
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিল উম্ব্োম্বগর রাউন্ড XI এর মাধ্েম্বম গভর্ নর 

হ াকম্বলর িাড়বি 196 বমবলয়র্ ডলার িরাে হ্য়ার হ াষণা  

   

এই অর্ু্ার্ বর্উ ইয়ম্বকনর ম ামারী-পরিিী পুর্রুদ্ধারম্বক উেীবপি করম্বি রাউন্ড XI 

এর মাধ্েম্বম একাবধ্ক হেট সংস্থার কম নসূবির 488টট প্রকম্বে স ায়িা প্র্ার্ করম্বি  

   

বর্ম নাণকাজ শুরুর জর্ে প্রস্তুি আঞ্চবলক প্রকেগুম্বলাম্বক ইম্বিাপূম্বি ন িরাে হ্য়া 81 

বমবলয়র্ ডলাম্বরর এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমন্ট ি বিম্বলর পবরপূরক ব ম্বসম্বি ভূবমকা 

রাখম্বি  

  

অর্ু্ার্প্রাপ্তম্ব্র পূণ নাঙ্গ িাবলকা এখাম্বর্ পাওয়া যাবে  

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্বরবের্ হয আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ক্াউন্সিল 

উব্যাবগর (Regional Economic Development Council initiative) রাউন্ড XI-এ 

অংশগ্র ণক্ারী থর্উ ইয়ক্ন হেবের এক্াথিক্ হেে সংস্থার 488টে প্রক্বে োড়থি 196 থিথলয়র্ 

ডলার েরাদ্দ হ্য়া  বয়বে। এেের REDC হক্ৌশলগি পথরক্ের্াা্র সাবি সঙ্গথিপূণ ন ক্থিউথর্টে 

পুর্রুজ্জীথেিক্রণ ও েযেসাথয়ক্ সিৃন্সিবি স ায়িা ক্রার জর্য হেে সংস্থাগুবলার িরফ 

হিবক্ 525 থিথলয়র্ ডলাবরর সংস্থার্ প্র্ার্ ক্রা  বয়বে। হসইসাবি, প্রথিটে অঞ্চবলর িিযক্ার 

প্রক্েগুবলা, উপযুক্ত প্রক্েগুবলার জর্য থর্ম্ন খরবের ক্র-িুক্ত েন্ড স ায়িা প্র্ার্ ক্রবি 

েরাদ্দ হ্য়া 300 থিথলয়র্ ডলাবরর থশে উন্নয়র্ েন্ড ক্যাবপর এক্টে অংশ লাভ ক্রবে। আগািী 

সপ্তা গুবলাবি হেবের পাথর্র গুণিার্ উন্নয়র্ প্রক্ে (Water Quality Improvement Project) 

ক্ি নসূথে স  োড়থি প্রক্েগুবলাবি ি থেল েরাদ্দ ক্রা  বে।  

   

"ি ািারীর প্রভাে হেবের প্রথিটে হক্াণায় অরু্ভূি  বয়বে, আর হসক্ারবণই আিাব্র 

সিিাপূণ ন অি ননর্থিক্ পুর্রুিার প্রন্সিয়াও যাবি হিিথর্ভাবে অগ্রসর  য় িা আিাব্র থর্ন্সিি 

ক্রবি  বে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "েেি-আপ পিথি অরু্সরণ ক্বর স্থার্ীয় হর্িৃেৃবের 

সাবি অংশী্ার  বয় এেং অর্র্য আঞ্চথলক্ শন্সক্তবক্ ক্াবজ লাথগবয় প্র্ার্কৃ্ি অরু্্াবর্র এই 

র্িুর্ রাউন্ড, থর্উ ইয়ক্ন হেে েযাপী ক্থিউথর্টেগুবলাবক্ আগািী েহু প্রজন্মেযাপী হলাক্জর্ 

েসোস ক্রবি, ক্াজ ক্রবি এেং হেড়াবি আসবি আগ্র ী  বে এির্ জায়গায় রূপান্তবরর জর্য 

আিাব্র অেযা ি প্রবেষ্টায় আবরক্টে গুরুত্বপূণ ন  াথিয়ার থ বসবে ভূথিক্া পালর্ ক্রবে।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FESDBatchAwardedProjects.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C62f5811fd15e4a8fcf6c08d9bf3b1201%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751082808373357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRIxtGxvywJ%2BeGKUvUJWS1OrfN05%2BSBCV4s39tIoLbA%3D&reserved=0


