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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2019 জাবিস অোম্বজন্ডা বর্ষ্পাদম্বর্র কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ – ইদাবর্িং কাম্বলর
সিন াবিক ফলপ্রসূ বিিার্সভা অবিম্বিের্

ক্লাইম্বমট বলডারেীপ এিিং কবমউবর্টি ঘপ্রাম্বটকের্ম্বক আইম্বর্ বিবিিদ্ধ করা হম্বেম্বে, যা ঘদম্বের মম্বিে
সিন াবিক আগ্রাসী জলিােু পবরির্ন র্ কমন সবূ ি
মিেবিত্ত ঘেণীর উপর ওোবেিংটম্বর্র লাঞ্ছর্ার বিরুম্বদ্ধ রুম্বে দাাঁড়াম্বর্া – সম্পবত্ত কম্বরর স্তর 2% এ
সীবমর্ কম্বর ঘসই কম্বরর স্তর স্থােী করা, এিিং মিেবিত্ত ঘেণীর জর্ে কম্বরর হার কমাম্বর্া
ঘগ এিিং ট্রান্সপোবর্ক বডম্বফন্স দূরীকরণ, GENDA প্রণেণ এিিং বলঙ্গ রূপান্তম্বরর বিবকত্সাপ্রণালী
বর্বষদ্ধ করা সহ LGBTQ কবমউবর্টির জর্ে িহু আকাবির্ জে
োমারকমীম্বদর ঘট্রড ইউবর্েম্বর্র আওর্াে আর্ার আইর্, একটি বিোম্বমর বদর্ এিিং ওভারটাইম
ঘপ মঞ্জুর কম্বর, র্াম্বদর অবিকার আইর্ সিংস্থাপর্
কমন ম্বেম্বে ঘযৌর্ বর্যন ার্র্ ঘথম্বক আরও সুরো প্রদার্ এিিং িষন ম্বণর জর্ে আইম্বর্র পবরসর আরও
সম্প্রসারণ করা সহ ঘরা বভ. ওোম্বড (Roe v. Wade) ঘক ঘিম্বটর আইম্বর্ বিবিিদ্ধ করা এিিং
কমন স্থম্বল র্াবরর বর্রাপত্তা িৃবদ্ধ
ঘদম্বের মম্বিে অগ্রণী সিংেোল ু এিিং র্াবরর মাবলকার্ািীর্ িেিসাবেক প্রবর্ষ্ঠার্ (Minority and
Women-Owned Business Enterprises, MWBE) কমন সবূ ির পুর্রাে অর্ুম্বমাদর্ এিিং সম্প্রসারণ
ঘমম্বট্রাপবলটর্ ট্রান্সম্বপাটন অম্বথাবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) পবরিালর্ার
রূপান্তরমূলক সিংস্কারম্বক অন্তভুন ক্ত করা এিিং গুরুত্বপূণন উন্নের্গুবলম্বর্ অথন সরিরাহ
বেমুেী গণর্াবিক অোম্বজন্ডার স্বচ্ছ এিিং র্োযে বর্িন াির্ সুবর্বির্ করা
বিপজ্জর্ক ঘলাম্বকম্বদর হাম্বর্ যাম্বর্ িন্দুক র্া ঘপৌাঁোম্বর্ পাম্বর র্ার জর্ে আরও ভাম্বলা বর্রাপত্তা সহ
ঘদম্বের মম্বিে কম্ব ারর্ম িন্দুক সিংস্কার আইর্ম্বক আরও েবক্তোলী কম্বর ঘর্ালা
বেশু বর্যন ার্র্ আইর্ অর্ুযােী শেেম্বি ঘযৌর্ বর্যন ার্ম্বর্র বেকারম্বদর দী ন -প্রবর্েীর্ সুবিিার প্রদার্

