
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 অর্নিছর (Fiscal Year, FY) এ অর্মু্বমাবিত িাম্বেম্বে লং আইলোম্বের 
উম্বেখম্ব াগে িরােসমূহ ঘ াষণা কম্বরম্বছর্  

  
সম্পবির েোক্স কোপ স্থায়ী কম্বর - েোক্স কোপ আগাম়ী 10 িছম্বর লং আইলোম্বের িাবসন্দাম্বির 

76 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলার সাশ্রয করম্বি  
  

িেয 2% এ স়ীবমত রাম্বখ এিং মধ্েবিিম্বির ের্ে কর হ্রাস কম্বর - কর হ্রাস করার বিত়ীয িছম্বর 
লং আইলোম্বের িাবসন্দাম্বির গম্বে 382 মাবকন র্ ডলার সাশ্রয হম্বি  

  
ফাউম্বেের্ এইড এ 48 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলারসহ লং আইলোম্বের সু্কল সহাযতা 124.6 বমবলযর্ 
মাবকন র্ ডলার িৃবি কম্বর এিং িবরদ্রতম সু্কলসমূম্বহর ের্ে অর্নাযর্ িৃবি করার মাধ্েম্বম বেক্ষায 

সমতার উন্নযর্  োয  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আর্থনক বছর 2020 এর বামজমে লং আইলযামের মূল র্বষয়গুর্ল 
ঘ াষণা কমরমছর্। গভর্নমরর 2019 সামলর র্যায় কমনসূচীর উপর র্ভর্ি কমর এই বামজে, সবার 
জর্য সামার্জক ও অ্থননর্র্িক র্যায়র্বচার র্র্র্িি করার জর্য র্বসৃ্তি র্বধার্সমূহ প্রদার্ কমর, 
ওয়ার্ ংেমর্র অ্র্বরি ঘেডামরল বঞ্চর্াসমূহ ঘথমক র্র্উ ইয়কন বাসীমদর এবং মধযর্বিমদর উপর 
আক্রমণ ঘথমক সুরক্ষা প্রদার্ কমর, র্ ক্ষা সংক্রান্ত অ্থনায়র্ বৃর্ি কমর, রামজযর ঘেৌজদার্র র্বচার 
বযবস্থার সংস্কার কমর, অ্র্বরি  র্ি ালী র্ারী কমনসূচীর এমজোর প্রর্ি র্র্উ ইয়মকন র 
অ্ঙ্গীকারবিিামক সমথনর্ কমর, এবং র্র্উ ইয়মকন র 21িম  িাব্দীর প্রময়াজর্গুর্ল পূরণ করার জর্য 
গুরুত্বপূণন পর্রকাঠামমা প্রকল্পগুর্লমি র্বর্র্ময়াগমক অ্গ্রার্ধকার ঘদয়। ধারাবার্হকভামব র্বম বছমর, 
বামজেটি ভারসামযপূণন এবং বযময়র বরৃ্ি 2% এ ধমর ঘরমেমছ।  
  
"এই বছমরর বামজে আমামদর অ্গ্রগর্ি এবং লং আইলযামের বযাপামর আমামদর গর্ি ীলিার উপর 
প্রণীি এবং এমি লং আইলযামের জর্য 18 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ—এযাবিকামলর 
মমধয ঘেে কিৃন ক সবমচময় ঘবর্  পর্রমাণ অ্থন র্ের্রময় আর্া হময়মছ এবং আমরা এর জর্য 
গর্বনি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িীরটি সঠিক লক্ষয বস্তুর র্দমকই রময়মছ, আমরা লং আইলযামে 
ইর্িহামসর সবমচময় ঘবর্  সংেযক কমনসংস্থার্ সৃর্ি কমরর্ছ এবং সমগ্র ঘবামডন  েযাক্স কর্মময় আর্া 
হময়মছ। সবর্কছুই সঠিক কক্ষপমথ রময়মছ এবং আমামদরমক শুধু এটি বজায় রােমি হমব। আমামদর 
সঠিক পর্রকল্পর্া রময়মছ, আমরা পর্রকল্পর্াটি বাস্তবায়র্ করর্ছ এবং আমরা ঘযমকামর্া সমময়র ঘচময় 
উজ্জ্বলির ভর্বষযৎ সমৃি লং আইলযামের জর্য একমে কাজ করর্ছ।"  
  



 

 

বসম্বর্ে সংখোগবরষ্ঠ ঘর্তা অোবন্ড্রযা সু্টযােন -কাবেন্স িম্বলর্, "সম্পর্ির েযাক্স কযাপ স্থায়ী করার 
েমল র্র্উ ইয়কন  ঘেমের বার্ি ও বযবসার মার্লকগণ উপকৃি হমবর্ এবং পরবিী দ মক এটি 
করদািামদর প্রায় 190 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার সাশ্রয় করমব। আমামদর র্িুর্ র্সমর্মের সংেযাগর্রষ্ঠ 
ঘডমমামক্রটিকগণ এই আইর্সভার অ্র্ধমব মর্র প্রথমর্দমক একটি স্থায়ী সম্পর্ির েযাক্স কযাপ পা  
কমরমছর্ এবং আমামদর ওয়ার্ হাউজ বামজে ঘরজযুমল মর্ এই গুরুত্বপূণন অ্গ্রার্ধকারটি অ্ন্তভুন ি 
কমরমছর্। আর্ম আর্র্িি ঘয ঘেমের চূিান্ত বামজমে এই সম্পর্ির েযাক্স কযাপমক স্থায়ী করা হময়মছ 
এবং র্সমর্মের সংেযাগর্রষ্ঠ ঘডমমামক্রটিকগণ এই ঐর্িহার্সক অ্জন মর্র পমক্ষ সবনসম্মর্িক্রমম ঘভাে 
র্দময়মছর্। আর্ম র্র্উ ইয়মকন র কমঠার পর্রশ্রমী অ্র্ধবাসীমদরমক অ্থনবহভামব েযাক্স ঘথমক অ্বযাহর্ি 
র্দমি অ্বযাহিভামব কাজ করার জর্য অ্ধীর হময় আর্ছ।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "এই অ্যামসম্বর্ল সংেযাগর্রষ্ঠ সদসযগণ পর্রবারসমূহমক সবার 
আমগ রাোর জর্য এবং লং আইলযামে ও সমগ্র ঘেমে আমামদর সবমচময় অ্রর্ক্ষি জর্গমণর 
চার্হদাবর্ল পূরণ করার জর্য অ্ঙ্গীকারবি। আমরা ঘযসকল আর্থনক চযামলঞ্জ ঘমাকামবলা করর্ছ 
ঘসগুমলা সমেও এই বছমরর বামজমে আমরা র্ ক্ষা সহায়িায় 1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বৃর্ি করার 
মাধযমম আমামদর ভর্বষযমির ঘক্ষমে গুরুত্বপূণন র্বর্র্ময়াগ কমরর্ছ এবং উচ্চ র্ ক্ষার জর্য অ্র্ধকির 
সাশ্রয়ী মাধযমসমূহ সৃর্ি করর্ছ। আমরা ঘমর্ডমকয়ার ও ঘমর্ডমকইমডর জর্য অ্থনায়র্ পূবনাবস্থায় 
র্ের্রময় এমর্র্ছ যামি র্র্উ ইয়মকন র অ্র্ধবাসীরা িামদর প্রময়াজর্ীয় গুরুত্বপূণন পর্রমষবাসমূহ গ্রহণ 
করমি পামর। আমরা প্লার্েমকর বযাগ র্র্র্ষি করা ও র্বশুি পার্র্র অ্বকাঠামমাগি প্রকল্পসমূমহ 
500 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ করার মাধযমম আমামদর জলপথসমহূ এবং পর্রমব  সুরর্ক্ষি 
কমরর্ছ। র্র্উ ইয়কন  ঘেেমক সামমর্ এর্গময় ঘর্ওয়া অ্বযাহি রােমি আমরা ঘয অ্গ্রগর্ি অ্জন র্ 
কমরর্ছ িা ধমর রাোর প্রিযা া করর্ছ।"  
  
ঘসম্বর্ের ের্ ব্রুকস িম্বলর্, "আর্ম গর্বনি ঘয র্র্উ ইয়কন  র্সমর্মে আমরা ঘেে বামজে প্রদামর্ 
গভর্নর কুওমমার সামথ অ্িযন্ত  র্র্িভামব কাজ করমি সক্ষম হময়র্ছলাম যা লং আইলযামের জর্য 
র্বপুল পর্রমামণ সুমযাগ সুর্বধা তির্র কমরমছ। যামহাক, আর্ম সমগ্র ঘেমের উপর ঘচমপ থাকা 
মাোর্ির্রি আবার্সক সম্পর্ির েযাক্স দরূ করার জর্য অ্বযাহি প্রমচিার প্রময়াজর্ীয়িামক সমূ্পণনরূমপ 
উপলর্ি করর্ছ। এছািাও আমামদরমক অ্ব যই ঘজমর্ রােমি হমব ঘয এই বামজে অ্র্ধমব মর্ 
আমামদরমক র্িুর্ ঘেডামরল েযাক্স আইর্সমহূমক র্বমবচর্া করমি হময়র্ছল ঘযগুমলা আমামদর মধযর্বি 
জর্গমণর উপর ঘর্র্িবাচক প্রভাব র্বস্তার করমছ এবং এর েমল ঘেডামরল সরকারমক অ্র্ির্রি 15 
র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করমছ। িথার্প গভর্নর কুওমমার সামথ আমামদর সম্পকন মক ধর্যবাদ 
জার্াই যার মাধযমম আমরা র্ ক্ষায় অ্থনায়র্ বৃর্ি করমি, অ্মর্কগুমলা পর্রমব গি উমেগ  র্াি 
করমি এবং আমামদর ক্ষর্য়ষু্ণ গণ ট্রার্র্জে বযবস্থাসমূমহর জর্য অ্িীব প্রময়াজর্ীয় অ্থনায়র্ প্রদার্ 
করার পির্ি স্থাপর্ করমি সক্ষম হময়র্ছলাম।"  
  
