
 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 11/23/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

আঞ্চবক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সি উম্ব্োম্বগর রাউন্ড XII এর জর্ে গভর্ নর 

হাকম্বর 68 বমবয়র্ মাবকনর্ ডাম্বররও হববল বরাে হ্ওয়ার হঘাণা  

  

অরু্ম্বমাব্ি পুরস্কাম্বরর প্রিম বোম্বে 74টি বর্ম নাম্বণর জর্ে প্রস্তুি প্রকল্প অন্তভভ নক্ত  

  

এখর্ পয নন্ত অরু্্ার্প্রাপ্তম্ব্র মূ্পণ ন িাবকা এখাম্বর্ াষা মাবফ  

  

  

গবন য ক্যাথথ হাক্র আজ হঘালণা ক্বযবেন হম থনউ ইষক্ হেটফযাী 74টট প্রক্বে াষতায 

জনয আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নষন ক্াউন্সির উবদযাবগয (Regional Economic Development 

Council initiative) ভাধযবভ 68 থভথরষন ডরাবযয হফথ ফযাদ্দ প্রদান ক্যা বষবে। XII যাউবে 

এম্পাষায হেট হডববরবভন্ট (Empire State Development)-এয তযপ হথবক্ ভূর ভূরধন 

অনুদান এফং টযাক্স-হেথডট তথফর অন্তবভ ক্ত থের, মা ক্থভউথনটটয তাৎক্ষথণক্ প্রবষাজনগুথরবক্ 

ভথ ন ক্যায জনয এক্টট ধাযাফাথক্ এফং প্রথতবমাথগতাভূরক্ থবথিবত উরবয ক্যা বষথের। 

অথ াষন প্রথতটট অঞ্চহরয হক্রগত রক্ষযগুথরয াবথ াভঞ্জযূণ  প্রবাফারী প্রক্েগুথরবক্ 

ভথ ন ক্যবফ। এম্পাষায হেট হডববরবভন্ট অনুদাবনয জনয আবফদন ক্যায ুবমাগ উনু্মক্ত 

যবষবে, এফং তথফর পুথযবষ মাষায আগ ম ন্ত চরভান থবথিবত আবফদনগুবরা ম াবরাচনা 

ক্যা বফ। হেট  অঞ্চবরয অথ ননথতক্ উন্নষন ম্পথক্ত অগ্রাথধক্াযগুবরায াবথ ঙ্গথতূণ  

ন্সক্তারী থনভ াণক্াজ শুরুয জনয প্রস্তুত প্রক্ে থনবষ আবফদনক্াযীযা ক্নবাথরবডবটড পান্সেং 

আবফদন এয ভাধযবভ আবফদন ক্যবত াযবফন।  

  

গভর্ নর হাক বম্বর্, "আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নষন ক্াউন্সিরগুবরায ভাধযবভ, আভযা থনউ 

ইষক্ জবু হক্রগত থফথনবষাগ অফযাত যাখথে মা প্রথতটট ক্থভউথনটটয ীল  অগ্রাথধক্াযপ্রাপ্ত 

থফলষগুবরা াবথ াভঞ্জযূণ ।" "এই যফতঅ যাউবেয অনুদানগুবরা হঘালণা ক্যবত হবয 

আথভ গথফ ত হমগুবরা হেক্বাল্ডাযগণ ক্তত ক্ ুাথয ক্যা বষথের মাযা তাবদয প্রথতথনথধত্ব 

ক্যা অঞ্চবর ফফা  ক্াজ ক্বয৷ এই থফথনবষাগ থনউ ইষক্ফাীবদয জনয আবযা হফথ ুবমাগ 

থনন্সিত ক্যবত াাময ক্যবফ, অথ ননথতক্ উন্নষনবক্ ত্বযাথিত ক্যবফ এফং আভাবদয হেট জবু 

ক্থভউথনটটয বথফলযত াপরযবক্ হফগফান যাখবফ।"  

  

আঞ্চবক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সিগুম্বার ভাপবি হফম্বির্োন্ট গভর্ নর অোম্বন্তাবর্ও 

