
NYC ক্যাম্পেইন ফাইনযান্স ব ার্ড  

ননউ ইয়ক্ড  নিনি ক্যাম্পেইন ফাইনযান্স ব ার্ড  (CFB) এক্নি দল ননরম্পেক্ষ, স্বতন্ত্র নিনি এম্পেনন্স যা 
নন ডাচম্পনর বক্ষম্পে ননউ ইয়ক্ড  নিনির  ানিন্দাম্পদর ভূনিক্াম্পক্ আম্পরা উন্নত ক্ম্পর। CFB-এর ব্রত হম্পে 
বভািারম্পদর অংশগ্রহণ ও িম্পচনতা  াড়াম্পনা, ক্যাম্পেইম্পনর অর্ড  য হাম্পরর তর্য েনগনম্পক্ প্রদান ক্রা, 
অনিক্ নাগনরক্ম্পদর প্রার্ী হম্পত িক্ষি ক্রা, কু্ষদ্র িহাযতা প্রদানক্ারীম্পদর ভূনিক্া বোরাম্পলা ক্রা, এ ং 
প্রকৃ্ত  া ক্নিত দনুীনতর িম্ভা না হ্রাি ক্রা। 

CFB-এর NYC বভািি ক্যাম্পেইন ক্নিউনননির িহম্পযানগতায় এ ং িরক্ারী ও ব িরক্ারী িংস্থার িম্পে 
অংশীদাম্পরর িািযম্পি বভািার নন ন্ধন, বভাি প্রদান এ ং িািানেক্ অংশগ্রহম্পন িহায়তা ক্ম্পর। িম্ভা য 
বভািারম্পদর েনয বপ্রাগ্রাি ও ইম্পভন্টি িম্বম্পন্ধ োনার েনয বফান ক্রুন 212-409-1800 নম্বম্পর। 

CFB ক্যাম্পেইন নফনযান্স অযাক্ট, প্রম্পয়াগ ক্ম্পর স্থানীয় েম্পদর প্রার্ীম্পদর নন ডাচনী প্রচারণায় আনর্ডক্ 
িহায়তার িীিাম্পরখা ও ন নি ননম্পেি আম্পরাে ক্ম্পর। প্রার্ীম্পদর োনাম্পত হয় বয, নিক্ বক্ার্া বর্ম্পক্ তাম্পদর 
আনর্ডক্ িাহাযয এম্পিম্পে এ ং বিই অর্ড নক্ ভাম্প  খরচ ক্রা হম্পয়ম্পে।   

প্রার্ীম্পদর "আনর্ডক্ বলনম্পদন িংক্রান্ত" ননম্পেিাজ্ঞাও বিম্পন চলম্পত হয় যা স্থানীয় িরক্াম্পরর  "অম্পর্ডর 
ন ননিম্পয় িুন িা আদাম্পয়র" িারণা ক্িাম্পত িাহাযয ক্ম্পর।  CFB স্থানীয় নন ডাচম্পন স্বতন্ত্র খরচ িম্বম্পন্ধও 
তর্য িংগ্রহ ও প্রক্াশ ক্ম্পর।  CFB-এর ওম্পয় িাইম্পি এই তর্যানদ েনগনম্পক্ োনাম্পনা হয়। 

প্রার্ীরা বস্বোয় ক্যাম্পেইন নফনযান্স বপ্রাগ্রাম্পি বযাগ নদম্পত োম্পরন, যা বযাগয প্রার্ীম্পদরম্পক্ যারা খরম্পচর 
িীিাম্পরখা ক্ম্পিারভাম্প  বিম্পন চলার অেীক্ার দ্ধ তাম্পদরম্পক্ ো নলক্ িযানচং ফান্ডি ির রাহ ক্ম্পর। 
ো নলক্ িযানচং ফান্ডি বপ্রাগ্রাি েনগম্পনর িির্ডনপ্রাপ্ত  প্রার্ীম্পদর  ৃহৎ চাদা  া  যনিগত অনুদাম্পনর 
উের ননভড র ক্রম্পত  ািয না ক্ম্পর েনগম্পনর েযডাপ্ত িাহাম্পযয প্রনতম্পযানগতািূলক্ ক্যাম্পেইন েনরচালনা 
ক্রম্পত িাহাযয ক্ম্পর। 