বসম্বর্ের ঘেমস গগ্রার্ িম্বলর্, "আর্ম গবনমবাধ করর্ছ ঘয ঘেেবযাপী 1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার 
বৃর্ির অ্ং  র্হমসমব র্িুর্ ঘেে বামজে লং আইলযামের সরকার্র সু্কলসমূমহর জর্য ঘরকডন  পর্রমাণ 
অ্থনায়র্ প্রদার্ করমব। পর্রষ্কার, র্র্রাপদ, সুমপয় পার্র্র বযাপামর সহমযার্গিা র্হমসমব র্বশুি পার্র্র 
অ্বকাঠামমার জর্য 500 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বরামের মাধযমম এই বামজে আমামদর পর্রমব মক 



 

 

অ্গ্রার্ধকার প্রদার্ কমরমছ। লং আইলযামের সরকার্র সু্কলসমূহ, পর্রমব  সুরক্ষা উমদযাগসমূহ এবং 
আমামদর অ্থনর্ীর্িমি র্বর্র্ময়াগ করার জর্য আর্ম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
ঘসম্বর্ের আন্না এম. কাপলার্ িম্বলর্, "র্র্উ ইয়মকন র করদািামদর উপর ঘেডামরল সরকামরর 
আকর্িক আ ামির েমল আয় হ্রাস পাওয়ায় এটি র্ছল একটি কঠির্ বামজমের বছর, িমব লং 
আইলযামের অ্র্ধবাসীমদর জর্য একটি সমময়াপমযাগী বামজে পা  করার ঘক্ষমে গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমার পাম  দাাঁিামি ঘপমর গর্বনি। একমে কাজ করার মাধযমম আমরা আমামদর সু্কলসমূমহর জর্য 
ঘরকডন  পর্রমাণ অ্থনায়র্ করা, স্থার্ীয় েযামক্সর ঘবাঝা হ্রাস করার মাধযমম সম্পর্ির েযাক্স কযাপ 
স্থায়ী করা, ঘমমট্রাপর্লের্ ট্রান্সমপামেন  র্ অ্মথার্রটি (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) ও লং আইলযাে ঘরল ঘরাড (Long Island Rail Road, LIRR) পুর্গনঠর্ করা, 
পর্রমবম র সুরক্ষা করা এবং মাদকাসর্ির সংকে ঘমাকামবলা করার ঘক্ষমে সেল হময়র্ছলাম। এবং 
বযয়মক 2% কযামপর র্র্মচ রাোর মাধযমম এই বামজে রাজস্ব র্বষয়ক দায়বিিার প্রময়াজর্ীয়িার 
ভারসাময বজায় রাোর পা াপার্  আমামদর মূলযমবাধসমূহ সমনু্নি ঘরমেমছ, ঘযটি এমর্ একটি র্বষয় 
যার জর্য আমরা সবাই গবনমবাধ করমি পার্র।"  
  
বসম্বর্ের মবর্কা আর. মার্টন ম্বর্ে িম্বলর্, "এটি একটি কঠির্ অ্থনবছর হওয়া সমেও আর্ম র্ ক্ষাগি 
কমনসূর্চ ও উমদযাগসমূমহ ঘরকডন  পর্রমাণ অ্থনায়র্ করমি ঘপমর গর্বনি, ঘযটি আমামদর র্ ক্ষাথীমদর 
প্রময়াজর্ এবং িামদর প্রাপয অ্র্ধকার। গৃহীি বামজমে র্ ক্ষা সহায়িায় 1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর 
ঘবর্  বৃর্ি অ্ন্তভুন ি কমরমছ ঘয ডলামরর মধয ঘথমক 34 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার সরাসর্র থাডন  
র্ডর্িমের সু্কলসমূমহ যামে। ঘসইসামথ, আমরা ঘপ াগি প্র াসর্র্ক উন্নয়মর্র জর্য 475 হাজার 
মার্কন র্ ডলার এবং লং আইলযামের র্প্র-র্কোরগামেন র্ ঘেকর্র্কযাল অ্যার্সেযান্স ঘসন্টামরর জর্য 
250,000 মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি করমি সক্ষম হময়র্ছলাম যা র্ ক্ষার্বদগণমক আমামদর র্প্র-সু্কল 
বয়সী র্ শুমদর জর্য একটি েলপ্রসূ ও স্বাস্থযকর পর্রমব  সৃর্ির জর্য প্রময়াজর্ীয় উপকরণ প্রদার্ 
করমব। আমরা মার্সম্মি র্ ক্ষা প্রদামর্ সু্কলসমূমহর জর্য অ্িীব প্রময়াজর্ীয় অ্থনায়র্ প্রদার্ করমবা 
যা িামদর র্ ক্ষাথীমদরমক সেল হমি এবং উন্নর্ি করমি সহায়িা করমব এবং এর মাধযমম আমরা 
অ্ব যই প্রর্িটি র্ শুর প্রর্ি আমামদর অ্ঙ্গীকার বৃর্ি করা অ্বযাহি রােমবা।"  
  
ঘসম্বর্ের ঘকবভর্ এস. পাকন ার িম্বলর্, "এমর্ একটি ঘেে বামজে পা  করার জর্য আর্ম গভর্নর 
কুওমমার প্র ংসা করর্ছ ঘযটি অ্থননর্র্িক প্রবৃর্িমি র্বর্র্ময়াগ করমছ এবং সকল লং আইলযাে 
অ্র্ধবাসীর জীবর্ মামর্র উন্নয়র্ কমরমছ। আমরা একসামথ র্মমল আমামদর অ্বকাঠামমা, ট্রার্র্জে 
র্সমেম, পর্রমব  ও র্ ক্ষার সহায়িায় ঘরকডন  পর্রমাণ অ্থনায়র্ র্র্র্িি করমি ঘপমরর্ছ। একটি 
স্থায়ী সম্পর্ি েযাক্স কযাপ অ্ন্তভুন ি করার মাধযমম লং আইলযামের করদািামদর কময়ক র্বর্লয়র্ অ্থন 
সাশ্রয় করমব এবং অ্িীব প্রময়াজর্ীয় র্ ক্ষাথী ঋণ আইর্ আর্থনক ঘবাঝামক সহজ করমব ঘয ঋণ 
র্র্উ ইয়মকন র হাজার হাজার অ্র্ধবাসী িামদর র্ ক্ষামক এর্গময় ঘর্ওয়ার জর্য প্রর্ি বছর গ্রহণ কমর 
থামক। আর্ম গভর্নর কুওমমার পাম  দাাঁিামি ঘপমর গর্বনি, ঘকর্র্া আমরা লং আইলযােমক একটি 
উজ্জ্বল ভর্বষযৎ প্রদামর্র জর্য কাজ করর্ছ।"  
  
অোম্বসেবল সিসে অোন্থবর্ বড'উরম্বসা িম্বলর্, "আর্ম আর্র্িি হময়র্ছ ঘয এই বামজমে আমামদর 
সবমচময় অ্রর্ক্ষি জর্গমণর প্রর্ি মমর্ার্র্মব  করা হময়মছ এবং সবার জর্য একটি স্বে, অ্র্ধক 



 

 

র্যায়র্বচারমূলক ঘেে তির্রমক বাস্তব রূপদার্ কমরমছ ঘযোমর্ সুমযাগ ও সেলিা গুটিকময়ক 
ভাগযবার্ মার্ুমষর জর্য সংরর্ক্ষি থামক র্া। আমরা আমামদর ঘেৌজদার্র র্বচার বযবস্থায় স্বেিা 
বৃর্ি করমি সক্ষম হময়র্ছ এবং ঘসইসামথ সরকার্র সু্কলসমূমহ অ্থনায়র্ বৃর্ি কমরর্ছ, পর্রমব  সংরক্ষণ 
করর্ছ ও 2% সম্পর্ি েযাক্স কযাপ স্থায়ী কমরর্ছ। এছািাও আমরা আগাম ঘভাে ঘদওয়া ও 
আমামদর ঘভাে ঘদওয়ার বযবস্থা আধুর্র্কীকরণ পা  কমরর্ছ। আর্ম আর্র্িি ঘয 2019-20 ঘেে 
বামজেটি এ বছর ইমিামমধয অ্র্জন ি ঐর্িহার্সক অ্গ্রগর্ির উপর প্রণীি হময়মছ এবং পর্রবারসমূহমক 
সবার আমগ স্থার্ ঘদওয়ার অ্ঙ্গীকারমক বাস্তব রূপদার্ কমরমছ।"  
  
অোম্বসেবল সিসে বস্টভ এঙ্গলব্রাইে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার উপস্থাপর্া র্ছল উন্নয়র্মলূক। 
এছািাও ঘেে এর একটি অ্লঙ্ঘর্ীয়ভামব গুরুত্বপূণন অ্ং  র্হমসমব এটি র্ছল লং আইলযামের 
ভর্বষযমির একটি আগাম প্রদ নর্ী যা গভর্নর ও আইর্প্রমণিা মূলযায়র্ করমছর্ এবং অ্বযাহিভামব 
ঘসোমর্ র্বর্র্ময়াগ করমছর্। গভর্নমরর বািন া আমামদর আঞ্চর্লক জীবর্মার্ অ্বযাহি রাোমক আশ্বাস 
প্রদার্ কমরর্ছল।"  
  
