
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/11/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বের উম্বেোম্বগর একটি র্িুর্ েেক চাল ু
কম্বরম্বের্  

  
রাউন্ড XI 10টি REDC অঞ্চল জমু্বে 750 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বররও বিবে অর্ুোর্ প্রোর্ করম্বি 

যাম্বি COVID পরিিী অর্ননর্বিক পরু্রুদ্ধাম্বর আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি গম্বে বিালা যায়  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষমের উমেযামগর রাউন্ড XI চাি ু
কমরমের্, মহামারী পরবিী পুর্রুদ্ধামর আর্ুষ্ঠালর্কভামব অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র এক র্িুর্ েশক শুরু 
কমরমের্। 2021 সামির িহলবি রাউমন্ড স্টেমের অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ লরমসামসন 750 লমলিয়র্ মালকন র্ 
ডিামররও স্টবলশ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। কর্মসালিমডমেড ফালন্ডিং অ্যালিমকশর্টি 10 স্টম খুিমব, যা বযবসা, 
স্টপৌরসভা, অ্িাভজর্ক এবিং জর্গণমক কমনসিংস্থার্ সৃলি এবিং কলমউলর্টি স্টডমভিপমমন্ট প্রকমের জর্য 
কময়ক ডজর্ স্টেে স্টপ্রাগ্রাম স্টর্মক সহায়িার জর্য আমবের্ শুরু করমি সক্ষম করমব।  
  
"COVID মহামারী আমামের স্টেমে বযাপক প্রভাব স্টফমিমে, িমব এখর্ আমামের সময় আমগর স্টচময় 
আমরা ভামিা এবিং শলক্তশািী কমর গমে স্টিািার এবিং এমর্ একটি লর্উ ইয়কন  তিলর করার যা 
আমামের সন্তার্ এবিং িামের সন্তার্ এবিং িামের সন্তার্মের স্টসবা করমব।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এটি কঠির্ হমি যামে - যা আমগ কখর্ও করা হলর্ িা করা সবসময়ই কঠির্ - িমব লর্উ 
ইয়কন বাসীগণ এই খণ্ড বেমর যা কমরমে িার পমর, আজ িারা পরূণ করমি পারমব র্া এমর্ 
স্টকামর্া চযামিঞ্জ স্টর্ই।য় আমরা আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষমের একটি র্িুর্ েশক স্ট াষণা 
করলে যামি স্টেে জমুে আঞ্চলিকগণ িামের লর্জস্ব অ্র্ননর্লিক পুর্গনঠমর্র পলরকের্া করমি পামর 
এবিং পুর্লর্নমনামণর জর্য িামের লর্জস্ব স্মােন  এবিং সাহসী পলরকের্া লর্ময় আসমি পামর এবিং লর্উ 
ইয়কন  স্টেে এটির জর্য অ্র্নায়র্ করমব। আমরা এর আমগ এটি কমরলে এবিং এটি েেুন ান্তভামব কাজ 
কমরমে, িমব এটি আমগর বেমরর স্টচময় স্টবলশ গুরুত্বপূণন কারণ এই বের আমগর স্টচময় ঝুুঁ লক 
স্টবলশ।"  
  
গি 10 বেমর, আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষে অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্ কলমউলর্টিলভলিক এবিং 
কমনক্ষমিা-চালিি েলৃিভলির মাধ্যমম স্টেমের অ্র্নর্ীলিমক পুর্রুজ্জীলবি কমরমে। এই বের, লর্উ ইয়কন  
স্টেে আবার স্টেমের প্রলিটি স্টকামণ পুর্রুদ্ধার চালিি স্টকৌশিগি, আঞ্চলিক প্রমচিায় 750 লমলিয়র্ 
মালকন র্ ডিার লবলর্ময়াগ করমি আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষে (Regional Economic 
Development Council, REDC)-এর েক্ষিামক কামজ িাগামব।  
  



 

 

"আমরা যখর্ এই উমেযামগর একােশ রাউমন্ড প্রমবশ করলে এবিং মহামারীর লবধ্বিংসী প্রভামবর পমর 
স্টেে যখর্ এলগময় চমিমে, িখর্ আমরা আঞ্চলিক অ্িংশীোলরত্ব বৃলদ্ধ এবিং স্টকৌশিগি লবলর্ময়ামগর 
জর্য এই বেম-আপ পদ্ধলির লেমক এলগময় স্টযমি প্রলিশ্রুলিবদ্ধ।" সমগ্র অঙ্গরাম্বজের আঞ্চবলক 
অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বের সভাপবি বলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ব াচুল িম্বলর্। "লর্উ ইয়মকন  
REDCs-এর মাধ্যমম 10টি অ্ঞ্চমিই বযাপক বৃলদ্ধ হময়মে।"  
  