ডিসেম্বর মাসে প্রথম শুরু হওয়া তার 2019 োসের জাডিে অ্যাসজন্ডা েম্পসকে বেসত ডিসয়, িভর্ের
অ্যান্ড্রু এম. কুওসমা আজ এই বছসরর ডবধােভা অ্ডধসবশসর্র েময় ঐডতহাডেক প্রিতীশীে কার্ে
েম্পাদসর্র কথা ঘ াষণা কসরসছর্ – এই বছসরর ডবধার্েভা অ্ডধসবশর্সক ইদাডর্িং কাসের েবোডধক
ফেপ্রেূ অ্ডধসবশর্ বো হসে।
এই েুদর
ূ প্রোরী েিংস্কারগুডে েকে ডর্উ ইয়কে বােীসদর জর্য োমাডজক এবিং অ্থেনর্ডতক েুডবচার
েুডর্ডিত করসব, জেবায়ু পডরবতে সর্র ধ্বিংোত্মক প্রভাব হ্রাে করসব, শ্রডমকসদর অ্ডধকাসরর জর্য
ডর্উ ইয়সকে র ডর্তন্তর দায়বদ্ধতাসক েমথের্ করসব, েমগ্র ঘিসে পডরবহর্ বযবস্থার আধুডর্কীকরণ
করসব, ডেঙ্গ েমতা এবিং LGBTQ অ্ডধকারগুডেসত এম্পায়ার ঘিসের ঘদশসক পথ ঘদখাসর্া
অ্ঙ্গীকারবদ্ধতাগুডে উন্নত করসব। পরপর র্য় বছর ধসর বযয় বৃডদ্ধ 2 শতািংসশ ধসর রাখা, একটি
স্থায়ী েম্পডি কসরর স্তর কার্েকর করা এবিং মধযডবি ঘশ্রণীর জর্য কর হ্রাে করা েহ এই েবগুডেই
আডথেকভাসব দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ীডতগুডে কার্েকর করার েমসয়ই করা হসয়সছ।
"ছয় মাে আসি আমরা আমাসদর 2019 জাডিে অ্যাসজন্ডা শুরু কসরডছোম – ডর্উ ইয়সকে র
উন্নয়সর্র জর্য একটি আগ্রােী পডরকল্পর্া – এবিং আজ আডম িসবের োসথ বেডছ আমরা ঘেগুডে
েম্পাদর্ কসরডছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ডদসর্র ঘশসষ, শুধুমাত্র ঘর্ ডবষয়টি ডবচার্ে ঘেটি হে
আমরা কী করোম, এবিং এটি ডছে ইদাডর্িং কাসের েবোডধক প্রিতীশীে ফেপ্রেূ ডবধার্েভা
অ্ডধসবশর্। ফোফে অ্ভূ তপূবে, এবিং আমরা আমাসদর দুটি মূে ডবষয় বজায় রাখসত েক্ষম হসয়ডছ
– আডথেক দাডয়ত্ব এবিং একটি র্ডজরডবহীর্ এবিং ঘদসশর মসধয েবোডধক ঘবডশ হাসর োমাডজক
অ্গ্রিডতর োসথ ঘজাড় ঘবসধ অ্থেনর্ডতক উন্নয়র্।"
ক্লাইম্বমট বলডারেীপ অোন্ড কবমউবর্টি ঘপ্রাম্বটকের্ অোক্ট (Climate Leadership and Community
Protection Act): ঘদসশর মসধয েবোডধক অ্গ্রিণয জেবায়ু পডরবতে র্ কমেেূডচ িঠর্ কসর এই আইর্
ক্লাইসমে ডেিারশীপ অ্যান্ড কডমউডর্টি ঘপ্রাসেকশর্ অ্যাক্টসক কার্েকর কসর। এর েক্ষয: 2040 োসের
মসধয ইসেকডিডেটি ঘেক্টসর শূণয কাবের্ ডর্ষ্ক্রমসণ ঘপ ছ
ৌঁ াসর্া; 2035 োসের মসধয েমুদ্রতীরাডতক্রান্ত
বাতাসের 9 GW স্থাপর্; 2025 োে র্ািাদ ঘে সরর 6GW; 2030 র্ািাদ 3 GW শডি
মজুতকরণ; এবিং অ্র্গ্রের কডমউডর্টিগুডের েুডবধার জর্য ঘিসের েিংস্থাগুডেসক পডরেন্ন শডি এবিং
শডি দক্ষ েম্পদগুডেসত 40 শতািংশ ডবডর্সয়াসির েসক্ষয কাজ করসত ডর্সদে শ ঘদওয়া। উপরন্তু, 2050
োসের মসধয ঘিে ডকভাসব গ্রীর্হাউে িযাসের ডর্ষ্ক্রমসণর স্তর 1990 োসের স্তসরর ঘথসক 85%
কডমসয় আর্সত পারসব, এবিং এর ফসে ডশসল্পর েমস্ত ঘেক্টসর ঘর্ে ডর্ষ্ক্রমণ শূণয করসত পারসব তার
জর্য একটি পডরকল্পর্া ততডর করসত আইর্টি ঘিসের ডবডভন্ন েিংস্থার ঘর্তা এবিং কতৃে পক্ষ ঘেইোসথ
ডবধার্েভার েদেযসদর ডর্সয় ক্লাইসমে অ্যাক্সর্ কাউডিে িঠর্ কসরসছ।
স্থােী সম্পবত্ত কম্বরর স্তর: েম্পডি কসরর স্তর 2% এ স্থায়ী করা, র্া 2012 োসে কার্েকর হওয়ার
পর ঘথসক করদাতাসদর প্রায় 25 ডবডেয়র্ িোর োশ্রয় কসরসছ।
MTA ঘক অথন সরিরাহ এিিং িেিস্থাপর্া: ঘেন্ট্রাে ডবজসর্ে ডিডিসক্ট ঘোে েযাক্স, অ্ট্টাডেকার উপসর
োগু করা একটি র্তু র্ উন্নত েযাক্স, এবিং ইন্টারসর্ে েযাক্স েুডবধা অ্পোরণ করার মাধযসম েিংিৃহীত
অ্সথের মাধযসম MTA ঘক প্রায় 25 ডবডেয়র্ িোর অ্থে েরবরাহ। একটি পুর্িেঠর্ পডরকল্পর্া িঠর্,

