর উপর র্ভর্ি কমর তির্র
কমর
রাজযটির র্বর্র্ময়াগমক বার়্েময় ঐর্িহার্সক 3 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামর র্র্ময় োয় পর্রচ্ছন্ন
জল সরবরামহর জর্য অ্র্ির্রি 500 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ কমর

ওম্ব়েস্টার্ন বর্উই়েম্বকনর ের্ে সুবিধ্াের্ক ঘকৌেলগত বিবর্ম্ব়োম্বগর হাইলাইেগুবলর মম্বধ্ে রম্ব়েম্বে:
•
•
•
•
•
•
•

স্থায়ী সম্পর্ি কমরর সীমা আগামী 10 বছমরর মমধয ওময়োর্ন র্র্উ ইয়মকন র অ্র্ধবাসীমদর
মমধয 7 র্বর্লয়র্ মার্কন ণ ডলার সাশ্রয় করমব
মধযর্বিমদর জর্য কর হ্রাস করা পর্িম র্র্উ ইয়মকন র অ্র্ধবাসীমদর গম়ে 292 ডলার সাশ্রয়
করমব
NFTA-ঘক অ্থনায়র্ বাবদ 58.6 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার
বাোমলা ইে সাইডমক পুর্রুজ্জীর্বি করমি 50 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার
স্কাইওময় কর্রমডার পুর্রায় কল্পর্া করমি প্রর্িমোর্গিার র্বজয়ীমদর জর্য পুরস্কার বাবদ
175,000 ডলার
35.2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার ঘেে ইউর্র্ভার্সনটি অ্ে র্র্উ ইয়মকন র (State University of
New York, SUNY) ঘের্সর্লটিগুর্ল বজায় রােমি এবিং আপমগ্রড করমি
10 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার ঘহমরাইর্ এবিং আর্েম সিংকে ঘমাকার্বলা করার জর্য

অথন নর্বতক র্ো়েবিচার
অতেন্ত সফল সম্পবি কর স়ীমা স্থা়ে়ী কম্বর: এই ঐর্িহার্সক আইর্ প্রণয়র্ প্রর্ক্রয়ায়, ঘেমহিু কমরর
স্তরটি 2012 সামল গভর্নর কােনকর কমরর্ছমলর্ িাই িের্ ঘথমক 2020 সামলর আর্থনক বামজমে 2%
সম্পর্ি কমরর স্তর স্থায়ীকরণমক অ্ন্তভুন ি করা পেনন্ত করদািামদর প্রায় 25 র্বর্লয়র্ ডলার সাশ্রয়
হমব। পর্িম র্র্উ ইয়মকন 10 বছর ধমর একজর্ সাধারর্ করদািা ো সাশ্রয় করমবর্ঃ
•
•
•
•
•

অ্যামলগার্র্ কাউর্টঃ 7,853 ডলার
কযাোরাউগাস কাউর্টঃ 8,605 ডলার
চাউোউকুয়া কাউর্টঃ 7,562 ডলার
ইর্র কাউর্টঃ 11,796 ডলার
র্ায়াগারা কাউর্টঃ 11,079 ডলার

মধ্েবিম্বির কর কতনম্বর্র ঘফে-ইর্ অিোহত রাখা: বামজেটি মধযর্বমির কর কিন মর্র ঘেজ-ইর্
সমথনর্ কমর। এইসব সিংম াধমর্র অ্ধীমর্, েের্ কিন র্ পুমরাপুর্র ঘেজ-ইর্ করা হমব িের্ হার
হ্রাস ঘপময় 5.5 িািং ও 6 িািংম ঘর্মম োমব - মধযর্বমির জর্য 20 িািং অ্বর্ধ আয়কর
হ্রাস পামব - এবিং 2025 সামলর মমধয ছয় র্মর্লয়র্ আয়কর োরা োইল কমরর্ িামদর জর্য
আর্ুমার্র্ক 4.2 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বার্ষনক সাশ্রয় তির্র কমর। র্িু র্ হার ঘেজ-ইর্ হওয়ার
সামথ, এটি হমব 70 বছমরর মমধয ঘেমের মধযর্বি ঘশ্রণীর জর্য সবনর্র্ম্ন কর হার।

একবিংে েতাব্দ়ীর পবরকাঠাম্বমা বর্মন াণ
রাস্তা ও ঘসতু উন্ন়ের্: গভর্নমরর 100 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার কযার্পোল পর্রকল্পর্ার অ্িং র্হমসমব,
আর্থনক বষন 2020-র বামজমে থাকমব পর্িম র্র্উ ইয়মকন র রাস্তা ও ঘসিু প্রকমল্পর জর্য অ্থনায়র্,
োর মমধয থাকমব:
•
•
•
•

র্চমটাওয়াগা, পর্িম ঘসমর্কা, এলমা, এবিং মার্রলা হমর ঘপভমমমটর পুর্র্নবীকরমণর উমেম য
12.5 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।
ঘপালযান্ড হমর পর্িম র্র্উ ইয়কন এবিং ঘপর্ ঘরলপমথর উপর রুে 394 এর ঘসিু র
পুর্বনাসমর্র উমেম য 7.3 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।
রুে 219, কযামরাল্টর্ হমরর সামথ ঘপভমমট পুর্র্নবীকরমণর জর্য 7.3 র্মর্লয়র্ মার্কন র্
ডলার।
12 মাইল র্ক্রমকর ঘপােনার ও উইলসমর্র হরগুর্ল পূবন াোের উপর র্দময় রুে 93 এবিং
425 বহর্কারী ঘসিু র স্প্যার্গুর্লর পুর্বনাসমর্র উমেম য 4.4 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।

কম্বন্সাবলম্বডম্বেড ঘলাকাল হাইওম্ব়ে এইড কমন সূচ়ী (Consolidated Local Street and Highway
Improvement Program, CHIPS): বামজে CHIPS কমনসূচীর মাধযমম পর্িম র্র্উ ইয়মকন র স্থার্ীয়
রাস্তা ও ঘসিু র জর্য 46.0 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্থনায়র্ প্রদার্ কমর।

