
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 175 বমবলয়র্ ডলার িোম্বয় শ্রমেবি উন্নয়র্ উম্ব্োগ (WORKFORCE 
DEVELOPMENT INITIATIVE) চাল ুকম্বরম্বের্  

  
আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পর্নম্ব্র মাধ্েম্বম সংযিু অর্নায়ম্বর্র আম্বি্ম্বর্র সমু্বযাগ প্রম্বিেক 

বর্উইয়কন াম্বরর জর্ে অর্ননর্বিক সমু্বযাগ তিবরর লম্বযে প্রণীি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ শ্রমশক্তি উন্নয়র্ উম্যাগ চালুর ঘ াষণা ক্ত্ময়মের্ যার আওতায় 
ঘেটজমুে শ্রমশক্তি উন্নয়মর্র জর্য 175 ক্তমক্তলয়র্ ডলার ক্তিক্তর্ময়াগ করা হমি। এর উমেশয হমে 
ঘকৌশলগত আঞ্চক্তলক উম্যাগগুমলামক সহায়তা করা যার মাধ্যমম িযিসা প্রক্ততষ্ঠার্গুমলার স্বল্প-ঘময়া্ী 
শ্রমশক্তির চাক্তহ্া পূরণ হমি, আঞ্চক্তলক ঘমধ্ার সরিরাহ িােমি, স্থার্ীয় শ্রমশক্তি প্রক্ততষ্ঠার্গুমলার 
র্মর্ীয়তা ও অ্ক্তভমযাজর্ ক্ষমতা িােমি, ক্তশক্ষার্িীশ হওয়ার সুমযাগ িৃক্তি পামি, এিং িধ্নর্শীল 
ক্তশল্পকারখার্াগুমলার ্ী নমময়া্ী চাক্তহ্া পূরণ হমি। এোোও এইসি তহক্তিল র্ারী, যুি, এিং 
কযাক্তরয়ার অ্গ্রসর করমত উমেখমযাগয িাধ্ার সমু্মখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্র্ননর্ক্ততক ক্তর্রাপত্তা 
উন্নত করমত ঘর্ওয়া প্রমচষ্টামকও সমর্নর্ করমি।  
  
"আমাম্র এটা ক্তর্ক্তিত করমত হমি ঘয আজমকর শ্রমশক্তি ঘকিল িতন মার্ চাকক্তরর জর্যই প্রস্তুত 
র্য়, িরং আগামী ক্ত্মর্র কামজর জর্যও প্রস্তুত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "শ্রমশক্তি উন্নয়র্ 
উম্যাগ ঘেমটর ভক্তিষযত প্রিৃক্তি ক্তর্ক্তিত করার এিং 21 শতমকর অ্র্নর্ীক্ততমত ক্তর্উইয়কন ারম্র সফল 
হমত সহায়তা করার আমরকটি উমেখমযাগয প্মক্ষপ।"  
  
"শ্রমশক্তি উন্নয়মর্ ক্তিক্তর্ময়াগ িযক্তি শ্রক্তমকম্র ঘেট জমুে ক্তিক্তভন্ন ক্তশমল্প চাকক্তরর জর্য প্রময়াজর্ীয় 
্ক্ষতা প্র্ামর্র জর্য আিশযক", ললফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ল াচুল, সমগ্র লেম্বের আঞ্চবলক 
অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরর্ম্ব্র (Regional Economic Development Councils, REDC) 
লচয়ারমোর্, িম্বলম্বের্। "শ্রম িাজামরর চাক্তহ্াগুক্তল িজায় রাখার জর্য, ক্তর্উইয়মকন  ্ক্ষতামূলক 
ফাাঁক িন্ধ করমত ক্তর্ময়াগকারীম্র জর্য একটি প্রক্ততভার পাইপলাইর্ ততক্তরর জর্য উন্নত উৎপা্র্, 
স্বাস্থযমসিা এিং শক্তি উৎপা্র্ কমীম্র প্রক্তশক্ষমণর পর্ পক্তরচালর্া করমত হমি। শ্রমশক্তি উন্নয়র্ 
প্রক্ততমযাক্তগতা ্ক্ষ প্রক্তশক্ষকম্র খুাঁমজ ঘির করমি যামত আমাম্র কক্তমউক্তর্টিমত ভামলা ঘিতমর্র 
চাকক্তরর জর্য প্রক্তশক্ষমণর িযিস্থা করা যায়, এটি আমাম্র অ্র্নর্ীক্ততমক সামমর্র ক্ত্মক এক্তগময় ক্তর্ময় 
যামি।"  
  