হডগাম্বডা বম্বর্, "থনউ ইষক্ হেট এভন প্রক্েগুবরাবত থফথনবষাগ অফযাত হযবখবে মা 

আভাবদয ভাভাযী যফতঅ ুনরুদ্ধাযভূরক্ ক্াম েভবক্ আবযা হফথ াষতা ক্যায জনয নতভ ন 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregionalcouncils.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FREDC_Round_12_Award_Booklet.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0e972436e8d1491d634008dacd8a6baa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048291768406313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F67ng%2FZklZzxd1pffkh%2BDC2ACo1TzZaVUmdfLJCG6Yw%3D&reserved=0
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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%7C0e972436e8d1491d634008dacd8a6baa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048291768406313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ms0OJdYv9aFQtBAWdb3LqR77v7xYJjibYiOnU%2FuzhPk%3D&reserved=0


থফথনবষাগ তটি ক্যবফ এফং অথ ননথতক্ প্রফতন্সদ্ধ ঘটাবফ।" "আভাবদয অথ ননথতক্ উন্নষবনয জনয 

ঐক্াথন্তক্ উবদযাগ - হমটট অন্তবভ ন্সক্তভূরক্, বমাথগতাভূরক্ এফং অঞ্চর-হক্ন্সিক্ - ক্াজ 

ক্যবে, এফং আথভ হেট জবু থফথবন্ন ক্থভউথনটটয ভবধয াবতনাবত পরাপর হদবখথে৷ 

অনুদাবনয এই ফ বল ধাটট হাববর-হযথড (ফ-ভাবয) প্রক্েগুবরাবক্ াষতা ক্যায 

ভাধযবভ হই প্রবচিাগুবরাবক্ আবযা এথগবষ থনবষ মাবফ হমগুবরা আভাবদয হেট এফং আঞ্চথরক্ 

অথ নীথতবক্ আবযা দ্রুত ত্বযাথিত ক্যবফ।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভপম্বমম্বন্টর হপ্রবম্বডন্ট, প্রধার্ বর্ব নাী কম নকিনা (CEO) এবং 

কবমলর্ার হাপ র্াইি বম্বর্, "আভাহদয হেবটয অথ নীথতয হক্ষবে আঞ্চথরক্ ক্াউন্সিরগুবরা 

এক্টট ন্সক্তারী অথ ননথতক্ চারক্ থববফ ক্াজ ক্বয চরবে৷ এই অনুদানগুবরা এভন 

প্রক্েগুবরাবক্ প্রথতথনথধত্ব ক্বয মা প্রথতটট অঞ্চবরয দতশতা প্রদ ন ক্বয এফং হেট জবু স্থানীষ 

অথ নীথতবক্ রূান্তথযত ক্যবত এক্টট দীঘ  বথ থনবষ মাবফ।"  

  

প্রথতটট আঞ্চথরক্ ক্াউন্সির তাবদয প্রক্বেয প্রস্তুথত এফং প্রথতটট অঞ্চবরয হক্রগত থযক্েনা 

অনুমাষী াভঞ্জযতায ক্াযবণ প্রক্বেয এই প্রথভ ধাটট ুাথয ক্বযথের। উবেখবমাগয 

প্রক্েগুবরায ভবধয যবষবে:  

  

 কাইি হর্ে (রাজধার্ী অঞ্চ) - 1,600,000 মাবকনর্ ডার ESD অরু্্ার্: ক্াইট 

হনে থযবজনাবযন ক্যাথটার প্রবজক্ট এক্টট দুই-এক্বযয প্রাক্তন ইোথিষার াডন 

থযবাযফ্রন্ট হপ্রাাটটবক্ থক্ষা, মুফ ক্ভ ংস্থান, থযবফগত নযাষথফচায এফং থেক্রায 

জনয এক্টট ক্যাম্পাব রূান্তথযত ক্যবে। ক্যাম্পাটট াডবনয 2ষ ষাবডয 

আবাব মুফ হনতত ত্ববক্ রারন ক্যায এফং ক্থভউথনটট, প্রজন্ম  ংস্থাগুবরায ভবধয 

ম্পক্বক্ অনুঘটক্ ক্যায হক্ষে থববফ এক্টট হক্িস্থর বষ ক্াজ ক্যবফ। এটটবত 

এক্টট ক্াফ ন থনযবক্ষ বফন, ইববন্ট হে, থগ্রনাউ এফং ফযাক্ আক্াবয আউটবডায 

ুথফধা থাক্বফ।  

  

