এই অতিমাতিি চ্যালেঞ্জ মমাকালেোয় Comcast RISE তেতিলয়াগ িহতেে (Investment Fund) কালো, আতিোসী, ও অলেিাঙ্গলিি
মাতেকািাধীি ক্ষুদ্র েযেসা প্রতিষ্ঠািসমূলহি তেকালে অর্ থসহায়িা তিলয় র্ালক।
এই তেতিলয়াগ িহতেেটি Comcast RISE (Representation, Investment, Strength, and Empowerment) কালো, আতিোসী
ও অলেিাঙ্গলিি মাতেকািাধীি ক্ষুদ্র েযেসা প্রতিষ্ঠািসমূহলক Comcast Business and Effectv (Comcast Cable-এি
তেজ্ঞাপি তেক্রয় োখা) মর্লক তেপণি ও প্রযুক্তি তেষয়ক সহায়িা পাওয়াি আলেিলি সহায়িা কিাি উলেলেয 2020 সালে চ্ােুকৃি
িীর্লময়ািী,
থ
েহুমূখী উলিযালগি সেলেষ
থ
সংলযাজি।
Comcast RISE $100 তমতেয়ি ডোলিি েৃহত্তি ডাইভািতসটি, ইকুযইটি, এন্ড ইিক্েুেি (Diversity, Equity and Inclusion)
উলিযালগি একটি অংে, যা Comcast এই গ্রীলে চ্ােু কলিলে। জাতি, িৃলগাষ্ঠী, তেঙ্গ পতিচ্য়, মযৌি িৃটিভতঙ্গ তকংো সক্ষমিাি
তেচ্ালি মযলকালিা অতেচ্াি ও বেষলমযি তেরুলে েড়াইলয়ি জিয আগামী তিি েেি যােৎ িগি $75 তমতেয়ি ডোি এেং তেতভন্ন
মাধযলম আলিা $25 তমতেয়ি ডোি েিালে Comcast NBCUniversal 2020 সালেি জুি মালস একটি সমতিি, েহু-েেি মময়ািী
পতিকল্পিা গ্রহলণি কর্া মর্াষণা কলিলে।

অনুদাননর বিিরণ

অনুদান প্রাবির য াগ্যতা

সেলমাি
থ
$5 তমতেয়ি ডোলিি 500টি অিুিাি
তিলনািভালে তেিিণ কিা হলে:
• প্রলিযক েহলি 100টি ক্ষুদ্র েযেসা প্রতিষ্ঠাি

সংতিি েযেসা প্রতিষ্ঠািসমূহ অেেযই:

•

প্রতিটি েযেসা প্রতিষ্ঠাি $10,000 ডোি অর্ থ
সহায়িা পালে

•

আলেিলিি মময়াি 1-14 মাচ্থ , 2021

•

অিুিাি প্রাতিি মর্াষণা মিওয়া হলে 2021-এি এতপ্রলে
এেং অিুিাি মিওয়া হলে 2021-এি মম মালস।
আলেিিপত্র অিোইলি এই টিকািায় পাওয়া যালে
www.ComcastRISE.com।

•

•

3 েেি ো িাি মেতে সময় ধলি েযেসা পতিচ্ােিা
কিলি হলে

•

কমীি সংখযা এক মর্লক 25 হলি হলে

•

তিলনাি মভৌলগাতেক এোকাগুলোলি অেতিি হলি হলে:
আিোন্টা, GA (মেইিি, কে, তডলকইে, ফুল্টি, এেং
ক্তজলিি কাউতন্ট); তেকালগা, IL (কুক কাউতন্ট, তেকালগা
েহিসহ); মডট্রলয়ি, MI (হযামট্রযাক ও হাইেযান্ড পাকথ,
MI ও অন্তভভি
থ ); তহউস্টি, TX (হযাতিস ও মফািথ মেন্ড
কাউতন্টসমূহ); এেং তফোলডেতফয়া, PA
(তফোলডেতফয়া েহি ও মচ্স্টাি েহি

য াগ্ান াগ্ তথ্য
আলেিলিি প্রশ্নােেী: AEO (Association for Enterprise Opportunity) | smb@aeoworks.org
োড়তি মকাি প্রশ্ন র্াকলে, অিুগ্রহ কলি কে করুি এই িম্বলি (844) 963-0234
বদ য ান িযিসা প্রবতষ্ঠান COMCAST RISE INVESTMENT FUND পাওয়ার উপ ুক্ত না হয়, যসনেনে বিপণন ও প্র ুক্তক্ত পবরনেিা সহায়তা
পাওয়ার আনিদন উন্মুক্ত রনয়নে।

র্ুলি িাাঁড়ালিাি এখিই সময়
আজই আলেিি করুি।
www.ComcastRISE.com

