
Comcast RISE Investment Fund অন্যান্য বর্ণের বযক্তি (POC) বা মক্তিলা মাক্তলকান্াধীন্ ছ াট বযবসাগুক্তলর্ক সিায়তা করর্ত আক্তথেক অনু্দান্ প্রদান্ কর্র ছের্ন্া তারা

মিামারীর চ্যার্লঞ্জগুক্তল সঠিকভার্ব ছমাকার্বলা করর্ত পার্র।

Investment Fund ির্ে Comcast RISE (প্রক্ততক্তন্ক্তধত্ব, ক্তবক্তন্র্য়াগ, শক্তি, এবং ক্ষমতায়ন্) এর একটি বক্তধেত কােেক্রম। একাক্তধক ব র ছময়াদী এই বহুমুখী উর্দযাগটি 2020 সার্ল
শুরু িয় োর্ত কর্র ক্তবক্তভন্ন বর্ণের মানু্ষ অথবা ন্ারীর্দর মাক্তলকান্াধীন্ ছ াট ছ াট বযবসা প্রক্ততষ্ঠান্গুর্লা Comcast Business এবং Effectv এর কা ছথর্ক মার্কে টিং এবং প্রেুক্তি

ক্তবষয়ক পক্তরর্ষবা প্রাক্তির সুর্োগ ক্তন্র্ত পার্র। Effectv ির্ে Comcast Cable এর ক্তবজ্ঞাপন্ ক্তবক্রয় ক্তবভাগ। োরা অনু্দান্ ছপর্য়র্ তার্দরর্ক বযবসাক্তয়ক ছকাক্তচ্ং প্রদান্ করার জন্য

Ureeka এর সার্থ Comcast RISE পাটে ন্ারক্তশপ কর্রর্ , োর্ত কর্র অনু্দান্ গ্রিীতারা ছকাম্পাক্তন্র ফাউর্েশন্, গ্রািক সংখযা বৃক্তি এবং আক্তথেক স্থাক্তয়ত্ব অজে র্ন্র জন্য দক্ষতা অজে ন্

করর্ত পার্র। Ureeka এর ছগ্রাথ ছসন্টার একজন্ উর্দযািার ওর্য়বসাইর্টর জন্য একটি সামক্তগ্রক মূল বৃক্তি ক্তন্র্দে শক প্রদান্ কর্র।

Comcast RISE ির্লা বৃিত্তর $100 ক্তমক্তলয়ন্ বণে ববক্তচ্ত্র্য, সমান্াক্তধকার এবং অন্তভুে ক্তিমূলক উর্দযার্গর অংশ ছেটি Comcast জুন্ 2020 এ শুরু কর্র। Comcast 
NBCUniversal ছের্কান্ জাক্তত, বণে, ক্তলঙ্গ, ছেৌন্ দৃক্তিভক্তঙ্গ, ক্ষমতার ক্তবরুর্ি অক্তবচ্ার ও অসমতার ক্তবরুর্ি লডাই করার জন্য আগামী ক্ততন্ ব র্র $75 ক্তমক্তলয়ন্ ন্গদ অথে এবং $25 
ক্তমক্তলয়ন্ ক্তমক্তিয়াক্তভক্তত্তক অথে বরাদ্দ করার জন্য একটি ক্তবসৃ্তত, বহু-ব র্রর জন্য উন্নয়ন্ পক্তরকল্পন্া ছ াষণা কর্রর্ ।

এখনই সময়

সমৃদ্ধি অর্জ ননর সময়

আজই আর্বদন্ করুন্।

ComcastRISE.com

অনুদাননর দ্ধিস্তাদ্ধরত তথ্য

ছমাট $5 ক্তমক্তলয়ন্ অথে এর 500টি অনু্দান্ ক্তন্ম্নরূপভার্ব ক্তবতরণ করা ির্ব:
• প্রক্ততটি শির্র 100টি ছ াট বযবসা

• প্রক্ততটি বযবসা $10,000 আক্তথেক অনু্দান্ পাব

•আর্বদর্ন্র সময়কাল October 3-16, 2022
•অনু্দান্ ছ াষণা করা ির্ব ন্র্ভম্বর 2022 এর ছশর্ষ এবং ক্তবতরণ করা ির্ব ক্তির্সম্বর
2022 সার্ল

• আর্বদন্ এই অন্লাইর্ন্ পাওয়া োর্ব -

www.comcastrise.com

অনুদান পাওয়ার য াগ্যতা

বযবসায় ো থাকর্ত ির্ব:
• 3 বা তার ছচ্র্য় ছবক্তশ ব র ধর্র প্রক্ততক্তষ্ঠত বযবসাক্তয়ক কাজকমে করর্ 

• একজন্ ছথর্ক 25 জন্ কমেচ্ারী আর্ 

• ছোগয ির্ত ক্তন্ম্নক্তলক্তখত ছভৌগক্তলক অবস্থার্ন্ থাকর্ত ির্ব: 

Chicago, IL (Cook County); 
Miami, FL (Miami-Dade and Broward Counties);
Oakland, CA (City of Oakland); 
Seattle, WA (King and Pierce Counties);
Washington, D.C. (Wards 1-8)

• ছোগযতা সম্পক্তকে ত ক্তবস্তাক্তরত ক্তববরর্ণর পূণে তাক্তলকা ছপর্ত
www.comcastrise.com ক্তভক্তজট করুন্

 দ্ধদ একটি িযিসা COMCAST RISE INVESTMENT FUND পাওয়ার র্নয য াগ্য না হয়,
তিুও তারা মানকজ টিিং এিিং প্র ুদ্ধি পদ্ধরনেিাগুদ্ধির র্নয আনিদন করনত পারনি৷
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