2018 সামলর জার্য়ুাক্তর মামস গভর্নর কুওমমা ক্তর্উইয়কন  ঘেমটর শ্রমশক্তি উন্নয়র্কমল্প শ্রমশক্তি 
উন্নয়র্ উম্যাগটি চালরু ঘ াষণা ক্ত্ময়মের্। এই র্তুর্ সংযুি অ্র্নায়র্ আমি্র্ (Consolidated 
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Funding Application, CFA) শ্রমশক্তি উন্নয়র্ উম্যাগ-এর একক প্রমিশ পর্ ক্তহমসমি কাজ করমি। 
এোো, ঘেমটর 10টি আঞ্চক্তলক অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ কাউক্তিল স্ব-স্ব অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্ক্ততক ও শ্রমশক্তি 
উন্নয়র্ পক্তরকল্পর্ার সামর্ সঙ্গক্ততপূণন প্রকল্প সুপাক্তরমশর ঘক্ষমে গুরুত্বপূণন ভূক্তমকা পালর্ করমি। 
REDC-এর মাধ্যমম অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ তহক্তিমলর িণ্টর্ একটি পরীক্তক্ষত ও সফল মমডল যা ক্তর্জ-
ক্তর্জ অ্ঞ্চমলর ভক্তিষযত পক্তরকল্পর্ায় উচ্চক্তশক্ষা, ক্তশল্প ও সরকাক্তর ঘর্তাম্রমক পক্তরকল্পর্ায় অ্ন্তভূন ি 
কমর র্ামক। REDC প্রক্তিয়ার আটটি রাউমের পমর, প্রক্ততটি অ্ঞ্চমলর ঘকৌশলগত পক্তরকল্পর্ার সামর্ 
সামঞ্জসযপূণন 7,300 এরও ঘিশী চাকক্তরর সৃক্তষ্ট কমরমে এিং কক্তমউক্তর্টি ঘডমভলপমমন্ট প্রকল্পগুক্তলর 
জর্য 6.1 ক্তিক্তলয়র্ মাক্তকন র্ ডলামররও ঘিক্তশ পুরস্কার প্র্ার্ করা হময়মে, যা 230,000 এরও ঘিক্তশ 
চাকক্তর ততক্তর ও িজায় রাখমত সক্ষম। শ্রমশক্তির ক্তিক্তর্ময়ামগর জর্য একটি র্তুর্ CFA প্রক্ততষ্ঠা এই 
ঊর্ধ্নমূখী পক্তরকল্পর্ার সাফমলযর উপর ক্তর্ক্তমনত।  
  
এম্পায়ার লেে লডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) লপ্রবসম্বডন্ট, বচফ একম্বজবকউটিভ 
অবফসার এিং কবমের্ার  াওয়াডন  লজমবি িম্বলর্, "আমাম্র অ্র্ননর্ক্ততক ক্তিকামশর সামর্ সামর্ 
শ্রমশক্তি উন্নয়র্ উম্যাগটি জাক্ততর জর্য একটি মমডল ততক্তর করমি যা ক্তর্উইয়মকন র অ্ক্তধ্িাসীম্র 
চাকক্তরর িাজামর প্রক্ততমযাক্তগতা-সক্ষমতা প্র্ার্ করমি, কারণ চাকক্তরর িাজার ক্তর্য়ত পক্তরিতন র্শীল 
এিং আরও ঘিক্তশ প্রক্ততমযাক্তগতা-মূলক হময় উঠমে।"  
  
বর্উ ওয়াকন  লেে বডপােন ম্বমম্বন্টর শ্রম কবমের্ার রিােন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "প্রযুক্তিগত উন্নয়র্ ও 
র্তুর্ প্রজমের ঘভািাগণ আমাম্র চাকক্তরর ধ্রর্মক দ্রুত ি্মল ক্ত্মে। সরকার ক্তর্ক্তিত করমে ঘয 
ক্তর্উইয়কন  শ্রমশক্তি উন্নয়মর্র র্তুর্-র্তুর্ ধ্ারণায় ঘজার ঘ্ওয়ার মাধ্যমম এসি রূপান্তমরর 
চযামলঞ্জগুমলা সরাসক্তর ঘমাকামিলার জর্য প্রস্তুত।"  
  