ডর্সয়ািকারী কতৃে পসক্ষর োসথ েিংিডত ঘরসখ MTA ঘবাসিের ডর্র্ুডিগুডে পডরমাডজেত করা, MTA ঘত
একটি স্বতন্ত্র্য ফসরডিক অ্ডিে এবিং দক্ষতা পর্োসোচর্া আবডশযক করা, এবিং মুখয প্রকল্পগুডে
পর্োসোচর্া করসত বাইসরর ডবসশষজ্ঞসদর ডর্সয় একটি মুখয ডর্মোণ পর্োসোচর্া ইউডর্ে িঠসর্র আহ্বার্
জার্াসর্া েহ বহুডদর্ ধসর বাডক থাকা MTA েিংস্কারগুডে বাস্তবাডয়ত করা।
LGBTQ অবিকারগুবলর অগ্রগবর্: ঘি এবিং িািপযাডর্ক ডিসফি তু সে ঘদওয়া—অ্র্য কাউসক তার
ডেঙ্গ পডরচয়, বা ঘর্ র্ প্রবৃডির উপর ডভডি কসর আক্রমসণর পসর ঘি এবিং িািপযাডর্ক ডিসফিসক
বযবহার করার েুডবধা কসর ঘদওয়া ঘিসের আইসর্র দুবেেতা দূর করা েহ LGBTQ অ্ডধকারগুডের
েমথেসর্ িভর্ের কুওসমা রূপান্তরশীে আইর্ প্রণয়ণ করসছর্। িভর্ের, ঘজন্ডার এক্সসপ্রশর্ র্র্ডিেডক্রডমসর্শর্ অ্যাক্ট (Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA) এবিং LGBTQ
ডেঙ্গ পডরবতে র্ করার ডচডকত্োপ্রণােীর উপর একটি ডর্সষধাজ্ঞাসকও আইসর্ পডরণত কসরসছর্।
োমারকমীম্বদর অবিকার আইর্ সিংস্থাপর্: এই আইর্ ওভারোইম ঘপ, একটি ডবশ্রাসমর ডদর্ এবিং
ঘিি ইউডর্য়সর্র আওতায় আর্ার অ্ডধকার মঞ্জুর কসর একটি খামারকমীসদর অ্ডধকার আইর্
েিংস্থাপর্ কসরসছ।
ঘযৌর্ হেরাবর্র ঘেম্বে অবর্বরক্ত সুরো কাযন কর করা: এই েিংস্কারগুডে ঘর্ র্ হয়রাডর্র ঘক্ষসত্র ডর্উ
ইয়কে মার্বাডধকার আইসর্র (New York Human Rights Law) আওতায় কমীসদর তাসদর
ডর্সয়ািকতে াসক দায়ী করার জর্য ডর্ধোডরত উচ্চ েীমাটি কডমসয় ঘদওয়া ঘহাক, এই েিংসশাধসর্র
মাধযসম মামোসর্ািয আচরণ িঠিত হওয়ার জর্য আচরণটিসক "মারাত্মক বা বযাপক" হসত হসব র্া;
কমেসক্ষসত্র ঘর্ র্ ডর্র্োতসর্র জর্য মার্বাডধকার ডবভাসির কাসছ দাডব দাডখে করার েময়েীমা এক
বছর ঘথসক বাডড়সয় ডতর্ বছর কসরসছ; এবিং ডর্সয়াসির চু ডির েমস্ত অ্প্রকাশর্ীয় চু ডি, কমেচাডররা
তাও স্থার্ীয়, ঘিে, এবিং র্ুিরাষ্ট্রীয় তবষময প্রডতসরাধী েিংস্থাগুডের দ্বারা েম্পাডদত েরকাডর তদসন্ত
অ্িংশগ্রহণ করসত পারসব এরকম স্বীকাসরাডির ভাষাসক অ্ন্তভুে ি করাসক আবডশযক কসর অ্ডভসর্াি
দাসয়র করার অ্ডধকারগুডেসক েুরডক্ষত কসরসছ।
িষন ম্বণর ঘেম্বে আইম্বর্র সীমািদ্ধর্া অপসারণ: র্ডদ তারা দাডয়ত্ব ডর্সত চায় তসব ক্ষডতগ্রস্ত বযডি
কতদূর অ্বডধ এডিসয় ঘর্সত েক্ষম ঘেই েম্পসকে ধষেসণর মামোর ডবডধবদ্ধ েীমাবদ্ধতাগুডে একটি
টিকটিক করা ডড় চাডপসয় ঘদয়। িত বছর জুসড়, র্ারা কসয়ক দশক ধসর র্ীরবভাসব ডর্র্োতসর্র
ডশকার হসয়সছর্ তারা োহেীভাসব তাসদর ডর্র্োতসর্র কথা বসেসছর্, এবিং েমসয়র বযবধাসর্র জর্য
তাসদর ডর্র্োতর্কারীসদর ডবরুসদ্ধ আদােসত অ্ডভর্ুি করার ঘক্ষসত্র রাসষ্ট্রর েীডমত ক্ষমতাসক র্গ্নভাসব
প্রকাশ কসর ডদসয়সছর্। এই েসতযর স্বীকৃ ডতস্বরূপ, ঘদশ জুসড় ঘর্ র্ ডহিংোজডর্ত অ্পরাসধর উপর
েীমাবদ্ধতার ডবডধডর্সষধগুডে বডধেত বা ডর্মূেে করা হয়। এই আইর্ ধষেসণর জর্য আইডর্ েীমাবদ্ধতা
ডদ্বতীয় এবিং তৃ তীয় ডিগ্রীসত েম্প্রোডরত কসর, এবিং ের্ার ডশকার বযডিসক েুডবচার পাওয়ার
েুসর্াি আরও বাডড়সয় তু সে এই অ্পরাধগুডে েম্পডকে ত দাডবগুডের জর্য ঘদওয়ার্ী আইসর্র েীমাবদ্ধতা
অ্পোরণ কসর।
বলঙ্গ বভবত্তক পাবরেবমম্বকর শিষমে দূরীকরণ: দাডয়ত্ব ঘর্ওয়ার পর, িভর্ের কুওসমা ডর্উ ইয়সকে
কমেস্থসে র্াডরসদর ডর্রাপিা বৃডদ্ধ এবিং ডেঙ্গ ডভডিক পাডরশ্রডমসকর তবষময দূর করার জর্য কসঠার