ঘপভ বর্উ ই়েকন হাইওম্ব়ে সহা়েতা কমন সূবচ (PAVE NY Local Highway Aid Program): বামজে
ঘপভ র্র্উ ইয়কন কমনসচ
ূ ীর মাধযমম পর্িম র্র্য় ইয়মকন র স্থার্ীয় রাস্তা ও ঘসিু র জর্য 10.5 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার িহর্বল প্রদার্ কমর।
পবরিহণ পবরচালর্ সহা়েতা: 2020 আর্থনক বমষন NFTAঘি অ্থনায়মর্র জর্য বামজেটি 58.6
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ কমর, ো 2019 আর্থনক বমষন ঘচময় 5.1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর
বৃর্ি।
ঘেম্বের সিন িৃহৎ পবরকাঠাম্বমা ঘপ্রাগ্রাম্বম অবতবরক্ত 150 বিবল়ের্ মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্ব়োগ: আর্থনক
বষন 2020 ঘথমক শুরু কমর পমরর পাুঁচ বছর ধমর, পর্রকাঠামমা প্রকমল্প 150 র্বর্লয়র্ মার্কন র্
ডলার র্বর্র্ময়াগ করার গভর্নর কুওমমার অ্ভূ িপূবন প্রর্িশ্রুর্ির েমল এই মূলধর্ সিংক্রান্ত প্রকল্পগুর্ল
পর্রবহর্ বযবস্থার পুর্র্র্নমনাণ করা, অ্থননর্র্িক উন্নয়র্ পর্রচালর্া করা, র্িু র্ পর্রমব অ্র্ুকূল
সুর্বধা তির্র করা এবিং র্র্উ ইয়মকন র ঘেকসই র্ি সহ ভর্বষযিমক সমথনর্ করমব।

বর্উ ই়েম্বকনর বর্চ-ঘথম্বক-উপম্বর অথন নর্বতক বিকাে ঘকৌেল (Bottom-Up Economic
Development Strategy) অিোহত রাখা
িাফাম্বলা বিবল়ের্ (Buffalo Billion) বিবর্ম্ব়োগ অিোহত রাম্বখ: বাোমলার ইে সাইডমক
পুর্রুজ্জীর্বি করার জর্য রাজয 50 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার উৎসগন করমছ। ইে সাইড কর্রমডার
ইমকার্র্মক ঘডমভলপমমট োন্ড (East Side Corridor Economic Development Fund) প্রময়াগ
করার জর্য একটি সমাজ-চার্লি অ্ন্তভুন র্িমূলক ঘপ্রাগ্রাম তির্র করমি এম্পায়ার ঘেে ঘডমভলপমমট
(Empire State Development, ESD) বাোমলা হমরর সামথ কাজ কমরর্ছল। এগুর্লর প্রর্ি লক্ষয
র্স্থর কমর অ্থনায়র্ করা হমব: (1) একটি ইে সাইড ঘমইর্ র্িমের উমদযাগ; (2) প্রকল্প উন্নয়র্
এবিং বাস্তবায়র্ সহায়িায় র্িু র্ কর্মউর্র্টি র্ভর্িক ঘডমভলপারমদর পরাম ন প্রদার্; (3) ভর্বষযমি
পুর্ঃবযবহামরর জর্য ইে সাইমডর ঐর্িহার্সক কাঠামমাগুর্লর সুরক্ষা ও সিংরক্ষমণর জর্য একটি র্বর্ডিং
সিংরক্ষণ িহর্বল; (4) র্মর্ গার্ অ্যার্ভর্র্উ আর্িকার্ আমমর্রকার্ ঘহর্রমেজ কর্রমডার উন্নয়র্
করার জর্য একটি উপেুি একীভু ি প্রমচিা, োর মমধয র্বর্ডিং আপমগ্রড এবিং উন্নর্ির জর্য মূলধর্
িহর্বল অ্ন্তভুন ি রময়মছ; (5) ইে সাইমড মূল সম্পমদ র্বর্র্ময়াগ; (6) সরাসর্র প্রকল্প অ্থনায়র্
করা; এবিং (7) পর্রকাঠামমা এবিং স্থার্ তির্রর ঘক্ষমে উন্নর্ি। অ্র্ির্রি বার্হযক র্বর্র্ময়াগ আ া
করা হমচ্ছ, র্বম ষ কমর স্থার্ীয় চযার্রমেবল োউমন্ড র্গুর্ল ঘথমক, সম্পূরক সম্প্রদাময়র
অ্গ্রার্ধকারগুর্লর সহায়িা করার জর্য োর মমধয রময়মছ ক্ষমিা-র্র্মনাণ ঘপ্রাগ্রার্মিং।
বরবেওর্াল অথন নর্বতক বিকাে কাউবন্সলগুবলর (Regional Economic Development Councils,
REDCs) র্িম প ন াম্ব়ের ের্ে 750 বমবল়ের্ মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্ব়োগ কম্বর: 2011 সামল, গভর্নর
কুওমমা 10 র্রর্জওর্াল অ্থননর্র্িক র্বকা কাউর্িল (REDCs) স্থাপর্ কমরর্ দী নমময়ার্দ র্রর্জওর্াল
ঘকৌ লগি অ্থননর্র্িক র্বকা পর্রকল্পর্া তির্র করমি। এর পর ঘথমক, REDC গুর্ল 7,300-র
ঘবর্ প্রকমল্প 6.1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ কমরমছ। ঘকৌ লটির েমল র্র্উ ইয়মকন র্িু র্ এবিং
পুমরামর্া র্মর্লময় 230,000টিরও ঘবর্ কমনসিংস্থার্ হময়মছ। প্রণর্য়ি বামজমে অ্ন্তভুন ি আমছ মূল

