
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, সংখ্োল ু এিং র্ারী মাবলকার্াধীর্ িেিসা প্রবিষ্ঠাম্বর্র 

ইউটিলাইম্বেের্ হার োিীে-সম্বিনাচ্চ 29.13 েিাংম্বে িৃবি ঘেম্বেম্বে  
 

বর্উ ইেকন  সংখ্োল ু ও র্ারী-মাবলকার্াধীর্ িেিসা প্রবিষ্ঠার্ (Minority and Women-Owned 
Business Enterprises, MWBE) ইউটিলাইবেং চুবির 30 েিাংম্বের ঘেম্বে খ্ুি দ্রুিই িার লেমাো 

েরূম্বণ এবগম্বে োম্বে  
 

2018-109 অর্ন িের েেনন্ত ঘেট চুবিম্বি প্রাে 3 বিবলের্ মাবকন র্ ডলার MWBE-ঘক প্রিার্ করা 
হে ো 2011 প্রাে 16 বিবলের্ মাবকন র্ ডলার  

 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘেমের চুক্তিমে সংখ্যাল ু ও র্ারী-
মাক্তলকার্াধীর্ ব্যব্সা প্রক্তেষ্ঠামর্র জর্য ব্যব্হামরর হার 2018-2019 অ্র্নব্েমর 29.13 শোংশ ব্ৃক্তি 
ঘেমেমে, ো আব্ামরা জােীে সমব্নাচ্চ হার অ্জন র্ কমরমে। MWBE 2018-2019 অ্র্নব্েমর সমে 
ঘেট চুক্তি চলাকালীর্ 2.93 ক্তব্ক্তলের্ মাক্তকন র্ ডলামরর ঘব্ক্তশ অ্র্ন ঘেমেমে। ক্তর্উ ইেকন  ঘেমটর র্ব্ম 
ব্াক্তষনক MWBE ঘ ারামমর সামর্ এই ঘ াষণা করা হমেমে, ো ঘেট চুক্তির সকু্তব্ধাব্লী সম্পমকন  
আমলাচর্া করমে এব্ং MWBE-ঘে ক্তব্দ্যমার্ ক্তরমসাসন সম্পমকন  জার্মে ঘদ্শটির কমেক হাজার ব্যব্সাে 
মাক্তলক, কক্তমউক্তর্টি ক্তলডার, ঘেট কমনকেন া এব্ং ঠিকাদ্ার সংস্থার প্রক্তেক্তর্ক্তধমদ্র একত্র কমর।  
 
"ক্তর্উ ইেমকন , আমরা জাক্তর্ ঘে বব্ক্তচত্রয "ো একটি শক্তি, এটি ঘকামর্া দ্বু্নলো র্ে — এব্ং েখ্র্ 
আমরা ঘেট চুক্তির জর্য সংখ্যাল ু এব্ং র্ারী মাক্তলকার্াধীর্ ব্যব্সার ক্ষমোের্ করমব্া েখ্র্ 
আমরা সব্ার জর্য একটি উন্নেের ক্তর্উ ইেকন  প্রক্তেষ্ঠা করমে োক্তর, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমামদ্র ঘদ্শ ঘসরা উেমোক্তগোর হার এম্পাোর ঘেমট MWBE-এর অ্র্ুেম েুল এব্ং এই 
ঘকাম্পাক্তর্র জর্য আমরা সমোক্তভক্তিক কমনমক্ষত্র বেক্তর করার ঘক্ষমত্র আমামদ্র সমক্তিে প্রমচষ্টামক 
প্রক্তে ক্তলে কমর।"  
 
"উচ্চাকাঙ্ক্ষী উমদ্যািামদ্র জর্য আমরা প্রক্তেব্ন্ধকো দ্রূ করক্তে এব্ং সংখ্যাল ু ও র্ারী 
মাক্তলকার্াধীর্ ব্যব্সার ক্তব্কাশ ও সা লয ক্তর্ক্তিে করার সুক্তব্ধাক্তদ্ প্রদ্ার্ করক্তে", ঘলফম্বটর্োন্ট 
গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "আমামদ্র শক্তিশালী MWBE কমনসূক্তচর র্ব্াের্ ও সম্প্রসারণ 
বব্ক্তচমত্রযর ক্তব্কামশর জর্য আমামদ্র সামক্তিক প্রমচষ্টার অ্ংশ ক্তহমসমব্ ক্তর্উ ইেমকন র জােীে-শীষনস্থার্ীে 
MWBE-এর লক্ষযমাত্রামক অ্িসর কমর ঘেখ্ামর্ ইউটিলাইমজশর্ ঘরট 29.13%-এ আমরাহর্ করমে। 
আমরা ঘেট জমুে ক্তব্দ্যমার্ সংখ্যাল ু ও র্ারী মাক্তলকার্াধীর্ ব্যব্সােীমদ্র উৎসাক্তহে ও সমর্নর্ 