পদসক্ষপ ডর্সয়সছর্। এই েিংস্কারগুডে আপাতভাসব একই রকম কাসজর জর্য একটি েুরডক্ষত ঘশ্রণীসত
থাকার জর্য অ্েমার্ পাডরশ্রডমক প্রদার্ করা বন্ধ করসত এবিং কমেচাডরর ডেঙ্গ, জাত বা অ্র্যার্য
েুরডক্ষত ঘশ্রণীভু ি হওয়ার জর্য কম পাডরশ্রডমক প্রদার্ করার ঘচষ্টা করার ফাৌঁকগুডে বন্ধ করসত
"একই রকম কাসজর জর্ একই রকম পাডরশ্রডমক (equal pay for equal work)" এর েিংজ্ঞার
পডরেরসক েম্প্রোডরত করসত আইর্সক অ্ন্তভুে ি কসর; ঘেইোসথ একটি পূসবের ঘবতর্ অ্র্ুর্ায়ী ঘবতর্
ডর্ধোরসণ ডর্সষধাজ্ঞা, ঘর্টি প্রাথী বা কমেচাডরর পাডরশ্রডমক ডর্ধোরসণর েময় আসি কত পাডরশ্রডমক
ডছে তা ডজজ্ঞাো করা বা তার উপর ডর্ভে র কসর পাডরশ্রডমক ডর্ধোরণ করসত ডর্সয়ািকারীর উপর
ডর্সষধাজ্ঞা আসরাপ কসর।
সিংেোল ু এিিং র্াবরর মাবলকার্ািীর্ িেিসাবেক প্রবর্ষ্ঠার্ (Minority and Women-Owned
Business Enterprises, MWBE) কমন সূবির পুর্রাে অর্ুম্বমাদর্ এিিং সম্প্রসারণ: েমগ্র ঘদসশর মসধয
MWBE অ্িংশগ্রহসণর জর্য উচ্চ েক্ষযমাত্রা ডস্থর কসর এবিং েিংখযাে ু-মাডেকার্াধীর্ এবিং র্াডরসদর—া
ডেকার্াধীর্ বযবোডয়ক প্রডতষ্ঠার্গুডেরসক ঘিসের েহস্রাডধক বরাত ঘদওয়ার জর্য শুরুর ঘথসকই
েিংখযাে ু এবিং র্াডরর মাডেকার্াধীর্ বযবোডয়ক প্রডতষ্ঠার্ কমেেূডচ অ্তযন্ত েফে। এই আইর্ MWBE
কমেেূডচটিসক পুর্রায় অ্র্ুসমাদর্ কসর এবিং এই কার্েকর কমেেূডচটি র্াসত চেসত থাসক তা ডর্ডিত
করসত ঘিসের কন্ট্রযাক্টগুডেসত MWBE গুডের অ্িংশগ্রহণ েম্পডকে ত আইসর্র ডবধার্গুডে েম্প্রোডরত
কসর।
ভাড়াটিোর সুরো: 2019 োসের বােস্থাসর্র স্থায়ীত্ব এবিং ভাড়াটিয়া েুরক্ষা আইর্ (Housing
Stability and Tenant Protection act) র্াসম পডরডচত এই েিংস্কারগুডে, েক্ষাডধক ডর্উ ইয়কে বােীর
জর্য োশ্রয়ী বােস্থাম েুরডক্ষত কসর ঘিসের ইডতহাসে েবোডধক েুদর
ূ প্রোরী, আগ্রােী ভাড়াটিয়া
েুরক্ষাগুডেসক আইসর্ পডরডণত কসরসছ।
টীকাগুবলর জর্ে বিবকত্সা সম্পবকনর্ র্ে এমর্ োড়গুবল অপসারণ: মাডকে র্ র্ুিরাষ্ট্র বতে মাসর্ 25
বছসররও ঘবডশ েময় ধসর হাসমর েবসচসয় খারাপ প্রাদুভোসবর েম্মুখীর্ হসে, ডর্উ ইয়সকে র অ্ভযন্তসর
এই প্রাদুভোব প্রাথডমকভাসব েিংকে চাোসে। ডচডকৎো বডহভুে ত টিকাদাসর্ অ্বযাহডতর ফসে, েমগ্র ডর্উ
ইয়সকে র বহু কডমউডর্টিসত অ্প্রতযাডশতভাসব টিকাদাসর্র হার কম এবিং টিকা র্া ঘদওয়া ডশশুগুসো
প্রায় স্কু সে পড়সত র্ায় ঘর্খাসর্ তারা অ্র্যার্য টিকা র্া ঘদওয়া ডশক্ষাথীসদর মসধয ঘরাি ছডড়সয় ডদসত
পাসর। এই র্তু র্ আইর্ বাচ্চাসদর জর্য স্কু সের টিকাকরসণর আবডশযকতাগুডে ঘথসক ডচডকত্ো
েম্পডকে ত র্য় এমর্ ছাড়গুডে অ্পোরণ করসব এবিং এই চেসত থাকা প্রাদুভোব ঘথসক জর্িণসক
েুরডক্ষত রাখসত েহায়তা করসব।
উন্নর্মাম্বর্র বেো বর্বির্ করা: স্কু সে অ্থে োহার্য 1 ডবডেয়র্ িোসররও ঘবডশ বৃডদ্ধ ঘপসয়সছ, র্া
ঘমাি স্কু ে েহায়তাসক 27.9 ডবডেয়র্ িোসরর একটি ঘরকিে েিংখযায় ডর্সয় ঘিসছ। উপরন্তু, একটি
আরও স্বে, র্যায়েঙ্গত ডশক্ষা বযবস্থাসক অ্গ্রের করসত র্তু র্ ডরসপােে করার আবডশযকতা স্বতন্ত্র্য স্কু ে
স্তসর অ্থে েরবরাহসক অ্গ্রাডধকার ডদসয় েিংস্থার্ বন্টসর্র অ্েিংিডত দূরীভূ ত করসব।
Jose R. Peralta DREAM (Development, Relief, and Education for Alien Minors) Act (ঘজাস
আর. ঘপরাল্টা বিম আইর্) ঘক রূপদার্: ডশক্ষা েহায়তা কমেেূডচ এবিং এসক্সেডেয়র (Excelsior)