হেটিোপী আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিম্বলর সভাপবি, হলফম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর 

ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিল উম্ব্োগ অি ননর্বিক 

উন্নয়ম্বর্র একটট েন্সিোলী অর্ু টক ব ম্বসম্বি এিং হকাবভড ম ামারী হিম্বক 

আমাম্ব্রম্বক আম্বরা উন্নি কম্বর বর্ম নাণ করায় সা ায্ে করম্বি এমর্ একটট গুরুত্বপূণ ন 

সরঞ্জাম ব ম্বসম্বি ভূবমকা পালর্ করা অিো ি হরম্বখম্বে। 196 বমবলয়র্ ডলাম্বরর অর্ু্ার্ 

গ্র ীিাম্ব্র অবভর্ন্দর্, হয্টট এম্পায়ার হেটিোপী স্থার্ীয় অি নর্ীবিগুম্বলাম্বক রূপান্তর 

করম্বি সা ায্ে করম্বি।"  

   

REDC উব্যাবগর রাউন্ড XI এর িািযবি 196 থিথলয়র্ ডলাবররও হেথশ অরু্্ার্ পাওয়া 

প্রক্েগুবলার িবিয ক্বয়ক্টে উবেখবযাগয প্রক্ে  বলা:  

  

হের্বভল টাউর্ - মোলউইক পাকন কায়াক লঞ্চ (রাজধ্ার্ী অঞ্চল) এর জর্ে কোম্বর্ল 

কম্বপ নাম্বরের্ (Canal Corporation)-এর কোম্বর্লওম্বয় গ্রোন্টস কম নসূবির (Canalway 

Grants Program) িরফ হিম্বক 150,000 ডলার: হের্থভল োউর্ এক্টে ক্ার-েপ হোে লঞ্চ, 

িীরেিী পাথক্নং থর্ি নাণ ক্রবে, এেং লক্ E-8 এর থর্ক্েেিী িযালউইক্ পাবক্ন উপকূ্বলর 

থস্থথিশীলিা উন্নয়র্ ক্রবে এেং এক্টে থে্যিার্ ধ্বংসপ্রায় অযাবেস হরাড সংস্কার ক্রবে।   

  

ওসওম্বয়ম্বগা কাউবন্ট - ওসওম্বয়ম্বগা র্্ীম্বি পািবলক অোম্বেস হিাট িালুর পয্ নায় II 

(হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন)-এর জর্ে বডপাটনম্বমন্ট অি হেম্বটর (Department of State) 

স্থার্ীয় জলপি পুর্রুজ্জীবিিকরণ কম নসূবির (Local Waterfront Revitalization 

Program) িরফ হিম্বক 196,139 ডলার: ওসওবয়বগা ক্াউথি হেে রুে 481 সংলগ্ন 7.83 

এক্র অরু্ন্নি জথিবি ওসওবয়বগা র্্ীর র্িুর্ পােথলক্ অযাবেস তিথর ক্রা অেযা ি রাখবে। 

এই প্রক্ে র্্ী সংলগ্ন এক্টে ADA ক্িপ্লাবয়ি হেইল, উপকূ্ল থস্থথিশীলক্রণ, ্ৃশয উপবভাবগর 

জায়গা, এেং পযাডলারব্র হর্ৌক্া োড়া ও িীবর থভড়াবর্ার জায়গা থর্ি নাণ ক্রবে। ওসওবয়বগা 

র্্ীর পূে ন িীবর লক্ 5 ও 6 এর িিযেিী অংবশ অেথস্থি এই সাইে হক্াবর্া লক্ থ্বয় র্া থগবয়ই 

র্্ী অযাবেস ক্রার সুবযাগ ক্বর থ্বে।  

  

বলবভংের্ কাউবন্ট হডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপ নাম্বরের্ (Livingston County Development 

Corporation) - ডোিবভল বভম্বলজ বর্উ ইয়কন হমইর্ বিট (New York Main Street) 

