অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

আঞ্চবলক অিনর্বিক
ন
উন্নয়র্ কাউন্সিল উম্ব্োম্বগর রাউন্ড XI এর জর্ে গভর্রন
হ াকম্বলর 81 বিবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে িরাে হ্য়ার হ াষণা

অর্ু্ার্ পাওয়ার জর্ে অর্ুম্বিাব্ি প্রিি িোম্বে বর্উ ইয়ম্বকনর ি ািারী-পরিিী
পুর্রুদ্ধারম্বক উেীবপি করম্বি বর্িাণকাজ
ন
শুরুর জর্ে প্রস্তুি 97টি প্রকল্প অন্তভভক্ত
ন
রম্বয়ম্বে
এখর্ পর্ন্ত
ন অর্ু্ার্প্রাপ্তম্ব্র সম্পূণ নিাবলকা এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেটব্যাপী 97টট অগ্রাথিক্ারমূলক্
প্রক্রে স ায়তার জর্য আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউন্সিল উর্যারগর (Regional Economic
Development Council initiative) মািযরম 81 থমথলয়র্ ডলারররও হব্থি ব্রাদ্দ প্র্ার্ ক্রা
রয়রে। এব্ের, আরব্্র্ক্ারীর্র তাৎক্ষথণক্ চাথ ্া হমটারত স ায়তা ক্ররত িারাব্াথ ক্ ও
প্রথতরোথগতামূলক্ থভথিরত এম্পায়ার হেট হডরভলপরমন্ট (Empire State Development)-এর
তরফ হিরক্ 150 থমথলয়র্ ডলার অর্ু্ার্ ত থব্ল প্র্ার্ ক্রা রয়রে। হসইসারি, থর্রজর্র
অঞ্চরল ব্যব্সা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ আক্ৃষ্ট ক্ররত ও হব্রে উঠরত সা ােয ক্রার জর্য প্রথতটট
অঞ্চরলর মিযক্ার প্রক্েগুরলা 75 থমথলয়র্ ডলাররর এরেলথসয়র জব্স ক্মসূন থচ টযাে হেথডরটর
অংি পাওয়ার উপেুক্ত রব্।
"ম ামারীর প্রভাব্ হেরটর প্রথতটট হক্াণায় এব্ং থর্উ ইয়রক্নর অির্ীথতর
ন
প্রথতটট খারত েথেরয়
পরেরে, এব্ং তাই আমার্র পুর্রুদ্ধার প্রন্সেয়াও োরত হতমর্ভারব্ অগ্রসর য় তা আমার্র
থর্ন্সিত ক্ররত রব্," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "ম ামারী হিরক্ সামরর্ এথগরয় োওয়ার এই
সমরয় আমরা প্ররতযক্ ক্থমউথর্টটরত র্তু র্ থব্থর্রয়াগ ত্বরাথিত ক্রার এব্ং অিনর্থতক্
ন
সমৃন্সদ্ধর
গথতব্ৃন্সদ্ধ ক্রার সম্ভাব্র্া রারখ এমর্ থর্মাণক্াজ
ন
শুরুর জর্য প্রস্তুত প্রক্েগুরলারক্ স ায়তা
প্র্ার্ ক্রার মািযরম থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ আররা উন্নত ক্রর গরে তু লরত অব্যা তভারব্ অর্ু্ার্
প্র্ারর্র প্রন্সেয়া ব্যব্ ার ক্রথে।"
"অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র জর্য এক্টট স রোথগতামূলক্, ব্টম আপ, ও আঞ্চথলক্ প্ররচষ্টার মিয
থ্রয়, এসব্ প্রক্েরক্ তার্র উদ্ভাব্র্, ক্থমউথর্টটর উপর প্রভাব্ এব্ং ম ামারী হিরক্ হব্র রয়
আসার সমরয় ইথতব্াচক্ পথরব্তনরর্র সম্ভাব্র্া, ইতযাথ্র জর্য ব্াোই ক্রা রয়রে," িম্বলম্বের্
হলফম্বিম্বর্ন্ট গভর্রন হিঞ্জাবির্। "ক্মী্ল উন্নয়র্, পেটর্,
ন
সব্ুজ থব্থর্রয়াগ ব্া হ্িীয়