এর মসতা ঘিে পডরচাডেত স্কোরডশসপর েুডবধা েহ, অ্র্থীভু ি ডর্উ ইয়কে ডশক্ষাথীসদর তাসদর
েহপাঠী র্ািডরকসদর মসতা েমার্ েুসর্াি ডদসয় অ্বসশসষ েহস্রাডধক ডর্উ ইয়কে বােীসদর উচ্চ ডশক্ষার
েুসর্াি কসর ডদসয়সছ।
এম্বেলবসের িৃবত্তর বির্ামূম্বলের বেো কমন সবূ ির (Excelsior Scholarship Free Tuition Program)
জর্ে ঘযাগের্া সম্প্রসারণ: ঘিসের েফে ডবর্ামূসেযর ডশক্ষা কমেেূডচ ঘর্সহতু তার তৃ তীয় বছসর
পদাপেণ করে, 55 শতািংসশর ঘবডশ পূণে েমসয়র, ঘিে-মধযস্থ ঘিে ইউডর্ভাডেেটি অ্ফ ডর্উ ইয়কে
(SUNY) এবিং ডেটি ইউডর্ভাডেেটি অ্ফ ডর্উ ইয়সকে র (CUNY) ডশক্ষাথীসদর—বা 210,000 এরও
ঘবডশ ডর্উ ইয়সকে র অ্ডধবােীসদর ডশক্ষা েহায়তা কমেেূডচর (Tuition Assistance Program, TAP)
োহসর্যর োসথ েমডিত করা হসে ডবর্ামূসেয ডশক্ষার কসেসজ অ্িংশগ্রহণ করার েুসর্াি কসর ডদসয়
বছসর 125,000 িোর পর্েন্ত আয়র্ুি পডরবাসরর ডশক্ষাথীসদর কমেেূডচটিসত এখর্ আসবদর্ করার
ঘর্ািয কসর তু েসব।
ঘফৌজদাবর বিিারিেিস্থার সিংস্কার: একটি দ্রুত মীমািংোর অ্ডধকার, এবিং ঘদাষী োবযস্ত করার
প্রডক্রয়া রূপান্তর করা ডর্ডিত কসর োমার্য অ্পরাধ এবিং অ্ডহিংে অ্পরাধগুডের জর্য র্িদ জাডমর্
বন্ধ কসর ডদসয় ঘফ জদাডর ডবচারবযবস্থার বযাপক েিংস্কার করা হসয়সছ।
পবরকা াম্বমাম্বর্ অিোহর্ বিবর্ম্বোগ: আিামী পাৌঁচ বছসর পডরকাঠাসমা প্রকসল্প িভর্ের কুওসমার 150
ডবডেয়র্ মাডকে র্ িোর ডবডর্সয়াি করার র্ডজরহীর্ একটি প্রডতশ্রুডতর উপর ডভডি কসর িঠিত।
ঘগটওম্বে টাম্বর্ল প্রকম্বে অপনণ করা: এই আইর্ ঘিেওসয় ঘিসভেপসমন্ট কডমশর্ (Gateway
Development Commission) িঠর্ কসর এবিং এই প্রকল্পটির জর্য একটি বযাপক ঘরে ডবডর্সয়াি
কমেেূডচ ততডর কসর। ডর্উ জাডেের েহায়তায় এই দ্বী-ঘিটীয় প্রসচষ্টা, পডরকাঠাসমায় একজর্ ডবশ্ববযাপী
ঘর্তা ডহোসব আমাসদর ভূ ডমকা পুর্রুদ্ধার করার োসথ োসথ আমাসদর ঘদসশর অ্থের্ীডত এবিং
ডর্রাপিার জর্য একটি গুরুত্বপূণে প্রকসল্প অ্থেবহ অ্গ্রিডত উপস্থাডপত কসর।
পবরম্বিে সিংরেণ: গ্রীর্ ডর্উ ডিসের (Green New Deal) েূচর্া—ঘদসশর মসধয েবোডধক আগ্রােী
পডরসবশ েিংরক্ষণ প্রকল্প, একক-বযবহাসরর প্লাডিক বযাসির উপর ডর্সষধাজ্ঞা, খাসদযর উডেষ্ট
পুর্বেযবহার কমেেূডচর েূচর্া এবিং ঘিসের ঐডতহাডেক ডবডর্সয়াি বাডড়সয় 3 ডবডেয়র্ িোর করার
জর্য পডরষ্কার জসের পডরকাঠাসমাসত অ্ডতডরি 500 ডমডেয়র্ িোর ডবডর্সয়াি, এেবই পডরসবসশর
পসক্ষ ডবপসদর েবোডধক েম্ভাবর্ার্ুি ডকছু ডবষসয়র োসথ েড়াই করার োসথ োসথ ডর্উ ইয়কে বােীসদর
রক্ষা করার কাজ কসর।
বর্উ ইেকনিাসীম্বদর সুস্থ রাো: োশ্রয়ী পডরচর্ো আইর্সক (Affordable Care Act) আইসর্র ধারার
অ্ন্তভুে ি কসর, ডর্উ ইয়কে বােীরা ডর্ডিন্ত ঘর্ ওয়াডশিংের্ র্া পদসক্ষপই ডর্ক র্া ঘকর্ তাসদর স্বাসস্থযর
জর্য র্া প্রসয়াজর্ তা আওতাভু ি করা হসব।
কমন িাবরম্বদর অবিকারগুবলম্বক সমথন র্: েমস্ত স্থার্ীয় প্রশােসর্র মসধয েম্প্রোডরত জার্ুে (Janus)
েুরক্ষা এবিং েিংিঠিত হওয়ার এবিং েডম্মডেতভাসব দর কষাকডষ করার অ্ডধকাসরর ডর্িয়তা প্রদার্।