কম নসূবির (বফঙ্গার হলকস) জর্ে হ ামস অোন্ড কবমউবর্টট বরবর্উয়াল (Homes & 

Community Renewal)-এর হমইর্ বিট কম নসূবির িরফ হিম্বক 500,000 ডলার: 

থলথভংের্ ক্াউথি হডবভলপবিি ক্বপ নাবরশর্ থর্উ ইয়ক্ন হিইর্ থিে ি থেবলর 500,000 

ডলার ডাউর্োউর্ ডযািথভবল 9টে ভের্ পুর্ে নাসবর্র জর্য 4,123,000 ডলাবরর এক্টে প্রক্বে 

স ায়িা ক্রার জর্য েযে ার ক্রবে। সংস্কারক্াবজর িবিয ভেবর্র সমু্মখভাগ সংস্কার ক্রা 

অন্তভুনক্ত রবয়বে যা ডাউর্োউর্ ডযািথভবলর জর্য এক্টে সং থিপূণ ন র্ক্শা পথরক্ের্াবক্ 

এথগবয় থর্বে। 15টে োথণন্সজযক্ ও 26টে আোথসক্ ইউথর্বে োড়থি উন্নয়র্ক্াজ সম্পন্ন ক্রা  বে 

- হযগুবলার িবিয 18টে র্িুর্ তিথর ক্রা  বে - যার ফবল েিনিাবর্ খাথল পবড় িাক্া জায়গাটে 

এক্টে েযে ারবযাগয অেস্থায় থফবর আসবে, লভয সাশ্রয়ী আোসবর্র অপশর্ েৃন্সি পাবে, েযেসা 

তিথর ও সম্প্রসারবণর সুবযাগ তিথর  বে, যা ডযািথভবলর হসন্ট্রাল থেজবর্স থডথিবে ক্ি নসংস্থার্ 

হযাগ ক্রবে।  



  

পোম্বিাগ বভম্বলজ হসন্টার ফর ্ো পারফবম নং আটনস, ইর্ক. (Patchogue Village Center 

for the Performing Arts, Inc.) - পোম্বিাগ বিম্বয়টার উন্নয়ম্বর্র জর্ে (লং আইলোন্ড) 

হ ামস অোন্ড কবমউবর্টট বরবর্উয়াল-এর হমইর্ বিট কম নসূবির িরফ হিম্বক 500,000 

ডলার: পযাবোগ থভবলজ হসিার ফর ্যা পারফথি নং আেনস থর্উ ইয়ক্ন হিইর্ থিে ি থেবলর 

500,000 ডলার পযাবোগ থভবলবজর ডাউর্োউর্ এলাক্ায় থিবয়োবর এক্টে েহুিুখী েযে াবরর 

জায়গার সংস্কারক্াবজ স ায়িা ক্রবি েযে ার ক্রবে। এই প্রক্বের হিাে অরু্িথি েযয় 

1,500,000 ডলার। প্রক্েটে এক্টে র্িুর্ থর াস নাল রুি, হেথসং রুি, ও োিরুি তিথর ক্রবে যা 

উচ্চিার্সম্মি অথভর্য়, তেথেত্র্যপূণ ন পারফি নযাি, ও থশক্ষা ক্ি নসূথেগুবলাবক্ আকৃ্ষ্ট ক্রবে। 

এসে উন্নয়র্ অরু্ষ্ঠার্ থর্ি নাণ সম্প্রসাথরি ক্রবে, র্িুর্ ও হেক্সই ক্ি নসংস্থার্ তিথর ক্রবে, 

পয নেক্ব্র আকৃ্ষ্ট ক্রবে, এেং স্থার্ীয় অি নর্ীথিবক্ পুর্রায় সবিজ ক্বর িুলবে। 

  

পাকনস এন্ড হেইলস বর্উ ইয়কন (Parks & Trails New York) - সাইম্বকল ্ো  াডসর্ 

ভোবল (Cycle the Hudson Valley) র্ামক বিম্বেষ পয্ নটর্ অর্ুষ্ঠাম্বর্র জর্ে (বমড-

 াডসর্) এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর মাম্বকনট বর্উ ইয়কন (Market New York) 