কযার্পোল ও েযাক্স-ঘক্রর্ডে অ্থনায়র্ ো র্বর্ভন্ন বযার্প্তর এমজর্ির সামথ একর্েি হময় র্বম পেনাময়
REDC-র প্রদি অ্মথনর পর্রমাণমক ঘমাে 750 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার করমব।
চতু থন ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জ়ীির্ উম্বেোম্বগর (Fourth Downtown Revitalization Initiative) মাধ্েম্বম
ঘস্টম্বের কবমউবর্টিগুবলম্বত বিবর্ম্ব়োগ কম্বর: ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ (Downtown
Revitalization Initiative) ডাউর্োউমর্র এলাকাগুর্ল রূপান্তর্রি কমর প্রাণবন্ত কর্মউর্র্টিমি পর্রণি
করমছ ঘেোমর্ আগামী প্রজমন্মর র্র্উ ইয়কন বাসী বাস করমি, কাজ করমি এবিং পর্রবার গঠর্
করমি চাইমব। ঘেমের দ টি REDC ডাউর্োউমর্র রূপান্তমরর সম্ভাবর্ার উপর র্ভর্ি কমর
অ্িং গ্রহণকারী কর্মউর্র্টি মমর্ার্ীি কমর। র্ির্ দোর পুরস্কামরর মমধয, জয়ী কর্মউর্র্টিগুর্লমক
ডাউর্োউর্ ঘকৌ লগি র্বর্র্ময়াগ পর্রকল্পর্া র্বকা ও কর্মউর্র্টির পুর্রুজ্জীবর্ লমক্ষযর মূল
অ্র্ু েক প্রকল্প বাস্তবায়মর্র জর্য 10 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ কমর। আর্থনক বষন 2020 এর
প্রণর্য়ি বামজে ডাউর্োউর্ র্রর্ভোলাইমজ র্ ইর্র্র্ ময়টিমভর চিু থন রাউমন্ড 100 র্মর্লয়র্ মার্কন র্
ডলার প্রদার্ কমর।
বর্উ ই়েকন ঘস্টে ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ই়েকন (New York State University of New York,
NYSUNY) 2020 এিং বর্উ ই়েকন বসটি ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ই়েকন (New York City University
of New York, NYCUNY) 2020 এর আম্বরকটি রাউন্ড চালু কম্বরম্বে: NYSUNY 2020 এবিং
NYCUNY 2020 চযামলঞ্জ গ্রাট ঘপ্রাগ্রামমর (NYSUNY 2020 and NYCUNY 2020 Challenge
Grant program) সােমলযর উপর র্ভর্ি কমর, বামজমে র্িু র্ অ্র্ুদার্ চালু করার জর্য 110
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি কমরমছ। একামডর্মক সােমলযর উন্নর্ি, পাবর্লক-প্রাইমভে
অ্িংর্ দার্রত্বগুর্লর সুর্বধা ঘর্ওয়া এবিং কর্মনবমলর সামথ ছােমদর ভালভামব সিংমোগ স্থাপমর্র জর্য
প্রেুর্ির বযবহারমক অ্গ্রার্ধকার ঘদওয়া হমব।
অথন নর্বতক উন্ন়ের্ উম্বেোগগুবল অিোহত রাম্বখ: বামজে র্বর্ভন্ন প্রকল্পমি সহায়িা প্রদার্ করা
অ্র্বরি রামে, োর মমধয রময়মছ বাোমলা ঘসটার ের বাময়াইর্মোমযাটিক্স এন্ড লাইে সাময়মিমসর
(Buffalo Center of Excellence in Bioinformatics and Life Sciences) জর্য 1 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার, বাোমলা ঘসটার ের এর্ক্সমলি ইর্ ঘমমের্রয়ালস ইর্েমমন মর্র (Buffalo Center of
Excellence in Materials Information) জর্য 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার, ইউর্র্ভার্সনটি অ্ে
বাোমলার (University of Buffalo) ঘসটার ের অ্যাডভািড ঘেকমর্ালর্জ ইর্ র্বগ ঘডো অ্যান্ড
ঘহলথ সাইমিস (Center for Advanced Technology in Big Data and Health Sciences) এর
জর্য 960,600 মার্কন র্ ডলার, এবিং র্যা ার্াল কমলর্জময়ে অ্যাথমলটিক অ্যামসার্সময় র্ (National
Collegiate Athletic Association, NCAA) হর্কর জর্য কযার্র্র্সয়াস কমলজমক (Canisius
College) 100,000 মার্কন র্ ডলার।
প ন েম্বর্ বিবর্ম্ব়োগ অিোহত রাম্বখ: ঘেমের পেনের্ কযামম্পইর্ সমথনমর্ এবিং র্বমের র্বর্ভন্ন স্থার্
ঘথমক পেনেক আকষনণ করমি বামজমে 59.5 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি করা হমব। কমনসূর্চমি
অ্ন্তভুন ি আমছ মামকন ে র্র্উ ইয়কন (Market NY) উমদযামগর মাধযমম 15 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার
মূমলযর প্রর্িমোর্গিামূলক িহর্বমলর সপ্তম পেনায় োর উমে য পেনের্ বাজারজািকরণ পর্রকল্পর্া ও

প্রকল্প সমথনর্ করা ো র্রর্জওর্াল আকষনণ প্রচার করমি কাউর্টগুর্লর মমধয র্রর্জওর্াল সমিয়
সবমথমক ভামলাভামব প্রদ নর্ কমর। পেনের্ র্র্উ ইয়মকন র চিু থন বৃহিম কমনসিংস্থার্ ঘক্ষে।
বর্উ ই়েকন ঘস্টে ঘগ্রাওর্ ও সাটিনফাইড কমন সবূ চ (New York State Grown and Certified
Program): র্র্বনাহী বামজে র্র্উ ইয়কন ঘেে ঘগ্রাওর্ ও সাটিনোইড কমনসূর্চর জর্য সমথনর্ অ্বযাহি
রােমব। কমনসূর্চটি র্র্উ ইয়কন ঘেমের পমণয ঘভািামদর র্বোস ঘজারদার করার জর্য, োদয পণয
ঘলমবল করা, এবিং র্র্উ ইয়মকন র চাষীমদর উচ্চমামর্র োমদযর চার্হদা বৃর্ির সুমোগ র্র্মি সাহােয
করার জর্য র্ক াকৃ ি। 2016 সামল শুরু হওয়ার পর ঘথমক, কমনসূর্চটি 2,386 এর ঘবর্ োমনমক
সর্দ প্রদার্ কমরমছ, ো অ্ধনর্মর্লয়র্ একর োমমনর জর্মর প্রর্ির্র্র্ধ।
ঘেস্ট বর্উ ই়েকন (Taste NY): 2013 সামল শুরু হওয়া ঘেে র্র্উ ইয়কন র্র্উ ইয়মকন তির্র োবার ও
পার্ীয় হাইলাইে কমর এবিং র্কর্মি উৎসার্হি কমর। ঘেে র্র্উ ইয়কন উমদযাগটি র্র্উ ইয়মকন র
উচ্চমামর্র োবার ও কৃ র্ষ পমণযর দৃর্িমগাচরিা বৃর্ি করমি দারুণ ভামব সেল প্রমার্ণি হময়মছ।
2018 সামলর সােলয ধমর রােমি এবিং র্র্উ ইয়মকন র উৎপাদকমদর র্িু র্ বাজামর আমরা ভামলাভামব
েুি করমি, ঘেে র্র্উ ইয়কন কমনসূর্চটি পুমরা ঘেমের স্বাগি ঘকন্দ্রগুর্লমি সম্প্রসারণ করমি র্র্বনাহী
বামজে 6.5 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ করমব।