গণর্াবিক অোম্বজন্ডার উন্নের্: ডর্উ ইয়সকে র ডর্বোচসর্ অ্িংশগ্রহসণ অ্র্ুপ্রাডণত করসত এবিং ডর্উ
ইয়সকে র ডর্বোচর্গুডে র্াসত র্যার্য এবিং স্বে থাসক তা ডর্ডিত করসত, এই বছর ডর্ম্নডেডখত
উসদযািগুডে এই বছর কার্েকর করা হসয়সছ: র্ুিরাষ্ট্রীয় এবিং ঘিসের ডর্বোচর্গুডের েমসয়র মসধয
োমঞ্জেয ডবধার্ করা, র্াবােকসদর আসি ঘথসক ডর্বন্ধর্ কসর রাখা, ডর্বোচসর্র ডদসর্র আসি ঘভাে
ঘদওয়া, ডর্বন্ধসর্র োবেজর্ীর্ হস্থান্তর, এবিং ঘর্া-এডক্সউে অ্যাবসেডন্ট ঘভাটিিং, এবিং এক-ডদসর্র মসধয
ডর্বন্ধসর্র অ্গ্রিডত।
কমর্ ঘসন্স গার্ বরফমন : ঘেফ আইর্ (Secure Ammunition and Firearms Enforcement, SAFE
Act)—ঘদসশর মসধয কসঠারতম বন্দুক ডর্য়ন্ত্র্ণ আইসর্র উপর ডভডি কসর িঠিত—বন্দুক র্াসত
অ্র্ুপর্ুি হাসত র্া পসড় তা ডর্ডিত করসত এই বছর অ্ডতডরি বযবস্থা কার্েকর করা হসয়সছ, র্ার
মসধয আসছ ঘরি ফ্ল্যাি ডবে (Red Flag Bill), বাম্প িকগুডের উপর ডর্সষধাজ্ঞা, এবিং
বযাকগ্রাউন্ড পরীক্ষার অ্সপক্ষমার্ েমসয়র েম্প্রোরণ।
বর্যন াবর্র্ বেশু আইর্ (Child Victims Act) পাে করা: এই ডবেটি ডর্উ ইয়সকে র বহু প্রডতক্ষীত
আইর্গুডে েিংসশাধর্ কসর ঘর্ র্ ডর্গ্রসহর ডশকার ডশশুসদর প্রসয়াজর্ীয় পডরত্রাণ প্রদার্ করসব র্াসত
ঘর্ র্ ডর্র্োতসর্র অ্পরাধটি র্খর্ই েিং টিত ঘহাক র্া ঘকর্ ঘেই অ্পরাধ েিং ের্কারীসদর তাসদর
কাসজর জর্য শাডস্তসর্ািয করা ডর্ডিত করা র্ায়।
LLC লুপম্বহাল িন্ধ করা: LLC-এর দ্বারা রাজনর্ডতক খরচ বাডষেক ঘমাে 5,000 মাডকে র্ িোসর
েীমাবদ্ধ কসর LLC েুপসহােটি বন্ধ করসব, ঘর্ই েীমাটি কসপোসরশর্গুডের েীমার েমার্। র্তু র্
আইর্ অ্র্ুর্ায়ী LLC ঘত একটি অ্বদার্ রাখার প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ েদেয হওয়ার স্বাথেও প্রকাশ
করসত হসব, এবিং ঘেই অ্বদার্ ওই বযডির উপর আসরাডপত হসত হসব।
2019 সাম্বলর উইম্বমর্’স জাবিস অোম্বজন্ডার বর্ষ্পাদর্: প্রজর্র্ েিংক্রান্ত স্বাস্থয আইর্
(Reproductive Health Act), িভে ডর্সরাধক আইসর্র বযাপক আওতাভু ডি (Comprehensive
Coverage Contraceptive Act), এবিং িাহে যস্থ েডহিংেতা ঘথসক পডরত্রার্ পাওয়া বযডিসদর জর্য
েুডবচার আইর্ (Domestic Violence Survivors Justice Act), ঘেইোসথ অ্শ্লীে ছডব প্রকাসশর
(revenge porn) উপর ডর্সষধাজ্ঞা, এবিং কমেসক্ষসত্র স্তর্যপার্ করাসর্ার ডর্রাপিা শডিশােী করার
োসথ োসথ, িভর্ের কুওসমা েমগ্র ডর্উ ইয়কে ঘিসের র্াডরসদর জর্য র্যার্যতা ও োময ডর্ডিত
করসত তার অ্ঙ্গীকারবদ্ধতা অ্বযাহত ঘরসখসছর্।
এই বছসরর মূেধর্ী ডবডর্সয়ািগুডের মসধয আসছ:
•