উৎপা্র্, এসব্ খারতর সব্গুরলারতই আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেরট এক্টট িন্সক্তিালী ও সমৃদ্ধিালী
অির্ীথত
ন
লালরর্র উরদ্দিয থর্রয় অগ্রসর ন্সি।"
ESD অর্ু্ারর্র জর্য আরব্্র্ ক্রার সুরোগ উন্মুক্ত ররয়রে, এব্ং ত থব্ল ফুথররয় োওয়ার আগ
পেন্ত
ন চলমার্ থভথিরত আরব্্র্গুরলা পোরলাচর্া
ন
ক্রা রব্। হেট ও অঞ্চরলর অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ সম্পথক্নত অগ্রাথিক্ারগুরলার সারি সঙ্গথতপূণ ন িন্সক্তিালী থর্মাণক্াজ
ন
শুরুর জর্য প্রস্তুত
প্রক্ে থর্রয় আরব্্র্ক্ারীরা ক্র্রসাথলরডরটড ফান্সডং আরব্্র্ এর মািযরম আরব্্র্ ক্ররত
পাররব্র্।
এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বিন্ট-এর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার এিং হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO পম্ব্
িম্বর্ার্ীি হ াপ র্াইি িম্বলর্, "হক্াথভড ম ামারী আমার্র হেরটর উপর এক্টট থব্ধ্বংসী
প্রভাব্ হফরলরে, এব্ং এটট আমার্র অির্ীথতর
ন
থভথিস্বরূপ ব্যব্সা প্রথতষ্ঠার্ ও সংস্থাগুরলার
জর্য থব্রিষভারব্ সতয। আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউন্সিল, হেটট থর্রজর্র ক্থমউথর্টটরক্
সব্রচরয় ভারলাভারব্ জারর্র্ এমর্ ব্যন্সক্তর্র থর্রয় গটঠত, তার্র অঞ্চলরক্ পুর্থর্মন াণ
ন ক্ররত,
এব্ং ভথব্ষযরতর জর্য আররা হব্থি িন্সক্তিালী ও আররা হব্থি স্মাটন রয় পুর্রায় হজরগ উঠরত
সা ােয ক্ররব্ এমর্ উদ্ভাব্র্মূলক্ প্রক্েগুরলার জর্য সুপাথরি ক্রররে।"
এই শুরুর রাউরডর অগ্রাথিক্ারমূলক্ প্রক্েগুরলা তার্র প্রক্রের প্রস্তুত অব্স্থা এব্ং প্রথতটট
অঞ্চরলর হক্ৌিলগত পথরক্ের্ার সারি সঙ্গথত িাক্ার ক্াররণ প্রথতটট আঞ্চথলক্ ক্াউন্সিল দ্বারা
সুপাথরিপ্রাপ্ত রয়রে। উরেখরোগয প্রক্েগুরলার মরিয ররয়রে:
•

আলিাবর্ কম্বলজ অি ফাম্বিবস
ন এন্ড হ লি সাম্বয়ম্বিস ( Albany College
of Pharmacy and Health Sciences) (রাজধার্ী অঞ্চল) - 1.75 বিবলয়র্
ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্: আলব্াথর্ ক্াউথন্টর আলব্াথর্ ক্রলজ অব্ ফারমথস
ন
এড হ লি সারয়রিস র্তু র্ হক্ায়াথলটট অযাসুররি/রক্ায়াথলটট ক্ররাল এর জর্য
লযাব্ররটথরর জায়গা এব্ং হক্াষ ও ন্সজর্ হিরাথপ লযাব্ সংস্কার ক্ররত প্রায় 9
থমথলয়র্ ডলার থব্থর্রয়াগ ক্ররব্। এোোও এই প্রক্ে েযাক্ ফযাথমথল হসন্টার
ফর ব্ারয়াফামাথসউটটক্যাল
ন
এডুরক্ির্ এড হেথর্ং ( Center for
Biopharmaceutical Education and Training, CBET)-এ উচ্চ পোরয়র
ন
থব্রিষাথয়ত ব্ারয়াফামাথসউটটক্যাল
ন
লযাব্ররটথর সরঞ্জাম ইর্েল ক্ররত এব্ং
ক্ােপথরচালর্ায়
ন
স ায়তা ক্ররত প্ররয়াজর্ীয় থর্মাণ
ন ও সংস্কারক্াজ সম্পন্ন
ক্ররব্। এই উর্যাগ ব্তনমার্ ও ভথব্ষযরতর ক্মী্রলর চাথ ্া পূররণ স ায়তা
ক্রার পািাপাথি অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্, ক্থমউথর্টটরত প্রচার এব্ং থিক্ষািী ও
ক্মরত
ন হপিাজীব্ীর্র সম্পৃক্ততা উন্নত ক্ররত সব্ািু
ন থর্ক্ ব্ারয়াফামাথসউটটক্যাল
ন
উৎপা্র্ প্রেুন্সক্ত থর্েুক্ত ক্ররত থিেখাত, থিক্ষাথব্্ ও সরক্াথর সংস্থাগুরলার
সারি অংিী্াথরত্বরক্ ক্ারজ লাগারব্।