কম নসূবির িরফ হিম্বক 226,500 ডলার: এম্পায়ার হেে হেইল অযাডবভঞ্চার: সাইবক্ল ্যা 

 াডসর্ ভযাথল অরু্ষ্ঠার্টে থেশ্বেযাপী সাইথিেব্র জর্য NYC-হি লভয অযাডবভঞ্চাবরর 

সুবযাগগুবলা িুবল িবর। সমূ্পণ ন স ায়িার েযেস্থা স  সাি-থ্র্েযাপী এই োইসাইবক্ল েুযর 

সাইবক্ল োলক্ব্র থর্উ ইয়ক্ন থসটে ও আলোথর্র িিযেিী 210 িাইল ্ী ন হেইল িবর 

আইক্থর্ক্  াডসর্ ভযাথলর ক্থিউথর্টে, সংসৃ্কথি, ইথি াস, ও প্রাকৃ্থিক্ হসৌেয ন  ুবর হ্খার 

জর্য পিথর্ব ন্শর্া প্র্ার্ ক্বর িাবক্। 

  

হ ায়াইটসটাউর্ টাউর্ - হসাউকুম্বয়ট ন্সিক ফ্লাড হিঞ্চ পয্ নায় 3 (হমা াক ভোবল) এর 

জর্ে পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)-এর 

জলিায় ুস্মাটন কবমউবর্টট ি বিল (Climate Smart Communities Grant) কম নসূবির 

িরফ হিম্বক 210,000 ডলার: হ ায়াইেসোউর্ োউর্ হসাউকু্বয়ে থির্টে ফ্লাডবপ্লইর্ হেঞ্চ 

থর্ি নাবণর িিয থ্বয় হসাউকু্বয়ে ন্সিক্ েযাবর্ল ও ফ্লাডবপ্লইর্ পুর্রুিার ক্ি নসূথে (Sauquoit 

Creek Channel and Floodplain Restoration Program)-এর িৃিীয় পয নায় োস্তোয়র্ ক্রবে। 

এসে হেঞ্চ েরি থেরূপ আে াওয়ার সিবয় ের্যার িাত্র্া ক্থিবয় আর্বে, োউর্ ও থভবলবজর 

সম্পথিগুবলার উপর ের্যার প্রভাে ক্থিবয় আর্বে এেং হসাউকু্বয়ে ন্সিক্ হিবক্ িূল 

ফ্লাডবপ্লইবর্র সংবযাগ তিথর ক্রার িািযবি জলপবির স্বাভাথেক্ প্রো  থফথরবয় আর্বে। 

প্রিযাথশি ফলাফবলর িবিয োথষ নক্ ের্যার সম্ভাের্া 1-শিাংশ ক্থিবয় আর্া, জলপি সংলগ্ন 

অঞ্চবল ের্যা ও ক্ষয় প্রশির্, এেং জলপবির িীর থস্থথিশীলক্রণ, ইিযাথ্ অন্তভুনক্ত রবয়বে।  

  

কলবেয়া বিশ্ববি্োলম্বয়র ইরবভং হমবডম্বকল হসন্টার (Columbia University Irving 

Medical Center) - কলবেয়া হমবডম্বকল হসন্টাম্বরর ব টটং বসম্বেম্বমর বি্েুিীকরম্বণর 

(বর্উ ইয়কন বসটট) জর্ে NYSERDA িাবণন্সজেক ও বেেখাম্বির কাি নর্ িোম্বলম্বঞ্জর িরফ 

হিম্বক 1,411,075 ডলার: ক্লথিয়া থেশ্বথে্যালবয়র ইরথভং হিথডবক্ল হসিার হেশ থক্েু 

জ্বালাথর্ ্ক্ষিাসম্পন্ন প্বক্ষপ গ্র ণ ক্রবে, যার িবিয ্ুইটে ভেবর্ োষ্প-হিবক্-গরি পাথর্বি 



রূপান্তর এেং িাপ পুর্রুিাবরর জর্য থ ে পাম্প ইর্েল ক্রা অন্তভুনক্ত রবয়বে, যা প্রভাথেি 

 ওয়া ভের্টেবি উষ্ণ ও শীিল অেস্থার িবিয ভারসািয রক্ষার জর্য ক্াবজ লাগাবর্া  বে।  

  