রাউন্ড XI-এ অ্ন্তভুন ক্ত আমে মূি মূিধ্র্ ও কর-স্টেলডে িহলবি যা প্রায় 750 লমলিয়র্ মালকন র্ 
ডিামরর লবেযমার্ এমজলি স্টপ্রাগ্রামমর লবসৃ্তি পলরসমরর সামর্ লমলিি হমব। মূি িহলবমির মমধ্য রময়মে 
উচ্চ মূমিযর আঞ্চলিক অ্গ্রালধ্কার প্রকেগুলির িহলবমির জর্য 225 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ 
এবিং েযাক্স স্টেলডে। বামজমে CFA প্রলেয়ার মাধ্যমম লবেযমার্ REDC পলরকের্ার সামর্ সামঞ্জসযপণূন 
কলমউলর্টির পুর্রুজ্জীবর্ এবিং বযবসালয়ক প্রবলৃদ্ধমক সমর্নর্ করার জর্য উপিভয স্টেমের সিংস্থাগুলির 
কাে স্টর্মক 525 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও স্টবলশ সিংস্থার্ রময়মে।  
  
উন্নয়র্ কলমউলর্টির িাৎক্ষলণক চালহোর প্রলি প্রলিলেয়াশীি হওয়ার জর্য এবিং স্টযমহিু স্টেে অ্র্ননর্লিক 
লেয়াকিাপ তিলর করমি গুরুত্বপূণন লবলর্ময়াগ করমে, এম্পায়ার স্টেে স্টডমভিপমমন্ট স্টর্মক অ্র্ুোর্ 
িহলবমি 150 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার এই রাউমন্ড একটি ধ্ারাবালহক এবিং প্রলিমযালগিামূিক লভলিমি 
প্রকেগুলিমি উপিভয করা হমব।  
  
রাউন্ড XI অর্ুোর্  
  
আঞ্চলিক কাউলিিগুলি অ্গ্রালধ্কার প্রকেগুলিমক শর্াক্ত এবিং সুপালরশ করমব যা স্টরালিিং লভলিমি 
মূিধ্র্ িহলবমি 150 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার পযনন্ত স্টযাগয হমব, যার অ্র্ন প্রকেগুলি পুমরা রাউন্ড 
জমুে পযনামিাচর্া করা হমব। প্রলিটি অ্ঞ্চমির স্টকৌশিগি পলরকের্ার সামর্ প্রকমের প্রস্তুলি এবিং 
স্টেণীলবর্যামসর উপর স্টজার স্টেওয়া হমব। অ্লধ্কন্তু, প্রলিটি অ্ঞ্চমির প্রকেগুলিও এই অ্ঞ্চমি বযবসাময় 
আকষনণ এবিং বৃলদ্ধমি সহায়িা করার জর্য এমক্সিলসউর েযাক্স স্টেলডেগুলিমি একমে 75 লমলিয়র্ 
মালকন র্ ডিামরর স্টশয়ামরর জর্য স্টযাগয হমব। CFA-এর মাধ্যমম জমা স্টেওয়া স্টমাে 10টি অ্ঞ্চমিরই 
প্রকেগুলি অ্র্যার্য স্টেে সিংস্থার িহলবমি 525 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও স্টবলশ পাওয়ার স্টযাগয হমব, 
যা একটি লর্লেনি সময়সীমায় উপিভয। আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষেগুলি এই প্রকেগুলি 
পযনামিাচর্া করমব এবিং এমর্ স্টকার প্রোর্ করমব যা প্রলিফলিি কমর স্টয একটি প্রকে স্টকামর্া 
অ্ঞ্চমির িক্ষয এবিং স্টকৌশিগুলির সামর্ কিো ভামিাভামব সামঞ্জসযপূণন।  
  
2021 REDC গাইডবুক এবিং উপিভয সম্পমের িালিকা এখামর্ অ্যামক্সসমযাগয। CFA - এখামর্ 
উপিভয - স্টসামবার, 10 স্টম খুিমব এবিং আমবেমর্র সময়সীমা শুেবার, 30 জিুাই লবমকি 4ো।  
  
REDC প্রলেয়াটি ঊধ্বনেলমক, অ্র্ননর্লিক প্রবৃলদ্ধর জর্য আঞ্চলিক স্টকৌশি তিলর এবিং স্টেমের িহলবমির 
জর্য আমবেমর্র প্রলেয়ামক সুসলজ্জি করার মাধ্যমম অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্ স্টেমের পদ্ধলির উন্নলি 
অ্বযাহি স্টরমখমে। আজ পযনন্ত, REDC প্রলিমযালগিার মাধ্যমম, প্রলিটি অ্ঞ্চমির স্টকৌশিগি পলরকের্ার 
সামর্ সামঞ্জসযপূণন 8,300 টিরও স্টবলশ কমনসিংস্থার্ সৃলি এবিং কলমউলর্টি স্টডমভিপমমন্ট প্রকেগুলির 

http://www.regionalcouncils.ny.gov/
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


 

 

