
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ কাউবিল প্রবিম্ব াবগিার র্িম রাউণ্ড উম্ববাধর্ 

কম্বরর্  
  

10টি আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষদ (Regional Economic Development Council, REDC) 
অঞ্চম্বল রাউণ্ড IX 750 বমবলয়র্ ডলাম্বরর বিবে পরুস্কার প্রদার্ করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ কাউলিি উম্যামগর রাউণ্ড IX 
উমবাধর্ কমরর্, যার মাধযমম আর্ুষ্ঠালর্কভামে 2019-এর প্রলিমযালগিায় স্টেমের অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ 
সংস্থামর্ 750 লমলিয়মর্রও অ্লধক পুরস্কামরর প্রলিমযালগিা শুরু হয়। স্টম মামসর 1 িালরখ স্টর্মক 
আমে্র্কারীম্র জর্য কর্মসালিমেমেে ফালডং অ্যালিমকশর্ উন্মকু্ত হমে, যা েযেসা প্রলিষ্ঠার্, 
লমউলর্লসপযালিটি, অ্িাভজর্ক প্রলিষ্ঠার্ ও জর্সাধারণমক একটি আমে্মর্র মাধযমম কমনসংস্থার্ সলৃি 
ও কলমউলর্টি উন্নয়র্ প্রকল্পসমূমহর জর্য কময়ক েজর্ স্টেে-চালিি কমনসূলচ স্টর্মক সহায়িা স্টপমি 
সক্ষম করমে।  
  
"লরলজওর্াি ইমকার্লমক স্টেমভিপমমন্ট কাউলিি প্রলিয়াটি আমাম্র কলমউলর্টিমি রূপান্তরমূিক 
লেলর্ময়াগ ত্বরালিি কমরমে এেং স্টেেেযাপী স্থার্ীয় অ্র্নর্ীলিমক শলক্তশািী কমরমে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা যখর্ এই উদ্দীপর্াপূণন প্রলিমযালগিার র্েম রাউমড প্রমেশ করলে িখর্ আমরা 
আঞ্চলিক অ্ংশী্ালরত্ব উৎসালহি করমি এেং কময়ক ্শক ধমর এই অ্র্ননর্লিক পদ্ধলিসমূহ সলিয় 
রাখার জর্য স্টকৌশিগি লেলর্ময়াগ করমি এই সালেনক উম্যামগর প্রলি েরােমরর মিই অ্ঙ্গীকারেদ্ধ।"  
  
"পলরকল্পর্া শর্াক্ত করমি এেং স্টেে জমুে কলমউলর্টি গমে িুিমি লরলজওর্াি ইমকার্লমক 
স্টেমভিপমমন্ট কাউলিি স্থার্ীয় স্টর্িৃন েৃন্দ ও স্টেকমহাল্ডারম্রমক একলিি কমরমে", বলফম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবর্ ব াচুল, সমগ্র বেম্বের আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর বচয়ারমোর্, 
িম্বলর্। "লর্উ ইয়কন  REDC এর একটি অ্ংশ লহমসমে 10টি অ্ঞ্চমি অ্সাধারণ উন্নলি প্রিযক্ষ 
কমরমে। আমাম্র লর্জস্ব অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ প্রলিমযালগিার আমরকটি রাউমডর মাধযমম আমরা 
সম্প্ লেলর্ময়াগ ও ঊর্ধ্নমখুী স্টপ্ররণা সলৃি অ্েযাহি রাখলে।"  
  
REDC প্রলিয়াটি স্টেমের অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র পদ্ধলিমক উন্নিকরণ, ঊর্ধ্নমখুী আঞ্চলিক স্টকৌশি 
প্রণয়র্, অ্র্ননর্লিক প্রেৃলদ্ধ এেং স্টেমের িহলেি আমে্র্ প্রলিয়ার উন্নয়র্ অ্েযাহি রামখ। REDC 
প্রলিমযালগিা আেটি রাউমডর সমাপর্ামন্ত প্রলিটি অ্ঞ্চমির স্টকৌশিগি পলরকল্পর্ার সামর্ সামঞ্জসযপণূন 
7,300 এরও স্টেলশ কমনসংস্থার্ এেং কলমউলর্টি স্টেমভিপমমন্ট প্রকল্প সলৃির জর্য 6.1 লেলিয়র্ 



