
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিল উম্ব্োম্বগর রাউন্ড XI এর জর্ে গভর্ নর হ াচুল 

26 বিবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে িরাে করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

অর্ুম্বিাব্ি পুরস্কাম্বরর বিিীয় িোচ 27-টি বর্ি নাম্বণর জর্ে প্রস্তুি প্রকল্পম্বক স ায়িা কম্বর  

  

হ াষণাটি এই িাম্বস আম্বগ বরন্সজওর্াল কাউন্সিল উম্ব্োম্বগর িাধ্েম্বি প্র্ার্ করা 549 

বিবলয়র্ ডলাম্বরর সম্পূরক  

  

অর্ু্ার্প্রাপ্তম্ব্র পূণ নাঙ্গ িাবলকা এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট জরুে 27-টট অগ্রাথিক্ারমূলক্ 

প্রক্রে স ায়তার জর্য আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউন্সিল উর্যারগর (Regional Economic 

Development Council initiative) মািযরম 26 থমথলয়র্ ডলারররও হেথি েরাদ্দ ক্রা  রয়রে। 

এেের, আরে্র্ক্ারীর্র তাৎক্ষথণক্ চাথ ্া হমটারত স ায়তা ক্ররত িারাোথ ক্ ও 

প্রথতরোথগতামূলক্ থভথিরত এম্পায়ার হেট হডরভলপরমন্ট (Empire State Development)-এর 

তরফ হিরক্ 150 থমথলয়র্ ডলার অরু্্ার্ ত থেল প্র্ার্ ক্রা  রয়রে। উপরন্তু, থর্রজর্র 

অঞ্চরল েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ আকৃ্ষ্ট ক্ররত ও হেরে উঠরত সা ােয ক্রার জর্য প্রথতটট 

অঞ্চরলর প্রক্েগুরলা 75 থমথলয়র্ ডলাররর এরেলথসয়র জেস টযাে হেথডরটর অংি পাওয়ার 

হোগয।  

  

"আমরা েখর্ হক্াথভড-19 ম ামারীর থেরুরে লোই চাথলরয় োন্সি, আমার প্রিাসরর্র সরে নাচ্চ 

অগ্রাথিক্ার  ল আমার্র অি ননর্থতক্ পুর্রুোর র্যায়সঙ্গত  য় এেং রারজযর প্রথতটট হক্াণায় 

হপ ৌঁেয় তা থর্ন্সিত ক্রা," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই ত থেল দ্বারা সমথি নত প্রক্েগুথল সরক্ার, 

েযেসাথয়ক্ প্রথতষ্ঠার্ এেং অলাভজর্ক্ খাত জরুে স্থার্ীয় হেক্র াল্ডারর্র সারি ক্াজ ক্রর 

এক্টট স রোগী, তৃণমূল স্তররর পেথতর ফলাফল। তারা হে গথতিীল প্রেৃন্সে আর্রে তার জর্য 

আথম উচ্ছ্বথসত এেং আমার্র রারজযর অি ননর্থতক্ ভথেষযত থর্রয় ক্খরর্া এত হেথি আিাো্ী 

 ইথর্।"  

  

"সম্রাজ্ঞী রাজয জরুে 27-টট থর্ম নাণ ক্াজ শুরু ক্রার জর্য প্রস্তুত প্রক্রের জর্য এই অথতথরক্ত 

অি নায়র্ হসই আঞ্চথলক্ িন্সক্ত এেং থিরের থেস্তৃত পথরসররক্ প্রথতফথলত ক্রর এেং সমি নর্ 

ক্রর ো আগামী েহু প্রজরের জর্য থর্উ ইয়রক্নর অি নর্ীথতর থেক্াি অেযা ত রাখরে," 

হলফম্বির্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবির্ িম্বলর্।"েযাটাথরর িন্সক্ত সঞ্চয়স্থার্, উৎপা্র্ এেং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FESDBatchAwardedProjects.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd96e6318bfa6493abe1d08d9caf5530b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763977413915936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dxpwb%2FQ9exvrhZyoRYm3Cez%2ByhhbBwOmhVCmk7g7CAM%3D&reserved=0