•

হফাম্বিাকাইি এক্সপার্ের্ ( Fotokite Expansion) (হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
অঞ্চল) - 2.5 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্, 2.5 বিবলয়র্ ডলাম্বরর
এম্বক্সলবসয়র জিস কিসূ
ন বে িোক্স হেবডি: পাররেক্টটভ হরারব্াটটে US,

LLC (Perspective Robotics US, LLC) ওরর্ার্রডগা ক্াউথন্টর সারব্ক্ থসরাথক্উস
হডরভলপরমন্ট হসন্টাররর ( Syracuse Development Center) ব্ৃ িম ও প্রিম
ভাোটটয়ার্র এক্টট রব্, হে জায়গাটট 1998 সাল হিরক্ খাথল পরে ররয়রে, ো
হক্াম্পাথর্টটরক্ এর বব্থিক্ উৎপা্র্ হক্ন্দ্র থর্মাণ
ন ক্রার সুরোগ ক্রর থ্রব্।
র্তু র্ সাইটটটরত সব্ািু
ন থর্ক্ উৎপা্র্ ফযাথসথলটটর পািাপাথি র্তু র্ লযাব্ এব্ং
হক্াম্পাথর্র জর্য অথফরসর জায়গা িাক্রব্। হক্াম্পাথর্টট 21 থমথলয়র্ ডলারররও
হব্থি থব্থর্রয়াগ ক্ররব্ এব্ং 200 এরও হব্থি ক্মসংস্থার্
ন
বতথর ও সংরক্ষণ ক্ররব্।
•

হসালার হ াি ফোক্টবর ( Solar Home Factory) (বফঙ্গার হলকস অঞ্চল) 1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্, 1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর এম্বক্সলবসয়র জিস
কিসূ
ন বে িোক্স হেবডি হসৌরচাথলত মথডউলার, হর্ট-ন্সজররা ব্হুপথরব্ারথভথিক্ াউন্সজং ইউথর্ট প্রস্তুরতর উরদ্দরিয হসালার হ াম ফযাক্টথর
হজরর্ভারত ( অন্টাথরও ক্াউথন্ট) 21 থমথলয়র্ ডলারররও হব্থি থব্থর্রয়াগ ক্ররব্
এব্ং 108,000 ব্গফ
ন ু রটর এক্টট র্তু র্ ফযাথসথলটট থর্মাণ
ন ক্ররব্। এসব্ মথডউলার
ইউথর্ট আপরেট থর্উ ইয়ক্নব্যাপী আব্াসর্ প্রক্েগুরলারত হপৌৌঁরে হ্য়া রব্
এব্ং অর্সাইরট ইর্েল ক্রা রব্। হক্াম্পাথর্টট 107টট র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
বতথর
ক্ররব্।

•

বর্উ ইয়কন ইর্বেটিউি অি হিকম্বর্ালন্সজ িাইম্বোম্বকাবপ হসন্টার ( New
York Institute of Technology Microscopy Center) (লং আইলোন্ড
অঞ্চল) - 1.05 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্ থর্উররাথডরজর্াররটটভ
হরাগসমূ , থিথর্ক্যাল থডরপ্রির্, ও আররা অরর্ক্ থক্েুর জর্য গরব্ষণা ও সফল
থচথক্ৎসা এথগরয় থর্রত, হসইসারি ক্মীর্ররক্ ডায়াগরর্াথেক্ মাইরোরস্কাথপ,
থভজুযয়ালাইরজির্, ও ইরমন্সজং প্রেুন্সক্ত থব্ষরয় প্রথিক্ষণ প্র্ারর্র উরদ্দরিয ওল্ড
ওরয়েব্াথররত অব্থস্থত থর্উ ইয়ক্ন ইর্থেটটউট অব্ হটক্রর্ালন্সজ ( New York
Institute of Technology, NYIT)-এর ক্রলজ অব্ অথেওপযাথিক্ হমথডথসর্
এক্টট মাইরোরস্কাথপ ইরর্ারভির্ হসন্টার বতথর ক্ররে। NYIT এই মাইরোরস্কাথপ
ইরর্ারভির্ হসন্টারর 15 থমথলয়র্ ডলারররও হব্থি থব্থর্রয়াগ ক্ররব্।