অোম্বসেবল সিসে েবুড বগ্রবফর্ িম্বলর্, "এই বছমরর ঘেে বামজে লং আইলযােমক একটি স্থায়ী 
েযাক্স কযাপ, স্থার্ীয় র্মউর্র্র্সপযার্লটি সমূমহর পুর্জন াগরমণর মাধযমম অ্র্ধকির সাশ্রয়ী হমি সহায়িা 
কমরমছ, ঘরকডন  পর্রমাণ সু্কল সহায়িা প্রদার্ কমরমছ, LIRR এর জর্য অ্থনায়র্মক অ্গ্রার্ধকারভুি 
কমরমছ এবং আমামদর পর্রমব মক রক্ষার জর্য পদমক্ষপ গ্রহণ কমরমছ। লং আইলযােমক 
অ্গ্রার্ধকারভুি করায় এবং লং আইলযামের অ্র্ধবাসীমদর লং আইলযামে থাকা র্র্র্িি করায় আর্ম 
গভর্নর কুওমমার প্র ংসা কর্র।"  
  
অোম্বসেবল সিসে চালনস ঘলবভর্ িম্বলর্, "ঘেমের বামজমের মমধয অ্মর্ক মহৎ র্বষয় রময়মছ যা 
অ্থনর্ীর্ির উপর ইর্িবাচক প্রভাব রােমব এবং একটি উজ্জ্বল ও উন্নি ভর্বষযৎ প্রদার্ করমব।"  
  
অোম্বসেবল সিসে ঘের্ বপম্বযম্বর িম্বলর্, "একটি রাজস্বগিভামব চযামলর্ঞ্জং বছমর এই বছমরর বামজমে 
আমরা যা অ্জন র্ করমি ঘপমরর্ছ, র্বম ষভামব লং আইলযামের অ্র্ধবাসীমদর জর্য, িার জর্য আর্ম 
গর্বনি। গভর্নর কুওমমার সামথ একমে কাজ করার মাধযমম আমরা লং আইলযাে কর্মউর্র্টিসমূমহর 
জর্য গুরুত্বপূণন র্বর্র্ময়াগ ও পদমক্ষপ সম্বর্লি একটি সমময়াপমযাগী বামজে পা  কমরর্ছ, যার মমধয 
রময়মছ স্থার্ীয় সু্কলসমূমহর জর্য অ্র্ধক অ্থনায়র্, পর্রবারবমগনর জর্য অ্র্ধকির সাশ্রয়ী র্ শু ঘসবা 
র্বকল্পসমূহ এবং আমামদর বার্সিামদরমক গুরুত্বপূণন অ্বযাহর্ি প্রদার্ করমি একটি স্থায়ী সম্পর্ি 
েযাক্স কযাপ। লং আইলযামের সবনদা িার র্াযয অ্ং  পাওয়া র্র্র্িি করমি গভর্নর কুওমমার সামথ 
কাজ করার জর্য আর্ম আগ্রমহর সামথ অ্মপক্ষা করর্ছ।"  
  
অোম্বসেবল সিসে ঘেইলর ঘরর্র িম্বলর্, "যের্ র্ শুমসবা ও মার্সপন্ন র্ ক্ষা অ্যামক্সসমযাগয থাকমব 
র্া িের্ ঘসটি অ্থননর্র্িক উন্নয়র্মক পঙ্গ ুকমর র্দমি পামর। যের্ অ্থননর্র্িক উন্নয়র্ র্া থামক 
িের্ দার্রদ্রিা ঘর্মম আমস। ঘযোমর্ দার্রদ্রিা ঘর্মম আমস ঘসোমর্ অ্পরাধ প্রবণিা সৃর্ি হয়। এই 
বছমরর বামজমের ঘমৌসুমটি র্ছল িীব্র িমব আর্ম এটি জার্ামি ঘপমর আর্র্িি ঘয আমরা ঘরকডন  
পর্রমাণ সু্কল অ্থনায়র্ বৃর্ি কমরর্ছ, র্ শুমসবার সহায়িায় অ্থনায়র্ করর্ছ আমামদর পার্র্র 
উৎসসমূহ উিামর অ্থনায়র্ এবং LIRR এর উন্নয়মর্ অ্থনায়র্ করর্ছ। সদা উধনগামী।"  



 

 

  
সাম্বফাক কাউবির এবক্সবকউর্টভ বস্টভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "গভর্নর লং আইলযামের অ্র্ধবাসীমদর 
কামছ প্রর্িজ্ঞা কমরর্ছমলর্ ঘয র্ির্র্ সম্পর্ির েযাক্স কযাপ স্থায়ী করমবর্ - এবং র্ির্র্ িার প্রর্িজ্ঞা 
ঘরমেমছর্। গি র্য় বছমর গভর্নর কুওমমা সমামলাচর্াকারীমদর র্বর্ভন্ন মন্তবয সমেও িার সঠিকভামব 
কাযনাবলী সমাধার্ করার ক্ষমিা প্রদ নর্ কমরমছর্। লং আইলযাে ঘরল সিক পুর্র্র্নমনাণ ঘহাক বা 
পয়ঃর্র্ষ্কা র্ অ্বকাঠামমায় ঐর্িহার্সক র্বর্র্ময়াগ ঘহাক, ঘসরাটি আসা এেমর্া বার্ক আমছ।"  
  
র্াসাউ কাউবি এবক্সবকউর্টভ লরা কারার্ িম্বলর্, "লং আইলযামের পর্রবারবমগনর প্রর্ি গভর্নর 
কুওমমার সুদঢ়ৃ অ্ঙ্গীকামরর জর্য আর্ম কৃিজ্ঞ ঘযটি একটি সমময়াপমযাগী বামজমে প্রদর্ নি হময়মছ যা 
র্াসাউ করদািামদরমক সহায়িা করমছ এবং আমামদর পর্রবহর্ অ্বকাঠামমার জর্য অ্িীব 
প্রময়াজর্ীয় র্বর্র্ময়াগ সরবরাহ করমছ। আমার করদািা সুরক্ষা পর্রকল্পর্া পা  করার জর্য আর্ম 
র্বম ষভামব গভর্নর, র্সমর্ে এবং অ্যামসম্বর্লমক ধর্যবাদ জার্ামি চাই, ঘযটি র্াসাউ অ্র্ধবাসীমদরমক 
র্র্কেবিী এক দ মক কাউর্ন্টর প্রথম পুর্ঃমূলযায়মর্র কারমণ েযাক্স এর পর্রবিন র্সমূমহ একটি  
পাাঁচ-বছমরর ঘেজ-ইর্ প্রদার্ করমব। কাউর্ন্টর ঘভমঙ্গ পিা মূলযায়র্ বযবস্থা ঠিক করার জর্য 
আমামক র্র্বনার্চি করা হময়র্ছল এবং গভর্নর কুওমমার সহায়িায় আমরা উভময়ই কাউর্ন্টর 
অ্র্ধবাসীমদরমক রক্ষা করর্ছ এবং স্বেিা ও সঠিকিা পুর্ঃসঞ্চার করর্ছ।"  
  
অর্নিছর 2020 এর বর্িনাহ়ী িাম্বেম্বের উম্বেখম্ব াগে বিকসমূহ:  

• ক্রমাগি র্বম বছমর ঘেে অ্পামরটিং িহর্বল (State Operating Funds) 102.1 
র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বযয় করমছ, 2% প্রবৃর্ি বজায় ঘরমেমছ (ঘেডামরল িহর্বলসমূহ 
এবং কযার্পোল ঘেে অ্পামরটিং িহর্বল এর বাইমর)  

• অ্থনবছর 2020 এর জর্য সমস্ত োমের বযয় 175.5 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার  
• 2% সম্পর্ি েযাক্স কযাপমক স্থায়ী কমর, যা 2012 সামল এটি বাস্তবার্য়ি হওয়া ঘথমক এের্ 

পযনন্ত করদািামদর প্রায় 25 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার সাশ্রয় করার উপর প্রণীি  
• 1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর ঘবর্  সু্কল সহায়িা বৃর্ি কমরমছ, যার েমল ঘমাে সু্কল সহায়িা 

27.9 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর ঘরকডন  পর্রমামণ দাাঁর্িময়মছ  
• সুদরূপ্রসারী অ্পরাধ ও অ্র্হংস অ্পরাধসমূমহর ঘক্ষমে োকার র্বর্র্মময় জার্মর্ বার্িল করার 

মাধযমম দ্রুিির ঘেৌজদারী র্বচামরর জর্য পুর্গনঠর্সমূহ সম্পন্ন কমরমছ যা দ্রুিিার সামথ 
র্বচার পাওয়ার অ্র্ধকারমক র্র্র্িি করমছ এবং সংম াধর্ প্রর্ক্রয়ার পর্রবিন র্ করমছ  

• গভর্নর কুওমমার পরবিী পাাঁচ বছমর অ্বকাঠামমাগি প্রকল্পসমূমহ 150 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ 
ডলার র্বর্র্ময়াগ করার র্র্জরর্বহীর্ অ্ঙ্গীকামরর উপর র্ভর্ি কমর 675,000 কমনসংস্থার্ 
সৃর্ি করমছ  

• সাশ্রয়ী ঘসবা আইমর্র প্রর্বধার্সমূহ সংকর্লি কমর  
• একবার বযবহামরর প্লার্েক বযাগ র্র্র্ষি করা  
• োদয বজন য র্রসাইর্লং কমনসূর্চর সূচর্া কমর  
• সকল স্থার্ীয় সরকামরর জর্য জার্ুস (Janus) সুরক্ষাসমূহ সম্প্রসার্রি কমরমছ এবং 

সংগঠিি হওয়া এবং সামর্িকভামব যুর্িিকন  উপস্থাপমর্র অ্র্ধকামরর র্র্িয়িা প্রদার্ করমছ  



 

 

• আইর্সভার অ্র্ধমব মর্র প্রথম 10 সপ্তামহর মমধয পা  হওয়া ঘভােদার্ সংস্কামরর উপর 
র্র্ভন র ীল  

• সুমপয় পার্র্র অ্বকাঠামমায় অ্র্ির্রি 500 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ কমরমছ, যা 
ঘেমের ঐর্িহার্সক র্বর্র্ময়াগমক 3 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামর উন্নীি করমছ  