সিার ের্ে মার্সম্পন্ন বেক্ষা বর্বিত করা
1 বিবল়ের্ মাবকনর্ ডলার বেক্ষা আবথন ক সহা়েতা িৃবি: এই বছমরর বৃর্ির 70 িািং
উচ্চ-প্রয়জমর্র স্কু ল ঘজলাগুর্লমি, এবিং ঘমাে র্ ক্ষার অ্থনায়র্মক র্র্ময় আমস 27.9 র্বর্লয়র্ ডলামর।
আর্থনক বষন 2020-র বামজে পর্িম র্র্উ ইয়মকন স্কু মলর সহায়িা (School Aid) বৃর্ি কমর 72.9
র্মর্লয়র্ ডলার, োর মমধয রময়মছ োউমন্ড র্ এইমড (Foundation Aid) 43.6 র্মর্লয়র্ মার্কন র্
ডলার, োর েমল ঘমাে বৃর্ি দাুঁ়োয় 3.10 িািংম ।
উচ্চতর বেক্ষা পবরকাঠাম্বমা: SUNY উচ্চির র্ ক্ষাগি েযার্সর্লটি উন্নি করমি ও বজায় রােমি
পর্িম র্র্উ ইয়কন অ্ঞ্চল 35.2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার মূলধর্ অ্থনায়র্ প্রাপ্ত হমব।
পািবলক কম্বলম্বে বির্া টিউেম্বর্ পোশুর্া: পর্িম র্র্উ ইয়মকন র পাবর্লক কমলমজ ভর্িন পূণনকালীর্
স্নািক র্ ক্ষাথীমদর আর্ুমার্র্ক 55% অ্থবা 15,600 এর ঘবর্ র্বর্ামূমলয টিউ মর্ প়োশুর্া কমর
এমক্সলর্সওর বৃর্ির (Excelsior Scholarship) মাধযমম এবিং টিউ র্ সহায়িা ঘপ্রাগ্রামমর (Tuition
Assistance Program, TAP) মমিা র্ ক্ষাথীমদর জর্য অ্র্যার্য আর্থনক সহায়িার উৎমসর উদার
সহায়িার মাধযমম।
সামাবেক র্ো়েবিচার

সিার ের্ে অপরাধ্ র্ো়েবিচার অগ্রসর করা

অপরাধ্ র্ো়েবিচার সংস্কার: 2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজমে র্র্ম্নর্লর্েি সিংস্কারগুর্ল
অ্ন্তভুন ি করার মাধযমম র্র্উ ইয়কন একটি ঘেৌর্িক অ্পরাধ র্বচারবযবস্থার প্রর্ি িার অ্ঙ্গীকার
অ্বযাহি ঘরমেমছ:
•

•

•

প্রাক-বিচার কারাম্বরাধ্ হ্রাস করার উম্বেম্বেে োবমর্ ও ঘগ্রফতার পিবতর সংস্কার কম্বর:
2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজমে অ্র্র্য আইর্ প্রণয়মর্র একটি অ্ঙ্গ র্হমসমব র্বচামরর
আমগ কারাগামর বন্দী বযর্ির সিংেযা হ্রাস করার মাধযমম র্র্উ ইয়মকন র জার্মর্ বযবস্থা
র্ােকীয়ভামব রূপান্তর্রি হমব। র্বম ষি, ঘহোজিমূলক ঘগ্রেিামরর পর্রবমিন অ্র্ধকািং
সামার্য অ্পরাধমূলক কাজকমন এবিং ক্লাস ই গুরুির অ্পরামধর অ্র্ভেুিমদর ঘক্ষমে পুর্ল
কমনকিন ামদর অ্ব যই ঘডস্ক উপর্স্থর্ি টির্কে জার্র করমি হমব এইরকম একটি র্িু র্
প্রময়াজর্ীয়িার পা াপার্ সামার্য অ্পরাধমূলক কাজকমন এবিং গুরুির অ্র্হিংস অ্পরামধর
জর্য র্গদ জার্মর্ উঠিময় ঘদওয়া হমব। একর্েিভামব, এই সিংস্কারগুর্ল র্র্র্িি করমব
অ্র্ধকািং মামলা - আর্ুমার্র্ক 90% - ঘেোমর্ ঘকামর্া বযর্ি অ্র্ভেুি হমলও এের্ও পেনন্ত
ঘকামর্া অ্পরামধর জর্য ঘদাষী সাবযস্ত হর্র্র্, ঘসমক্ষমে র্ির্র্ ঘের্ আদালমি িার র্র্র্দন ি
র্দমর্র আমগ কারাগামরর বাইমর থামকর্।
একটি দ্রুত বিচাম্বরর অবধ্কার বর্বিত কম্বর: মার্কন র্ েুিরামের সিংর্বধার্ এবিং রােীয়
আইর্, উভয় ঘক্ষমেই র্ীর্িগুর্ল র্বর্ধবি থাকা সমেও একজর্ ঘেৌজদার্র র্ববাদীর দ্রুি
র্বচামরর অ্র্ধকার একটি র্বলর্িি প্রর্ক্রয়ায় পর্রণি হমি পামর - এবিং প্রায় ই িা হয়ও োর েমল ঘলামকমদরমক অ্িযর্ধক সমময়র জর্য প্রাক-র্বচার ঘহোজমি বন্দী কমর রাো হয়।
গম়ে, সমগ্র ঘদ জুম়ে স্থার্ীয় কারাগারগুর্লমি বন্দী দুই-িৃ িীয়ািং মার্ুষমক ঘকবলমাে
আদালমি িামদর র্দমর্র জর্য অ্মপক্ষারি অ্বস্থায় বর্ন্দ কমর রাো হময়মছ। এই র্বলিগুর্লর
প্রকৃ ি প্রভাব রময়মছ ঘেমহিু ঘকামর্া অ্র্যায় কামজর জর্য এের্ও ঘদাষী সাবযস্ত হর্র্র্ এমর্
বযর্িমদর প্রায় ই িামদর কমনসিংস্থার্ এবিং সম্প্রদাময়র সামথ সম্পকন হারামি হয়। এই
অ্র্বচারটির অ্বসার্ করা এবিং পূমবনর জমম থাকা ঘেৌজদার্র মামলাগুর্লর সিংেযা হ্রাস করার
উমেম য, 2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজে র্কছু আইর্সমূহমক অ্ন্তভুন ি কমর ো
অ্মহিু ক র্বলিগুর্ল হ্রাস করা এবিং সকল পক্ষ ঘে র্বচামরর জর্য প্রস্তুি িা র্র্র্িি করার
মাধযমম আদালিগুর্লর ঘক্ষমে দায়বিিা বৃর্ি করা আব যক কমর ঘিামল।
সন্ধার্ প্রবি়োর রূপান্তর ো়ে: োর মাধযমম প্রর্সর্কউেররা র্বচার শুরু র্া হওয়া পেনন্ত
ঘমৌর্লক প্রমাণগুর্ল ধমর রােমি পারমব, র্র্উ ইয়মকন র ঘসই পুরাির্ সন্ধার্প্রর্ক্রয়ামক পুর্রায়
ঘেমল সাজামি, 2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজমে অ্ন্তভুন ি করা আইর্সমূহ, প্রর্সর্কউের
এবিং র্ববাদীপক্ষ উভময়র ঘক্ষমেই র্বচামরর বহু পূমবন িাুঁমদর দেমল থাকা িথযগুর্লমক সরবরাহ
করা আব যক কমর ঘিামল। র্ববাদীপক্ষমক র্র্মজমক ঘদাষী ঘ াষণা করার পূমবন বাদীপমক্ষর
কামছ কী প্রমাণ আমছ িা ঘদমে ঘর্ওয়ার সুমোগ ঘদওয়া হমব। প্রর্সর্কউেরমদর আমরামপর 15
র্দমর্র মমধয পক্ষসমথনর্কারীমক সন্ধার্মোগয িথয এবিং সামগ্রীগুর্ল সরবরাহ করমি হমব।
এছা়োও, প্রর্সর্কউেরমদর একটি প্রর্িরক্ষামূলক আমদম র জর্য আদালমির র্র্কে আমবদর্
করার ক্ষমিা প্রদার্ করার মাধযমম এবিং সাক্ষীমদর র্র্রাপিা এবিং র্বচার প্রর্ক্রয়ার পর্বেিা
র্র্র্িি করার জর্য প্রময়াজর্ার্ুসামর সর্ািকারী িথযগুর্ল রক্ষা করার মাধযমম, আইর্
প্রণয়র্টি ক্ষর্িগ্রস্ত বযর্িরা এবিং সাক্ষীরা োমি হুমর্ক এবিং অ্র্যার্য ধরমণর বলপূবনক
র্র্গ্রমহর হাি ঘথমক সুরর্ক্ষি থামকর্ িা র্র্র্িি করমব।