 

 

করার োশাোক্তশ কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট ও অ্র্নর্ীক্তেমক শক্তিশালী করার জর্য আমামদ্র সাক্তব্নক প্রমচষ্টার 
অ্ংশ ক্তহমসমব্ বব্ক্তচত্রয প্রক্তেষ্ঠাে প্রক্তেশ্রুক্তেব্ি।"  
 
2011 সামল, গভর্নর কুওমমা ঘেট চুক্তির 20 শোংশ MWBE ইউটিলাইক্তজংমের লক্ষযমাত্রা ক্তর্ধনারণ 
কমরক্তেমলর্। দ্ইু ব্ের েমর ঘসই লক্ষযমাত্রা োক্তেমে ঘগল — এব্ং 2014 সামল গভর্নর ক্তকওমমা ঘসই 
লক্ষযমাত্রা 30 শোংমশ উন্নীে করমলর্, ো ঘদ্মশর সমব্নাচ্চ MWBE ইউটিলাইমজশর্ লক্ষযমাত্রা। 
ব্েমরর ের ব্ের, ক্তর্উ ইেকন  ঘেট 2017-2018 অ্র্নব্েমর 28.62 শোংশ ইউটিলাইমজশর্সহ ঘসই 
লক্ষযমাত্রা অ্জন মর্র ক্তদ্মক প্রকৃে অ্িগক্তে সাধর্ কমরমে।  
 
2018-2019 অ্র্নব্েমর MWBE উেমোক্তগো 29.13 শোংমশ ঘে ৌঁোে ো ক্তর্উ ইেকন  ঘেমটর সমব্নাচ্চ 
ঘরকডন কৃে হার এব্ং ো MWBE-এ েুরসৃ্কে ঘেট চুক্তিগুক্তলর মমধয 2.93 ক্তব্ক্তলের্ মাক্তকন র্ ডলামরর 
ঘচমে ঘব্ক্তশ অ্মর্ন রূোন্তক্তরে করমে। 2011 সাল ঘর্মক MWBE ঘেট চুক্তিমে 15.9 ক্তব্ক্তলের্ মাক্তকন র্ 
ডলার ঘেমেমে।  
 
এম্পাোর ঘেট ঘডম্বভলেম্বমন্ট (Empire State Development)-এরভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকিন া ও ঘপ্রবসম্বডন্ট মম্বর্ার্ীি এবরক ঘে. গাটন লার িম্বলর্, "অ্ন্তভুন ক্তিমূলক অ্র্ননর্ক্তেক 
উন্নের্ মামর্ প্রক্তেটি ব্যাকিাউন্ড ঘর্মক ব্যব্সাক্তেক মাক্তলকমদ্র সুমোগ প্রদ্ার্ করা এব্ং ঠিক ঘেমর্টি 
আমামদ্র MWBE ঘপ্রািাম প্রদ্ার্ করমে। আমরা গভর্নর কুওমমার 30 শোংশ ইউটিলাইমজশমর্র 
লক্ষমাত্রার ক্তস্থর অ্িগক্তে ঘদ্মখ্ক্তে এব্ং আজমকর ক্তদ্র্টি হমলা ঘসই প্রক্তিোে ঘে ৌঁোমর্ার — এব্ং 
অ্ক্তেিম করার আমরকটি গুরুত্বেূণ ধাে — এব্ং ো জােীে-শীষনস্থার্ীে লক্ষযমাত্রা ক্তহমসমব্ 
ক্তব্মব্ক্তচে।"  
 
2011 সাল ঘর্মক ক্তর্উ ইেকন  ঘেমটর MWBE ইউটিলাইমজশমর্র হার ক্তস্থরভামব্ ব্ৃক্তির মূল চাক্তব্কাঠি 
হমে ঘটকসই, সমক্তিে MWBE ঘপ্রািামমর উন্নের্ প্রক্তিো ো ব্যব্সার প্রক্তে গুরুত্বেূণ প্রচামরর 
সংক্তমশ্রণ  টাে, ঘেট এমজক্তি ও কেৃন েমক্ষর মমধয দ্ঢ়ৃ সম্পকন  স্থাের্ কমর এব্ং ব্যব্সাক্তেক 
মাক্তলকমদ্র জর্য প্রেুক্তিগে আধুক্তর্ক সহােো প্রদ্ার্ কমর। MWBE-এর ক্তব্স্তাক্তরে ক্তরমসাসগুমলা 
ব্াক্তষনক MWBE ঘ ারাম-এ েুমল ধরা হমেমে, এখ্র্ োর র্ব্ম ক্তকক্তস্ত চলমার্।  
 