  
লং আইলোম্বের উন্নযম্বর্ ঘকৌেলগত বিবর্ম্বযাগসমূম্বহর উম্বেখম্ব াগে বিকগুম্বলার মম্বধ্ে রম্বযম্বছ:  

• স্থায়ী সম্পর্ি েযাক্স কযাপ লং আইলযামের অ্র্ধবাসীমদর 76 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার 
সাশ্রয় করমব  

• মধযর্বি েযাক্স হ্রাস লং আইলযামের অ্র্ধবাসীমদর গমি 382 মার্কন র্ ডলার সাশ্রয় 
করমব  

• র্াসাউ হাব এ অ্র্ির্রি র্বর্র্ময়ামগর জর্য 40 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার  
• মারা ঘসলভাটু্রচা (Mara Salvatrucha, MS)-13 গযাং র্র্ময়াগ পাইপলাইর্ বন্ধ করমি 

এবং যুবকমদর জর্য সুমযাগসমূমহর উন্নয়র্ করমি 45 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার  
• র্হমরাইর্ ও আর্েম সংকে ঘমাকামবলায় 25 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার  

  
অর্ননর্বতক র্োযবিচার  
  
অতেন্ত সফল সম্পবির েোক্স কোপ স্থায়ী কম্বর: এই ঐর্িহার্সক আইর্ প্রণয়র্ প্রর্ক্রয়ায়, ঘযমহিু 
কমরর স্তরটি 2012 সামল গভর্নর কাযনকর কমরর্ছমলর্ িাই িের্ ঘথমক 2020 সামলর আর্থনক 
বামজমে 2% সম্পর্ি কমরর স্তর স্থায়ীকরণমক অ্ন্তভুন ি করা পযনন্ত করদািামদর প্রায় 25 র্বর্লয়র্ 
ডলার সাশ্রয় হমব। লং আইলযামে সাধারণ করদািাগণ অ্র্ুর্মিভামব পরবিী 10 বছমর সাশ্রয় 
করমব:  

• র্াসাউ কাউর্ন্ট: 71,000 মার্কন র্ ডলার  
• সামোক কাউর্ন্ট: 58,000 মার্কন র্ ডলার  

  
মধ্েবিম্বির কর কতন ম্বর্র ঘফে-ইর্ অিোহত রাখা: বামজেটি মধযর্বমির কর কিন মর্র ঘেজ-ইর্ 
সমথনর্ কমর। এইসব সংম াধমর্র অ্ধীমর্, যের্ কিন র্ পুমরাপুর্র ঘেজ-ইর্ হমব িের্ হার 5.5 
 িাং  ও 6  িাংম  ঘর্মম যামব - মধযর্বমির জর্য 20  িাং  পযনন্ত আয়কর কিন র্ - এবং 
2025 সামলর মমধয ছয় র্মর্লয়র্ োইলামরর জর্য আর্ুমার্র্ক 4.2 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বার্ষনক 
সঞ্চয় তির্র করা। র্িুর্ হার ঘেজ-ইর্ হওয়ার সামথ, এটি হমব 70 বছমরর মমধয ঘেমের 
মধযর্বি ঘশ্রর্ণর জর্য সবনর্র্ম্ন কর হার।  
  
একবিংে েতাব্দ়ীর পবরকাঠাম্বমা বর্মনাণ  
  
রাস্তা ও ঘসতু উন্নযর্: গভর্নমরর 100 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামর কযার্পোল পর্রকল্পর্ার অ্ং  র্হমসমব, 
2020 অ্থনবছমরর র্র্বনাহী বামজমে লং আইলযাে অ্ঞ্চমলর রাস্তা ও ঘসিু প্রকমল্পর জর্য িহর্বল 
থাকমব, ঘযমর্:  



 

 

• ওময়োর ঘব, ইসর্লপ ও বযার্বলর্ োউমর্ ঘোমব ও কযাপ র্ট্র ঘেে পামকন র মধযকার ওম র্ 
পাকন ওময় বহু-বযবহামরর পমথর িৃিীয় পযনাময়র র্র্মনামণর জর্য 19.8 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ 
ডলার।  

• ওময়োর ঘব োউমর্ রুে 25 ঘসিুর উপর র্দময় রুে 107 এর পুর্বনাসমর্র জর্য 11.5 
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।  

• র্িথোউর্ ও ইসর্লপ োউমর্ সার্মকর্ র্মমডা পাকন ওময়র পা  র্দময় ইন্টারমেে 495 ঘথমক 
সার্মকর্ র্মমডা ঘেে পামকন র ঘোল বুথ পযনন্ত গাইডমরল প্রর্িস্থাপর্সহ র্র্রাপিা উন্নয়মর্ 
4.7 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।  

• ইসর্লপ োউমর্ োয়ার আইলযাে ইমলমের উপর রবােন  ঘমামসস কজওময় ঘসিুর পুর্বনাসমর্ 
33.6 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।  

  
CHIPS স্থার়্ীয হাইওম্বয সহাযতা কমনসবূচ (CHIPS Local Highway Aid Program): বামজে 
CHIPS কমনসূর্চর মাধযমম লং আইলযামের স্থার্ীয় রাস্তা ও ঘসিুর জর্য 40.1 র্মর্লয়র্ ডলার 
িহর্বল প্রদার্ কমর।  
  
ঘপভ বর্উ ইযকন  হাইওম্বয সহাযতা কমনসবূচ (PAVE NY Local Highway Aid Program): বামজে 
ঘপভ র্র্উ ইয়কন  কমনসূর্চর মাধযমম লং আইলযামের স্থার্ীয় রাস্তা ও ঘসিুর জর্য 9.2 র্মর্লয়র্ 
ডলার িহর্বল প্রদার্ কমর।  
  
ট্রার্বেে অপাম্বরের্ সহাযতা: বামজে অ্থনবছর 2020 এ র্াসাউ কাউর্ন্টমক 74.4 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার এবং সামোক কাউর্ন্টমক 29.4 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ কমর, যা অ্থনবছর 
2019 ঘথমক যথাক্রমম 5 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার ও 2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার ঘবর্ । এছািাও 
বামজে অ্থনবছর 2020 এ MTA ঘক প্রায় 3 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বামজে-অ্ধীর্ িহর্বল প্রদার্ 
করমব। এর মমধয রময়মছ কর্মউোর ঘরল বযবস্থার জর্য সাহাযয।  
  
োবতর সিনিৃহৎ অিকাঠাম্বমা ঘপ্রাগ্রাম্বম অবতবরক্ত 150 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বযাগ: 2020 
অ্থনবছর ঘথমক শুরু কমর পরবিী পাাঁচ বছমর অ্বকাঠামমা প্রকমল্প 150 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর 
র্বর্র্ময়ামগর গভর্নর কুওমমার বযর্িক্রমধমী অ্ঙ্গীকার প্রদামর্র কারমণ এইসকল কযার্পোল প্রকল্প 
পর্রবহর্ বযবস্থা পুর্র্র্মনাণ, অ্থননর্র্িক উন্নয়র্ সৃর্ি, র্িুর্ গ্রীর্ েযার্সর্লটি সৃর্ি এবং র্র্উ ইয়মকন র 
ঘেকসই জ্বালার্ী ভর্বষযৎ র্বর্র্মনামণ সহায়িা করা শুরু করমব।  
  
বর্উ ইযম্বকন র বর্চ-ঘর্ম্বক-উপম্বর অর্ননর্বতক বিকাে ঘকৌেল (Bottom-Up Economic 
Development Strategy) অিোহত রাখা  
  
রূপান্তরমূলক প্রকম্বে বিবর্ম্বযাগ করা: লং আইলযামে রূপান্তরমলূক প্রকল্পসমূমহর জর্য র্র্বনাহী বামজমে 
বিন মার্ মূলধর্ী উৎসসমহূ ঘথমক 100 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ অ্ন্তভুন ি ঘরমেমছ যার 
মমধয র্াসাউ হাব এর জর্য অ্র্ির্রি 40 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ।  
  



 

 

বরবেওর্াল অর্ননর্বতক বিকাে কাউবন্সম্বলর (Regional Economic Development Councils, 
REDCs) র্িম প নাম্বযর ের্ে 750 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বযাগ: 2011 সামল, গভর্নর 
কুওমমা 10 র্রর্জওর্াল অ্থননর্র্িক র্বকা  কাউর্ন্সল স্থাপর্ কমরর্ দী নমময়ার্দ র্রর্জওর্াল ঘকৌ লগি 
অ্থননর্র্িক র্বকা  পর্রকল্পর্া তির্র করমি। এর পর ঘথমক, REDC গুর্ল 7,300 এর ঘবর্  প্রকমল্প 
6.1 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ কমরমছ। ঘকৌ লটির েমল র্র্উ ইয়মকন  র্িুর্ পুরমর্া র্মর্লময় 
230,000 কমনসংস্থার্ হময়মছ। র্র্বনাহী বামজমে অ্ন্তভুন ি আমছ মূল কযার্পোল ও কর-ঘক্রর্ডে 
িহর্বল যা র্বর্ভন্ন মাোর এমজর্ন্সর সামথ একর্েি হময় র্বম পযনাময় REDC-এর প্রদি অ্মথনর 
পর্রমাণ ঘমাে 750 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার করমব।  
  
চতুর্ন ডাউর্োউর্ পরু্রুজ্জ়ীির্ উম্বিোম্বগর (Downtown Revitalization Initiative) মাধ্েম্বম ঘস্টম্বের 
কবমউবর্র্টগুবলম্বত বিবর্ম্বযাগ করা: ডাউর্োউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ ডাউর্োউমর্র এলাকাগুর্ল 
রূপান্তর্রি কমর প্রাণবন্ত কর্মউর্র্টিমি পর্রণি করমছ ঘযোমর্ আগামী প্রজমের র্র্উ ইয়কন বাসী বাস 
করমি, কাজ করমি এবং পর্রবার গঠর্ করমি চাইমব। ঘেমের দ টি REDC ডাউর্োউমর্র 
রূপান্তমরর সম্ভাবর্ার উপর র্ভর্ি কমর অ্ং 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। 2020 অ্থনবছমর অ্র্ুমমার্দি বামজে ডাউর্োউর্ র্রভাইোলাইমজ র্ প্রকমল্পর চিুথন 
রাউমের জর্য 100 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করমব।  
  