সি বর্উ ই়েকনিাস়ীর ের্ে র্ো়েবিচার

সাম্বধ্ের মম্বধ্ে মার্সম্পন্ন স্বাস্থেম্বসিা রক্ষা করা:
স্বাস্থেম্বসিা রূপান্তর: এই বামজে অ্বযাহিভামব স্বাস্থযমসবা রূপান্তর কােনক্রমম সহায়িা করাসহ:
•
•

•

•

•

ঘরাজওময়ল পাকন কযািার ইর্র্েটিউে (Roswell Park Cancer Institute, RPCI): এই
বামজমে RPCI ঘক সহায়িা করার জর্য 103 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বরাে রাো হময়মছ।
কযার্পোল র্রিাকচার্রিং অ্থনায়র্ কমনসূর্চ (Capital Restructuring Financing Program)
(অ্র্ুমমার্দি অ্থন বছর 2015): আঞ্চর্লক হাসপািালসমূমহর প্রর্ি সহায়িা অ্র্ুদার্ র্হমসমব
ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন অ্ঞ্চলমক 41.95 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করা হময়মছ।
অ্িযাব যক স্বাস্থযমসবা প্রদার্কারী ঘপ্রাগ্রাম (Essential Health Care Providers Program)
(অ্র্ুমমার্দি অ্থন বছর 2016): আঞ্চর্লক হাসপািালসমূমহর প্রর্ি সহায়িা অ্র্ুদার্ র্হমসমব
ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন অ্ঞ্চলমক 113.8 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করা হময়মছ।
পুমরা ঘেমে স্বাস্থয ঘসবা েযার্সর্লটি রূপান্তর কমনসূর্চ I (Statewide Health Care Facility
Transformation Program I) (অ্র্ুমমার্দি অ্থন বছর 2017): ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন
অ্ঞ্চলমক 10.7 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মছ।
পুমরা ঘেমে স্বাস্থয ঘসবা েযার্সর্লটি রূপান্তর কমনসূর্চ II (Statewide Health Care Facility
Transformation Program II) (অ্র্ুমমার্দি অ্থন বছর 2018): ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন
অ্ঞ্চলমক 47 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মছ।

িাধ্ন কে: NYSOFA সহায়িা ঘসবাসমূমহ স্থার্ীয়ভামব র্ািকৃ ি সক্ষমিা-চার্হদাবলী র্াি করমি
এই বামজে ঘেেবযাপী 15 র্মর্লয়র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ কমরমছ ঘেটি বাধনকয র্বষয়ক কাউর্ট এর্রয়া
এমজর্িসমূহ কিৃন ক র্র্য়র্িি হয় োমদর লক্ষয হমলা বয়স্কমদর কর্মউর্র্টি সিংমোগসমূহ সিংরক্ষণ করা
এবিং উচ্চমাোয় বযয়বহুল প্রার্িষ্ঠার্র্ক ভর্িন সমূহ পর্রহার করার চার্হদাবলী পূরণ করা। এই
র্বর্র্ময়ামগর েমল ওময়োর্ন র্রর্জয়র্ কর্মউর্র্টি সরবরাহকারীমদর জর্য 1.9 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর
িহর্বল প্রদার্ করমব। এছা়োও এইসকল অ্থন পুর্ঃর্বর্র্ময়াগ করার মাধযমম ঘসবা প্রদার্ বৃর্ির
প্রমচিা র্হমসমব এই বামজে কাউর্ট র্বকমল্পর মমধয ঘসবা প্রদার্কারীমদরমক ঘসইসব ঘলাকমদরমক
বযর্িগিভামব অ্মথনর র্বর্র্মময় ঘসবা প্রদামর্র ক্ষমিা প্রদার্ কমর োরা পর্রম াধ করার সামথনয
রামে।
সাশ্র়ে়ী পবরচ ন া আইর্ এিং ঘহলথ এক্সম্বচঞ্জম্বক বিবধ্িি করা: েের্ র্র্উ ইয়কন সাশ্রয়ী পর্রচেনা
আইমর্র (Affordable Care Act, ACA) ঐর্িহার্সক অ্গ্রগর্িমি বাুঁধা ঘদওয়ার জর্য ওয়ার্ িংের্
ক্রমাগি হুমর্ক র্দমচ্ছ, ঘসই সময় ACA এর মুেয প্রর্বধার্গুর্লমক র্বর্ধবি কমর এবিং র্র্উ ইয়কন
ঘেে ঘহলথ এক্সমচঞ্জমক (New York State Health Exchange) আইমর্ পর্রণি কমর এটিই
র্র্র্িি করা হময়মছ ঘে েুিরােীয় পেনাময় োই ঘহাক র্া ঘকর্, এই মুেয প্রর্বধার্গুর্ল র্র্উ ইয়কন
ঘেমে সুরর্ক্ষি আমছ।