SUNY-র চোম্বেলর বিবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "উচ্চমার্সম্পন্ন ক্তশক্ষা প্র্ার্ ও ক্তশক্ষার্ীম্রমক 
ভক্তিষযমতর প্রক্ততমযাক্তগতামলূক চাকক্তরর জর্য প্রস্তুত করা SUNY-র মূল লক্ষয এিং এই উম্যাগটি 
ক্তর্উইয়মকন র ক্তি্যমার্ ্ক্ষ শ্রমশক্তিমক আরও সু্ক্ষ কমর গমে তুলমি। িতন মার্ ও ভক্তিষযমতর 
প্রমতযক কমীর ঘসরাটা ক্তর্ক্তিত করমত এিং সিনাক্তধ্ক উচ্চতর ্ক্ষতা সম্পন্ন কমী ততক্তরমত সম্পম্র 
সংস্থার্ করা ও ঘর্তৃত্ব প্র্ামর্র জর্য আক্তম আিারও গভর্নমরর প্রশংসা কক্তর।"  
  
CUNY কাউবেলর লফবলক্স বভ. মোম্বোস রবিম্বগজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওক্তম‘র শ্রমশক্তি উন্নয়র্ 
উম্যাগটি ক্তর্উইয়কন  ক্তসটির অ্র্ননর্ক্ততক গক্ততশীলতার গুরুত্বপূণন চাক্তলকাশক্তি ক্তহমসমি CUNY-র 
উম্যামগর একটি শক্তিশালী অ্র্ ুটক ক্তহমসমি কাজ করমি। স্থার্ীয় ঘমধ্া ক্তিকামশ এিং পক্তরিতন মর্র 
সামর্ খাপ খাইময় ক্তর্মত সমর্ন শ্রমশক্তি ততক্তরমত, এই িে পক্তরকল্পর্াটি আমাম্র ক্তশক্ষার্ীম্র জর্য 
অ্ক্তধ্ক সুমযাগ ততক্তর করমি। একইসামর্ িধ্নর্শীল ক্তশল্পখামতর ঘকৌশলগত প্রময়াজর্ীয়তা পূরমণ, এই 
উম্যাগটি CUNY-ঘক ক্তশক্ষার্ীম্র ক্তশক্ষা ও প্রক্তশক্ষণ প্র্ামর্ সহায়তা করমি; এই ক্তশক্ষার্ীগণ 
ক্তর্উইয়মকন র উন্নয়মর্ অ্িযাহতভামি গুরুত্বপূণন অ্ি্ার্ রাখমি।"  
  
বর্উইয়কন  এম্বসাবসম্বয়ের্ অি লেইবর্ং এন্ড এমপ্লয়ম্বমন্ট প্রম্বফের্ালস (New York Association of 
Training and Employment Professionals)-এর বর্িনা ী পবরচালক লমবলন্ডা মোক িম্বলর্, 
"আমরা আশাক্তিত ঘয ক্তর্উইয়মকন  শ্রমশক্তি উন্নয়র্মক অ্গ্রাক্তধ্কার ক্ত্মত গভর্নর সাহসী প্মক্ষপ গ্রহণ 



 

 

কমরমের্। প্রায় 40% ক্তর্উইয়কন ামরর মাধ্যক্তমক ক্তি্যালয় সর্্ িা তারমচময় কম ক্তশক্ষা রময়মে, এিং 
ঘেট ক্তহমসমি আমরা যক্ত্ আমাম্র পূণন অ্র্ননর্ক্ততক সম্ভাির্া অ্জন র্ করমত চাই তাহমল আমাম্র 
অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়মর্ মূল অ্র্ুষঙ্গ ক্তহমসমি কাজ করমত আগ্রহী িা সমর্ন ঘয কাউমক কযাক্তরয়ার গঠমর্ 
সহায়তা করা আমাম্র কতন িয।"  
  