বর্উ ইযকন  ঘস্টে ইউবর্ভাবসনর্ট অি বর্উ ইযকন  (New York State University of New York, 
NYSUNY) 2020 ও বর্উ ইযকন  বসর্ট ইউবর্ভাবসনর্ট অি বর্উ ইযকন  (New York City University of 
New York, NYCUNY) 2020 এর আম্বরকর্ট রাউে শুরু কম্বরম্বছ: NYSUNY 2020 ও NYCUNY 
2020 চযামলঞ্জ গ্রযান্ট কমনসূচীর সেলিা বাস্তবায়র্ করমি র্িুর্ একটি রাউে শুরু করার জর্য 
বামজমে 110 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি করা হময়মছ। ঘযসকল পর্রকল্পর্ায় অ্যাকামডর্মক 
সেলিার উন্নয়র্, সরকার্র-ঘবসরকার্র অ্ং ীদার্রত্ব বৃর্ি এবং র্ ক্ষাথীমদরমক কমনমক্ষমের সামথ 
ভামলাভামব যুি করার প্রযুর্ি অ্ন্তভুন ি রময়মছ ঘসগুমলামক অ্গ্রার্ধকার ঘদওয়া হমব।  
  
অর্ননর্বতক উন্নযর্ পিম্বক্ষপসমূহ অিোহত ঘরম্বখম্বছ:বামজেটি র্বর্ভন্ন প্রকমল্প সহায়িা ঘরমেমছ, 
িেমধয:  

• ঘোর্র্ ব্রুক ঘসন্টার অ্ব এর্ক্সমলন্স ইর্ ওয়যারমলস অ্যাে ইর্েরমম র্ ঘেকমর্ালর্জ এর 
জর্য 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার;  

• ঘোর্র্ ব্রুক ঘসন্টার অ্ব এর্ক্সমলন্স ইর্ অ্যাডভান্সড এর্ার্জন  র্রসাচন  এর জর্য 1 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার;  

• SUNY ঘোর্র্ ব্রুক ঘসন্টার ের অ্যাডভান্সড ঘেকমর্ালর্জ ইর্ বাময়ামেকমর্ালর্জ এর জর্য 
960,600 মার্কন র্ ডলার;  

• SUNY ঘোর্র্ ব্রুক ঘসন্টার ের অ্যাডভান্সড ঘেকমর্ালর্জ ইর্ ডায়াগর্র্েক েুলস অ্যাে 
ঘসন্সর র্সমেমস এর জর্য 960,600 মার্কন র্ ডলার;  



 

 

• SUNY ঘোর্র্ ব্রুক ঘসন্টার ের অ্যাডভান্সড ঘেকমর্ালর্জ ইর্ ইর্ন্টমগ্রমেড ইমলকর্ট্রক এর্ার্জন  
র্সমেমস এর জর্য 960,600 মার্কন র্ ডলার;  

• ঘোর্র্ ব্রুক ঘমর্ডর্সর্'স র্যা র্াল কযান্সার ইর্র্েটিউে এর জর্য 670,000 মার্কন র্ ডলার; 
এবং  

• জময়ন্ট ঘবমলমরাস র্বজমর্স র্ডর্িে ঘডমভলপমমন্ট কমপনামর র্ (Bellerose Business 
District Development Corporation) এর জর্য 50,000 মার্কন র্ ডলার।  

  
প নেম্বর্ অিোহত বিবর্ম্বযাগ: ঘেমের পযনের্ কযামম্পইর্ সমথনমর্ এবং র্বমশ্বর র্বর্ভন্ন স্থার্ ঘথমক 
পযনেক 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 প্রর্িমযার্গিামূলক িহর্বমলর সপ্তম পযনায় যার উমে য পযনের্ বাজারজািকরণ পর্রকল্পর্া ও 
প্রকল্প সমথনর্ করা যা র্রর্জওর্াল আকষনণ প্রচার করমি কাউর্ন্টগুর্লর মমধয র্রর্জওর্াল সমন্বয় 
সবমথমক ভামলাভামব প্রদ নর্ কমর। পযনের্ র্র্উ ইয়মকন র চিুথন বৃহিম কমনসংস্থার্ ঘক্ষে।  
  
বর্উ ইযকন  ঘস্টে ঘগ্রাওর্ ও সার্টন ফাইড কমনসবূচ (New York State Grown & Certified 
Program): র্র্বনাহী বামজে র্র্উ ইয়কন  ঘেে ঘগ্রাওর্ ও সাটিন োইড কমনসূর্চর জর্য সমথনর্ অ্বযাহি 
রােমব। কমনসূর্চটি র্র্উ ইয়কন  ঘেমের পমণয ঘভািামদর র্বশ্বাস ঘজারদার করার জর্য, োদয পণয 
ঘলমবল করা, এবং র্র্উ ইয়মকন র চাষীমদর উচ্চমামর্র োমদযর চার্হদা বৃর্ির সুমযাগ র্র্মি সাহাযয 
করার জর্য র্ক াকৃি। 2016 সামল শুরু হওয়ার পর ঘথমক, কমনসূর্চটি 2,386 এর ঘবর্  োমনমক 
সর্দ প্রদার্ কমরমছ, যা অ্ধনর্মর্লয়র্ একর োমমনর জর্মর প্রর্ির্র্র্ধ।  
  
ঘেস্ট বর্উ ইযকন  (Taste NY): 2013 সামল শুরু হওয়া ঘেে র্র্উ ইয়কন  র্র্উ ইয়মকন  তির্র োবার 
ও পার্ীয় হাইলাইে কমর এবং র্কর্মি উৎসার্হি কমর। ঘেে র্র্উ ইয়কন  উমদযাগটি র্র্উ ইয়মকন র 
উচ্চমামর্র োবার ও কৃর্ষ পমণযর দরৃ্িমগাচরিা বৃর্ি করমি দারুণ ভামব সেল প্রমার্ণি হময়মছ। 
2018 সামলর সােলয ধমর রােমি এবং র্র্উ ইয়মকন র উৎপাদকমদর র্িুর্ বাজামর আমরা ভামলাভামব 
যুি 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 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলার বেক্ষা আবর্নক সহাযতা িৃবি: এই বছমরর বৃর্ির 70  িাং  এর ঘবর্  
উচ্চ-চার্হদাসম্পন্ন সু্কল র্ডর্িেসমূহমক ঘদওয়া হময়মছ এবং এর েমল র্ ক্ষায় ঘমাে দাাঁর্িময়মছ 27.9 
র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার। অ্থনবছর 2020 এর বামজে লং আইলযামের সু্কমলর জর্য সাহাযয 124.6 
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার বৃর্ি কমরমছ, এর মমধয োউমে র্ এইমডর জর্য 48 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ 
ডলার বৃর্ি করা হয়, ঘমাে 3.9  িাং  বৃর্ির জর্য।  
  
উচ্চতর বেক্ষা পবরকাঠাম্বমা: SUNY উচ্চির র্ ক্ষাগি েযার্সর্লটি উন্নি করমি ও বজায় রােমি 
লং আইলযাে 34.3 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার কযার্পোল িহর্বল পামব।  
  



 

 

পািবলক কম্বলম্বে বির্া র্টউেম্বর্ পোশুর্া: লং আইলযামের পাবর্লক কমলমজ ভর্িন  পূণনকালীর্ 
স্নািক র্ ক্ষাথীর আর্ুমার্র্ক 40  িাং  26,100 এর ঘবর্  র্বর্া টিউ মর্ পিাশুর্া কমর 
এমক্সলর্সওর বৃর্ির (Excelsior Scholarship) মাধযমম এবং টিউ র্ সহায়িা ঘপ্রাগ্রামমর (Tuition 
Assistance Program, TAP) মমিা র্ ক্ষাথীমদর জর্য অ্র্যার্য উৎমসর উদার আর্থনক সহায়িার 
মাধযমম।  
  
সামাবেক র্োযবিচার  
  
সিার ের্ে অপরাধ্ র্োযবিচার অগ্রসর করা  
  
অপরাধ্ র্োযবিচার সংস্কার: 2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজমে র্র্ম্নর্লর্েি সংস্কারগুর্ল 
অ্ন্তভুন ি করার মাধযমম র্র্উ ইয়কন  একটি ঘযৌর্িক 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 র্হসামব 
র্বচামরর আমগ কারাগামর বিী বযর্ির সংেযা হ্রাস করার মাধযমম র্র্উ ইয়মকন র জার্মর্ 
বযবস্থা র্ােকীয়ভামব রূপান্তর্রি হমব। র্বম ষি, ঘহোজিমূলক ঘগ্রেিামরর পর্রবমিন  
অ্র্ধকাং  সামার্য অ্পরাধমূলক কাজকমন এবং লাস ই গুরুির অ্পরামধর অ্র্ভযুিমদর 
ঘক্ষমে পুর্ল  কমনকিন ামদর অ্ব যই ঘডস্ক উপর্স্থর্ি টির্কে জার্র করমি হমব এইরকম একটি 
র্িুর্ প্রময়াজর্ীয়িার পা াপার্  সামার্য অ্পরাধমূলক কাজকমন এবং গুরুির অ্র্হংস 
অ্পরামধর জর্য র্গদ জার্মর্ উঠিময় ঘদওয়া হমব। একর্েিভামব, এই সংস্কারগুর্ল র্র্র্িি 
করমব অ্র্ধকাং  মামলা - আর্ুমার্র্ক 90% - ঘযোমর্ ঘকামর্া বযর্ি অ্র্ভযুি হমলও 
এের্ও পযনন্ত ঘকার্ও অ্পরামধর জর্য ঘদাষী সাবযস্ত হর্র্র্, ঘসমক্ষমে র্ির্র্ ঘযর্ আদালমি 
িার র্র্র্দনি র্দমর্র আমগ কারাগামরর বাইমর থামকর্।  