আেনন যনদ নিনি অনফম্পির বক্ান েম্পদর েনয প্রার্ী হম্পত আগ্রহী হন,  া CFB নক্ভাম্প  ননউ ইয়ম্পক্ড র 
NYC নন ডাচনম্পক্ আম্পরা ব নশ উনু্মি ও গণতানন্ত্রক্ হম্পত িাহাযয ক্ম্পর র্াম্পক্, তা োনম্পত চান তাহম্পল 
অনুগ্রহ ক্ম্পর আিাম্পদর িম্পে বযাগাম্পযাগ ক্রুন – 100 Church St., 12th Floor, New York, NY 10007 
আিাম্পদরম্পক্ ইম্পিইল ও ক্রম্পত োম্পরন এই নিক্ানায় info@nyccfb.info. 
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ROSE GILL HEARN 

বচয়ার 

ART CHANG 

RICHARD J. DAVIS 

COURTNEY C. HALL 

MARK S. PIAZZA 

িদিযগণ 

AMY M. LOPREST 

এনিনক্উনিভ র্াইম্পরক্টর 

KITTY CHAN 

নচফ অফ ষ্টাফ 

SUE ELLEN DODELL 

বেনাম্পরল ক্াউম্পন্সল 

ERIC FRIEDMAN 

এনিস্ট্যান্ট এনিনক্উনিভ র্াম্পরক্টর ফর 
ো নলক্ এফযায়িড 

PERI HOROWITZ 

এনিস্ট্যান্ট এনিনক্উনিভ র্াম্পরক্টর ফর 
ক্যাম্পেইন ফাইনযান্স এর্নিননিম্পেশান 

DANIEL CHO 

র্াম্পরক্টর অফ ক্যানন্ডম্পর্ি িানভড ম্পিি 

ONIDA COWARD MAYERS 

র্াম্পরক্টর অফ বভািার অযানিস্ট্যান্স 

RHONDA GASKINS 

নচফ অফ র্কু্ম্পিন্ট প্রম্পিনিং 

JONNATHON KLINE 

র্াম্পরক্টর অফ অনর্নিং এন্ড এক্াউনন্টং 

DIANA LUNDY 

নচফ অফ বরক্র্ড ি িযম্পনেম্পিন্ট 

KENNETH O'BRIEN 

র্াম্পরক্টর অফ নিম্পস্ট্িি এর্নিননিম্পেশন 

COREY SCHAFFER 

র্াইম্পরক্ট অফ এর্নিননম্পেনিভ িানভড ম্পিি এন্ড 
নহউিযান নরম্পিািড 

JESSE SCHAFFER 

র্াম্পরক্টর অফ বেশাল ক্িপ্লাম্পয়ম্পন্স 

MATTHEW SOLLARS 

বপ্রি বিম্পক্রিানর 

ELIZABETH A. UPP 

র্াম্পরক্টর অফ ক্নিউননম্পক্শন্স 

HILLARY WEISMAN 

র্াম্পরক্টর অফ নলগযাল ইউননি

এই বভািার গাইর্নি প্রস্তুত ক্ম্পরম্পেন Elizabeth A. Upp, Jing Cao, Crystal Choy, Winnie Ng, এ ং 
Karina Schroeder িহম্পযানগতায় Katharine G. Loving।  

নদ ননউ ইয়ক্ড  নিনি ২০১৫ প্রাইিারী নন ডাচন বভািার গাইর্। ক্নেরাইি © ২০১৫ নদ ননউ ইয়ক্ড  নিনি 
ক্যাম্পেইন ফাইনান্স ব ার্ড  ক্তৃড ক্। ি ডস্বত্ব িংরনক্ষত। 