•

আপবরভার স্িভবডওজ ( Upriver Studios) (বিড- াডসর্ অঞ্চল) 500,000 ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্ আপথরভার স্টুথডওজ সগাটটন রজ 101,000
ব্গফ
ন ু রটর এক্টট সব্ািু
ন থর্ক্ ফযাথসথলটটরত এক্টট ক্াব্র্ন থর্ররপক্ষ ক্যাম্পাস এব্ং
থফল্ম ও হটথলথভির্ হপ্রাডাক্ির্ প্রক্েগুরলার জর্য অথিক্তর
প্রথতরোথগতামূলক্ সাউড হেরজর সাথর বতথর ক্ররব্। এই প্রক্ে এব্েররর হম
মারস এক্-ব্ের হময়া্ী র্ব্ায়র্রোগয চুন্সক্ত সম্পন্নক্ারী এই হর্টওয়াক্ন
হপ্রাডাক্িরর্র মরতা ব্ৃ ৎ হর্টওয়াক্ন হপ্রাডাক্ির্গুরলারক্ আক্ৃষ্ট ক্রা ও িরর
রাখার সুরোগ ক্রর থ্রব্, োর ফরল থমড- াডসর্ ভযাথলরত ক্রয়ক্ িতাথিক্
ক্মসংস্থার্
ন
বতথর রব্ এব্ং ক্রয়ক্ থমথলয়র্ ডলাররর অিনর্থতক্
ন
প্রভাব্ পেরব্।

•

HPK ইন্ডাবিজ ( HPK Industries) (হিা াক ভোবল অঞ্চল) - 200 ,000
ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্ HPK ইডাথিজ াথক্নমার ক্াউথন্টরত তার্র
ফযাথসথলটটরত PPE-এর উৎপা্র্ ক্ষমতা থদ্বগুরণর হব্থি উন্নীত ক্রার উরদ্দরিয
ক্ােেম
ন
স জতর ক্ররত এব্ং প্রন্সেয়াগুরলা স্বয়ংন্সেয় ক্ররত র্তু র্ েন্ত্রপাথত ও
সরঞ্জাম েয় ক্ররব্। এই প্রক্ে থর্উ ইয়ক্ন হেট এব্ং েুক্তরাষ্ট্র থভথিক্
হক্াম্পাথর্গুরলার PPE পরণযর সাপ্লাই হচইর্ থর্রাপ্ রাখার প্ররচষ্টার এই সমরয়
েমব্িমার্
ন
চাথ ্া পূরণ ক্ররব্। HPK ইডাথিজ এই ফযাথসথলটটরত 1 থমথলয়র্
ডলারররও হব্থি থব্থর্রয়াগ ক্ররব্ এব্ং 60টট ক্মসংস্থার্
ন
বতথর ও সংরক্ষণ ক্ররব্।

•

গভর্স
ন নআইলোন্ড ক্লাইম্বিি হরবসবলম্বয়ন্সি অোন্সক্সম্বলির ( Governors
Island Climate Resiliency Accelerator) (বর্উ ইয়কন বসটি অঞ্চল) - 2.5
বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্ গভর্সন আইলযারডর
ন
ঐথত াথসক্ ভব্র্ 301হক্ 13.35 থমথলয়র্ ডলাররর ব্াটারথমল্ক লযারব্ রূপান্তর ক্রা রব্, ো জলব্ায়ু
পথরব্তনরর্র থ্রক্ র্জর হ্য়া ব্যব্সা প্রথতষ্ঠার্, উর্যাক্তা, ও অলাভজর্ক্
সংস্থাগুরলার জর্য এক্টট অযান্সেলাররটর াব্ থ রসরব্ ক্াজ ক্ররব্। এই প্রক্ে
অফরিার ব্াতারসর মরতা সব্ুজ- ও র্ীল-প্রেুন্সক্ত ব্যব্সাগুরলারক্ স ায়তা ও
হস্কথলং এর জর্য এক্টট প্লযাটফম প্র্ার্
ন
ক্ররব্, এব্ং এই আইলযারড ভথব্ষযরত
এক্টট হসন্টার ফর িাইরমট সলুযিি ( Center for Climate Solutions) প্রথতষ্ঠা
ক্রার হক্ষরে এটট এক্টট অথত গুরুত্বপূণ প্রক্ষপ।
ন
এই প্রক্ে অযান্সেলাররটর
ভাোটটয়া হক্াম্পাথর্গুরলার দ্বারা থর্রয়ারগর মািযরম 150টট ক্মসংস্থার্
ন
বতথর
ক্ররব্ ব্রল প্রতযািা ক্রা রি।