 অোডভািড হমাির অোন্ড ড্রাইভ মোরু্ফোকোবরং (হন্ট্রা বর্উ ইয়কন) - 

1,300,400 মাবকনর্ ডার ESD অরু্্ার্, 325,000 মাবকনর্ ডার এক্সম্ববওর 

জব িোক্স হেবডি: অযাডবািড হভাটয অযাে ড্রাইব দুইটট নতভ ন 

ভযানুপযাক্চাথযং রাইন মুক্ত ক্বয এফং ইে থযাথক্উজ, বনাোগ ক্াউথন্টবত তায 

ফতভান পযাথথরটটগুবরা আবগ্রড  প্রাথযত ক্যায ভাধযবভ এয উৎাদন ক্ষভতা 

ম্প্রাাথযত ক্যবফ। প্রক্েটট থনবনাক্ত দুইটট গুরুত্বূণ  উদীষভান উৎাদন প্রমুন্সক্তবত 

AMD-হক্ হনতত ত্ব প্রদান ক্যবফ: নফাষনবমাগয ন্সক্ত হক্ন (উইেথভর এনান্সজ) এফং 

মানফান (ফা, হডথরবাথয ট্রাক্, অপ-হযাড থনভ াবণয মানফান ইতযাথদ) এয ফতৎ-

ট্রযাক্ন ফযফস্থাষ থফদুযতাষন।  

  



 হরােবং হমবডম্বক এক্সপার্লর্ (বফঙ্গার হক) - 1,500,000 মাবকনর্ ডার ESD 

অরু্্ার্, 227,000 মাবকনর্ ডার এক্সম্ববওর জব িোক্স হেবডি: হযাচথরং 

হভথডবক্র হযাবচোয, হযাচথরং হভথডবক্র পযাথভথরয নথ  আবভথযক্ান ফ্ল্যাগথ 

পযাথথরটট েভফধ ভান ভাথক্ন হভথডবক্র থডবাইবয চাথদাবক্ আবযা বাবরাবাবফ 

থযবফন ক্যায জনয ম্প্রাথযত বে। যোচব্টায প্মাথরথটথ ভবডথক্বর ডথবাই 

ইনবজক্ন হভান্সল্ডং এফং অযাবম্বর ফাজাবয ীল  ম াবষ যবষবে। তথফরটট হযাবচোয / 

হগট এরাক্াষ এক্টট নতভ ন হযাচথরং পযাথথরটট মুক্ত ক্যবত াষতা ক্বয এফং 

ফতভাবনয থফবল থিন রুভ ক্ষভতায ক্াম েভবক্ ম্প্রাথযত ক্বয।  

  

 াইফ WORC WORCForce ইবর্বলম্বয়টিভ (ং আইোন্ড) - 735,000 মাবকনর্ 

ডার ESD অরু্্ার্: WORC হপা  হন্টায ততথয ক্যবত রাইপ WORC এক্টট 

থফন্সল্ডং ংস্কায ক্যবফ। নতভ ন হপ্রাগ্রাভটট থফবল চাথদাম্পন্ন ফযন্সক্তবদয তাবদয ক্থরং 

নাক্ত ক্যবত, ক্থভউথনটটয এক্টট দতশ অনুবূথত উববাগ ক্যবত এফং আবযা আনবেয 

াবথ ফা াঁচবত াাময ক্যবফ। হক্িটট থযবটইর এনবাষযনবভন্ট, ক্ম্পম্পউটায রযাফ, 

স্বষংন্সেষ হদাক্ান, হাদায থবথিক্ যান্নাঘয এফং ক্ভ বক্ষবেয দক্ষতা প্রচায ক্বয এভন 

অনযানয হটটং  এক্াথধক্ ফতথিভূরক্ প্রথক্ষণ হক্ি থদবষ ম্পিত ক্যা বফ। এটট 

থফবল হক্াবনা হথভনায এফং ইবববন্টয জনয এক্টট স্থান থববফ ক্াজ ক্যবফ।  

  