এ ব্েমরর ঘ ারামমর ক্তর্মটি — "ক্তলক্তডং দ্য ঘর্শর্" — ক্তর্উ ইেমকন র MWBE-ঘক সমর্নর্ করার 
জর্য ঘদ্শটির ঘসরা-প্রমচষ্টা চাক্তলমেমে। আজমক ক্তকেুক্ষণ আমগ শুরু হওো দ্ইু-ক্তদ্র্ব্যােী এই 
অ্র্ুষ্ঠার্টি একসমে 2,100-জমর্রও ঘব্ক্তশ ব্যব্সা মাক্তলক, কক্তমউক্তর্টি ক্তলডার, ঘেট কমনকেন া এব্ং 
ঠিকাদ্ার সংস্থার প্রক্তেক্তর্ক্তধমদ্র সমামব্শ  টিমেমে। অ্ংশিহণকারীমদ্র 15-A অ্র্ুমেমদ্র েুর্ঃঅ্র্ুমমাদ্র্ 
ঘর্মক শুরু কমর প্রক্তেটি ঘোটখ্াট ক্তব্ষে সম্পমকন  জার্ার সুমোগ রমেমে ো প্রধার্ অ্ব্কাঠামমাগে 
প্রকমে অ্র্ননর্ক্তেক সহােো ও ের্য প্রদ্ার্ করমে MWBE ঘপ্রািামমর জর্য ক্তব্ক্তধব্ি কেৃন ত্ব প্রদ্ার্ 
কমর,। উমেখ্মোগয ক্তব্ষেগুক্তলর মমধয আমে:  
 
সাপ্লাই অোন্ড বডমান্ড ইউটিলাইম্বেের্ ইবর্বেম্বেটিভ (Supply & Demand Utilization Initiative)  
 

https://protect2.fireeye.com/url?k=30c369cf-6cfbcf72-30c190fa-000babd9fa3f-d90a0d74823ecef6&q=1&u=https%3A%2F%2Fnysmwbeforum.org%2F%23_blank


 

 

ক্তর্উ ইেকন  ঘেমটর MWBE ইউটিলাইমজশর্ হার গভর্নর কুওমমার ঘেট চুক্তির 30 শোংশ লক্ষয 
অ্জন মর্র োশাোক্তশ MWBE ইউটিলাইমজশমর্র স্বে হার ও র্ক্তর্ভুি MWBE উেলভযোর ক্তশেগুমলামক 
ক্তচক্তিে কমরমে। এসব্ প্রক্তেষ্ঠামর্র কামে প্রসার ও ঘসব্া প্রদ্ামর্র মাধযমম ক্তর্উ ইেকন  ক্তর্ক্তিে করমে 
োমর ঘে, অ্র্নর্ীক্তেমে ঘেট চুক্তির জর্য ঘেমকামর্া ব্যব্সা প্রক্তেমোক্তগো করমে োরমব্ এব্ং েূমব্নর 
ঘেমকামর্া হামরর চাইমে ক্তর্উ ইেমকন র ইউটিলাইমজশর্ হার আরও ব্কৃ্তি করমে োরমব্।  
 
এ ব্ের MWBE-ঘক সহােো করার জর্য ক্তব্জ্ঞাের্ ও মামকন টিং, আক্তকন মটকচার, ইক্তিক্তর্োক্তরং, 
এর্ভােরর্মমন্টাল সাক্তভন মসস, ক্ত র্াক্তিোল সাক্তভন মসস, ইিুমরি, ক্তলগযাল সাক্তভন মসস, ঘমক্তডমকল ও 
ক্তিক্তর্কযাল সাক্তভন মসস, ক্তরমেল এমেট, কক্তমউক্তর্মকশর্, আইটি কর্সাক্তটং, স টওেযার, ঘমক্তডমকল, 
ঘডন্টাল ও লযাব্ সাপ্লাই, অ্ক্ত স সরিাম ও আসব্াব্ এব্ং খ্াব্ার ও োর্ীে ক্তব্ষেক সাপ্লাই অ্যান্ড 
ক্তডমান্ড ইউটিলাইমজশর্ ইক্তর্ক্তশমেটিভ ব্ক্তধনে করা হমেমে। এই ইক্তর্ক্তশমেটিমভর মাধযমম ক্তশে-ক্তব্মশষ 
সহােো প্রদ্ার্ করা হে, োর মমধয রমেমে স্ট্র্যামটক্তজক োটন র্ারমদ্র দ্বারা ঘেশাক্তলটি ওমেক্তব্র্াসন এব্ং 
ঘটকক্তর্কযাল সাক্তভন মসস। 
 
