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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর আঞ্চবলক MWBE অর্লাইর্ সুম্ব াগ-সুবিধা এক্সম্ব া বসবরজ ঘ াষণা 
কম্বরর্  

  
সংখ্োল ু ও র্ারীম্বের মাবলকার্াধীর্ িেিসায় ঘেম্বের চুবির জর্ে প্রবিম্ব াবগিায় সহায়িা 

করার জর্ে এক্সম্ব াগুবল িথ্ে ও বরম্বসাসন প্রোর্ কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট 2021 সামের আঞ্চনেক 
সংখ্যাে ু ও মনিো মানেকার্াধীর্ নিজমর্স এন্টারপ্রাইমজস অ্র্োইর্ অ্পারচুনর্টিজ এক্সমপা নসনরমজর 
অ্ংশ নিমসমি পাাঁচটি অ্র্ষু্ঠামর্র আময়াজর্ করমি। এক্সমপাগুনে, ো MWBE (Minority And 
Women Owned Business Enterprises) নর্উ ইয়কন  ঘেট এমজনি , নিমশষজ্ঞ নরমসাসন, ঘেট 
প্রকল্পগুনের তথ্য ও ঘেট চুনির সুমোগগুনে অ্যামক্সমসর সরঞ্জামগুনের সামথ্ সংেুি করমি জরু্ 
ঘথ্মক আগে পেনন্ত চেমি। নর্উ ইয়কন  ঘেট েখ্র্ আমরা ভামোভামি নিমর আসমে, তখ্র্ 
এক্সমপাগুনের এই নসনরজটি ঘেটজমুে প্রনতটি অ্ঞ্চমে সুমোগ ও সংস্থার্গুনে তুমে ধরমি। গভর্নর 
কুওমমার ঘেটিযাপী MWBE িযিিামরর িার 2019-2020 অ্থ্নিেমর 29.51 শতাংমশ ঘপ াঁোমর্ার 
ঘ াষণা ঘেওয়ার কময়ক মাস পমর 2021 সামের আঞ্চনেক MWBE অ্র্োইর্ সুমোগসমূি এক্সমপামজ 
নসনরজ আমস।  
  
"নর্উ ইয়কন  ঘেমটর উমেযািারা আমামের অ্থ্নর্ীনতমক নিনরময় আর্ার উপায় খ্ুাঁমজ পামের্ কারণ 
আমরা COVID-19 সংকট ঘথ্মক অ্নিরত পুর্রুদ্ধার চানেময় োনে এিং আমামের অ্িশযই নর্নিত 
করমত িমি ঘে প্রনতটি নর্উ ইয়কিাসীর সিে িওয়ার একই সুমোগ রময়মে এিং এটি নর্নিত করা 
নেময় শুরু িয় ঘে মনিো ও নর্উ ইয়কন িাসীমের মানেকার্াধীর্ িযিসা প্রনেষ্ঠার্গুনে ঘেট চুনির 
জর্য প্রনতমোনগতা করার একই সুমোগ রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মকন , আমরা 
নর্নিত করনে ঘে সািমেযর পমথ্ চানেময় োওয়ার জর্য MWBE-গুমোর কামে প্রময়াজর্ীয় সমস্ত 
নরমসাসন রময়মে।"  
  
এম্পায়ার ঘেট ঘেমভেপমমন্ট এর সংখ্যাে  ুও মনিো িযিসা উন্নয়র্ নিভামগর পৃষ্ঠমপাষকতায় 
2021 সাম্বলর NYS আঞ্চবলক MWBE অর্লাইর্ সুম্ব াগ এক্সম্ব া বসবরজটিম্বি,পযামর্ে আমোচর্া, 
আঞ্চনেক প্রকমল্পর তথ্য, নিমশষ নিষয় এিং অ্র্যার্য িযিসানয়ক উন্নয়র্ সংস্থামর্র উপর কমনশাোসি 
একটি অ্র্োইর্ অ্নভজ্ঞতা ঘেখ্ামর্া িমি। এোোও এক্সমপাটিমত ঘেট-অ্থ্নানয়ত আনথ্নক ও কানরগনর 
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সিায়তা কমনসনূচগুমোর তথ্য, ঘেমর্- নর্উ ইয়কন  িরওয়ােন  ঋণ তিনিে ও নিজ টু সাকমসস ঋণ 
কমনসূনচ, এিং নর্উ ইয়কন  ঘেট নসনকউনরটি িন্ড সিায়তা কমনসূনচ অ্ন্তভুন ি থ্াকমি।  
  
"নর্মজ কময়কটি র্ারী-মানেকার্াধীর্ িযিসা প্রনতষ্ঠার্ চােুমত সিায়তা করার অ্নভজ্ঞতা ঘথ্মক আনম 
জানর্ িযিসার মূেধর্ ঘোগামের চযামেঞ্জগুমো ও নিেযমার্ অ্র্যার্য প্রনতিন্ধকতাগুমো কী কী", 
ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ্ ঘহাচুল িম্বলর্। "আমরা মিামারী পরিতী ভনিষযমতর নেমক র্জর 
ঘরমখ্নে সংখ্যাে ু ও মনিো মানেকার্াধীর্ িযিসানয়ক উমেযাগগুনেমত আমামের নিনর্ময়াগ িযিস্থাগুনে 
িাধাগুনে ঘভমে ঘিেমি, মনিো ও সংখ্যাে ু উমেযািামের তামের িযিসামক পরিতী স্তমর নর্ময় 
ঘেমত সিায়তা করমি এিং আমামের সিার জর্য পণূন সমতা অ্জন মর্র কাোকানে নর্ময় আসমি।"  
  