জর্য 6.9 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও স্টবলশ অ্র্ুোর্ প্রোর্ করা হময়মে, যা 240,000 টিরও স্টবলশ 
কমনসিংস্থার্ তিলর ও বজায় রাখমি সক্ষম।  
  
আজ পযনন্ত, REDC প্রলিমযালগিার মাধ্যমম:  
  

• ওময়োর্ন লর্উ ইয়কন  REDC 890টি প্রকমের জর্য 620.4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ 
স্টপময়মে;  

• লফিার স্টিকস REDC 950টি প্রকমের জর্য 721 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে;  
• সাউোর্ন টিয়ার REDC 764টি প্রকমের জর্য 702.3 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে;  
• স্টসন্ট্রাি লর্উ ইয়কন  REDC 801টি প্রকমের জর্য 789.8 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ 

স্টপময়মে;  
• স্টমাহক ভযালি REDC 721টি প্রকমের জর্য 697.7 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে;  
• র্র্ন কালন্ট্র REDC 690টি প্রকমের জর্য 682.2 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে;  
• কযালপোি অ্ঞ্চি REDC 933টি প্রকমের জর্য 673 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে;  
• লমড-হাডসর্ REDC 914টি প্রকমের জর্য 713.6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে;  
• লর্উ ইয়কন  লসটি REDC 819টি প্রকমের জর্য 615.9 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে; 

এবিং  
• িিং আইিযান্ড REDC 885টি প্রকমের জর্য 727 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার অ্র্ুোর্ স্টপময়মে।  

  
কর্ম্বসাবলম্বডম্বেড ফাবন্ডিং অোবিম্বকের্ সম্পম্বকন      
  
গভর্নর কুওমমার স্টেমের অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ মমডি উন্নি করার প্রমচিার অ্িংশ লহমসমব, অ্র্ুোমর্র 
আমবের্ প্রলেয়ামক সুশৃঙ্খি এবিং ত্বরালিি করার জর্য কর্মসালিমডমেড ফালন্ডিং অ্যালিমকশর্ তিলর করা 
হময়লেি। CFA প্রলেয়াটি স্টেে লরমসাসন বরামের পদ্ধলির একটি স্টমৌলিক পলরবিন র্ লচলিি কমর, কম 
আমিািন্ত্র এবিং স্থার্ীয় অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র চালহো পূরমণর জর্য বৃহির েক্ষিা লর্লিি কমর। CFA 
অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ িহলবমির অ্যামক্সমসর জর্য একক-এলন্ট্র পময়ন্ট লহমসমব কাজ কমর, আমবের্কারীমের 
আর সমিময়র জর্য স্টকামর্া প্রলেয়া োোই ধ্ীমর ধ্ীমর একালধ্ক সিংস্থা এবিং উৎস স্টর্লভমগে করমি 
হমব র্া িা লর্লিি কমর। এখর্, অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ প্রকেগুলি CFA-স্টক একটি অ্যালিমকশমর্র 
মাধ্যমম একালধ্ক স্টেে িহলবমির উৎস অ্যামক্সস করার জর্য একটি সহায়িা প্রলেয়া লহমসমব বযবহার 
কমর, প্রলেয়াটিমক দ্রুি, সহজ এবিং আমরা উৎপাের্শীি কমর স্টিামি। এখামর্ CFA সম্পমকন  আমরা 
জার্ুর্।  
  
আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বের বিষম্বয়  
  
আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষে উমেযাগ প্রামেলশক লবলর্ময়াগ এবিং অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্ গভর্নর 
কুওমমার েলৃিভলির একটি মূি উপাোর্। 2011 সামি, গভর্নর কুওমমা িামের অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্লিক 
প্রবৃলদ্ধর জর্য েী নমময়ােী স্টকৌশিগি পলরকের্া লবকামশর জর্য 10 আঞ্চলিক পলরষে প্রলিষ্ঠা কমরলেমির্। 
কাউলিিগুলি স্থার্ীয় লবমশষজ্ঞ এবিং স্টেকমহাল্ডারমের বযবসা, একামডমী, স্থার্ীয় সরকার এবিং 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


 

 

স্টবসরকালর সিংস্থাগুলির দ্বারা গঠিি বযলক্তগি অ্িংশীোলরত্ব। আঞ্চলিক কাউলিিগুলি একটি স্টগাষ্ঠী 
লভলিক, সবনলর্ম্ন পদ্ধলির অ্বস্থার্ এবিং রাষ্ট্রীয় সম্পেগুলির জর্য প্রলিমযালগিামূিক প্রলেয়া স্থাপর্ 
কমর লর্উ ইয়মকন র চাকলর এবিং অ্র্ননর্লিক প্রবলৃদ্ধর পমর্ লবলর্ময়ামগর পর্মক পুর্রায় সিংজ্ঞালয়ি 
কমরমে। এখামর্ আঞ্চলিক কাউলিি সম্পমকন  আমরা জার্ুর্।  
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