মালকন র্ েিামরর স্টেলশ পরুস্কার প্র্ার্ করা হময়মে, যা আর্ুমালর্কভামে পুমরা স্টেে জমুে একসামর্ 
230,000 এর অ্লধক কমনসংস্থার্ তিলর ও েজায় রাখমে।  
  
REDC প্রলিমযালগিার আেটি রাউমডর মাধযমম:  

• ওময়োর্ন লর্উ ইয়কন  REDC 781টি প্রকমল্পর জর্য 553.2 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ 
কমরমে;  

• লফঙ্গার স্টিক 856টি প্রকমল্পর জর্য REDC 656.6 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ কমরমে;  
• 655টি প্রকমল্পর জর্য সাউ্ার্ন টিয়ার REDC 613.3 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ 

কমরমে;  
• স্টসন্ট্রাি লর্উইয়কন  REDC র 708টি প্রকমল্পর জর্য 703.6 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ 

কমরমে;  
• স্টমাহক উপিযকা REDC 640টি প্রকমল্পর জর্য 615 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ কমরমে;  
• র্র্ন কালন্ট্র REDC 607 প্রকমল্পর জর্য 614.3 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ কমরমে;  
• কযালপোি অ্ঞ্চি REDC এর 813টি প্রকমল্প 588.9 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ কমরমে;  
• লমে-হােসর্ REDC 809টি প্রকমল্পর জর্য 647.8 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ কমরমে;  
• লর্উইয়কন  লসটি REDC 710 প্রকমল্পর জর্য 549.6 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ কমরমে; 

এেং  
• িং আইিযামডর REDC 791টি প্রকমল্পর জর্য 639.1 লমলিয়র্ মালকন র্ েিার লেিরণ 

কমরমে।  
  
রাউড IX এ প্রধার্ মূিধর্ ও েযাক্স-স্টিলেে িহলেি অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে যার সামর্ লে্যমার্ এমজলির 
লেলভন্ন ধরমর্র কমনসলূচসমহূ যুক্ত হময় প্র্ত্ত অ্মর্নর পলরমাণ স্টমাে প্রায় 750 লমলিয়র্ মালকন র্ েিামর 
পলরণি করমে। উচ্চমামর্র আঞ্চলিক অ্গ্রালধকারপূণন পলরকল্পর্াসমূহমক অ্র্নায়র্ করমি িহলেি ও 
েযাক্স স্টিলেে লমলিময় প্রধার্ িহলেমি 225 লমলিয়র্ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। োমজেটি স্টেে এমজলিসমূমহর 
লর্কে স্টর্মক 525 লমলিয়র্ মালকন র্ েিামরর স্টেলশ সম্প্ সংগ্রহ করমে যা CFA প্রলিয়ার মাধযমম 
েিন মার্ REDC পলরকল্পর্াসমূমহর সামর্ সঙ্গলি েজায় স্টরমখ কলমউলর্টি পুর্রুজ্জীলেিকরণ ও 
েযেসালয়ক প্রেৃলদ্ধমি সহায়িা করার জর্য প্রস্তুি রাখা হমে।  
  
2019 সামি আঞ্চলিক কাউলিমির অ্গ্রালধকারসমূমহর মমধয রময়মে:  

• স্টিসমমলকং এেং োউর্োউর্ পুর্রুদ্ধামর কলমউলর্টি লেলর্ময়াগমক সমর্নর্ প্র্ার্ করা;  
• ওয়াকন মফাসন স্টেমভিপমমন্ট ইলর্লশময়টিভমক সমর্নর্ প্র্ার্ করা;  
• লশশুমসো চালহ্া শর্াক্তকরণ ও সম্ভােয সমাধার্ তিলরমি স্থার্ীয় েযেসা ও কলমউলর্টিসমূমহর 

সামর্ কাজ করা;  
• এই অ্ঞ্চমির জর্য একটি অ্র্ননর্লিক ও পলরমেশ লেষয়ক র্যায়সঙ্গি স্টকৌশি প্রণয়র্ করা; 