এম্পায়ার ঘেে ঘেম্বভল ম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বেন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এবরক ঘজ. গােন লার িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র MWBE ঘপ্রাগ্রামম ঘেমশর মমধয সিমচময় 
ঘজাোমো িযিিামরর িার রময়মে কারণ আমামের র্ারী ও সংখ্যাে ু মানেকার্াধীর্ িযিসাগুনে ঘেট 
চুনিমত প্রনতমোনগতা করার সমার্ সুমোগ রময়মে তা নর্নিত করার িাধযিাধকতা রময়মে। প্রনত 
িের, ঘেট এমজনিগুনে ও কতৃন পক্ষ পণয ও পনরমষিার জর্য ঘকাটি ঘকাটি েোর িযয় কমর - 
এিং আমামের MWBE ঘপ্রাগ্রাম এই চুনিগুনেমত নিে করা সংস্থাগুনে আমামের িৃিৎ ঘেমটর বিনচত্র্য 
প্রনতিনেত কমর তা নর্নিত করার জর্য কাজ করমে।"  
  
বচফ োইভারবসটি অবফসার জবুলসা গুম্বিম্বরজ িম্বলর্, "COVID-19 দ্বারা আর্া এক িেমরর 
কমের পমর, ঘেমটর অ্থ্নর্ীনতমক আমগর ঘচময় আমরা ভামো ও শনিশােী কমর ঘতাো অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন। সংখ্যাে  ুও মনিো মানেকার্াধীর্ িযিসানয়ক উমেযাগগুনেমক সরঞ্জাম ও সংস্থার্ সরিরাি 
করার ঘক্ষমত্র্ ো তামের িযিসামক র্তুর্ উচ্চতায় নর্ময় োমি, নর্উ ইয়কন  তার সিনানধক শনিমত 
নিনর্ময়াগ কমর তার বিনচমত্র্য এনগময় চোর ঘর্তৃত্ব নেমে। অ্র্োইর্ অ্পারচুনর্টিজ নসনরজটি 
MWBE-গুমোমক আঞ্চনেক প্রকল্পগুনের সামথ্ সংেুি করার ঘক্ষমত্র্ নর্মজমক একটি েেুন ান্ত সম্পে 
নিসামি প্রমানণত কমরমে ো নর্উ ইয়কন  ঘেমটর বিনচত্র্যমক েং আইেযামন্ডর বসকত ঘথ্মক পনিম 
নর্উ ইয়মকন র জেপ্রপাত পেনন্ত আমোনকত করার অ্র্মুনত ঘেয়।"  
  
ঘেমটর ঠিকাোনরর কামজ MWBE প্রনতষ্ঠার্গুমোর িযিিার িাোমর্া নর্উইয়মকন র MWBE কমনসূনচ 
সিে িওয়ার ঘক্ষমত্র্ প্রধার্ নর্য়ামক। 2014 সামে, গভর্নর কুওমমা MWBE-গুনের জর্য 30 
শতাংশ ঘেট িযিিামরর েক্ষয নর্ধনারণ কমরর্ - ো ঘেমশর এই জাতীয় সমিনাচ্চ েক্ষয। 2019-
2020 অ্থ্নিেমর, MWBE-এর িযিিার 29.51 শতাংমশ উন্নীত িময়মে, োর মাধযমম MWBE-গুমো 
ঘেট ঠিকাোনর ঘথ্মক 3.14 নিনেয়র্ মানকন র্ েোর আয় কমরমে - ো 2010 সামে- 10 শতাংশ 
এরও কম ও 100 নমনেয়র্ মানকন র্ েোমরর র্ীমচ ।  
  
গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃন মত্ব 2011 সাে ঘথ্মক 8,000-টি MWBE সর্ে োভ কমরমে। নর্উ ইয়কন  
ঘেট োইমরক্টনর অ্ি সাটিন িাময়ে িামনস (New York State Directory of Certified Firms)-এ 
িতন মামর্ সর্েপ্রাপ্ত 9,000-টিরও ঘিনশ প্রনতষ্ঠার্ রময়মে; এটি সমিনাচ্চ তানেকাভুি MWBE 

https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/bridge-success-loan-program
https://esd.ny.gov/bridge-success-loan-program
https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-assistance-program


 

 

প্রনতষ্ঠার্গুমোর অ্র্যতম োরা ঘেশজমুে সরকানর ঠিকাোনর কামজ অ্ংশ নর্মত প্রস্তুত, ইেকু এিং 
কােনসম্পােমর্ সক্ষম। 
  
2021 সাম্বলর আঞ্চবলক সংখ্োল ু এিং র্ারী মাবলকার্াধীর্ িেিসাবয়ক উম্বেোগ অর্লাইর্ 
সুম্ব াগ এক্সম্ব া বসবরম্বজর সময়সূনচ র্ীমচ ঘেওয়া িমো:  
 
বফঙ্গার ঘলকস - ওম্বয়োর্ন NY  
িুধিার, 09 জরু্ 2021  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  - ঘমাহক ভোবল  
িুধিার, 23 জরু্, 2021  
  
বমে-হােসর্ - সাউোর্ন টিয়ার  
িৃিস্পনতিার, 22 জেুাই 2021  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি - লং আইলোন্ড  
িৃিস্পনতিার, 29 জেুাই , 2021  
  
কোব োল বেবিক্ট - র্থ্ন কাউবন্ট্র  
িৃিস্পনতিার, 12 আগে 2021  
  
আমরা জার্মত অ্র্ুগ্রি কমর নভনজট করুর্ esd.ny.gov/MWBE.html।  
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