 ্ে বমল্ক ফোক্টবর (বমড-াডর্) - 1,500,000 মাবকনর্ ডার ESD অরু্্ার্: থভল্ক 

পযাক্টথয বরা অবযঞ্জ ক্াউথন্টয ষাবল্ডন গ্রাবভ অফথস্থত আইক্থনক্ হফাবডন থভল্ক 

ক্নবডনাথযয এক্টট অথববমান্সজত ুনঃফযফায। 1884 াবর থনথভ ত, 20 এক্বযয 

হপ্রাাটট হমটট থভল্ক পযাক্টথযবত থযণত বফ তাবত ভান্সজত ইবটয গা াঁথথন  12টট ংরগ্ন 

ইবটয ক্াঠাবভা যবষবে মা এখন আগুন  অফবরায ক্াযবণ ধ্বংপ্রাপ্ত। ক্াযখানায 

ধ্বংাফববলয ভবধয শ্বা হনষায ভষ, অথববমান্সজত ুনঃফযফায ক্থভউথনটটয 

াাাথ ভ্রভণক্াযীবদয ফফা, ক্াজ এফং হখরাধুরায জনয এক্টট অতযাধুথনক্ আত্ম-

থনবযীর হোট গ্রাভ প্রথতষ্ঠা ক্যবফ। থভল্ক পযাক্টথয বরা এক্টট ষাইনাথয/থডথেরাথয 

এফং ফুটটক্ হাবটর হমখাবন হাবটর রুভ, ফথধ ত থাক্ায ুইট, হযবতাযা াঁ, এক্টট ন্সজভ, ো 

এফং খুচযা হদাক্ান থাক্বফ।  

  

 হমাাক বফি অম্বিাম্বমলর্ ইম্প্রুভম্বমন্ট (হমাাক ভোব) - 300,000 মাবকনর্ 

ডার ESD অরু্্ার্: Mohawk Lifts, LLC., আভোযডাভ, ভন্টবগাভাথয ক্াউথন্টবত 40 

ফেবযয হফথ ভষ ধবয হথব থডউটট অবটা থরপট-এয ক্থভউথনটটবত ীল স্থান ধবয 

হযবখবে। হভাাক্ থরপট উৎাদন যঞ্জাভ এফং প্রন্সেষাক্যণ (তাবদয প্রন্সেষাষ 

অবটাবভন মুক্ত ক্বয, থেবরয ক্াটটং/ফাথন ং হটথফর আবডট ক্বয, উাদান যােথরং 

এফং বষন্সল্ডং াষক্ যঞ্জাভগুবরাবত থফথনবষাগ ক্বয এফং উৎাদনীরতা  দক্ষতা 

ফাাবত এক্টট নতভ ন ক্াযখানায হফ্ল্ায হরআউট ততথয ক্বয) ফযফস্থা আবডট ক্বয এয 

ক্াম েভ ফতন্সদ্ধ ক্যবফ। এই উন্নষনগুবরা ভাবক্ট হষায ফতন্সদ্ধ এফং উাদান যােথরং 



থডথিথফউন থরপবট উন্নথত, ইন্সঞ্জথনষাথযং টটভ ক্তত ক্ ম্প্রথত থফক্থত ীল স্থানীষ 

প্রমুন্সক্তয াবথ প্রথতবমাথগতাভূরক্ ুথফধায এক্টট হক্ষে এফং নতভ ন ভতন্সদ্ধবক্ হফগফান 

ক্যায জনয তাবদয ক্ভ ন্সক্ত ফতন্সদ্ধবক্ াষতা ক্যবফ।  

  

 র্োলর্া ব্ল্োক বিম্বয়িার বভকিবর হডম্বভপম্বমন্ট প্রম্বজক্ট (বর্উ ইয়কন বটি) - 

2,500,000 মাবকনর্ ডার ESD অরু্্ার্: াবর বভ ঐথতাথক্ নযানার ব্ল্যাক্ থথবষটায 

এক্টট নতভ ন হমথ-ফযফাবযয উন্নষন হক্ি বে। ব্ল্যাক্ ন্সেবষটটববদয জনয জাষগা 

প্রদাবনয রবক্ষয ড. ফাযফাযা অযান টটষাবযয 1968 াবরয দতটিবথঙ্গ হথবক্ জন্ম হনষা এই 

প্রক্েটট এক্টট আট ক্ভবেবক্সয অং থাবফ বযয ফবচবষ দীঘ স্থাষী ব্ল্যাক্ 

থথবষটাবযয জনয এক্টট অতযাধুথনক্, স্থাষী ফাথ যফযা ক্বয মায ভবধয খুচযা ফযফা, 

হয্টভ বযন্ট এফং থভশ্র আবষয অযাাটবভন্ট অন্তবভ ক্ত যবষবে।  

  