েযাফট পার্ীয় হিরক্ হসথমক্ন্ডাক্টর এেং সাংসৃ্কথতক্ হক্ন্দ্র পে নন্ত, আমরা সমস্ত থর্উ 

ইয়ক্নোসীর্র জর্য চাক্থর এেং সুরোগ ততথর ক্রথে।"  

  

"আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ পথরষর্র সুপাথরি অরু্োয়ী এই প্রক্েগুথলরক্ সমি নর্ ক্রা 

আমার্র স্থার্ীয় অি নর্ীথতগুথল পুর্গ নঠর্ এেং েৃন্সে ক্ররত সা ােয ক্ররে," ESD-র ভারপ্রাপ্ত 

কবিের্ার ও হপ্রবসম্বডন্ট ও িম্বর্ার্ীি বসইও হ াপ র্াইি িম্বলর্।"থর্ম নাণ ক্ারজর জর্য প্রস্তুত 

প্রক্রে অেযা ত হক্ িলগত থেথর্রয়ারগর মািযরম, আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেট জরুে অি ননর্থতক্ 

গথতরেগ ততথর ক্ররত র্তুর্ উন্নয়রর্র সুরোগগুথলরক্ অরু্ টক্ ক্রার থ্রক্ মরর্াথর্রেি 

ক্রথে।"  

  

এই অি ন প্র্ার্ ক্রা  রি থর্উ ইয়রক্নর ম ামারীর পরেতী অি ননর্থতক্ পুর্রুোর উদ্দীথপত 

ক্ররত আরগ এই মারস হ াথষত গভর্ নররর আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ থেক্াি পথরষ্ উর্যারগর 

(Regional Economic Development Council Initiative, REDC) XI রাউরন্ডর মািযরম এক্াথিক্ 

হেট এরজন্সি ক্ম নসূথচর 764টট প্রক্রে প্র্ার্ ক্রা 549 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অরি নর সংরোজর্ 

থ রসরে। ESD অরু্্ারর্র জর্য আরে্র্ ক্রার সুরোগ উেুক্ত ররয়রে, এেং ত থেল ফুথররয় 

োওয়া পে নন্ত চলমার্ থভথিরত আরে্র্গুরলা পে নারলাচর্া ক্রা  রি। হেট ও অঞ্চরলর 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সম্পথক্নত অগ্রাথিক্ারগুরলার সারি সঙ্গথতপূণ ন িন্সক্তিালী থর্ম নাণক্াজ শুরুর 

জর্য প্রস্তুত প্রক্ে স  আরে্র্ক্ারীরা ক্র্রসাথলরডরটড ফান্সন্ডং অযাথিরক্ির্ এর মািযরম 

আরে্র্ ক্ররত পাররের্।  

  

এই থদ্বতীয় ্ফার অগ্রাথিক্ারমূলক্ প্রক্েগুরলা তার্র প্রক্রের প্রস্তুথতর থস্থথত এেং প্রথতটট 

অঞ্চরলর হক্ িলগত পথরক্ের্ার সারি সঙ্গথত িাক্ার ক্াররণ প্রথতটট আঞ্চথলক্ ক্াউন্সিল দ্বারা 

সুপাথরি ক্রা  রয়রে। উরেখরোগয প্রক্েগুরলার মরিয ররয়রে:  

  

•  াডসর্ ভোবল কবিউবর্টি কম্বলজ এবভম্বয়ের্ হিইর্ম্বির্োি হিকবর্বেয়ার্ 

সু্কল (Aviation Maintenance Technician School, AMTS) (রাজধ্ার্ী 

অঞ্চল) - 250,000 ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্:  াডসর্ ভযাথল ক্থমউথর্টট ক্রলজ 