এেং  
• স্টকৌশিগি অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরকল্পর্া এেং কর্মসালিমেমেে ফালডং অ্যালিমকশর্ (CFA) 

বারা অ্র্নায়র্কৃি প্রকল্পসমমূহর অ্গ্রগলি অ্র্ুসরণ করা।  



  
স্টকৌশিগি পলরকল্পর্া োস্তোয়মর্ প্রমণা্র্ার মাধযমম আঞ্চলিক িক্ষয অ্জন মর্র জর্য আঞ্চলিক 
কাউলিি, েযেসা, লশক্ষা প্রলিষ্ঠার্, স্থার্ীয় সরকার, অ্িাভজর্ক প্রলিষ্ঠার্ এেং অ্র্যার্য 
স্টেকমহাল্ডারম্রমক একমি কাজ করার জর্য আরও অ্র্ুপ্রালণি করা হয়। 2019 সামির CFA এর 
মাধযমম 10টি আঞ্চলিক কাউলিিমক প্রকল্প িহলেি প্র্ামর্র পাশাপালশ এই প্রলিমযালগিাটি সাফমিযর 
সামর্ স্টকৌশি োস্তোয়মর্ আঞ্চলিক কাউলিমির লেগি কমনক্ষমিা ও কামজর উপরও গুরুত্বামরাপ 
করমে। অ্র্ননর্লিক অ্গ্রগলি অ্জন মর্র জর্য REDC এেং কলমউলর্টির প্রলিলর্লধম্র মমধয অ্কৃলিম 
সহমযালগিা উৎসালহি করা গুরুত্বপূণন।  
  
2019 রাউন্ড IX এওয়াডন স  
2019 সামি আঞ্চলিক কাউলিিসমূহ িাম্র অ্ঞ্চমির জর্য অ্গ্রালধকার লহসামে লচলিি প্রকল্পসমূমহর 
জর্য 150 লমলিয়র্ পযনন্ত মূিধর্ িহলেি এেং 75 লমলিয়মর্র এক্সমিলসয়র েযাক্স স্টিলেমের জর্য 
প্রলিবন্দ্বীিা করমের্। একজর্ শীষনস্থার্ীয় কমনসম্পা্র্কারী উপালধ অ্জন মর্র জর্য এ েের ্শটি 
অ্ঞ্চি প্রলিমযালগিায় অ্ংশগ্রহণ করমে। পাাঁচটি শীষন কমনসম্পা্র্কারী অ্ঞ্চিমক এমপায়ার স্টেে 
স্টেমভিপমমন্ট (Empire State Development, ESD) মূিধর্ িহলেমি 100 লমলিয়র্ েিামরর 
একটি অ্ংশ প্র্ার্ করা হমে। োলক পাাঁচটি অ্ঞ্চিমক ESD মূিধর্ িহলেমি 50 লমলিয়র্ েিামরর 
একটি অ্ংশ প্র্ার্ করা হমে। পাশাপালশ, সমগ্র অ্ঞ্চমি েযেসাময় আকৃি করা ও প্রেৃলদ্ধ অ্জন মর্ 
সহায়িার জর্য প্রমিযক অ্ঞ্চিমক এক্সমিলসয়র েযাক্স স্টিলেমে 75 লমলিয়র্ েিামরর একটি অ্ংশ 
প্র্ার্ করা হমে।  
  
স্টসই সামর্, োউর্োউর্ লরভাইোিাইমজশর্ ইলর্লশময়টিমভর (Downtown Revitalization Initiative) 
মাধযমম শর্াক্তকৃি প্রকল্পসমূহ োস্তোয়মর্র জর্য প্রলিটি অ্ঞ্চিমক 10 লমলিয়র্ েিার প্র্ার্ করা হমে 
এেং 10টি অ্ঞ্চি স্টর্মক CFA এর মাধযমম জমাকৃি প্রকল্পসমূহ অ্র্যার্য স্টেে এমজলি িহলেি স্টর্মক 
525 লমলিয়র্ েিামরর অ্লধক িহলেি পাওয়ার স্টযাগযিা অ্জন র্ করমে।  
  