আবফমোত়ী়ে পোম্বথন র মহামার়ী িন্ধ করম্বত ি
ু করা
আবফমোত়ী়ে দ্রম্বিের সংকে ঘমাকাম্বিলা়ে অথন া়ের্ করা: ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন (New York,
NY) এ ঘহমরাইর্ ও আর্েমজািীয় দ্রমবযর সিংকে র্াি করমি বামজমে আর্ুমার্র্ক 10 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার বরাে ঘদওয়া হময়মছ। িহর্বলটি অ্সিংেয র্চর্কৎসা কমনসূর্চসহ র্ির্টি সিংকে, 16টি
আবার্সক, র্য়টি আউেমপম ট এবিং দুইটি আর্েমজািীয় ঘর্ ার র্চর্কৎসা কমনসূর্চ এবিং একই সামথ
একটি ঘেে-পর্রচার্লি আসর্ি র্র্রাময় ঘকন্দ্র (State-Operated Addiction Treatment Center)
এর সহায়িায় বযয় করা হমব। এইসব কমনসূর্চ বযর্িগি ও দলীয় কাউমির্লিং, ওষুধ সহায়ক
র্চর্কৎসা, র্ ক্ষামূলক ঘসবা, ঘকস বযবস্থাপর্া, ঘভামক র্াল োচাই এবিং চাকর্রর দক্ষিার জর্য
প্রর্ ক্ষণ, চাকর্র পাওয়ার জর্য তির্র, অ্র্ভভাবকত্ব, বযর্িগি, সামার্জক ও কর্মউর্র্টি জীবর্োোর
দক্ষিা প্রদার্ করমি পামর।
িুবপ্রর্রবফম্বর্র (Buprenorphine) িেিহার িৃবি করা: ওষুমধর সহায়িায় প্রদি র্চর্কৎসার
(Medication Assisted Treatment, MAT) ঘক্ষমে বুর্প্রর্রর্ের্ একটি গুরুত্বপূণন অ্গ্রগর্ি ঘেটি
ঘমথামডার্ (Methadone) এবিং ইমঞ্জক র্ র্ালট্রামক্সামর্র (Naltrexone) মমিা এবিং আর্েমজািীয়
পদাথন বযবহারজর্র্ি সমসযা ঘথমক র্র্রাময় ঘপমি ঘলাকজর্মক সাহােয করার ঘক্ষমে উপেুি র্হমসমব
কাউমির্লিং এর পা াপার্ সমর্িিভামব বযবহার করা হয়। বুর্প্রর্রর্েমর্র বযবহার বৃর্ি করমি,
গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয র্বভাগমক (Department of Health, DOH) র্র্মদন র্া র্দমবর্ ঘের্ র্চর্কৎসার
আদ ন ঘসবা বা র্চর্কৎসার জর্য ঘরোমরমলর র্ভর্িমি আর্েমজািীয় পদাথন বযবহারজর্র্ি সমসযা
সমাধামর্র লমক্ষয ঘেেবযাপী সব হাসপািামল িামদর জরুর্র র্বভামগর জর্য র্চর্কৎসার্বর্ধ তির্র
আব যক করা হয়। অ্র্ুমমার্দি বামজে ঘহলথ প্লযার্সমূহ কিৃন ক ঔষমধর সহায়িায় র্চর্কৎসা
(Medication Assisted Treatment) এর জর্য প্রাক প্রিযয়র্ চাওয়ামক র্র্র্ষি কমরমছ।
ঘফৌেোবর বিচার িেিস্থা়ে ওর্ুম্বধ্র সহা়েতা়ে প্রেি বচবকৎসার সুম্ব াগ িৃবি কম্বর: অ্র্ুমমার্দি
বামজমে স্থার্ীয় কারাগারসমূমহ ঔষমধর সহায়িায় র্চর্কৎসা (MAT) এর সহায়িায় 4.75 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি হময়মছ ো পূমবনর ঘচময় 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার ঘবর্ এবিং র্ির্টি
অ্র্ির্রি সিংম াধর্াগার র্বভাগ ও কর্মউর্র্টি িোবধায়র্ র্বভামগ MAT সম্প্রসার্রি করার জর্য
ঘেডামরল িহর্বলসমূমহর বযবহার বৃর্ি কমরমছ। এইসকল কােনকরী কমনসূর্চ কারান্তরীণ বযর্িমদরমক
সিংম ার্ধি হমি এবিং িামদর মুর্ির পূমবন িামদরমক কর্মউর্র্টি-র্ভর্িক পর্রমষবাসমূমহর সামথ েুি
করমি সহায়িা করমব ো িামদর সেল হওয়ার সুমোগ বৃর্ি করমব অ্পরাধ প্রবণিা হ্রাস করমব।
মােকদ্রিে িেিহার সংিান্ত সমসোর বচবকৎসাম্বক অবধ্কতর র্াগাম্বলর মম্বধ্ে বর্ম্ব়ে আসম্বি:
অ্র্ুমমার্দি বামজে ঘহলথ প্লযার্সমূমহর র্ূযর্িম কভামরজ েযান্ডাডনস চাওয়া; ঘমর্ডমকলগিভামব
প্রময়াজর্ীয় র্চর্কৎসা প্রিযােযার্ করামক র্র্র্ষি করা; প্রর্ির্দর্ একার্ধক ঘকা-ঘপমমট র্র্র্ষি করা
এবিং আচরণগি স্বাস্থয র্বষয়ক ঘকা-ঘপমমটসমূহ প্রাথর্মক পর্রচেনা সিংক্রান্ত ঘকা-ঘপমমটসমূমহর সমার্
হওয়ার বাধযবাধকিা প্রদামর্র মাধযমম র্চর্কৎসামক অ্র্ধকির র্াগামলর মমধয র্র্ময় এমসমছ। এইসকল
পর্রবিন র্ প্র াসর্র্ক ও বযয় সিংক্রান্ত ঘবাঝামক দূরীভূ ি কমর ঘেগুমলা র্র্উ ইয়মকন আসর্ির সামথ
ল়োইরি অ্র্ধবাসীমদর র্চর্কৎসার পমথ বাধা হময় দাুঁ়োয়।