(HVCC) এক্টট র্তুর্ হফডাররল এথভরয়ির্ অযাডথমথর্রেির্-অরু্রমাথ্ত 

(Federal Aviation Administration) এথভরয়ির্ হমইর্রটর্যাি হটক্থর্থিয়ার্ সু্কল 

(AMTS) ততথরর উর্যাগ থর্রি ো আলোথর্ ক্াউথন্টর আলোথর্ ইন্টারর্যাির্াল 

এয়াররপারটন ( Albany International Airport) অেথস্থত  রে। HVCC তার 

এয়াররেম এেং পাওয়ারিযান্ট পাঠযেম এেং FAR পাটন 147 AMTS 

সাটটনথফরক্িরর্র উন্নয়রর্ স ায়তা ক্রার জর্য অতযািুথর্ক্ থেমার্ চলাচরলর 

সরঞ্জাম এেং ন্সজথর্সপত্র েযে ার ক্ররে এেং সংগ্র  ক্ররে। হপ্রাগ্রামটট প্রথত 

েের অন্তত 40 জর্ প্রেুন্সক্তথে্রক্ সরাসথর এথভরয়ির্ রক্ষণারেক্ষরণর 

ক্ম নিন্সক্তরত প্ররেরির জর্য প্রথিক্ষণ হ্রে।  

  

• ইন্টারম্বিক ( Intertek) (হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন) - 498,600 ডলাম্বরর ESD 

অর্ু্ার্: ক্টনলযারন্ড প্রািথমক্ অেস্থার্ স  আশ্বাস হ্ওয়া, পরীক্ষা ক্রা, 

পথর্ি নর্ ক্রা এেং সাটটনথফরক্িরর্র এক্টট থেশ্বেযাপী হর্তা, ইন্টাররটক্, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd96e6318bfa6493abe1d08d9caf5530b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763977413915936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3y6rdE9Vht1s74MzUsEITjVF%2Fu4jgTzEMI1RPI5LX1E%3D&reserved=0


েযাটাথরর িন্সক্ত সঞ্চরয়র থসরেরমর পরীক্ষার উপর ্ৃটষ্ট থর্েে ক্রর এক্টট র্তুর্ 

পরীক্ষাগার ততথর ক্ররে। এই র্তুর্ পরীক্ষাগারটট পুর্র্ নেীক্রণরোগয এেং 

হোরররজর জর্য ইন্টাররটরক্র েতনমার্ পথররষোগুথলরত প্রসাথরত  য় এেং 

গ্রা ক্র্র তার্র উদ্ভাের্ী পণযগুথলরক্ দ্রুত মারক্নরট আর্রত স ায়তা ক্ররে। 

এোোও তারা পথররেিগত পরীক্ষার ক্ষমতার উপর মরর্াথর্রেি ক্রার জর্য 

পথররষোগুথলরক্ প্রসাথরত ক্ররে ো ইন্টাররটক্রক্ সামথরক্ এেং অযাররারেস 

থিরের স্থার্ীয় থর্ম নাতার্র সমি নর্ ক্ররত হ্য়।  

  

• অোলাম্বয়ি বপ্রবসের্ প্লাবিকস (Alliance Precision Plastics) (বফঙ্গার 

হলকস) -1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্, 750,000 ডলাম্বরর 

এম্বেলবসয়র জিস িোে হেবডি: এক্টট িাথেক্ পণযর প্রস্তুতক্ারক্ 

অযালারয়ি থপ্রথসির্ িাথেক্স, ররচোর থসটটরত তার্র থে্যমার্ উৎপা্রর্র 

ফযাথসথলটটগুথলরক্ এক্ জায়গায় এক্ন্সত্রত ক্ররে৷ প্রক্েটটর মরিয ফযাথসথলটটর 

সংস্কাররর েযেস্থা ক্ররত এেং প্রসাথরত ক্রার জর্য েন্ত্রপাথত ও সরঞ্জারমর েয় 

অন্তভুনক্ত িাক্রে।  

  

• চম্বকাম্বলি ওয়াকনস এেপার্ের্ (Chocolate Works Expansion) (লং 

আইলোন্ড) - 300,000 ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্, 600,000 ডলাম্বরর 

