
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আঞ্চবলক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিল উম্ব্োম্বগর দ্বা্েিম রাউম্বের 

সূচর্া হ াষণা কম্বরম্বের্  

    

আঞ্চবলক কাউন্সিলগুবল বর্ম্বয়াগকিনাম্ব্র কম নেন্সির চাব ্া বচবিি করম্বি এিং 

অগ্রাবিকারযুি প্রকল্পগুবল সুপাবরে করম্বি যা প্রবিটি অঞ্চম্বলর হকৌেলগি অি ননর্বিক 

লক্ষ্েগুবলম্বক চাবলি কম্বর   

বর্উ ইয়কন হেি কর্ম্বসাবলম্বেম্বিে ফান্সেং আম্বি্র্ এখর্ হখালা   

  

এই িেম্বরর প্রন্সিয়া সম্পম্বকন REDC স্সেম্ব্র জর্ে গাইেিুক এখর্ এখাম্বর্ উপলব্ধ   

   

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ পথরষদ উদদযাদগর (Regional 

Economic Development Council Initiative) দ্বাদশ রাউন্ড চালু ক্রার হ াষণা 

ক্দরদের্। রাউদন্ড XII এ মূল মূলধর্ অরু্দার্ এবং ট্যাক্স-হেথিট্ ি থবল অন্তভভ নক্ত রদয়দে যা 

10টট্ রাষ্ট্রীয় সংস্থার থবস্িৃি ক্ম নসূথচর সাদি এক্ত্রিি ক্রা  দব যা সম্ভাবয প্রক্ল্পগুথলর জর্য 

ি থবল সরবরা  ক্রদব। রাউন্ড XI মদিা, এম্পায়ার হেট্ হিদভলপদমন্ট (Empire State 

Development) হিদক্ 150 থমথলয়র্ িলাদরর অরু্দার্ ি থবল এক্টট্ অথবত্রিন্ন থভথিদি 

প্রক্ল্পগুথলর জর্য উপলব্ধ  দব, যাদি সম্প্রদাদয়র িাৎক্ষথণক্ প্রদয়াজদর্ প্রথিত্রেয়াশীল  দি 

পাদর।   

 

"আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ক্াউত্রিলগুথল রাজয জদু়ে সম্প্রদায়গুথলর জর্য রূপান্তরক্ারী 

 দয়দে, এবং আমরা প্রথিটট্ অঞ্চদলর হক্ৌশলগি লক্ষযগুথলর সাদি সামঞ্জসযপূণ ন প্রভাবশালী 

প্রক্ল্পগুথলদক্ সমি নর্ ক্রদি িাক্ব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "XII রাউদন্ডর মাধযদম, আমরা 

আমাদদর রাদজযর অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ হক্ৌশদলর সব হচদয় ব়ে চযাদলঞ্জগুথলর মদধয এক্টট্ - 

এবং সুদযাদগর হমাক্াদবলা ক্রথে - যা আজ এবং ভথবষযদি উভদয়র জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীদদর 

সাফদলযর জর্য প্রদয়াজর্ীয় দক্ষিা থবক্াদশ সমি নর্ ক্রা৷ আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ 

পথরষদগুথল (Regional Economic Development Councils, REDC) েমবধ নমার্ থশদল্প 

থর্দয়াগক্িনাদদর প্রথিদযাথগিামূলক্  ওয়ার জর্য প্রদয়াজর্ীয় দক্ষ শ্রদমর অযাদক্সস থর্ত্রিি 

ক্রার জর্য হক্ৌশলগুথল থচথিি ক্রদব, যা সক্দলর জর্য আরও সমৃদ্ধ থর্উ ইয়দক্নর সূচর্া 

ক্রদি স ায়িা ক্রদব।"  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e9528b426b84e8fbf4108da2c6c682f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871141363139043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7aXbLhvpf%2F5Q76R2ziSKLatpvxgom0x2BIp%2BcEr0jPI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e9528b426b84e8fbf4108da2c6c682f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871141363139043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OgB%2BZa9YncNb2iE%2ByGdC8thUZl7YPkdAdiPPiQmmcb0%3D&reserved=0


এই বের, আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ক্াউত্রিলগুথল ক্ম নশত্রক্তর উন্নয়র্দক্ অগ্রাথধক্ার হদদব, 

হযখাদর্ এক্টট্ থর্থদনষ্ট হফাক্াস িাক্দব চাক্থরর প্রথশক্ষণ এবং থর্দয়াদগর হপ্রাগ্রামগুথলর থবক্াশ 

এবং অি নায়দর্র উপর যা রাজয এবং প্রথিটট্ অঞ্চদল থর্দয়াগক্িনাদদর প্রথিভাগুথলর জর্য বিনমার্ 

এবং ভথবষযদির প্রদয়াজর্গুথলর হমাক্াদবলা ক্রদব৷ সমিাপূণ ন বৃত্রদ্ধর উপর এই হফাক্াদসর অংশ 