এ ক্তিষয়ক সুলভ তমর্যর তাক্তলকা এখামর্ পাওয়া যামি। CFA 8 ঘম, 2019 তাক্তরখ ঘর্মক আমি্র্ 
গ্রহণ করমি এিং প্রকল্প পক্তরকল্পর্া ও আমি্র্পেসমূহ ক্তর্য়ক্তমতভামি গ্রহণ করা হমি। এই উম্যামগর 
জর্য সুলভ তহক্তিল ক্তিক্তভন্ন ঘেট সংস্থা ও কতৃন পমক্ষর অ্ধ্ীমর্ িাস্তিাক্তয়ত ক্তিক্তভন্ন ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
িযয় করা হমি।  
  
ক্তর্মের ক্ততর্টি ঘশ্রক্তণক্তিভামগর ঘযমকামর্া একটির অ্ধ্ীমর্ পুরস্কার প্র্ার্ করা হমি:  
  

 21 েিম্বকর ্যিা অজন ম্বর্ সরকাবর-লিসরকাবর অংেী্াবরত্ব: এসি ঘপ্রাগ্রাম 
আঞ্চক্তলক ক্তর্ময়াগকারী প্রক্ততষ্ঠার্গুমলার প্রময়াজর্ ঘমটামত ্ক্ষ মার্িসম্প্ ততক্তরমত 
SUNY ও CUNY‘র অ্িকাঠামমা ও সক্ষমতা িাোমি। এসি সম্প্ ঘশ্রক্তণকমক্ষর 
আকার িৃক্তি, প্রযুক্তি ও উপকরণ িয়, এিং ক্তশমল্পর সার্ সংমযাগ রময়মে এরূপ 
কাক্তরকুলাম ততক্তরমত অ্র্নায়র্ করমি। এসি ঘপ্রাগ্রাম এোোও ক্তিজ্ঞার্, ক্তিজ্ঞার্-
প্রযুক্তি-প্রমকৌশল-গক্তণত (STEM), ও অ্গ্রসর উৎপা্র্ খামত ইন্টার্ীক্তশপ; ঘকা-অ্প 
ক্তশক্ষণ; ক্তশক্ষাণিীশ কাযনিম; এিং সরকাক্তর চাকক্তর-কালীণ-প্রক্তশক্ষণ-এর মমতা 
কাঠামমাগত কমন-ক্তভক্তত্তক ক্তশক্ষণ অ্ক্তভজ্ঞতা ততক্তরমত আঞ্চক্তলক ক্তর্ময়াগকারী 
প্রক্ততষ্ঠার্গুমলার সামর্ ক্তশক্ষার্ীম্র সংমযাগ  টায়। এই ঘশ্রক্তণভূি ঘপ্রাগ্রামগুমলার জর্য 
সুলভ তহক্তিল SUNY ও CUNY‘র মাধ্যমম প্র্ার্ করা হয়, এিং এর অ্ধ্ীমর্ প্র্ত্ত 
সহায়তাসমূমহর মমধ্য রময়মে র্গ্ অ্র্ন, ক্তশক্ষাণিীশ প্র্ার্, কােমাইজকৃত 
কাক্তরকুলাম ও র্তুর্ চাকক্তরর সংমযাগ সুক্তিধ্া প্র্ার্।  

  
 বর্ম্বয়াগকারীম্ব্র ্াব ্া-বভবিক ্যিা: এসি ঘপ্রাগ্রাম ্ক্ষ শ্রমশক্তির সরিরামহ 

ক্তর্ময়াগকারীম্র ক্তিক্তর্ময়াগমক সম্প্রসাক্তরত কমর। প্র্ত্ত সংস্থামর্র মমধ্য রময়মে অ্র্ন িা 
টযাক্স ঘিক্তডট সুক্তিধ্া যার মাধ্যমম র্তুর্ শ্রক্তমকম্র প্রক্তশক্ষণ ঘ্ওয়া যায় এিং 
এমকিামর অ্্ক্ষ শ্রক্তমকম্র ক্তর্ময়াগ ও প্রক্তশক্ষণ ঘ্ওয়া যায়। আমি্র্ সরাসক্তর 
ক্তর্ময়াগকারীম্র কাে ঘর্মক আসমত হমি। এই ঘশ্রক্তণভূি তহক্তিল প্র্ার্ কমর 
ক্তর্উইয়কন  ঘেট ক্তডপাটন মমন্ট অ্ি ঘলিার (New York State Department of 
Labor), ক্ত্ ক্তর্উইয়কন  ঘেট এর্াক্তজন  ক্তরসাচন  ক্তডমভলপমমন্ট অ্র্াক্তরটি (New York 
State Energy Research Development Authority, NYSERDA), এিং 
ক্তর্ময়াগকারীরর চাক্তহ্া-ক্তভক্তত্তক কমীর জর্য এম্পায়ার ঘেট ক্তডমভলপমমন্ট।  

