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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2019 আঞ্চবলক সংখ্োলঘু ও র্ারীম্বের মাবলকার্াধীর্ িেিসা উম্বেোগ
(MINORITY AND WOMEN OWNED BUSINESS ENTERPRISES, MWBEs) সুম্ব াগ-সুবিধা
এক্সম্ব া বসবরম্বের উম্ববাধর্ ঘঘাষণা কম্বরম্বের্

এক্সম্ব া-গুম্বলা ঘ সি সংখ্োলঘু ও র্ারীম্বের মাবলকার্াধীর্ িেিসা ঘেম্বের ঠিকাোবরর ের্ে
প্রবিম্ব াবগিা কম্বর িাম্বের বিবভন্ন িথ্ে ও সহায়িা প্রোর্ করম্বি
অর্ুষ্ঠার্গুম্বলা বর্উইয়কন বসটি, ঘসন্ট্রাল বর্উইয়কন, ও বিম বর্উইয়কন-এ অর্ুবষ্ঠি হম্বি

গভর্নর কুওম ো আজ 2019 আঞ্চলিক আঞ্চলিক সংখ্যোিঘু ও র্োরীমের োলিকোর্োধীর্ ব্যব্সো উমেযোগ
(MWBEs) সুম োগ-সুলব্ধো এক্সম ো লসলরমজর উমবোধর্ ঘঘোষণো কমরমের্ ো লর্উইয়কন ঘেট সংস্থো,
লব্মেষজ্ঞ সুলব্ধো, ঘেমটর প্রকল্পগুমিোর তথ্য এব্ং ঘেমটর লব্লভন্ন সুম োগ-সুলব্ধো ব্যব্হোমরর
দ্ধলতগুমিোর সোমথ্ MWBEs-ঘক সং ুক্ত করমব্ অর্ুষ্ঠোর্গুমিো লর্উইয়কন লসটি, ঘসন্ট্রোি লর্উইয়কন , ও
লি লর্উইয়কন -কততন ক আময়োলজত হমব্
"ঘেমটর ঠিকোেোলরগুমিোমত প্রলতম োলগতো করো, ব্যব্সোলয়ক প্রব্তলদ্ধ অজনর্ ও সফিতোর ঘেমে
লর্উইয়কন ঘেমটর প্রলতটি উমেযোক্তোর স োর্ সুম োগ থ্োকো আব্েযক", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"েীঘনলের্ ধমর, র্োরী ও অমেতোঙ্গ ঘিোকজর্ লব্লভন্ন কোঠোম োগত প্রলতব্ন্ধকতো ঘ োকোমব্িো কমর
আসমে, লকন্তু লর্উইয়মকন র ঘেমের অগ্রগণয MWBE ক নসূলিটি স স্ত লহমসব্ ব্েমি লেময়মে। 2019
আঞ্চলিক MWBE সুম োগ-সুলব্ধো এক্সম ো লসলরজ MWBEs-গুমিোমক সহোয়তো ও এম্পোয়োর ঘেট-এর
সকমির জর্য অন্তভুন লক্ত ূিক, লব্কোে োর্ অথ্নর্ীলত গমে তু িমত আ োমের সফি উমেযোগগুমিোমক
ঘজোরেোর করমব্।"
"লর্মজ কময়কটি র্োরী- োলিকোর্োধীর্ ব্যব্সো প্রলতষ্ঠোর্ িোিুমত সহোয়তো করোর অলভজ্ঞতো ঘথ্মক আল
জোলর্ ব্যব্সোর ূিধর্ ঘ োগোমের িযোমিঞ্জগুমিো এব্ং লব্েয োর্ অর্যোর্য প্রলতব্ন্ধকতোগুমিো কী
কী", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ্ ঘহাচু ল িম্বলর্। "ব্োলষনক MWBE সুম োগ-সুলব্ধো এক্সম ো ব্োধোগুমিো
অলতক্র কমর র্োরী ও সংখ্যোিঘু সম্প্রেোময়র ব্যব্সো প্রলতষ্ঠোর্গুমিোমক রব্তী
নোময় লর্ময় োওয়োর
জর্য সহোয়তো কমর। লর্উইয়কন MWBEs-গুমিোর প্রলত র্লজরলব্হীর্ অঙ্গীকোর প্রেেনমর্র োধযম
সোরোমেেমক থ্প্রেেনর্ করমে, ওং ঘেমের ব্োকী সব্োর জর্য সমব্নোচ্চ সী োমরখ্ো লর্ধনোরণ কমর লেমে,
এব্ং ঘেট জুমে এ ধরমর্র উমেযোগগুমিোমক এলগময় লর্মে।"