•

OWD সাইি উন্নয়র্ ( OWD Site Development) (র্ি কাবন্ট্র)
ন
- 2.5
বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্ OWD হডরভলপরমন্ট, LLC (OWD
Development, LLC) এক্টট পথরতযক্ত সারব্ক্ মযার্ুফযাক্চাথরং ফযাথসথলটটরক্
পুর্ঃউন্নয়র্ ক্রর এক্টট র্তু র্ থমশ্র-ব্যব্ াররর উন্নয়র্ সাইরট পথরণত ক্ররত 13
থমথলয়র্ ডলারররও হব্থি থব্থর্রয়াগ ক্ররব্। ফ্র্যাঙ্কথলর্ ক্াউথন্টর টাপার হলরক্
অব্থস্থত এই সাটটন ফাইড ঐথত াথসক্ পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্রের মরিয এক্সরঙ্গ ক্াজ
ক্রার ও প্রথিক্ষরণর জায়গা, ব্াথণন্সজযক্ জায়গা, ও ব্াজার ্রর লভয
অযাপাটন রমন্ট অন্তভুক্ত
ন িাক্রব্।

•

ইউর্াইম্বিড হ লি সাবভনম্বসস ( United Health Services) এর োইল্ড
হকয়ার অোম্বক্সস উন্নিকরণ (সা্ার্ নটিয়ার) - 991,616 ডলাম্বরর ESD
অর্ু্ার্: ইউর্াইরটড হ লি সাথভনরসস ( UHS) চাইল্ড হক্য়াররর জর্য এক্টট
ালর্াগা্ ও থর্য়মোথন্ত্রক্ পথররব্ি প্র্ার্ ক্ররত, ব্রুম ক্াউথন্টরত এক্টট
থব্্যমার্ ফযাথসথলটটরক্ সংস্কার ক্ররব্, ো ইউর্াইরটড হ লি সাথভনরসস-এর
ক্মচারীর্র
ন
এব্ং ক্থমউথর্টটর স্সযর্র জর্য উচ্চ মার্সম্মত ও সুথব্িাজর্ক্
ব্ােথত চাইল্ড হক্য়াররর স্লট বতথর ক্ররব্। UHS আর্ুমাথর্ক্ 5 থমথলয়র্ ডলার
থব্থর্রয়াগ ক্ররব্ এব্ং 18টট র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
বতথর ক্ররব্।

•

িাম্বফম্বলা স্িভবডওজ ( Buffalo Studios) (ওম্বয়োর্ নবর্উ ইয়কন অঞ্চল) - 2
বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্: ব্ারফরলা স্টুথডওজ এথর ক্াউথন্টর সাউি
ব্ারফরলারত এক্টট থলউড-মারর্র মুথভ স্টুথডও লট বতথর ক্ররব্ হেখারর্ থফল্ম,
হটথলথভির্, ও হগথমং থিেরক্ স ায়তা ক্রার সুরোগ-সুথব্িা অন্তভুক্ত
ন িাক্রব্।
এই প্রক্ে এই ফযাথসথলটটরত থফচার থফল্ম ও হটথলথভিরর্র িারব্াথ ক্ থর্মারণর
ন
পািাপাথি হপাে-রপ্রাডাক্ির্, অযাথর্রমির্, হগথমং, ও থিে প্রেুন্সক্ত উন্নয়র্
ইতযাথ্ ক্াজ সম্পন্ন ক্রার সুরোগ ক্রর থ্রব্। হসইসারি, ব্ারফরলা স্টুথডওজ
ব্ারফরলা ও ওরয়োর্ থর্উ
ন
ইয়রক্নর থিক্ষািী ও অথিব্াসীর্র থিক্ষা ও প্রথিক্ষরণর
সুরোগ প্র্ারর্র জর্য এক্টট অর্সাইট সযারটলাইট ক্যাম্পাস প্রথতষ্ঠা ক্ররত
ইউথর্ভাথসটট
ন অযাট ব্ারফরলার ( University at Buffalo) সারি এক্টট অংিী্াথরত্ব
প্রথতষ্ঠা ক্ররব্। এোোও এই প্রক্রের মরিয এক্টট অর্-সাইট চাইল্ড হক্য়ার
হসন্টার থর্মাণ
ন ক্রা অন্তভুক্ত
ন িাক্রব্। 80 থমথলয়র্ ডলাররর এই প্রক্ে 22টট
র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
বতথর ক্ররব্।