• একর্ট দ্রুত বিচাম্বরর অবধ্কার বর্বিত কম্বর: মার্কন র্ যুিরামের সংর্বধার্ এবং রােীয় 
আইর্, উভয় ঘক্ষমেই র্ীর্িগুর্ল র্বর্ধবি থাকা সমেও একজর্ ঘেৌজদার্র র্ববাদীর দ্রুি 
র্বচামরর অ্র্ধকার একটি র্বলর্ম্বি প্রর্ক্রয়ায় পর্রণি হমি পামর - এবং প্রায় ই িা হয়ও 
- যার েমল ঘলামকমদরমক অ্িযর্ধক সমময়র জর্য প্রাক-র্বচার ঘহোজমি বিী কমর রাো 
হয়। গমি, সমগ্র ঘদ  জমুি স্থার্ীয় কারাগারগুর্লমি বিী দইু-িৃিীয়াং  মার্ুষমক ঘকবলমাে 
আদালমি িাাঁমদর র্দমর্র জর্য অ্মপক্ষারি অ্বস্থায় বর্ি কমর রাো হময়মছ। এই র্বলম্বগুর্লর 
প্রকৃি প্রভাব রময়মছ ঘযমহিু ঘকার্ও অ্র্যায় কামজর জর্য এের্ও ঘদাষী সাবযস্ত হর্র্র্ এমর্ 
বযর্িমদর প্রায় ই িাাঁমদর কমনসংস্থার্ এবং সম্প্রদাময়র সামথ সম্পকন  হারামি হয়। এই 
অ্র্বচারটির অ্বসার্ করা এবং পূমবনর জমম থাকা ঘেৌজদার্র মামলাগুর্লর সংেযা হ্রাস 
করার উমেম য, 2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজে র্কছু আইর্সমূহমক অ্ন্তভুন ি কমর যা 
অ্মহিুক র্বলম্বগুর্ল হ্রাস করা এবং সকল পক্ষ ঘয র্বচামরর জর্য প্রস্তুি িা র্র্র্িি করার 
মাধযমম আদালিগুর্লর ঘক্ষমে দায়বিিা বৃর্ি করা আব যক কমর ঘিামল।  

• সন্ধার্ প্রবিযার রূপান্তর  োয: যার মাধযমম প্রর্সর্কউেররা র্বচার শুরু র্া হওয়া পযনন্ত 
ঘমৌর্লক প্রমাণগুর্ল ধমর রােমি পারমব, র্র্উ ইয়মকন র ঘসই পুরাির্ সন্ধার্ প্রর্ক্রয়ামক 



 

 

পুর্রায় ঘেমল সাজামি, 2020 অ্থনবছমর র্বর্ধবি করা বামজমে অ্ন্তভুন ি করা আইর্সমূহ, 
প্রর্সর্কউের এবং 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 সুমযাগ ঘদওয়া হমব। 
প্রর্সর্কউেরমদর আমরামপর 15 র্দমর্র মমধয পক্ষসমথনর্কারীমক সন্ধার্মযাগয িথয এবং 
সামগ্রীগুর্ল সরবরাহ করমি হমব। এছািাও, প্রর্সর্কউেরমদর একটি প্রর্িরক্ষামূলক আমদম র 
জর্য আদালমির র্র্কে আমবদর্ করার ক্ষমিা প্রদার্ করার মাধযমম এবং সাক্ষীমদর 
র্র্রাপিা এবং র্বচার প্রর্ক্রয়ার পর্বেিা র্র্র্িি করার জর্য প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর  র্ািকারী 
িথযগুর্ল রক্ষা করার মাধযমম, আইর্ প্রণয়র্টি ক্ষর্িগ্রস্ত বযর্িরা এবং সাক্ষীরা যামি হুমর্ক 
এবং অ্র্যার্য ধরমর্র বলপূবনক র্র্গ্রমহর হাি ঘথমক সুরর্ক্ষি থামকর্ িা র্র্র্িি করমব।  

  
গণ সরুক্ষা  
  
MS-13 সন্ত্রাস়ী িম্বল ঘ াগিাম্বর্র পাইপলাইর্ িন্ধ কম্বর এিং  িুসম্প্রিাম্বযর ের্ে সমু্ব াগ সবুিধ্া 
িৃবি কম্বর: র্র্উ ইয়মকন র িরুণ অ্র্ধবাসীমদর সন্ত্রাসীদমল ঘযাগদার্ পর্রহার করার প্রময়াজর্ীয় 
উপকরণ পাওয়া এবং আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থাসমূহ কিৃন ক সন্ত্রাসীমদর দলসমূমহর সামথ প্রময়াজর্ীয় 
সরঞ্জাম প্রার্প্ত র্র্র্িি করমি অ্থনবছর 2020 বামজে MS-13 র্র্মূনমল গি বছর পর্রচার্লি সাহসী 
ও সামর্গ্রক লক্ষযমক বাস্তবায়মর্র জর্য 45 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার চাল ুঘরমেমছ। ঘসইসামথ ঘেে 
সর্হংসিা প্রর্িমরাধ অ্র্ুদার্সমূমহ অ্থনায়র্ করমব, সু্কল-র্ভর্িক সহায়িা গঠর্ করমব এবং ঘেে 
পাকন  ঘপ্রাগ্রার্মং এর উন্নয়র্ করা সহ আইর্ প্রময়াগকারী বুর্িমিা ও র্বমেষণ সক্ষমিা বৃর্ি করমব। 
র্িুর্ এই ঘপ্রাগ্রামগুর্ল সামার্জক ঘসবা ও জর্ র্র্রাপিার উভয় ঘক্ষমে র্বদযমার্ র্বর্র্ময়ামগর 
সমূ্পরক র্হমসমব কাজ করমব, অ্র্ভবাসর্ ঘথমক অ্িযাচামরর র্ কার হওয়া পাইপলাইর্টি ঘভমঙ্গ 
ঘেলমি একটি বযাপক ঘর্েওয়াকন  গমি ঘিালা।  
  
সি বর্উ ইযকন িাস়ীর ের্ে র্োযবিচার  
  
সাম্বধ্ের মম্বধ্ে মার্সম্পন্ন স্বাস্থেম্বসিা রক্ষা করা  
  
স্বাস্থেম্বসিা রূপান্তর: এই বামজেটি স্বাস্থযমসবা রূপান্তর কাযনক্রমম অ্বযাহিভামব সহায়িা প্রদার্ করমব, 
যার মমধয:  

• কযার্পোল র্রিাকচার্রং অ্থনায়র্ কমনসূর্চ (Capital Restructuring Financing Program) 
(অ্র্ুমমার্দি অ্থনবছর 2015)। র্রর্জওর্াল হাসপািালসমূমহর সমথনমর্ লং আইলযােমক 
88.2 র্মর্লয়র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মছ;  

• অ্িযাব যক স্বাস্থযমসবা প্রদার্কারী ঘপ্রাগ্রাম (Essential Health Care Providers Program) 
(অ্র্ুমমার্দি অ্থনবছর 2016)। র্রর্জওর্াল হাসপািালসমূমহর সমথনমর্ লং আইলযােমক 24.1 
র্মর্লয়র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মছ;  



 

 

• পুমরা ঘেমে স্বাস্থয ঘসবা েযার্সর্লটি রূপান্তর কমনসূর্চ I (Statewide Health Care Facility 
Transformation Program I) (অ্র্ুমমার্দি অ্থনবছর 2017)। লং আইলযােমক 29.7 
র্মর্লয়র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মছ; এবং  

• পুমরা ঘেমে স্বাস্থয ঘসবা েযার্সর্লটি রূপান্তর কমনসূর্চ II (Statewide Health Care Facility 
Transformation Program II) (অ্র্ুমমার্দি অ্থনবছর 2018)। লং আইলযােমক 33.2 
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মছ।  

  
িাধ্নকে: র্র্উ ইয়কন  ঘেে অ্র্েস ের দয এইর্জং (New York State Office for the Aging, 
NYSOFA) সহায়িা ঘসবাসমূমহ স্থার্ীয়ভামব  র্ািকৃি সক্ষমিা-চার্হদাবর্ল  র্াি করমি এই 
বামজে ঘেেবযাপী 15 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ কমরমছ ঘযটি বাধনকয র্বষয়ক কাউর্ন্ট 
এর্রয়া এমজর্ন্সসমূহ কিৃন ক র্র্য়র্ন্ত্রি হয় যামদর লক্ষয হমলা বয়স্কমদর কর্মউর্র্টি সংমযাগসমূহ 
সংরক্ষণ করা এবং উচ্চমাোয় বযয়বহুল প্রার্িষ্ঠার্র্ক ভর্িন সমূহ পর্রহার করার চার্হদাবর্ল পূরণ 
করা। এই র্বর্র্ময়ামগর েমল ওময়োর্ন র্রর্জয়র্ কর্মউর্র্টি সরবরাহকারীমদর জর্য 1.9 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলামরর িহর্বল প্রদার্ করমব। এছািাও এই সকল অ্থন পুর্ঃর্বর্র্ময়াগ করার মাধযমম ঘসবা 
প্রদার্ বৃর্ির প্রমচিা র্হমসমব এই বামজে কাউর্ন্ট র্বকমল্পর মমধয ঘসবা প্রদার্কারীমদরমক ঘসইসব 
মার্ুষমদরমক বযর্িগিভামব অ্মথনর র্বর্র্মময় ঘসবা প্রদামর্র ক্ষমিা প্রদার্ কমর যারা পর্রম াধ করার 
সামথনয রামে।  
  