স্থার়্ী়ে সরকারসমূম্বহর ের্ে সহা়েতা
স্থার়্ী়ে সরকারসমূহম্বক সহা়েতা কম্বর: র্মউর্র্র্সপযার্লটিসমূমহর জর্য সহায়িা ও প্রমণাদর্া কমনসূর্চ ও
ঘরর্ভর্র্উ ভাগাভার্গর মাধযমম ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন র্মউর্র্র্সপযার্লটিসমূমহর সহায়িাকমল্প 212.3
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বরাে ঘরমেমছ।
বভবডও লোবর োবমন র্াল ইমপোক্ট এইড িো়ে রাম্বখ: ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন র্মউর্র্র্সপযার্লটিসমূমহর
জর্য 1.2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর র্ভর্ডও লোর্র োর্মনর্াল ইমপযাট এইড বজায় রামে।
র্াগবরক েবক্তোল়ীকরণ েোক্স ঘিবডে িো়ে রাম্বখ: সািটি গ্রামমর অ্বলুর্প্তর জর্য 515,799
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর র্াগর্রক র্ি ালীকরণ েযাক্স ঘক্রর্ডে বজায় রামে।
ঘেমসোউর্ বসটির ের্ে সহা়েতা প্রোর্ কম্বর: ঘজমসোউর্ র্সটির সহায়িার জর্য 1.0 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার প্রদার্ কমর।
েুম্ব ন াগকাল়ীর্ সহা়েতা প্রাবপ্ত বর্বিত কম্বর: এই বামজে ঘলক অ্টার্রওর বর্যা সিংর্িি পুর্গনঠর্
প্রকমল্পর জর্য ঘেে ও র্মউর্র্র্সপযাল র্বভামগর িহর্বলসমূহ প্রার্প্ত অ্বযাহি ঘরমেমছ।
গ্রাম়ীণ ভাোটি়ো সংিান্ত সহা়েতা কমন সূবচ (Rural Rental Assistance Program, RRAP) ঘক
সমথন র্ ঘে়ে: অ্র্ুমমার্দি বামজে ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন অ্ঞ্চমল গ্রামীণ ভা়োটিয়ামদর জর্য 900
ইউর্র্ে এর ঘবর্ র্র্ম্ন-আময়র আবাসমর্র জর্য ভা়োটিয়া সিংক্রান্ত সহায়িা প্রদার্ কমর।
ঘর্ইিারহুড এিং গ্রাম়ীণ সংরক্ষণ কমন সূবচ (Neighborhood and Rural Preservation Programs,
NPP/RPP) ঘক সমথন র্ ঘে়ে: অ্র্ুমমার্দি বামজমে ঘর্ইবারহুড সিংরক্ষণ কমনসূর্চ (NPP) এবিং গ্রামীণ
সিংরক্ষণ কমনসূর্চ (RPP) এর জর্য 2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ োমি ঘসইসকল
কর্মউর্র্টি-র্ভর্িক অ্লাভজর্ক দলমকসহায়িা করা োয় োরা ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন অ্ঞ্চমল আবাসর্
সহায়িা, কর্মউর্র্টি র্বায়র্ কােনক্রম এবিং ভা়োটিয়া সিংক্রান্ত ভিুন র্ক প্রদার্ করমছ।

বর্উ ই়েম্বকনর পবরম্বিেগত ঘর্তৃ ত্ব অিোহত রাখা
র্িা়ের্ম্ব াগে েবক্তর ের্ে বিবর্ম্ব়োগ সম্প্রসারণ কম্বর: গভর্নর কুওমমার র্গ্রর্ র্র্উ র্ডল, ঘদম র
ঘর্িৃ স্থার্ীয় র্ক্লর্ অ্যার্ার্জন ও কমনসিংস্থার্ এমজন্ডা ো ঘেেমক 2030 সামলর মমধয 70% র্বায়র্মোগয
র্ি সক্ষমিা অ্জনর্ এবিং 2040 সামলর মমধয 100% কাবনর্মুি র্বদুযৎ এর সক্ষমিা অ্জনমর্র জর্য
সঠিক পমথ রােমব িার অ্িং র্হমসমব 2020 অ্থনবছমর অ্র্ুমমার্দি বামজে র্র্উ ইয়কন র্বদুযৎ
কিৃন পক্ষমক (New York Power Authority) িামদর গ্রাহকমদর র্বায়র্মোগয র্ি ও র্ি সাশ্রয়ী
পর্রমষবাসমূহ প্রদামর্র ভূ র্মকামক সম্প্রসার্রি কমর।

পবরষ্কার পার়্ী়ে েম্বলর ের্ে বিবর্ম্ব়োগ: 2020 অ্থনবছমর বামজে, পর্রষ্কার জমলর পর্রকাঠামমামি,
ঘেমের ঐর্িহার্সক 2.5 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়ামগর উপর গঠিি, অ্র্ির্রি 500 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ করমব।
প্লাবস্টক িোম্বগর িেিহার বর্বর্িকরণ: অ্র্ুমমার্দি বামজমে গ্রাহকমদর প্রদার্ করা একবার-বযবহামরর
প্লার্েক বযাগগুর্লমক র্র্র্ষি করার আইর্মক অ্ন্তভুন ি আমছ এবিং কাউর্ট এবিং র্সটিগুর্লমক কাগমজর
বযামগর উপর 5-ঘসট চাজন করার র্বকল্প প্রদার্ করাসহ র্র্ম্ন ও স্থায়ী আময়র ঘভািামদর জর্য
পুর্রায় বযবহারমোগয বযাগ ক্রয় করার জর্য স্থার্ীয় কমনসূর্চগুর্লমক 40% অ্থন র্দময়, এবিং ঘেমের
পর্রমব সিংরক্ষণ িহর্বমল কমনসূর্চগুর্লমক 60% িহর্বল র্দময় সহায়িা করমছ।
পবরম্বিে সুরক্ষা তহবিম্বলর ের্ে ঘরকডন অথন পুর্রা়ে িরাে করা: প্রণীি বামজমে 300 র্মর্লয়র্
মার্কন র্ ডলার অ্থন বরাে করা হময়মছ, ো এই কমনসূর্চর ইর্িহামস সমবনাচ্চ বরাে।
ঘস্টম্বের পাকন: র্র্উ ইয়কন ওয়াকন স ঘপ্রাগ্রামম (New York Works Program) রময়মছ ঘেমের পাকন
পুর্বনাসমর্ 110 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার, ো র্র্উ ইয়মকন র পামকন র জর্য কযার্পোল ডলামরর ঘোগার্
অ্বযাহি রােমলা।
DEC অিকাঠাম্বমা বিবর্ম্ব়োগসমূহ: অ্যাডমভঞ্চার র্র্উ ইয়কন উমদযাগ অ্বযাহি রাোর জর্য DEC
ঘক 55 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করা হময়মছ এবিং একই সামথ র্ কার্র, র্ছপ র্দময় মাছ ধরা,
পার্ে পেনমবক্ষক এবিং অ্র্যার্য আউেমডার উদযমী বযর্িমদর ঘেমের মার্লকার্াধীর্ কামজ লাগমছ র্া
এমর্ ভূ র্ম বযবহার করমি পারার সুমোগ বৃর্ি করার মমিা প্রকল্পসহ একার্ধক িহর্বমলর প্রময়াজর্
সমাধার্ কমর। এছা়োও র্িু র্ িহর্বল স্বাস্থয ও বাুঁধ, জলাভূ র্ম পুর্ঃস্থাপর্, ঘেমের ভূ র্ম, মাছ
হযাচার্র এবিং অ্র্যার্য ঘেে পর্রকাঠামমার র্র্রাপিা ঘমরামমির জর্য র্বর্র্ময়াগ করমব।
পবরম্বিে সুরক্ষা তহবিল (Environmental Protection Fund, EPF): অ্র্ুমমার্দি বামজমে EPF-এর
জর্য 300 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার রময়মছ ো এই কমনসূর্চর ইর্িহামস সমবনাচ্চ িহর্বল। এমি রময়মছ
কঠির্ বজনয কমনসর্ূ চমি 38 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার, পাকন ও র্বমর্াদমর্ 88 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার,
ঘোলা স্থামর্র কমনসূর্চমি 153 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার এবিং জলবায়ু পর্রবিন র্ হ্রাস ও অ্র্ভমোজর্
কমনসূর্চমি 21 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।
বচবে়োখার্া, ঘিাোবর্কোল গাম্বডনর্ এিং অোম্বকা়োবর়ো (Zoos, Botanical Gardens, and
Aquaria, ZBGA): অ্র্ুমমার্দি বামজমে 2019-20 সামল ZBGA এর ঘেেবযাপী 16 র্মর্লয়র্ মার্কন র্
ডলার বরাে ঘরমেমছ। ের্দও 2019 সামলর ZBGA পুরস্কারসমূহ এেমর্া র্র্ধনার্রি হয়র্র্, 2018
সামল র্র্মচর পর্িম অ্ঞ্চমলর র্চর়্েয়াোর্া, ঘবাোর্র্কযাল গামডনর্ এবিং অ্যামকার্রয়ামসমূহ এই কমনসূর্চ
ঘথমক 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর ঘবর্ অ্র্ুদার্ লাভ কমরমছ:
•
•