উইলর্া টাউর্ - হডম্বফবরম্বয়ট বভম্বলম্বজর BOA মম্বর্ার্য়ম্বর্র (র্ি ন কাউবন্ট) জর্ে 

বডপাটনম্বমন্ট অি হেম্বটর ব্রাউর্বফল্ড অপরিুবর্টট এবরয়া (Brownfield Opportunity 

Area) কম নসূবির িরফ হিম্বক 180,000 ডলার: হডবফথরবয়ে থভবলজ, উইলর্া োউবর্র সাবি 

অংশী্ার  বয়, হজফারসর্ ক্াউথির ব্ল্যাক্ থরভার সংলগ্ন 200 এক্র জায়গা থর্বয় অেথস্থি 

এক্টে সাবেক্ ক্াগবজর ক্ল ও িার আবশপাবশর জায়গার জর্য এক্টে BOA িবর্ার্য়র্ প্রণয়র্ 

ক্রবি োয়। এই BOA িবর্ার্য়বর্র উবদ্দশয  বলা সম্ভােয ্থূষি এলাক্াগুবলা শর্াক্ত ক্রা এেং 

এক্টে সন্সিয় ক্থিউথর্টের সমৃ্পক্তিা ও পথরক্ের্া প্রন্সিয়ার িিয থ্বয় সাবেক্ ক্াগজ ক্লটের 

পুর্ঃউন্নয়বর্র সুবযাবগর পাশাপাথশ হস এলাক্ায় ভথেষযি ক্ি নসংস্থাবর্র সম্ভাের্া শর্াক্ত ক্রা।  

  

কবর্ নং বসটট - র্াম্বসর বসবভক হসন্টার প্লাজা আইস বরঙ্ক (Nasser Civic Center Plaza Ice 

Rink)-এর জর্ে (সা্ার্ ন টটয়ার) পাকন, বিম্বর্া্র্ ও ঐবি াবসক সংরক্ষণ ্প্তর (Office of 

Parks, Recreation and Historic Preservation)-এর বিত্তবিম্বর্া্র্মূলক হেইল 

(Recreational Trails) কম নসূবির িরফ হিম্বক 337,500 ডলার: ক্থর্ নং থসটে থসথভক্ হসিার 

প্লাজা আইস থরঙ্ক-এর েৃ ৎ উন্নয়র্ প্রক্বের পয নায় III সম্পন্ন ক্রবে। এই ক্াবজর িবিয 

থে্যিার্ হরেরুি ফযাথসথলটে সংস্কার ক্বর হসগুবলাবক্ ADA-ক্িপ্লাবয়ি ক্রা  বে,  যান্ডবরইল 

ও প্রবেশপবির অযাবেসবযাগযিা উন্নি ক্রা  বে, এেং হ া োঁেে খাওয়ার থেপ্ ্রূ ক্রবি 

োোইকৃ্ি হপভবিি প্রথিস্থাপর্ সম্পন্ন ক্রা  বে। 

  

এবর কাউবন্ট - হসম্বর্কা ব্লাফস প্রাকৃবিক আিাসস্থল পাম্বকনর সিুজ অিকাঠাম্বমা পাবকনং 

লট (ওম্বয়োর্ ন NY) এর জর্ে এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল ফোবসবলটটজ কম্বপ নাম্বরের্ 

(Environmental Facilities Corporation)-এর সিুজ উদ্ভাির্ ি বিল (Green 

Innovation Grant ) কম নসূবির িরফ হিম্বক 1,305,000 ডলার: এথর ক্াউথি 1,305,000 

ডলাবরর REDC CFA ি থেল NYSEFC সেুজ উদ্ভাের্ ি থেল ক্ি নসূথের িািযবি হসবর্ক্া ব্ল্াফস 

প্রাকৃ্থিক্ আোসস্থল পাবক্ন এক্াথিক্ সেুজ অেক্াঠাবিা স্থাপবর্র জর্য েযে ার ক্রবে। এসে 

সেুজ অেক্াঠাবিা এক্টে পথরবেশগি র্যায়থেোরসম্পন্ন এলাক্ায় এক্টে পােথলক্ পাক্ন 

সংস্কাবরর হক্ষবত্র্ অে্ার্ রাখবে এেং এক্ইসাবি োবফবলা থসটেবি পাথর্র গুণগি িার্ উন্নয়বর্ 