এম্বেলবসয়র জিস িোে হেবডি:  চরক্ারলট ওয়াক্নস  ল থেরপারটন অেথস্থত 

এক্টট েুে-প্রেীণ মাথলক্ার্ািীর্ চরক্ারলট প্রস্তুতক্ারক্ হেটট চরক্ারলট হোমার 

সরঞ্জাম, এক্টট এর্ররাথেং লাইর্, এক্টট পপক্র্ ন হমথির্, িীতল ক্রার সরঞ্জাম 

এেং অথতথরক্ত হোররজ স  র্তুর্ েন্ত্রপাথত এেং সরঞ্জামগুথলরত থেথর্রয়াগ 

ক্ররে৷ এই উৎপা্রর্র থেথর্রয়াগ তার্র জাতীয় েন্টর্রক্র প্রসাথরত ক্ররত এেং 

তার্র থে্যমার্ ক্মীোথ র্ীরত অথতথরক্ত ক্ম নচারীর্র হোগ ক্ররত হ্রে।  

  

• বিবপ হ াম্বলা কিি (Sleepy Hollow Commons) (বিড- াডসর্ অঞ্চল) - 2 

বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্: থিথপ হ ারলা ক্মি প্রাক্তর্ হজর্াররল হমাটরস 

(General Motors) সাইরটর ইে পারস নলরক্ ( East Parcel) এক্টট অি নপূণ ন 

পােথলক্ হেরস রূপান্তথরত ক্ররে ো স্থার্ীয় হেইল এেং োর্ন্সজরটর 

সংরোগগুথলর জর্য অপথর াে ন ো থেন্সিন্ন সম্প্র্ারয়র সম্প্গুথলরক্ সংেুক্ত 

ক্রর। প্রক্রের এই পে নারয়র মরিয ররয়রে প্ররক্ িল, থর্ম নাণ এেং এক্টট 

োর্ো র্/পিচারী হসতুর পথর্ি নর্ ো ইে পারস নলরক্ থমশ্র-েযে াররর জল 

সংলগ্ন এলাক্ার উন্নয়রর্র সারি সংেুক্ত ক্রর, গণ পথরে রর্র অযারেস উন্নত 

ক্রর, অযারেসরোগয চাক্থরর হক্ন্দ্রগুথলরক্ উৎসাথ ত ক্রর, এেং ঝরের 

 টর্াগুথলর সময় েিােিভারে প্রথতন্সেয়া জার্ারত গুরুত্বপূণ ন পথররষোগুথলরক্ 

সক্ষম ক্রর।  

  

• লোন্সঞ্জ ফোবিবল অোন্ড আটিনসার্াল ব্রু ওয়াকনস প্রম্বজক্ট (Lanzi Family 

and Artisanal Brew Works Project) (হিা াক ভোবল) - 250,000 ডলাম্বরর 

ESD অর্ু্ার্: লযান্সঞ্জ ফযাথমথল অযান্ড আটটনসার্াল ব্রু ওয়াক্নস প্ররজক্ট  ল 



আমোরডাম ি ররর জল সংলগ্ন এলাক্ার ্ুই সফল হেসরক্ারী উর্যাক্তার্র 

মরিয এক্টট অংিী্াথরত্বমূলক্ প্রক্ে। প্রক্েটট 9,000 েগ নফুরটর হেথি ব্রুয়াথর 

এেং ি ররর জল সংলগ্ন এলাক্ায় প্রাক্তর্ চালমাররর ( Chalmers) সম্পথিরত 

ইরভরন্টর স্থার্ থর্ম নারণর প্রস্তাে ক্ররে। অথতথরক্তভারে, প্রক্েটট েথ রঙ্গর্ ইরভন্ট 

হেরস 5,000 েগ নফুরটর হেথি প্র্ার্ ক্ররে, োর মরিয হমা াক্ র্্ী এেং হমা াক্ 

ভযাথল হগটওরয় ওভারলুক্ থিরজর ( Mohawk Valley Gateway Overlook Bridge) 

্ৃিয উপরভাগ ক্রার জর্য এক্টট ো্ ররয়রে।  

  