 িাউম্বজন্ড আইোন্ড ওয়াইর্াবর ফোববটি এক্সপার্লর্ (র্ি ন কাবন্ট্র) - 86,000 

মাবকনর্ ডার ESD অরু্্ার্, 152,890 মাবকনর্ ডার এক্সম্ববওর জব িোক্স 

হেবডি: হজপাযন ক্াউথন্টয আবরক্জান্সিষা উাগবয অফথস্থত থাউবজে 

আইরযাে ষাইনাথয ফতভান ফাজাবযয চাথদা হভটাবত তায ষাইন এফং ষাইন স্লাথ 

উৎাদন ক্ষভতা ম্প্রাথযত ক্যবফ। ষাইনাথযটট তায ভযানুষার াউচ বথত প্রন্সেষাটট 

ম াষেবভ ভাপ্ত ক্যবফ এফং এটট এক্টট স্বষংন্সেষ াউচ থপথরং ক্াম েভ থদবষ হটট 

প্রথতস্থান ক্যবফ। এই ম্প্রাযণভূরক্ ক্াম েভটট হেবটয ফবচবষ উন্নত ষাইন 

াউথচং ক্ষভতা ততথয ক্যবফ এফং হক্াম্পাথনটটবক্ তায যফযা তঙ্খবর আবযা হফথ 

থনষন্ত্রণ ক্যায ুবমাগ হদবফ।  

  

 হবে হবভ বর্উ ইয়কন প্রম্বজক্ট (াউ্ার্ ন টিয়ার) - 3,200,000 মাবকনর্ ডার ESD 

অরু্্ার্: হফে হফব, LLC. অযারবক্ারমুক্ত এফং অযারবক্ারভুক্ত ানীষগুবরায জনয 

হক্া-যাথক্ং, উাদান হাথ ং, হোবযজ এফং ব্র্যাে থফতযণ ফযফস্থা যফযা ক্বয। 

ফতভাবন হনথরবাথনষাষ অফথস্থত, হফেবফব থনউ ইষক্ হেবট এক্টট পযাথথরটট 

স্থান ক্যবফ। এয ক্াম েভবক্ স্থানান্তথযত ক্যায জনয, হফে হফব টটগা ক্াউথন্টবত 

মন্ত্রাথত  যঞ্জাভ এফং আফাফে  থপক্সচায েষ  এক্টট ইজাযাক্ত ত 

পযাথথরটটয ংস্কাযভূরক্ ক্াজ ম্পন্ন ক্যবফ৷  

  

 হবেম্বফ হডম্বকায়ািনার োইল্ড অোডম্বভাম্বকব হন্টার (ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন) 

- 2,000,000 মাবকনর্ ডার ESD অরু্্ার্: হফে হরপ থফবথবযার হরথ, বষোন  

থনউ ইষবক্য ক্থভউথনটটয আচযণগত স্বাস্থয থফলষক্ ফতিভ হফাদানক্াযী, ফাবপবরা 

নাষাগ্রা হভথডবক্র ক্যাম্পাবয 899 হভইন থিট ংস্কায ক্যবফ। হক্বি অফথস্থত 

পযাথথরটটটট হফেবরবপ চাইল্ড অযাডববাবক্থ হন্টাযবক্ স্থানান্তথযত এফং ম্প্রাথযত 

ক্যায ুবমাগ হদষায াাাথ এটট উক্ত এরাক্ায ভত থশুবদয থযবলফা প্রদান 



ক্যবত ক্ষভ ক্যবফ। এই পযাথথরটটবত এক্টট ক্থভউথনটট থফলষক্ প্রথক্ষণ হক্ি 

থাক্বফ মা ক্ভ ন্সক্ত উন্নষন প্রবচিাষ াাময ক্যবফ।  

  

আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নষন ক্াউন্সিবরয প্রন্সেষা স্থানীষ অথ ননথতক্ চাথদা ূযণ ক্বয এভন 

হক্রগত থযক্েনা এফং তথফবরয অগ্রাথধক্ায থফক্া ক্যায জনয আঞ্চথরক্ 

হেক্বাল্ডাযবদয ভথ ন  ক্ষভতাষন অফযাত যাবখ। আজ ম ন্ত, আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ 