বামেমলা অ্যান্ড ইর্রক কাউর্ট ঘবাোর্র্কযাল গামডনর্ ঘসাসাইটি, ইর্কমপনামরমেড (Buffalo and
Erie County Botanical Gardens Society, Inc.)
বামেমলা ঘসাসাইটি অ্ব র্যাচারাল সাময়ি (Buffalo Society of Natural Sciences)

•
•
•
•

ঘজমসোউর্ উডু বর্ ঘসাসাইটি (Jamestown Audubon Society)
র্ায়াগ্রা অ্যামকার্রয়াম োউমন্ড র্ (Niagara Aquarium Foundation)
োইোর র্যাচারাল ঘসটার অ্যান্ড োউমন্ড র্, ইর্কমপনামরমেড (Pfeiffer Nature Center
and Foundation, Inc.)
র্জওমলার্জকযাল ঘসাসাইটি অ্ব বামেমলা, ইর্কমপনামরমেড (Zoological Society of Buffalo,
Inc.)

বমউবর্বসপোল পাকনসমূহ: অ্র্ুমমার্দি প্রস্তার্বি EPF এ পুমরা ঘেমের র্মউর্র্র্সপযাল পামকন র জর্য
2019-20 সামল 19.5 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার রময়মছ। ের্দও 2019 সামলর পুরস্কারসমূহ এেমর্া
র্র্ধনার্রি হয়র্র্, 2018 সামল র্র্মচর ওময়োর্ন প্রর্িষ্ঠার্ ও স্থার্ীয় এলাকাসমূহ এই কমনসূর্চ ঘথমক
1.9 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর অ্র্ুদার্ লাভ কমরমছ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

কযারাউমসল ঘসাসাইটি অ্ব দয র্ায়াগ্রা ির্টয়ার (Carousel Society of the Niagara
Frontier)
বাোমলা র্ায়াগ্রা র্িডম ঘে র্ ঘকায়ার্ল র্, ইর্কমপনামরমেড (Buffalo Niagara Freedom
Station Coalition, Inc.)
র্রিংমভল ঘসটার ের আেনস, ইর্কমপনামরমেড (Springville Center for the Arts, Inc.)
ঘসট লুক'স এর্পসমকাপাল চাচন (St. Luke's Episcopal Church)
ঘসেু মকায়া ওয়াোরম ড কিংমসরমভর্ি, ইর্কমপনামরমেড (Chautauqua Watershed
Conservancy, Inc.)
লযাকাওয়ার্া োউর্
ওময়োর্ন র্র্উ ইয়কন লযান্ড কিংমসরমভর্ি, ইর্কমপনামরমেড (Western New York Land
Conservancy, Inc.)
োউর্ অ্ব ইমডর্
দয র্যাচারাল কিংমসরমভর্ি (The Nature Conservancy)

আইর্ সভার প্রথম 12 সপ্তামহ র্র্উ ইয়কন ঘেে র্র্মম্নাি লযান্ডমাকন অ্জনর্সমূমহর ঘক্ষমে ঐর্িহার্সক
অ্গ্রগর্ি অ্জনর্ কমর:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রজর্র্ স্বাস্থয আইর্ (Reproductive Health Act)
সামর্গ্রক গভন র্র্মরাধক সুরক্ষা আইর্ (Comprehensive Coverage Contraceptive Act)
লাল পিাকা র্বল
বাম্প েকসমূহ র্র্র্ষি
বযাকগ্রাউন্ড ঘচক অ্মপক্ষার সময় সম্প্রসার্রি
সবুজ র্িু র্ চু র্ি (Green New Deal) শুরু
LLC লুপমহাল "বন্ধ"
ঘেডামরল এবিং ঘেে র্র্বনাচমর্র মমধয সমিয় সাধর্ করা হয়
অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য প্রাক-র্র্বন্ধর্
আগাম ঘভাে ঘদওয়া

•
•
•
•
•
•
•
•
•

র্র্বন্ধমর্র সাবনজর্ীর্ স্থার্ান্তর
আগাম অ্জুহািহীর্ অ্র্ুপর্স্থি ঘভাটিিং
আগাম একই-র্দমর্র র্র্বন্ধর্
র্ শু র্র্েনাির্ দমর্ আইর্ (Child Victims Act)
র্লঙ্গ প্রকা অ্নবষময আইর্ (Gender Expression Non-Discrimination Act)
রূপান্তর ঘথরার্প র্র্র্ষি
র্রমভঞ্জ পর্ন র্র্র্ষি
পার্রবার্রক সর্হিংসিার র্ কার বযর্িমদর র্যায়র্বচামরর আইর্ (Domestic Violence
Survivors Justice Act)
কমনমক্ষমে বুমকর দুধ োওয়ামর্ার ঘক্ষমে সুরক্ষা র্ি ালীকরণ
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