থ সাদব, প্রথিটট্ আঞ্চথলক্ পথরষদ ESD এবং র্িভর্ অথফস অফ স্ট্র্যাদট্ত্রজক্ ওয়াক্নদফাস ন 

হিদভলপদমদন্টর (Office of Strategic Workforce Development) সাদি এক্দি ক্াজ ক্রদব 

রাদজযর হসই এলাক্ায় থর্দয়াগক্িনাদদর প্রদয়াজর্ীয় থর্থদনষ্ট চাক্থর এবং দক্ষিা থচথিি ক্দর 

এক্টট্ উপদযাগী আঞ্চথলক্ হক্ৌশল তিথর ক্রদি। আঞ্চথলক্ পথরষদ এবং ESD িারপদর এমর্ 

হপ্রাগ্রামগুথলদক্ অি নায়র্ ক্রার হচষ্টা ক্রদব যা ক্মীদদর এই থর্থদনষ্ট চাথ দাগুথল পূরণ ক্রদি 

স ায়িা ক্দর।   

   

গভর্ নর হ াক্দলর হর্িৃদে, রাজয প্রথিটট্ অঞ্চদল সব নাথধক্ প্রভাব হফলদি আঞ্চথলক্ ক্াউত্রিল 

প্রত্রেয়ার েমাগি উন্নথি ক্রদে। এর মদধয রদয়দে স্বিিা উন্নীি ক্রার বযবস্থা, REDC-এর 

ক্াজদক্ সুথবর্যস্ত ক্রা, এবং র্যায়সঙ্গি অি ননর্থিক্ প্রবৃত্রদ্ধর স্তম্ভ থ সাদব প্রথিভার উপর 

হফাক্াস ক্রা।   

     

আঞ্চবলক কম নেন্সির বিবর্ম্বয়াগ   

আদগ এই বের, গভর্ নর হ াক্ল ESD-র মদধয হক্ৌশলগি ক্ম নশত্রক্ত উন্নয়দর্র এক্টট্ র্িভর্ অথফস 

তিথর ক্দরথেদলর্। অথফদসর উদেশয  ল থর্উ ইয়ক্ন হেদট্র বযবসার সাদি ক্াজ ক্রার থবদশষ 

জ্ঞাদর্র সুথবধা হর্ওয়া ক্মীবাথ র্ীর প্রথশক্ষণ এবং স্থার্ থর্ধ নারদণর হপ্রাগ্রাদমর থিজাইর্ সম্পদক্ন 

জার্াদি। অথফদসর লক্ষয  ল থর্উ ইয়ক্নবাসীদদর েমবধ নমার্ হক্ষিগুথলদি সফল  ওয়ার 

দক্ষিা এবং সুদযাগ হপদি সা াযয ক্রা। এই থশল্পগুথলদি থর্দয়াগক্িনাদদর উচ্চ-মাদর্র, দক্ষ 

শ্রদমর অযাদক্সস রদয়দে িা থর্ত্রিি ক্রার মাধযদম, থর্উ ইয়ক্ন িার প্রথিদযাথগিামূলক্ অবস্থার্ 

উন্নি ক্রদব এবং িার মারু্ষদদর উন্নথির আদরা হবথশ সুদযাগ হপদি স ায়িা ক্রদব।   

 

অথফসটট্ আঞ্চথলক্ পথরষদদর দক্ষিাদক্ ক্াদজ লাগাদব, যা ক্ম নশত্রক্তর চাথ দা, প্রবণিা এবং 

সুদযাগ সম্পদক্ন স্থার্ীয় জ্ঞার্ ধরণ ক্দর। আঞ্চথলক্ ক্াউত্রিলগুথল প্রথিটট্ অঞ্চদলর ম ামারী-

পরবিী ক্ম নশত্রক্তর প্রদয়াজর্ীয়িা থচথিি ক্রার জর্য এক্টট্ "আঞ্চথলক্ ক্ম নশত্রক্তর িাথলক্া" 

তিথর ক্রদব। এটট্ এক্টট্ গাইি থ সাদব ক্াজ ক্রদব যখর্ ESD এবং আঞ্চথলক্ ক্াউত্রিলগুথল 

এই বেদরর হশদষর থদদক্ হয র্িভর্ অরু্দার্ হপ্রাগ্রামগুথল প্রদার্ ক্রা  দব িার আদবদর্গুথল 

পয নাদলাচর্া ক্রদব।   

   

এই প্রদচষ্টাদক্ অবগি রাখার জর্য, থর্উ ইয়ক্ন হেট্ - থবজদর্স ক্াউত্রিল অব থর্উ ইয়ক্ন হেট্ 

(Business Council of New York State) এর সাদি অংশীদার  দয় - বিনমাদর্র জটট্ল 

অি নর্ীথিদি সফল  ওয়ার জর্য ক্মীদদর হযসব দক্ষিা িাক্া আবশযক্ হস সম্পদক্ন এবং থর্উ 