ঘমন্টর ঘপ্রাটিগ ঘপ্রাগ্রাম (Mentor Protégé Program)  
 
এই ব্ের, ক্তর্উ ইেকন  ঘেট োর MWBE ঘমন্টর ঘপ্রাটিগ ঘপ্রািাম েরু্রাে চালু কমরমে ো 
সাটিন  াইড MWBE  ামমনর সামর্ প্রাইম কন্ট্রাক্টর ঘমন্টরমদ্র সামর্ ক্তমমল োে। ঘমন্টর  ামনগুমলা 
হামে-কলমম প্রেকু্তিগে জ্ঞার্ এব্ং ঘর্টওোক্তকন ং সুক্তব্ধা ক্তদ্মে MWBE-ঘক ক্তদ্কক্তর্মদ্নশর্া প্রদ্ার্ করমে 
োমে োরা ঘেট চুক্তির সুমোগগুমলামে ভামলাভামব্ অ্যামেস করমে োমরর্।  
 
15-A অর্ুম্বেম্বির েরু্ঃঅর্ুম্বমাির্  
 
অ্র্ুমেদ্ 15-A ক্তর্উ ইেকন  ঘেমটর MWBE ঘপ্রািামমর জর্য আইর্গে কাঠামমা প্রদ্ার্ কমর এব্ং ো 
এ ব্েমরর শুরুমে গভর্নর কুওমমা কেৃন ক েুর্রাে অ্র্ুমমাক্তদ্ে হমেক্তেল। সদ্য-আেমডমটডকৃে 
সংক্তব্ধার্ ঘেমটর MWBE কমনসূক্তচমক শক্তিশালী কমর এব্ং োৌঁচ ব্েমরর জর্য এর সমেসীমা ক্তব্সৃ্তে 
কমর।  
 
ঘফার্ন অোরু্োল কোবর গোম্বি এম্বেম্বলন্স অোন্ড ইম্বর্াম্বভের্ অোওোডন  (Fourth Annual Carey 
Gabay Excellence and Innovation Awards)  
 
কযাক্তর গযামব্ এমেমলি অ্যান্ড ইমর্ামভশর্ অ্যাওোডন  ক্তহমসমব্ চারটি ক্তর্উ ইেকন  ঘেট MWBE 
ব্যব্সামক স্বীকৃক্তে প্রদ্ার্ করা হমেক্তেল। গভর্নর কুওমমার সহকারী েরামশনদ্াো ক্তহমসমব্ দ্াক্তেত্ব 
োলর্কারী এব্ং এম্পাোর ঘেট ঘডমভলেমমমন্টর প্রর্ম ঘডেুটি েরামশনদ্াো োমক ঘসমেম্বর 2015 
সামল মমনাক্তন্তকভামব্ হেযা করা হে ঘসই কযাক্তর গযামব্র র্ামার্ুসামর প্রদ্ি এই সম্মার্র্া ক্তর্উ ইেকন  
কেৃন ক স্বীকৃে MWBE-ঘক উদ্োের্ কমর োমদ্র উমদ্যািা ঘচের্া, উদ্ভাব্মর্র প্রক্তেশ্রুক্তে এব্ং 
োমদ্র কক্তমউক্তর্টিগুমলামক শক্তিশালী করার প্রমচষ্টার জর্য ঘেগুমলা ঘসইসকল মলূযমব্াধ ো কযাক্তর 
গযামব্ ক্তর্উ ইেকন  ঘেমট োর েক্তরমষব্ার সমে ধারর্ করমের্।  



 

 

 
ক্তর্উ ইেকন  ঘেট সাটিন  ামেড MWBE ক্তহমসমব্ উদ্যমী কমনশক্তি ও কৃক্তেমত্বর জর্য 2019 েুরস্কার 
প্রাপ্তগণ হমলর্:  
 

• লরা কুইভা, অ্ভযন্তর উদ্ভাব্র্ (Interior Innovations)  
• ক্তকক্তরে ঘদ্শাই, ঘডক্তরভ ঘটকমর্ালক্তজস, LLC (Derive Technologies, LLC)  
• ঘমক্তর ওোমরর্, ব্ল্যাক হসন গ্রুে, LLC (Black Horse Group, LLC)  
• এডওোডন  ও. ওোট, জকু্তর্ের, ওোটস আক্তকন মটকচার অ্যান্ড ইক্তিক্তর্োক্তরং (Watts 

Architecture & Engineering), D.P.C.  
  
ঘেট-সাটিন  ামেড MWBE হমে ওঠার ক্তব্ষমে আরও জার্মে, MWBE সাটিন ক্ত মকশর্ কযামম্পইর্ 
ওমেব্সাইট ক্তভক্তজট করুর্ ব্া (212) 803-2414 র্ম্বমর কল করুর্।  
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