  
 শ্রমেবি সমাধ্ার্: শ্রমশক্তি সমাধ্ার্ ঘপ্রাগ্রাম উদ্ভাির্ী শ্রমশক্তি উন্নয়র্ প্রকল্পগুমলামত 

র্মর্ীয় শমতন  অ্র্নায়র্ কমর র্ামক। তহক্তিমলর আওতায় িযিসা প্রক্ততষ্ঠার্গুমলার 
স্বল্পমময়া্ী শ্রমশক্তির প্রময়াজর্ ঘমটামর্া, ক্তশমল্পর ্ী নমময়া্ী প্রময়াজর্ পূরণ, আঞ্চক্তলক 
ঘমধ্ািী শ্রমশক্তি িাোমর্া, এিং ক্তশক্ষার্িীশ সুক্তিধ্া সম্প্রসারমণর জর্য ঘকৌশলগত 
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আঞ্চক্তলক উম্যাগগুমলামক সহায়তা করা হমি। িক্তধ্নষু্ণ চাকক্তরর িাজার-যুি উ্ীয়মার্ 
খামত উমেখমযাগয ক্তশল্প উম্যাগগুমলার উপর ঘজার ঘ্ওয়া হমি। এোোও এইসি 
তহক্তিল র্ারী, যুি শ্রক্তমক, এিং কযাক্তরয়ার এক্তগময় ক্তর্মত উমেখমযাগয িাধ্ার সমু্মখীর্ 
হয় এমর্ জর্মগাষ্ঠীর অ্র্ননর্ক্ততক ক্তর্রাপত্তা িৃক্তিমতও সহায়তা করমি। সফল 
আমি্মর্র মমধ্য র্াকমত পামর ঘসক্টর ও ক্তশল্প-ক্লাোর-ক্তভক্তত্তক ঘকৌশলসমহূ যা কমী 
স্বল্পতার ক্ত্কটি আঞ্চক্তলকভামি সমাধ্ামর্র ঘচষ্টা কমর এিং ঘসসি প্রকল্প ঘযগুমলার 
িতন মার্ ও আসন্ন কমনসংস্থামর্র চাক্তহ্া দ্রুত পূরমণর সম্ভাির্া রময়মে। অ্ংশগ্রহণকারী 
সংস্থা ও কতৃন পমক্ষর প্র্ত্ত তহক্তিমলর সামর্ প্রকমল্পর ক্তিস্তাক্তরমতর উপর ক্তভক্তত্ত কমর 
ততক্তর করা প্রস্তাির্ার সামর্ ক্তমলামর্া হমি।  

  
ঘেট জমুে ঘমাকামিলা করা র্ার্া প্রকার শ্রমশক্তি উন্নয়র্ চযামলমঞ্জর স্বীকৃক্ততস্বরূপ ক্তিক্তভন্ন ধ্রমর্র 
প্রকল্পমক অ্র্নায়মর্র জর্য ক্তিমিচর্া করা হমি। র্জর ঘ্ওয়া হমি শ্রমমর িক্তধ্নষু্ণ চাক্তহ্াযুি উ্ীয়মার্ 
খাতগুমলার আঞ্চক্তলকভামি উমেখমযাগয ক্তশল্পগুমলার ক্ত্মক, এসি ক্তশমল্পর মমধ্য রময়মে স্বে জ্বালাক্তর্, 
জীিতত্ত্ব, কক্তম্পউটার ক্তিজ্ঞার্ ও উন্নত প্রযুক্তি খাত। সি প্রকল্প ও কাযনিম আঞ্চক্তলক শ্রমশক্তি 
উন্নয়র্ পক্তরকল্পর্ার সামর্ সঙ্গক্ততপূণন হমত হমি। আঞ্চক্তলক পষন্গুমলা ঘকৌশলগত ঘসসি আঞ্চক্তলক 
উম্যাগসমূহমক সহায়তার উপর র্জর ক্ত্মি ঘযগুমলা িযিসা প্রক্ততষ্ঠার্গুমলার স্বল্পমময়া্ী প্রময়াজর্ 
ঘমটায়, ক্তশমল্পর ্ী নমময়া্ী প্রময়াজর্ পূরণ কমর, আঞ্চক্তলক ঘমধ্ািী শ্রমশক্তি িাোয়, এিং ক্তশক্ষার্িীশ 
সুক্তিধ্া সম্প্রসারণ কমর।  
  