উন্নষন ক্াউন্সির উবদযাবগয ভাধযবভ, প্রথতটট অঞ্চবরয হক্রগত থযক্েনায াহথ 

াভঞ্জযূণ  9,300টটয হফথ ক্ভ ংস্থান তটি এফং ক্থভউথনটট উন্নষন প্রক্বে 7.6 থফথরষন 

ভাথক্ন ডরাবযয হফথ অথ  প্রদান ক্যা বষবে।  

  

কর্ম্বাবম্বডম্বিড ফান্সন্ডং এর আম্বব্র্ ম্পম্বকন  

অনুদাবনয জনয আবফদবনয প্রন্সেষাবক্ জতয  ত্বযাথিত ক্যায উবদ্দবয ক্নবাথরবডবটড 

পান্সেং এয আবফদন ততথয ক্যা বষবে। ক্নবাথরবডবটড পান্সেং এয আবফদন প্রন্সেষা হেবটয 

ংস্থানগুবরা ফযাদ্দ ষায উাবষ এক্টট হভথরক্ থযফতন এবন থদবষবে, মা স্থানীষ অথ ননথতক্ 

উন্নষবনয চাথদাগুবরা ূযবণ অবক্ষাক্ত ত ক্ভ আভরাতাথন্ত্রক্ জটটরতা  অথধক্তয 

ক্াম ক্ষভতা থনন্সিত ক্যবে। ক্নবাথরবডবটড পান্সেং এয আবফদন অথ ননথতক্ উন্নষন 

তথফবরয এক্ক্-এথি বষন্ট থববফ ক্াজ ক্বয, মা আবফদনক্াযীবদয মাবত হক্াবনা ভিষ 

দ্ধথত ফযতীত এক্াথধক্ ংস্থা  উৎবয ভবধয ধীবয ধীবয হনথববগট ক্যবত না ষ হটা থনন্সিত 

ক্বয। এখন, অথ ননথতক্ উন্নষন প্রক্েগুবরা এক্টট আবফদবনয ভাধযবভ এক্াথধক্ হেট 

তথফবরয উৎ অযাবক্স ক্যায জনয ক্নবাথরবডবটড পান্সেং এয আবফদন-হক্ এক্টট াবাট 

হভক্াথনজভ থববফ ফযফায ক্বয থাবক্, মা প্রন্সেষাটটবক্ আবযা হফথ দ্রুত, জতয,  আবযা 

হফথ উৎাদনভুখী ক্বযবে। ক্নবাথরবডবটড পান্সেং এয আবফদন ম্পবক্ এখাবন আবযা 

জানুন।  

  

আঞ্চবক অি ননর্বিক উন্নয়র্ কাউন্সি ম্পম্বকন  

আঞ্চথরক্ অথ ননথতক্ উন্নষন ক্াউন্সির উবদযাগ হেবটয থফথনবষাগ  অথ ননথতক্ উন্নষবনয 

জনয হেবটয প্রবচিায এক্টট গুরুত্বূণ  উাদান। 2011 াবর, স্ব স্ব অঞ্চবরয অথ ননথতক্ 

ভতন্সদ্ধয জনয দীঘ বভষাদী হক্রগত থযক্েনা প্রণষবনয উবদ্দবয 10টট আঞ্চথরক্ ক্াউন্সির 

প্রথতষ্ঠা ক্যা ষ। ক্াউন্সিরগুথর স্থানীষ থফবলজ্ঞ এফং হেক্বাল্ডাযবদয ফযফা, এক্াবডভী, 

স্থানীষ যক্ায এফং হফযক্াথয ংস্থাগুথরয দ্নাযা গটঠত ফযন্সক্তগত অংীদাথযত্ব। আঞ্চথরক্ 

ক্াউন্সিরগুথর এক্টট হগাষ্ঠী থবথিক্, ফ থনন দ্ধথতয অফস্থান এফং যাষ্ট্রীষ ম্পদগুথরয জনয 

প্রথতবমাথগতাভূরক্ প্রন্সেষা স্থান ক্বয থনউ ইষবক্য চাক্থয এফং অথ ননথতক্ প্রফতন্সদ্ধয বথ 

থফথনবষাবগয থবক্ ুনযাষ ংজ্ঞাথষত ক্বযবে। regionalcouncils.ny.gov এ আবযা জানুন।  
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