• হকালোি স্িুবডও, ইর্কম্বপ নাম্বরম্বিড (Collab Studio, Inc.) (বর্উ ইয়কন 

বসটি) - 1.6 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ESD অর্ু্ার্: হক্ালযাে ষু্টথডও ইর্ক্রপ নারররটড 

অর্র্য পণয, িযারন্ডড পণযদ্রেয এেং েৃ ৎ মারপর ইর্েরলির্ থডজাইর্, 

ফযাথিরক্ট, হপ্রাগ্রাম এেং সম্পা্র্ ক্রর, এক্ই সারি চাক্থরর প্রথিক্ষণরক্ও 

এক্ীভূত ক্রর। হক্ালযাে ষু্টথডও এক্টট 9,000-রস্কায়ার-ফুট, স্বে উৎপা্র্/গু্াম 

থেন্সল্ডং েয় এেং সংস্কার ক্ররে এক্টট সৃজর্িীল হক্ন্দ্র থ সারে ক্াজ ক্রার জর্য, 

এেং েুিউইরক্র স্বে-আরয়র োথসন্দার্র এেং থিেী ও থেজ্ঞার্ীর্র সৃজর্িীল 

সম্প্র্ায়রক্ স্থার্ ও সংস্থার্ প্র্ার্ ক্ররে। র্তুর্ স্থার্টট 75 জর্ প্রথিক্ষণািীরক্ 

গ্র ণ ক্ররত পারর এমর্ হপ্রাগ্রাম েীম ততথর ক্রর হক্ালযারের থিক্ষার্থেি এেং 

ক্ম নিন্সক্ত থেক্ারির সুরোগগুথলরক্ও প্রসাথরত ক্ররে।  

  

• ADK হগিওম্বয়, ইর্কম্বপ নাম্বরম্বিড (ADK Gateway, Inc.) Phase II (র্ি ন 

কাবন্ট্রিঃ) - 105,860 ESD অর্ু্ার্   ADK হগটওরয় ইর্ক্রপ নারররটড উির 

 াডসরর্র ঐথত াথসক্ েথন্টয়ার টাউর্ এ-রেম সম্পথিরত থদ্বতীয় িারপর সংস্কার 

ও থর্ম নাণ ক্াে নেম সম্পন্ন ক্ররে। পথরক্থেত উন্নথতর মরিয ররয়রে পাথক্নং 

পথরক্াঠারমা পুর্ে নাসর্, োইররর ইরভরন্টর স্থার্ এেং র্তুর্ ো্ স্থাপর্। এই 

প্রক্েটট অযাথডরর্ডযাক্ অঞ্চরল ভ্রমণক্ারীর্র জর্য এক্টট সংস্থার্ সরেরা  

ক্রর আঞ্চথলক্ পে নটর্ থেপণর্ এেং অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ প্ররচষ্টারক্ অগ্রসর ক্রর।  

  

• ওবডবস হসবিকন্ডাক্টর হিকম্বর্ালন্সজস, ইর্কম্বপ নাম্বরম্বিড (Odyssey 

Semiconductor Technologies, Inc.) (সাউ্ার্ ন টিয়ার) - 650,000 ডলাম্বরর 

ESD অর্ু্ার্: ওথডথস হসথমক্ন্ডাক্টর হটক্র্লন্সজস ইর্ক্রপ নারররটড থির্রুম 

সরঞ্জাম েয় এেং ইর্েল ক্রার মািযরম তার্র হফথসথলটটর উৎপা্র্ ক্ষমতা 

প্রসাথরত ক্ররে। এই হফথসথলটটর আপরগ্ররড হসথমক্ন্ডাক্টর প্ররসথসং টুলস িাক্রে 

ো থে্যমার্ উৎপা্র্ ক্ষমতারক্ প্রথত মারস আরু্মাথর্ক্ 50টট ওরয়ফার হিরক্ 

প্রথত মারস আরু্মাথর্ক্ 500টট ওরয়ফারর েৃন্সে ক্ররে। এই র্তুর্ সরঞ্জামগুথলরক্ 

তার্র ফযাথিরক্ির্ সুথেিার সারি অথভরোজর্ েযন্সক্তগত ইরলক্েথর্ে, তে্ুযথতক্ 

োর্ো র্, হসালার ইর্ভাটনার, ইন্ডাথেয়াল হমাটর এেং স্মাটন পাওয়ার থগ্রড থেতররণ 

অযাথিরক্ির্গুথলর জর্য উচ্চ ্ক্ষতার িন্সক্ত রূপান্তররক্ সম্ভে ক্ররে।  

  