ইয়ক্ন থক্ভাদব হক্াম্পাথর্গুদলার চাথ দা আদরা ভাদলাভাদব পূরণ ক্রার জর্য িার শ্রম শত্রক্তদক্ 

প্রস্তুি ক্রদি পাদর ও যিাযি স্থার্ প্রদার্ ক্রদি পাদর হস সম্পদক্ন বযবসা প্রথিষ্ঠার্গুদলার ক্াে 

হিদক্ গুরুেপূণ ন মিামি গ্র দণর জর্য এক্টট্ থবস্িৃি অর্লাইর্ জথরপ প্রস্তুি ক্দরদে। এই 

চাথ দা-হক্ত্রিক্ ক্ম নপদ্ধথি থর্উ ইয়দক্নর হেট্বযাপী ও আঞ্চথলক্ ক্মী উন্নয়র্ প্রদচষ্টাদক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.research.net%2Fr%2FBusinessWorkforce2022&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e9528b426b84e8fbf4108da2c6c682f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871141363139043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7ZUokLyBo8R9VaKJQEaYSU9Kp2iIKq%2Bn10IuN%2BZAgRM%3D&reserved=0


অবথ ি রাখার জর্য চাথ দাসম্পন্ন ক্ম নসংস্থার্ ও দক্ষিা সম্পদক্ন প্রকৃ্ি সমদয়র মিামদির 

অযাদক্সস পাওয়া থর্ত্রিি ক্রদব।   

    

কর্ম্বসাবলম্বেম্বিে ফান্সেং এর আম্বি্র্   

আঞ্চথলক্ ক্াউত্রিলগুথল এক্ত্রিি ি থবল অযাথিদক্শদর্র (Consolidated Funding 

Application, CFA) মাধযদম জমা হদওয়া প্রক্ল্পগুথল হকার ক্রদব, যা রাদজযর সংস্থাদর্র জর্য 

রাদজযর এক্ক্ আদবদর্ এবং বহু সংস্থার হপ্রাগ্রামগুথল অন্তভভ নক্ত ক্দর। অরু্দার্ ি থবদলর এবং 

ক্দয়ক্ িজর্ থবদযমার্ হপ্রাগ্রাম হিদক্ ট্যাক্স হেথিদট্র এক্টট্ সত্রিথলি পুদলর েরাথিি এবং 

সুথবর্যস্ত অযাদক্সস প্রক্দল্পর আদবদর্ক্ারীদদর প্রদার্ ক্রার জর্য এটট্ প্রস্তুি ক্রা 

 দয়দে। আঞ্চথলক্ ক্াউত্রিলগুথল প্রক্ল্পগুথল পয নাদলাচর্া ক্রদব এবং হকার প্রদার্ ক্রদব যা 

প্রথিফথলি ক্দর হয এক্টট্ প্রক্ল্প এক্টট্ অঞ্চদলর লক্ষয এবং হক্ৌশলগুথলর সাদি ক্িট্া 

সামঞ্জসযপূণ ন।   

   

এই প্রদচষ্টাগুথলদি আঞ্চথলক্ ক্াউত্রিলগুথলদক্ গাইি ক্রার জর্য, ESD REDC সদসযদদর জর্য 

িার বাথষ নক্ গাইিবুক্ প্রস্তুি ক্দরদে।   

   

2022 এর REDC গাইিবুক্ এবং REDC সদসযদদর জর্য উপলব্ধ অথিথরক্ত সংস্থার্গুথলর এক্টট্ 

িাথলক্া এখাদর্ অযাদক্সস ক্রা হযদি পাদর। CFA এখাদর্ উপলব্ধ; আদবদদর্র হশষ িাথরখ  ল 

শুেবার, জলুাই 29 থবক্াল 4ট্ায়। ওদপর্ এর্দরালদমন্ট হপ্রাগ্রামগুথল জলুাই 29 এর সময় সীমার 

অধীদর্ র্য় এবং ি বল হশষ র্া  ওয়া পয নন্ত চলমার্ থভথিদি আদবদর্ গ্র ণ ক্রা অবযা ি 

রাখদব।   

   

REDC প্রত্রেয়া স্থার্ীয় অি ননর্থিক্ চাথ দা পূরণ ক্দর এমর্ হক্ৌশলগি পথরক্ল্পর্া এবং ি থবদলর 

অগ্রাথধক্ার থবক্াশ ক্রার জর্য আঞ্চথলক্ হেক্দ াল্ডারদদর সমি নর্ ও ক্ষমিায়র্ অবযা ি 

রাদখ। আজ পয নন্ত, REDC ইথর্থশদয়টট্দভর মাধযদম, প্রথিটট্ অঞ্চদলর হক্ৌশলগি পথরক্ল্পর্ার 

সাদি সামঞ্জসযপূণ ন 9,200টট্রও হবথশ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট এবং সম্প্রদায় উন্নয়র্ প্রক্দল্প 7.5 থবথলয়র্ 

িলাদররও হবথশ অি ন প্রদার্ ক্রা  দয়দে।  

    

###   
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