কর্ম্বসাবলম্বডম্বিড ফান্সন্ডং-এর আম্বি্র্ সম্পম্বকন
অর্ু্ারর্র জর্য আরব্্রর্র প্রন্সেয়ারক্ স জতর ও ত্বরাথিত ক্রার উরদ্দরিয ক্র্রসাথলরডরটড
ফান্সডং-এর আরব্্র্ বতথর ক্রা রয়রে। CFA প্রন্সেয়া হেরটর সংস্থার্গুরলা ব্রাদ্দ ওয়ার উপারয়
এক্টট হমৌথলক্ পথরব্তনর্ এরর্ থ্রয়রে, ো স্থার্ীয় অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র চাথ ্াগুরলা পূররণ
অরপক্ষাক্ৃত ক্ম আমলাতাথন্ত্রক্ জটটলতা ও অথিক্তর ক্ােক্ষমতা
ন
থর্ন্সিত ক্ররে। CFA
অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ত থব্রলর এক্ক্-এথর পরয়ন্ট থ রসরব্ ক্াজ ক্রর, ো আরব্্র্ক্ারীর্র োরত
হক্ারর্া সমন্বয় পদ্ধথত ব্যতীত এক্াথিক্ সংস্থা ও উৎরসর মরিয িীরর িীরর হর্থভরগট ক্ররত র্া য়
হসটা থর্ন্সিত ক্রর। এখর্, অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ প্রক্েগুরলা এক্টট আরব্্রর্র মািযরম এক্াথিক্
হেট ত থব্রলর উৎস অযারেস ক্রার জর্য CFA-হক্ এক্টট সারপাটন হমক্াথর্জম থ রসরব্ ব্যব্ ার
ক্রর িারক্, ো প্রন্সেয়াটটরক্ আররা হব্থি দ্রুত, স জতর, ও আররা হব্থি উৎপা্র্মুখী ক্রররে।
CFA সম্পরক্ন এখারর্ আররা জার্ুর্।
আঞ্চবলক অিনর্বিক
ন
উন্নয়র্ কাউন্সিল সম্পম্বকন
আঞ্চথলক্ অিনর্থতক্
ন
উন্নয়র্ ক্াউন্সিল উর্যাগ হেরটর থব্থর্রয়াগ ও অিনর্থতক্
ন
উন্নয়রর্র
জর্য হেরটর প্ররচষ্টার এক্টট গুরুত্বপূণ উপা্ার্।
ন
2011 সারল, স্ব স্ব অঞ্চরলর অিনর্থতক্
ন
সমৃন্সদ্ধর জর্য ্ী রময়া্ী
ন
হক্ৌিলগত পথরক্ের্া প্রণয়রর্র উরদ্দরিয 10টট আঞ্চথলক্ ক্াউন্সিল
প্রথতষ্ঠা ক্রা য়। ক্াউন্সিলগুথল স্থার্ীয় থব্রিষজ্ঞ এব্ং হেক্র াল্ডারর্র ব্যব্সা, এক্ারডমী,
স্থার্ীয় সরক্ার এব্ং হব্সরক্াথর সংস্থাগুথলর দ্বারা গটঠত ব্যন্সক্তগত অংিী্াথরত্ব। এসব্ আঞ্চথলক্
ক্াউন্সিল এক্টট ক্থমউথর্টট-থভথিক্, ব্টম-আপ পদ্ধথত প্ররয়াগ ক্রা এব্ং হেরটর
সংস্থার্গুরলার জর্য এক্টট প্রথতরোথগতামূলক্ প্রন্সেয়া স্থাপর্ ক্রার মািযরম থর্উ ইয়রক্নর
ক্মসংস্থার্
ন
ও অিনর্থতক্
ন
সমৃন্সদ্ধর জর্য থব্থর্রয়াগ ক্রার পদ্ধথতরক্ পুর্রায় সংজ্ঞাথয়ত ক্রররে।
এসম্পরক্ন regionalcouncils.ny.gov ওরয়ব্সাইট হিরক্ আররা জার্ুর্।
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