• ব স্পাবর্ক হ বরম্বিজ কালচারাল ইর্বিটিউি (Hispanic Heritage 

Cultural Institute) (ওম্বয়িার্ ন বর্উ ইয়কন) - 725,000 ডলাম্বরর ESD 



অর্ু্ার্: থ োথর্ক্ হ থররটজ ক্াউন্সিল র্ায়াগ্রা এেং  াডসর্ থেরট এক্টট 

র্তুর্ 32,000 SF ইর্থফল হডরভলপরমন্ট ততথর ক্ররে ো এই অঞ্চরলর থ োথর্ক্ 

থিে ও সংসৃ্কথত উ্োপর্ ক্ররে এেং সম্প্র্ারয়র জর্য এক্টট হক্ন্দ্রীয়  াে 

থ রসরে ক্াজ ক্ররে। থমশ্র-েযে াররর সুথেিার মরিয থিরয়টার এেং ইরভন্ট হেস, 

িাসরুম এেং লাথর্ নং লযাে,  এক্টট থমথডয়া হসন্টার এেং থ োথর্ক্ হ থররটজ 

ক্াউন্সিরলর অথফস অন্তভুনক্ত িাক্রে। র্ায়াগ্রা থেট ক্থররডাররক্ পুর্রুজ্জীথেত 

ক্রার জর্য এক্টট ভরসা থ সারে, ক্ালচারাল ইর্থেটটউট শুিু থ োথর্ক্ 

সম্প্র্ারয়র উ্োপরর্র জর্য এক্টট আক্ষ নণ  রে তাই র্য়, েরং োরফরলা 

ি ররর হ্খার মত এক্টট র্তুর্ আক্ষ নণ থ সারেও ক্াজ ক্ররে৷  

  

আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিল সম্পম্বকন  

আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউন্সিল উর্যাগ হেরটর থেথর্রয়াগ ও অি ননর্থতক্ উন্নয়রর্র 

জর্য হেরটর প্ররচষ্টার এক্টট গুরুত্বপূণ ন উপা্ার্। 2011 সারল, স্ব স্ব অঞ্চরলর অি ননর্থতক্ 

সমৃন্সের জর্য ্ী নরময়া্ী হক্ িলগত পথরক্ের্া প্রণয়রর্র উরদ্দরিয 10টট আঞ্চথলক্ ক্াউন্সিল 

প্রথতষ্ঠা ক্রা  য়। ক্াউন্সিলগুথল স্থার্ীয় থেরিষজ্ঞ এেং হেক্র াল্ডারর্র েযেসা, এক্ারডমী, 

স্থার্ীয় সরক্ার এেং হেসরক্াথর সংস্থাগুথলর দ্বারা গটঠত েযন্সক্তগত অংিী্াথরত্ব। আঞ্চথলক্ 

ক্াউন্সিলগুথল এক্টট হগাষ্ঠী থভথিক্, সে নথর্ম্ন পেথতর অেস্থার্ এেং রাষ্ট্রীয় সম্প্গুথলর জর্য 

প্রথতরোথগতামূলক্ প্রন্সেয়া স্থাপর্ ক্রর থর্উ ইয়রক্নর চাক্থর এেং অি ননর্থতক্ প্রেৃন্সের পরি 

থেথর্রয়ারগর পিরক্ পুর্রায় সংজ্ঞাথয়ত ক্রররে। regionalcouncils.ny.gov এ আররা জারু্র্।  
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