সংযিু অর্নায়র্ আম্বি্র্ পবরবচবি  
ঘেমটর অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ মমডল পক্তরশীক্তলতকরমণ গভর্নর কুওমমা‘র প্রমচষ্টার অ্ংশ ক্তহমসমি অ্র্ু্ার্ 
আমি্র্ সহজ ও ত্বরাক্তিত করমত ক্তর্উইয়কন  ঘেট সংযুি অ্র্নায়র্ আমি্র্ (CFA) ততক্তর করা 
হময়মে। ঘেট-এর সম্প্ ঘযভামি িরাে করা হমতা CFA প্রক্তিয়া তা ঘর্মক একটি ঘমৌক্তলক 
পক্তরিতন র্; র্তুর্ প্রক্তিয়ার মাধ্যমম স্থার্ীয় অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ চাক্তহ্া পূরমণ আমলাতাক্তিক জটিলতা 
কমামর্া যায় এিং ্ক্ষতা িাোমর্া যায়। CFA অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ তহক্তিল সহায়তা পাওয়ার একক 
প্রমিশ পর্; এর মাধ্যমম আমি্র্কারীগণ ঘযর্ সমিয়হীর্ ধ্ীরগক্ততর একাক্তধ্ক সংস্থা ও উৎমসর 
সন্ধার্ র্া করমত হয় ঘসটি ক্তর্ক্তিত করা সম্ভি। িতন মামর্, অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ প্রকল্পগুমলা একটি 
আমি্মর্র মাধ্যমমই একাক্তধ্ক ঘেট তহক্তিল ঘপমত সহায়ক ঘকৌশল ক্তহমসমি CFA িযিহার কমর যার 
ফমল প্রক্তিয়াটি ঘিশ দ্রুত, সহজ, ও আরও ঘিক্তশ উৎপা্র্শীল হয়। CFA-ঘত অ্যামক্সস করমত, 
অ্র্ুগ্রহ কমর https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/ পক্তর্শনর্ করুর্।  
  
আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরর্ম্ব্র (Regional Economic Development Councils, REDC) 
বির্ম্বয়  
আঞ্চক্তলক অ্র্ননর্ক্ততক উন্নয়র্ পক্তরষ্ (REDC) উম্যাগ প্রাম্ক্তশক ক্তিক্তর্ময়াগ এিং অ্র্ননর্ক্ততক 
উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমার ্কৃ্তষ্টভক্তঙ্গর একটি মূল উপা্ার্। 2011 সামল, গভর্নর কুওমমা তাম্র 
অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্ক্ততক প্রিৃক্তির জর্য ্ী নমময়া্ী ঘকৌশলগত পক্তরকল্পর্া ক্তিকামশর জর্য 10 আঞ্চক্তলক 
পক্তরষ্ প্রক্ততষ্ঠা কমরক্তেমলর্। কাউক্তিলগুক্তল স্থার্ীয় ক্তিমশষজ্ঞ এিং ঘেকমহাল্ডারম্র িযিসা, 
একামডমী, স্থার্ীয় সরকার এিং ঘিসরকাক্তর সংস্থাগুক্তলর দ্বারা গঠিত িযক্তিগত অ্ংশী্াক্তরত্ব। 
আঞ্চক্তলক কাউক্তিলগুক্তল একটি ঘগাষ্ঠী ক্তভক্তত্তক, সিনক্তর্ে পিক্ততর অ্িস্থার্ এিং রাষ্ট্রীয় সম্প্গুক্তলর 

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


 

 

জর্য প্রক্ততমযাক্তগতামূলক প্রক্তিয়া স্থাপর্ কমর ক্তর্উ ইয়মকন র চাকক্তর এিং অ্র্ননর্ক্ততক প্রিৃক্তির পমর্ 
ক্তিক্তর্ময়ামগর পর্মক পুর্রায় সংজ্ঞাক্তয়ত কমরমে। আঞ্চক্তলক পক্তরষম্র আরও তমর্যর জর্য, 
www.regionalcouncils.ny.gov ঘ্খুর্।  
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