সাশ্রয়ী পবরচ না আইর্ এিং ঘহলর্ এক্সম্বচঞ্জম্বক বিবধ্িি করা: যের্ র্র্উ ইয়কন  সাশ্রয়ী পর্রচযনা 
আইমর্র (Affordable Care Act, ACA) ঐর্িহার্সক অ্গ্রগর্িমি বাাঁধা ঘদওয়ার জর্য ওয়ার্ ংের্ 
ক্রমাগি হুমর্ক র্দমে, ঘসই সময় ACA এর মুেয প্রর্বধার্গুর্লমক র্বর্ধবি কমর এবং র্র্উ ইয়কন  
ঘেে ঘহলথ এক্সমচঞ্জমক (New York State Health Exchange) আইমর্ পর্রণি কমর এটিই 
র্র্র্িি করা হময়মছ ঘয যুিরােীয় পযনাময় যাই ঘহাক র্া ঘকর্, এই মুেয প্রর্বধার্গুর্ল র্র্উ ইয়কন  
ঘেমে সুরর্ক্ষি আমছ।  
  
আবফমোত়ীয পিাম্বর্নর মহামার়ী িন্ধ করম্বত  িু করা  
  
আবফমোত়ীয দ্রম্বিের সংকে ঘমাকাম্বিলায অর্নাযর্ করা: লং আইলযামের ঘহমরাইর্ ও 
আর্েমজািীয় সমসযা সমাধামর্ বামজে আর্ুমার্র্ক 25 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করমব। 
িহর্বলটি অ্সংেয র্র্রাময় কমনসূর্চর সমথনমর্ বযবহার করা হমব, যার মমধয থাকমব 12টি 
আবার্সক, 48টি আউেমপম ন্ট এবং পাাঁচটি আর্েমজািীয় র্র্রাময় কমনসূর্চ এবং একই সামথ একটি 
ঘেে-পর্রচার্লি আসর্ি র্র্রাময় ঘকন্দ্র (State-Operated Addiction Treatment Center)। 
এইসব কমনসূর্চ বযর্িগি ও দলীয় কাউমন্সর্লং, ওষুধ সহায়ক র্চর্কৎসা, র্ ক্ষামূলক ঘসবা, ঘকস 
বযবস্থাপর্া, ঘভামক র্াল যাচাই এবং চাকর্রর দক্ষিার জর্য প্রর্ ক্ষণ, চাকর্র পাওয়ার জর্য তির্র, 
অ্র্ভভাবকত্ব, বযর্িগি, সামার্জক ও কর্মউর্র্টি জীবর্যাোর দক্ষিা প্রদার্ করমি পামর।  
  
িুবপ্রর্রবফম্বর্র (Buprenorphine) িেিহার িৃবি করা: ওষুমধর সহায়িায় প্রদি র্চর্কৎসার 
(Medication Assisted Treatment, MAT) ঘক্ষমে বুর্প্রর্রর্ের্ একটি গুরুত্বপূণন অ্গ্রগর্ি ঘযটি 
র্মথামডার্ (methadone) এবং ইমঞ্জক র্ র্ালট্রামক্সামর্র (naltrexone) মমিা এবং আর্েমজািীয় 



 

 

পদাথন বযবহারজর্র্ি সমসযা ঘথমক র্র্রাময় ঘপমি ঘলাকজর্মক সাহাযয করার ঘক্ষমে উপযুি র্হমসমব 
কাউমন্সর্লং এর পা াপার্  সমর্ন্বিভামব বযবহার করা হয়। বুর্প্রর্রর্েমর্র বযবহার বৃর্ি করমি, 
গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয র্বভাগমক (Department of Health) র্র্মদন র্া র্দমবর্ ঘযর্ 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 এর জর্য প্রাক 
প্রিযয়র্ চাওয়ামক র্র্র্ষি কমরমছ।  
  
ঘফৌেিাবর বিচার িেিস্থায ওষুম্বধ্র সহাযতায প্রিি বচবকৎসার সমু্ব াগ িৃবি করা: অ্র্ুমমার্দি 
বামজমে স্থার্ীয় কারাগারসমূমহ ঔষমধর সহায়িায় র্চর্কৎসা (MAT) এর সহায়িায় 4.75 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি হময়মছ যা পূমবনর ঘচময় 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার ঘবর্  এবং র্ির্টি 
অ্র্ির্রি সংম াধর্াগার র্বভাগ ও কর্মউর্র্টি িোবধায়র্ র্বভামগ MAT সম্প্রসার্রি করার জর্য 
ঘেডামরল িহর্বলসমূমহর বযবহার বৃর্ি কমরমছ। এইসকল কাযনকরী কমনসূর্চ কারান্তরীণ বযর্িমদরমক 
সংম ার্ধি হমি এবং িামদর মুর্ির পূমবন িামদরমক কর্মউর্র্টি-র্ভর্িক পর্রমষবাসমূমহর সামথ যুি 
করমি সহায়িা করমব যা িামদর সেল হওয়ার সুমযাগ বৃর্ি করমব অ্পরাধ প্রবণিা হ্রাস করমব।  
  
মািকদ্রিে িেিহার সংিান্ত সমসোর বচবকৎসাম্বক অবধ্কতর র্াগাম্বলর মম্বধ্ে বর্ম্বয 
আসম্বি: অ্র্ুমমার্দি বামজে ঘহলথ প্লযার্সমূমহর র্ূযর্িম কভামরজ েযাোডন স চাওয়া; 
ঘমর্ডমকলগিভামব প্রময়াজর্ীয় র্চর্কৎসা প্রিযােযার্ করামক র্র্র্ষি করা; প্রর্ির্দর্ একার্ধক  
ঘকা-ঘপমমন্ট র্র্র্ষি করা এবং আচরণগি স্বাস্থয র্বষয়ক ঘকা-ঘপমমন্টসমূহ প্রাথর্মক পর্রচযনা সংক্রান্ত 
ঘকা-ঘপমমন্টসমূমহর সমার্ হওয়ার বাধযবাধকিা প্রদামর্র মাধযমম র্চর্কৎসামক অ্র্ধকির র্াগামলর 
মমধয র্র্ময় এমসমছ। এই সকল পর্রবিন র্ প্র াসর্র্ক ও বযয় সংক্রান্ত ঘবাঝামক দরূীভূি কমর ঘযগুমলা 
র্র্উ ইয়মকন  আসর্ির সামথ লিাইরি অ্র্ধবাসীমদর র্চর্কৎসার পমথ বাধা হময় দাাঁিায়।  
  
গৃহাযর্ ও মার্ি ঘসিা  
  
ঘর্ইিারহুড এিং গ্রাম়ীণ সংরক্ষণ কমনসবূচ: অ্র্ুমমার্দি বামজমে ঘর্ইবারহুড সংরক্ষণ কমনসূর্চ 
(Neighborhood Preservation Program, NPP) এবং গ্রামীণ সংরক্ষণ কমনসূর্চ (Rural 
Preservation Program, RPP) এর জর্য প্রায় 1 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মছ যামি 
ঘসইসকল কর্মউর্র্টি-র্ভর্িক অ্লাভজর্ক দলমক সহায়িা করা যায় যারা লং আইলযাে অ্ঞ্চমল 
আবাসর্ সহায়িা, কর্মউর্র্টি র্বায়র্ কাযনক্রম এবং ভািাটিয়া সংক্রান্ত ভিুন র্ক প্রদার্ করমছ।  
  
স্থার়্ীয সরকারসমূম্বহর ের্ে সহাযতা বর্বিত করা  
  
স্থার়্ীয সরকারসমূহম্বক সহাযতা কম্বর: র্মউর্র্র্সপযার্লটিসমূমহর জর্য সহায়িা ও প্রমণাদর্া কমনসূর্চ 
ও ঘরর্ভর্র্উ ভাগাভার্গর মাধযমম লং আইলযাে র্মউর্র্র্সপযার্লটিসমূমহর সহায়িাকমল্প 26.3 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার বরাে ঘরমেমছ।  
  



 

 

র্াগবরক েবক্তোল়ীকরণ েোক্স ঘিবডে িোয রাম্বখ: একটি গ্রামমর অ্বলুর্প্তর জর্য 1 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলামরর র্াগর্রক  র্ি ালীকরণ েযাক্স ঘক্রর্ডে বজায় রামে।  
  
র্াসাউ কাউবি বরঅোম্বসসম্বমি প্রপার্টন  েোক্স এম্বক্সম্পের্: এই বামজেটি র্াসাউ কাউর্ন্টমক আসন্ন 
2020-21 মূলযায়র্ কাযনক্রমমর মাধযমম পাাঁচ বছমরর মমধয ঘযসকল সম্পর্ি েযাক্স র্বল বৃর্ির 
র্ কার হমব ঘসগুমলার জর্য একটি মূলযায়র্ শুরু করা ও েযাক্স র্বল ঘথমক বৃর্ি করা ঘথমক 
অ্বযাহর্ি ঘদওয়ার ক্ষমিা প্রদার্ কমরমছ।  
  
সোগাম্বপার্াক (Sagaponack) এর ের্ে সমর্নর্: সযাগামপার্াক গ্রামম 2,000 মার্কন র্ ডলার িহর্বল 
প্রদার্ কমর।  
  