2019 সামির REDC গাইেেুক ও উপিভয লরমসাসনসমূহ http://www.regionalcouncils.ny.gov/ 
ওময়েসাইমে পাওয়া যামে। স্টম মামসর 1 িালরখ স্টর্মক আমে্র্কারীম্র জর্য CFA উন্মকু্ত হমে এেং 
শুিোর, 26 জিুাই লেকাি 4 ো পযনন্ত আমে্র্ করা 
যামে https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/।  
  
কর্ম্বসাবলম্বডম্বেড ফাবন্ডিং অোবিম্বকের্ পবরবচবি  
স্টেমের অ্র্ননর্লিক উন্নয়মর্র মমেি উন্নি করমি গভর্নর কুওমমার প্রমচিার একটি অ্ংশ লহমসমে 
অ্র্ু্ামর্র আমে্মর্র প্রলিয়ামক গলিময় এেং ত্বরালিি করার জর্য কর্মসালিমেমেে ফালডং 
অ্যালিমকশর্ (CFA) তিলর করা হময়লেি। স্টেমের সম্প্সমূহ স্টয পন্থায় েরাদ্দ করা আমে স্টসই 
পন্থায় এই CFA পদ্ধলি একটি গুরুত্বপূণন পলরেিন র্ লচলিি কমর, যা স্থার্ীয় অ্র্ননর্লিক উন্নলির 
চালহ্া পূরমণ আমিািন্ত্র হ্রাস এেং ্ক্ষিামক আরও স্টেলশ লর্লিি কমর। এই CFA অ্র্ননর্লিক 
উন্নয়র্ িহলেমি স্বিন্ত্র প্রমেশপর্ লহমসমে কাজ করমে, যার কারমণ সমিময়র জর্য স্টকার্ প্রলিয়া 
োোই আমে্র্কারীমক ধীমর ধীমর একালধক সংস্থা এেং উৎমসর মধয ল্ময় স্টযমি হমে র্া। একটি 
আমে্মর্র মাধযমম একালধক স্টেে িহলেি উৎমস প্রমেমশর জর্য অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ প্রকল্পগুমিা একটি 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


সহায়ক পদ্ধলি লহমসমে CFA স্টক েযেহার কমর, যা প্রলিয়ামক দ্রুিির, িুির্ামূিক সহজ এেং 
আমরা ফিপ্রসূ কমর িুমি। CFA সুলেধা স্টপমি, অ্র্গু্রহ কমর https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/ 
লভলজে করুর্।  
  
আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর (Regional Economic Development Councils, REDCs) 
বিষম্বয়  
আঞ্চলিক অ্র্ননর্লিক উন্নয়র্ পলরষ্ (REDC) উম্যাগ প্রাম্লশক লেলর্ময়াগ এেং অ্র্ননর্লিক 
উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমার ্লৃিভলঙ্গর একটি মূি উপা্ার্। 2011 সামি, গভর্নর কুওমমা িাম্র 
অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্লিক প্রেলৃদ্ধর জর্য ্ীর্নমময়া্ী স্টকৌশিগি পলরকল্পর্া লেকামশর জর্য 10 আঞ্চলিক 
পলরষ্ প্রলিষ্ঠা কমরলেমির্। কাউলিিগুলি স্থার্ীয় লেমশষজ্ঞ এেং স্টেকমহাল্ডারম্র েযেসা, একামেমী, 
স্থার্ীয় সরকার এেং স্টেসরকালর সংস্থাগুলির বারা গঠিি েযলক্তগি অ্ংশী্ালরত্ব। আঞ্চলিক 
কাউলিিগুলি একটি স্টগাষ্ঠী লভলত্তক, সেনলর্ম্ন পদ্ধলির অ্েস্থার্ এেং রাষ্ট্রীয় সম্প্গুলির জর্য 
প্রলিমযালগিামূিক প্রলিয়া স্থাপর্ কমর লর্উ ইয়মকন র চাকলর এেং অ্র্ননর্লিক প্রেৃলদ্ধর পমর্ 
লেলর্ময়ামগর পর্মক পুর্রায় সংজ্ঞালয়ি কমরমে। আঞ্চলিক পলরষম্র আরও িমর্যর জর্য, 
http://www.regionalcouncils.ny.gov/ স্ট্খুর্।  
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