িরম শের্ে ঘথম্বক পবরোর্ পাওোর জর্ে পূণন অথন সরিরাহ: চরম তশতয ঘথসক
পডরত্রার্ পাওয়ার কমেেূডচর (Extreme WINTER Recovery program) জর্য ঘিে
দ্বারা 65 ডমডেয়র্ িোর অ্থে োহার্য ডর্উ ইয়কে ঘিসের তীব্র শীতে আবহাওয়ার
দ্বারা ক্ষডতগ্রস্ত স্থার্ীয় হাইওওসয় এবিং রাস্তাগুডের েিংস্কার এবিং পুর্ডর্েমোসণর জর্য
স্থার্ীয় প্রশাের্সক বডধেত েহায়তা প্রদার্। ডচপে এবিং মাডচেসেডে কমেেূডচর (CHIPS

•

•

•

•

•

•

and Marchiselli programs) মাধযসম 478 ডমডেয়র্ িোর, এবিং ঘপভ-ডর্উ ইয়কে
ও ডব্রজ ডর্উ ইয়সকে র (PAVE-NY and Bridge NY) জর্য 200 ডমডেয়র্ িোর
ঘিে ফাডন্ডিংয় ছাড়াও স্থার্ীয় রাস্তা এবিং ডব্রসজর জর্য এই র্ডজরডবহীর্ পডরকাঠাসমা
েিংক্রান্ত ডবডর্সয়াি।
সরকাবর আিাসম্বর্ 120 বমবলের্ ডলার বিবর্ম্বোগ: ডর্উ ইয়কে ডেটি আবাের্
কতৃে পসক্ষ (New York City Housing Authority) ঘিসের র্ডজরডবহীর্ 550
ডমডেয়র্ িোর ডবডর্সয়াসির উপর িঠিত, িভর্ের এবিং আইর্-পডরষদ তাসদর ডর্রন্তর
উন্নয়সর্ েহায়তা করসত মূেধর্ী তহডবসে আরও 100 ডমডেয়র্ িোর প্রদার্ করসছ
ঘেইোসথ ডর্উ ইয়সকে র বাইসর আবাের্ কতৃে পক্ষ এবিং অ্র্যার্য আবাের্সক েহায়তা
করসত 20 ডমডেয়র্ িোর প্রদার্ করসছ।
ঘলক অন্টাবরওর পুর্রুজ্জীির্ এিিং অথন নর্বর্ক উন্নের্ প্রকম্বের জর্ে 100 বমবলের্
ডলার: ঘেক অ্ন্টাডরওর বর্যায় ক্ষডতগ্রস্ত কডমউডর্টিগুডেসক ঘিসের 300 ডমডেয়র্
িোর পর্েন্ত েহায়তা করার অ্ঙ্গীকারবদ্ধতায় িভর্ের এবিং আইর্ পডরষদ মূেধর্ী
তহডবসে 100 ডমডেয়র্ িোর প্রদার্ করসছর্। িত মাসে শুরু হওয়া, পুর্রুজ্জীবর্
এবিং অ্থেনর্ডতক উন্নয়র্ প্রকল্প কডমশর্ (Resiliency and Economic Development
Initiative, REDI Commission) বর্যার কারসণ পডরকাঠাসমায় ক্ষডত হওয়ার আশঙ্কা
হ্রাে করার পাশাপাডশ অ্ঞ্চসের স্থার্ীয় অ্থের্ীডতসক শডিশােী করসব এমর্ প্রকল্পগুডে
ের্াি এবিং েহায়তা করসত েমুদ্র উপকূেবতী অ্ঞ্চেগুডের োসথ কাজ করসছ।
র্াোগ্রা সীমান্ত পবরিহর্ কর্ৃন পম্বের (Niagara Frontier Transportation Authority)
জর্ে 20 বমবলের্ ডলার: ঘমসিা ঘরসের রক্ষণাসবক্ষণ এবিং উন্নয়সর্র জর্য একটি