2019 লর্উইয়কন ঘেট আঞ্চলিক MWBE সুম োগ-সুলব্ধো এক্সম ো লসলরজটির অথ্নোয়র্ কমরমে
এম্পোয়োর ঘেট লিমভি ম ন্ট (Empire State Development)-এর সংখ্যোিঘু ও র্োরীমের ব্যব্সোর
লব্কোে লব্ভোগ (Division of Minority and Women's Business Development) এব্ং ঘেমটর
স্থোর্ীয় অংেীেোরগণ; এক্সম োটিমত থ্োকমব্ যোমর্ি আমিোির্ো, আঞ্চলিক প্রকল্পগুমিোর তথ্য, লর্উইয়কন
ঘেমটর MWBE সর্ে ও ব্যব্সো লব্কোে সংক্রোন্ত লব্লভন্ন ক নেোিো। এেোেো এমত থ্োকমব্ লর্উইয়কন
ঘেট MWBE BOOT CAMP, ো MWBE-গুমিোমক েু দ্র ব্যব্সো উন্নয়র্ ঘকন্দ্র (Small Business
Development Centers)-এর মতো আঞ্চলিক কোলরগোলর সহোয়তো উমেযোগগুমিোর সোমথ্ সং ুক্ত কমর
লেমব্, এব্ং লব্লভন্ন গুরুত্ব ূণন ঠিকোেোর, ক্রয় ও কোলরগলর সহোয়তো ঘকন্দ্রস ূহ (Procurement &
Technical Assistance Centers), এব্ং উমেযোক্তো সহোয়তো ক নসলূ িগুমিোর (Entrepreneurial
Assistance Program) সোমথ্ ঘর্টওয়োলকন ংময়র সুম োগ ততলর করমব্। এক্সম োটিমত এেোেোও
ঘেট-অথ্নোলয়ত আলথ্নক ও কোলরগলর সহোয়তো ক নসলূ িগুমিোর তথ্য অন্তভুন ক্ত থ্োকমব্, ঘ র্ লিজ টু
সোকমসস ঋণ ক নসলূ ি ("Bridge to Success" Loan Program) এব্ং লর্উইয়কন ঘেট লসলকউলরটি
ব্ন্ড সহোয়তো ক নসূলি (New York State Surety Bond Assistance Program)।
এম্পায়ার ঘেে ঘেম্বভল ম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বেন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কিনা এিং কবমের্ার হাওয়ােন ঘ মবি িম্বলর্, "প্রলতটি লর্উইয়কন ব্োসী োমত এলগময় োওয়োর
স োর্ সুম োগ োয় ঘসটি লর্লিত করমত সংখ্যোিঘু ও র্োরীমের োলিকোর্োধীর্ ব্যব্সোগুমিোমক সহোয়তো
করো গুরুত্ব ূণন - এব্ং এসব্ উমেযোক্তোর মে কোজ করোর জর্য গভর্নর কুওম ো‘র ঘিময় ব্ে ঘকউ
ঘর্ই। োাঁি ব্ের ূমব্ন, গভর্নর কুওম ো ঘেমের সমব্নোচ্চ MWBE ক্রয় িেয োেো লর্ধনোরণ কমরলেমির্,
এব্ং আজমক আ রো িেযটির 30 ভোগ অজনমর্র কোেোকোলে রময়লে। আল আেো কলর ঘেমটর
লব্লভন্ন প্রোমন্তর লর্উইয়কন ব্োসী এই এক্সম োগুমিোমত অংে লর্মব্র্, সুিভ সুম োগ-সুলব্ধোগুমিো সম্পমকন
অব্গত হমব্র্, এব্ং এম্পোয়োর ঘেট-এর তব্লিেয তু মি ধরোয় আ োমের সহোয়তো করমব্র্।"
ঘেমটর ঠিকোেোলরর কোমজ MWBE প্রলতষ্ঠোর্গুমিোর ব্যব্হোর ব্োেোমর্ো লর্উইয়মকন র MWBE ক স
ন ূলি
সফি হওয়োর ঘেমে প্রধোর্ লর্য়ো ক। 2014 সোমি গভর্নর কুওম ো ঘেমটর ঠিকোেোলরর কোমজর 30
েতোংে MWBE ঘথ্মক ঘর্ওয়োর িেয োেো লর্ধনোরণ কমরর্ - ো সোরোমেমের মধয সমব্নোচ্চ। 20172018 অথ্নব্েমর, MWBE-এর ব্যব্হোর 28.6 েতোংমে উন্নীত হময়মে, োর োধযম MWBE-গুমিো
ঘেট ঠিকোেোলর ঘথ্মক 2.5 লব্লিয়র্ িিোর আয় কমরমে - এটি 2010-এর 10 েতোংে ও 100
ল লিয়র্ িিোর ঘথ্মক অমর্ক ঘব্লে।
গভর্নর কুওম োর ঘর্ততন মত্ব 2011 সোি ঘথ্মক 7,500-টি MWBE সর্ে িোভ কমরমে। লর্উইয়কন ঘে
িোইমরক্টলর অব্ সোটিনফোময়ি ফো নস (New York State Directory of Certified Firms)-এ
ব্তন োমর্ সর্েপ্রোপ্ত 8,500-টিরও ঘব্লে প্রলতষ্ঠোর্ রময়মে; এটি সমব্নোচ্চ তোলিকোভু ক্ত MWBE
প্রলতষ্ঠোর্গুমিোর অর্যত
োরো লক-র্ো ঘেেজুমে সরকোলর ঠিকোেোলর কোমজ অংে লর্মত প্রস্তুত, ই্েক
ু
এব্ং কো নসম্পোেমর্ সে ।
2019 এক্সম ো‘র আঞ্চলিক স য়সূলি লর্মে প্রেোর্ করো হমিো:
বর্উ ইয়কন েহর

শুক্রব্োর, 7 জুর্
লর্উইয়কন লসটি কমিজ অব্ ঘটকমর্োমিোলজ (New York City College of Technology)
285 Jay Street
Brooklyn, NY 11201
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
ব্তহস্পলতব্োর, 27 জুর্
কযোয়ুগো কল উলর্টি কমিজ (Cayuga Community College)
197 Franklyn Street
Auburn, NY 13021
বিম বর্উ ইয়কন
ব্তহস্পলতব্োর, 25 জুিোই
ইউলর্ভোলসনটি অব্ ব্োমফমিো (University of Buffalo)
লেেোগত সুম োমগর ঘকন্দ্র (Educational Opportunity Center)
555 Ellicott Street
Buffalo, NY 14203
আরও তথ্য এখ্োমর্ রময়মে।
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