বর্উ ইযম্বকন র পবরম্বিেগত ঘর্তৃত্ব চাবলম্বয  াওযা  
  
র্িাযর্ম্ব াগে েবক্তর ের্ে বিবর্ম্বযাগ সম্প্রসারণ কম্বর: গভর্নর কুওমমার র্গ্রর্ র্র্উ র্ডল, ঘদম র 
ঘর্িৃস্থার্ীয় র্লর্ এর্ার্জন  ও কমনসংস্থার্ এমজো যা ঘেেমক 2030 সামলর মমধয 70% র্বায়র্মযাগয 
 র্ি সক্ষমিা অ্জন র্ এবং 2040 সামলর মমধয 100% কাবনর্মিু র্বদযুৎ এর সক্ষমিা অ্জন মর্র জর্য 
সঠিক পমথ রােমব িার অ্ং  র্হমসমব 2020 অ্থনবছমর অ্র্ুমমার্দি বামজে র্র্উ ইয়কন  র্বদযুৎ 
কিৃন পক্ষমক িামদর গ্রাহকমদর র্বায়র্মযাগয  র্ি ও  র্ি সাশ্রয়ী পর্রমষবাসমূহ প্রদামর্র ভূর্মকামক 
সম্প্রসার্রি কমর।  
  
পবরষ্কার পার়্ীয েম্বলর ের্ে বিবর্ম্বযাগ: 2020 আর্থনক বছমরর বামজে, পর্রষ্কার জমলর 
পর্রকাঠামমামি, ঘেমের ঐর্িহার্সক 2.5 র্বর্লয়র্ ডলার র্বর্র্ময়ামগর উপর গঠিি, অ্র্ির্রি 500 
র্মর্লয়র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ করমব।  
  
প্লাবস্টক িোম্বগর িেিহার বর্বষিকরণ: অ্র্ুমমার্দি বামজেটি গ্রাহকমদর প্রদার্ করা একবার-
বযবহামরর প্লার্েক বযাগগুর্লমক র্র্র্ষি করার আইর্মক অ্ন্তভুন ি কমর এবং কাউর্ন্ট এবং 
র্সটিগুর্লমক কাগমজর বযামগর উপর 5-ঘসন্ট চাজন  করার র্বকল্প প্রদার্ কমর, যা র্র্ম্ন ও স্থায়ী 
আময়র উপমভািামদর পুর্রায় বযবহারমযাগয বযাগ ক্রয় করার জর্য স্থার্ীয় কমনসূর্চগুর্লমক 40 
 িাং  অ্থন র্দময় এবং ঘেমের পর্রমব  সংরক্ষণ িহর্বমল কমনসূর্চগুর্লমক 60  িাং  িহর্বল র্দময় 
সহায়িা করমছ।  
  
পবরম্বিে সরুক্ষা তহবিম্বলর ের্ে ঘরকডন  অর্ন পরু্রায িরাে করা: অ্র্ুমমার্দি বামজমে EPF এর 
জর্য 300 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার রময়মছ, যা এই কমনসূর্চর ইর্িহামস সমবনাচ্চ িহর্বল। এমি রময়মছ 
কঠির্ বজন য কমনসূর্চমি 38 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার, পাকন  ও র্বমর্াদমর্ 88 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার, 
ঘোলা স্থামর্র কমনসূর্চমি 153 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার এবং জলবায় ুপর্রবিন র্ প্র মর্ ও অ্র্ভমযাজর্ 
কমনসূর্চমি 21 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার।  
  



 

 

ঘস্টম্বের পাকন : র্র্উ ইয়কন  ওয়াকন স ঘপ্রাগ্রামম (New York Works Program) রময়মছ ঘেমের পাকন  
পুর্বনাসমর্ 110 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার, যা র্র্উ ইয়মকন র পামকন র জর্য কযার্পোল ডলামরর আধার্ 
অ্বযাহি রােমলা।  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) অিকাঠাম্বমাগত 
বিবর্ম্বযাগসমূহ: অ্যাডমভঞ্চার র্র্উ ইয়কন  উমদযাগ অ্বযাহি রাোর জর্য DEC-ঘক 55 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করা হময়মছ: ঘযোমর্ জর্সাধারমণর অ্যামক্সস প্রকল্প র্ কার্র, র্ছপ র্দময় মাছ 
র্ কার্র, পার্ে পযনমবক্ষক এবং অ্র্যার্য আউেমডার উদযমী বযর্িমদর ঘেমের মার্লকার্াধীর্ কামজ 
লাগমছ র্া এমর্ ভূর্ম বযবহার করমি পারার সুমযাগ বৃর্ি করার মমিা প্রকল্পসহ একার্ধক 
কযার্পোল প্রময়াজর্ সমাধার্ কমর। এছািাও র্িুর্ িহর্বল স্বাস্থয ও বাাঁধ, জলাভূর্ম পুর্ঃস্থাপর্, 
ঘেমের ভূর্ম, মাছ হযাচার্র এবং অ্র্যার্য ঘেে পর্রকাঠামমার র্র্রাপিা ঘমরামমির জর্য র্বর্র্ময়াগ 
করমব।  
  
বচবেযাখার্া, ঘিাোবর্কোল গাম্বডন র্ এিং অোম্বকাযাবরযা (Zoos, Botanical Gardens, and 
Aquaria, ZBGA): অ্র্ুমমার্দি বামজমে 2019-20 সামল ZBGA এর ঘেেবযাপী 16 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ 
ডলার বরাে ঘরমেমছ। যর্দও 2019 সামলর ZBGA পুরস্কারসমূহ এেমর্া র্র্ধনার্রি হয়র্র্, 2018 
সামল র্র্মচর লং আইলযাে র্চর্িয়াোর্া, ঘবাোর্র্কযাল গামডন র্ এবং অ্যামকার্রয়ামসমূহ এই কমনসূর্চ 
ঘথমক 390,000 মার্কন র্ ডলামরর ঘবর্  অ্র্ুদার্ লাভ কমরমছ:  

• ঘসমোমকে-র্িথোউর্ ইর্কমপনামর র্ (Setauket-Smithtown, Inc.) এর পর্রমব  ঘকন্দ্রসমহূ  
• ঘেেস অ্ব ঘবইর্ল আরমবামরোম (Friends of Bailey Arboretum)  
• ঘেেস অ্ব ঘকাল্ড র্রং হারবার র্ে  হযাচার্র এে অ্যামকায়ার্রয়াম (Friends of the 

Cold Spring Harbor Fish Hatchery and Aquarium)  
• পুমরামর্া ওময়েবার্র বাগার্ (Old Westbury Gardens)  
• সামুর্দ্রক গমবষণা ও সংরক্ষমণর জর্য র্রভারমহড োউমে র্ (Riverhead Foundation for 

Marine Research and Preservation)  
• সাউদযাম্পের্ োউর্র্ প ওয়াইল্ডোউল অ্যামসার্সময় র্ (Southampton Township Wildfowl 

Association)  
• ওয়াডন  ঘমলর্ভল ঘহর্রমেজ সংস্থা (Ward Melville Heritage Organization)  
• ব্রুকহামভর্ োউর্  
• উির হযাম্পর্েড োউর্  
• র্িথোউর্ োউর্  
• বর্যপ্রাণী ঘস্বোমসবক ইর্কমপনামর র্ (Volunteers for Wildlife, Inc.)  

  
বমউবর্বসপোল পাকন সমূহ: এছািাও EPF এ পুমরা ঘেমের র্মউর্র্র্সপযাল পামকন র জর্য 2019-20 
সামল 19.5 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার রময়মছ। যর্দও 2019 সামলর পুরস্কার এেমর্া র্র্ণনয় করা হয়র্র্, 
2018 সামল র্র্মচর লং আইলযাে প্রর্িষ্ঠার্ ও স্থার্ীয়রা এই কমনসূর্চ ঘথমক 1.6 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ 
ডলার অ্র্ুদার্ লাভ কমরমছ:  



 

 

• ওল্ড ওময়েবার্র গামডন র্স, ইর্কমপনামর র্ (Old Westbury Gardens, Inc.)  
• ঘরাজর্লর্ লযােমাকন  ঘসাসাইটি (Roslyn Landmark Society)  
• প্লযার্টিং র্েল্ডস োউমে র্ (Planting Fields Foundation)  
• কমমসে োউমে র্ ইর্কমপনামর র্ (The Caumsett Foundation, Inc.)  
• ঘসল্টার আইলযাে োউর্ (Town of Shelter Island)  

  
আইর্ সভার প্রথম 12 সপ্তামহ র্র্উ ইয়কন  ঘেে র্র্মম্নাি লযােমাকন  অ্জন র্সমূমহর ঘক্ষমে ঐর্িহার্সক 
অ্গ্রগর্ি অ্জন র্ কমর:  
  

• প্রজর্র্ স্বাস্থয আইর্  
• সামর্গ্রক গভন র্র্মরাধক সুরক্ষা আইর্  
• লাল পিাকা র্বল  
• বাম্প েক র্র্র্ষি  
• বযাকগ্রাউে ঘচক অ্মপক্ষার সময় বৃর্ি  
• সবুজ র্িুর্ চুর্ি (Green New Deal) শুরু করা  
• সীর্মি দায় ঘকাম্পার্র্ (Limited Liability Company, LLC) লুপমহাল বন্ধ করা  
• ঘেডামরল এবং ঘেে র্র্বনাচমর্র মমধয সমন্বয়  
• অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য প্রাক-র্র্বন্ধর্  
• আগাম ঘভাে ঘদওয়া  
• র্র্বন্ধমর্র সাবনজর্ীর্ স্থার্ান্তর  
• আগাম অ্জহুািহীর্ অ্র্পুর্স্থি ঘভাটিং  
• আগাম একই-র্দমর্র র্র্বন্ধর্  
• র্ শু র্র্যনাির্ দমর্ আইর্  
• র্লঙ্গ প্রকা  অ্নবষময আইর্  
• রূপান্তর ঘথরার্প র্র্র্ষি করা  
• র্রমভঞ্জ পর্ন র্র্র্ষি  
• পার্রবার্রক সর্হংসিার র্ কার বযর্িমদর র্যায়র্বচামরর আইর্ প্রণয়র্  
• কমনমক্ষমে বুমকর দধু োওয়ামর্ার ঘক্ষমে সুরক্ষা  র্ি ালীকরণ  
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