সা াযয ক্রবে।  

  

এেেবরর শুরুবি রাউন্ড XI-এর অংশ থ বসবে গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেেেযাপী থর্ি নাণক্াজ 

শুরুর জর্য প্রস্তুি 97টে প্রক্বে স ায়িার জর্য 81 থিথলয়র্ ডলাবররও হেথশ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ 

ি থেল েরাবদ্দর হ াষণা থ্বয়থেবলর্ - অরু্্ার্প্রাপ্তব্র সমূ্পণ ন িাথলক্া এখাবর্ পাওয়া যাবে। 

্ুই েযাবে আবে্র্ক্ারীব্রবক্ প্র্ার্ ক্রা এই ি থেল হেবের অি ননর্থিক্ পুর্রুিার 

উদ্দীথপি ক্রা এেং আবে্র্ক্ারীব্র িাৎক্ষথণক্ োথ ্া পূরণ ক্রার জর্য অেযা ি ও 

প্রথিবযাথগিািূলক্ থভথিবি প্র্ার্ ক্রা এম্পায়ার হেে হডবভলপবিি অরু্্ার্ ি থেল এেং 

এবেলথসয়র জেস ক্ি নসূথে েযাে হিথডবের 225 থিথলয়র্ ডলাবরর অরু্্াবর্র অংশ থেল। 

প্রক্েগুবলা পয নাবলাের্া ক্বর ি থেল েরাদ্দ হ্য়া অেযা ি িাক্বে এেং ক্ি নসূথেগুবলা ি থেল 

ফুথরবয় যাওয়ার আগ পয নন্ত েলিার্ থভথিবি আবে্র্ গ্র ণ ক্রবি িাক্বে। হেে ও অঞ্চবলর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FESDBatchAwardedProjects.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C62f5811fd15e4a8fcf6c08d9bf3b1201%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751082808373357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRIxtGxvywJ%2BeGKUvUJWS1OrfN05%2BSBCV4s39tIoLbA%3D&reserved=0


অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ সম্পথক্নি অগ্রাথিক্ারগুবলার সাবি সঙ্গথিপূণ ন শন্সক্তশালী থর্ি নাণক্াজ শুরুর 

জর্য প্রস্তুি প্রক্ে থর্বয় আবে্র্ক্ারীরা  ক্র্বসাথলবডবেড ফান্সন্ডং আবে্র্ এর িািযবি 

আবে্র্ ক্রবি পারবের্।   

  

আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিল সম্পম্বকন   

আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ক্াউন্সিল উব্যাগ হেবের থেথর্বয়াগ ও অি ননর্থিক্ উন্নয়বর্র 

জর্য হেবের প্রবেষ্টার এক্টে গুরুত্বপূণ ন উপা্ার্। 2011 সাবল, স্ব স্ব অঞ্চবলর অি ননর্থিক্ 

সিৃন্সির জর্য ্ী নবিয়া্ী হক্ৌশলগি পথরক্ের্া প্রণয়বর্র উবদ্দবশয 10টে আঞ্চথলক্ ক্াউন্সিল 

প্রথিষ্ঠা ক্রা  য়। ক্াউন্সিলগুথল স্থার্ীয় থেবশষজ্ঞ এেং হেক্ব াল্ডারব্র েযেসা, এক্াবডিী, 

স্থার্ীয় সরক্ার এেং হেসরক্াথর সংস্থাগুথলর দ্বারা গটঠি েযন্সক্তগি অংশী্াথরত্ব। এসে আঞ্চথলক্ 

ক্াউন্সিল এক্টে ক্থিউথর্টে-থভথিক্, েেি-আপ পিথি প্রবয়াগ ক্রা এেং হেবের 

সংস্থার্গুবলার জর্য এক্টে প্রথিবযাথগিািূলক্ প্রন্সিয়া স্থাপর্ ক্রার িািযবি থর্উ ইয়বক্নর 

ক্ি নসংস্থার্ ও অি ননর্থিক্ সিৃন্সির জর্য থেথর্বয়াগ ক্রার পিথিবক্ পুর্রায় সংজ্ঞাথয়ি ক্বরবে। 

আবরা জারু্র্ এখাবর্।  
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