পঞ্চ-বাডষেকী মূেধর্ী পডরকল্পর্ায় অ্থে োহার্য করসত NFTA ঘক একটি পঞ্চ-বাডষেকী
100 ডমডেয়র্ িোসরর প্রডতশ্রুডতর প্রথম বছরসক েহায়তা করসত িভর্ের এবিং আইর্
পডরষসদর ঘথসক একটি 20 ডমডেয়র্ িোসরর মূেধর্ী তহডবে প্রদার্ করা হসয়সছ।
ঘপর্ ঘিের্ 33rd বিট প্রম্বিেপথ: ঘপর্ ঘিশর্ 33rd ডিে প্রসবশপথ, এবিং েিং
আইেযান্ড ঘরেপসথর (Long Island Railroad, LIRR) উন্নয়সর্র োসথ েম্পডকে ত
অ্র্যার্য প্রকল্পগুডেসক েহায়তা করসত মূেধর্ী তহডবসে 425 ডমডেয়র্ িোর প্রদার্
করা হসয়সছ। িত মাসে, িভর্ের 33rd ডিে এবিং 7th অ্যাডভডর্উসত অ্বডস্থত ঘপর্
ঘিশসর্র র্তু র্ মুখয প্রসবশপসথর চূ ড়ান্ত র্ক্সার তরজমা প্রকাশ কসরসছর্, র্া LIRR
এর প্রধার্ ঘকন্দ্র এবিং ডর্উ ইয়কে ডেটি োবওসয়সত অ্তযন্ত প্রসয়াজর্ীয় েরােডর
অ্যাসক্সে প্রদার্ করসব।
সািন জর্ীর্ লাইম্বেরীগুবলম্বর্ 20 বমবলের্ ডলার বিবর্ম্বোগ: ডর্উ ইয়কে ঘিসের
োইসব্ররীগুডে র্খর্ 21 শতসকর কডমউডর্টি ঘকসন্দ্র রূপান্তডরত হসে তখর্ োবেজর্ীর্
োইসব্ররীগুডেসত 20 ডমডেয়র্ িোসরর একটি মূেধর্ী ডবডর্সয়াি ডর্উ ইয়কে ঘিসের
েমগ্র োইসব্ররীগুডেসক েহায়তা করসব।
হাোর এডু ম্বকের্ কোবপটাল মোবিিং গ্রোন্ট ঘপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে 30 বমবলের্ ডলার:
একটি 30 ডমডেয়সর্র মূেধর্ী বরাদ্দ হায়ার এিু সকশর্ কযাডপোে মযাডচিং গ্রযান্ট
ঘপ্রাগ্রামসক (Higher Education Capital Matching Grant Program) েহায়তা
করসব র্া িভর্েসরর ঘর্তৃ সত্ব েমগ্র ঘিসের স্বতন্ত্র্য কসেজগুডেসক প্রসয়াজর্ীয় মূেধর্ী

•

অ্র্ুদার্ প্রদার্ করার মাধযসম তাসদর পডরকাঠাসমা এবিং োজেরঞ্জাসম গুরুত্বপূণে
ডবডর্সয়াি করসত েক্ষম কসর তু েসব।
ঘহট ক্রাইম ঘথম্বক রো করম্বর্ বর্রাপত্তা োম্বর্ 25 বমবলের্ ডলার বিবর্ম্বোগ:
র্র্পাবডেক স্কু ে, কডমউডর্টি ঘেন্টার, ঘরডেসিডিয়াে কযাম্প, এবিং ঘি ঘকয়ার
ঘকন্দ্রগুডেসত তাসদর ডচন্তাধারা, ডবশ্বাে, বা েসক্ষযর কারসণ ঘহে ক্রাইসমর ঝুৌঁ ডক থাকসত
পাসর বসে ঘেগুডের ডর্রাপিা খাসত একটি 25 ডমডেয়র্ িোর মূেধর্ী বরাদ্দ
অ্ন্তভুে ি করা হসয়সছ।
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