
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

স্টেম্বের চুবিম্বে সংখ্োলঘু ও র্ারী মাবলকার্াধীর্ িেিসা উম্ব্োগগুম্বলার অংেগ্রহম্বের 
েেন াম্বরাপকারী স্ট্ম্বের েীর্নস্থার্ীয় আইম্বর্র র্িায়র্ ও সম্প্রসারে করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা 

S6575/A8414-স্টে স্বাক্ষর কম্বরর্।  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "বিবচত্র্ে বর্উইয়ম্বকন র সিনম্বেষ্ঠ সম্প্ এিং এই প্ম্বক্ষপম্বক আইম্বর্ পবরেে করার 
জর্ে স্বাক্ষর করার মাধেম্বম আমরা বিবভন্ন িম্বেনর আম্বরা র্ারী পরুুর্ম্বক স্টেে চুবিম্বে অংেগ্রহে 
করার জর্ে এিং এমর্বক আম্বরা স্টিবে অন্তভুন বিমলূক চুবি করার জর্ে আমাম্ব্র অ্মে কমনসবূচ 

অিোহে রাখ্ার জর্ে ক্ষমোবয়ে করি।"  
  
  
গভর্নর কুওম ো আজ আইর্ S.6575/A.8414-তে স্বোক্ষর কমরর্ তেটি সংখ্যোলঘু ও র্োরী 
 োললকোর্োধীর্ ব্যব্সো উম্যোগ (Minority and Women Owned Business Enterprises, MWBE) 
ক নসূলিমক িুলিব্দ্ধ তেট প্রকল্পগুমলোমে MWBE এর িল োর্ ও অর্নপরূ্ন অংশগ্রহর্ লর্লিে করোর 
জর্য আমরো পোাঁি ব্ছমরর জর্য অর্ুম ো্র্ ত্য়। আইমর্র পুর্ঃঅর্ুম ো্মর্র অন্তভুন ি আমছ এ র্ সব্ 
উন্নয়র্ েো এই ক নসলূিমে অংশগ্রহর্ ও সলুব্ধো লর্মে আমরো তব্লশ MWBE-তক সক্ষ  করমব্।  
  
"লর্উ ইয়মকন র শীর্নস্থোর্ীয় MWBE ক নসলূির সম্প্রসোরর্ ও সংব্ধনর্ আ োম্র অর্নর্ীলে তে আ োম্র 
 ূলযমব্োধ ও আ োম্র লব্লিত্র প্রলেভোধরম্র প্রলেফলস্বরূপ েো লর্লিে করমে সোহোেয 
করমব্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বব্লিত্রয লর্উইয়মকন র সব্নমেষ্ঠ সম্প্ এব্ং এই প্মক্ষপমক আইমর্ 
পলরর্ে করোর জর্য স্বোক্ষর করোর  োধযম  আ রো লব্লভন্ন ব্মর্নর আমরো র্োরী পুরুর্মক তেট 
িুলিমে অংশগ্রহর্ করোর জর্য এব্ং এ র্লক আমরো তব্লশ অন্তভুন লি ূলক িুলি করোর জর্য আ োম্র 
অ্ য ক নসূলি অব্যোহে রোখ্োর জর্য ক্ষ েোলয়ে করব্।"  
  
"উচ্চোকোঙ্ক্ষী উম্যোিোম্র জর্য আ রো প্রলেব্ন্ধকেো ্রূ করলছ এব্ং সংখ্যোলঘু ও র্োরী 
 োললকোর্োধীর্ ব্যব্সোর লব্কোশ ও সোফলয লর্লিে করোর সুলব্ধোল্ প্র্োর্ করলছ", স্টলফম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবি স্টহাচুল িম্বলর্। "আ োম্র শলিশোলী MWBE ক নসূলির র্ব্োয়র্ ও সম্প্রসোরর্ 
বব্লিমত্রযর লব্কোমশর জর্য আ োম্র সো লগ্রক প্রমিষ্টোর অংশ লহমসমব্ লর্উ ইয়মকন র শীর্নস্থোর্ীয় MWBE 
এর লক্ষয োত্রোমক অগ্রসর কমর। আ রো তেটব্যোপী সংখ্যোলঘু ও র্োরী  োললকোর্োধীর্ ব্যব্সোমক 
উৎসোলহে করো ও সহোয়েোর করো, ক নসংস্থোর্ সৃলষ্ট করো এব্ং অর্নর্ীলেমক শলিশোলী করোর জর্য 
প্রলেশ্রুলেব্দ্ধ।"  
  
তেমটর িুলিমে MWBE এর অংশগ্রহর্ ব্োধযেো লূক করোর  োধযম  লর্উ ইয়মকন র অর্নর্ীলেমক আমরো 
অন্তভুন লি ূলক করোর জর্য পলরকলল্পে MWBE ক নসলূির ত য়ো্ 2019 সোমলর তশমর্র ল্মক তশর্ 



 

 

হব্োর কর্ো লছল। পুর্ঃঅর্মু ো্র্ ক নসলূিটিমক 2024 সোল পেনন্ত ব্লধনে কমর এব্ং আমরো MWBE-
তক অংশগ্রহর্ করোর জর্য এব্ং অংশগ্রহর্কোরী সব্ ব্যব্সোমক আমরো তব্লশ সলুব্ধো ত্য়োর জর্য 
এটিমক সহজের করোর আইর্ সংমশোধর্ কমর। র্েুর্ শেন োব্ললর  মধয অন্তভুন ি আমছ:  

• MWBE এর প্রেযয়র্ ত য়ো্ 3 তর্মক 5 ব্োড়োমর্ো;  
• এমজলি ও কেৃন পমক্ষর লব্মব্ির্ো ূলক ক্রয়সী ো একটি আর্ুষ্ঠোলর্ক প্রলেমেোলগেো ূলক প্রলক্রয়ো 

ছোড়োই 200,000  োলকন র্ ডলোর তর্মক ব্োলড়ময় 500,000  োলকন র্ ডলোর করো;  
• আমরো তব্লশ ব্যব্সোমক উপেুি করোর জর্য ব্যলিগে ত োট  ূলযসী ো (Personal Net 

Worth cap) 3.5 ল ললয়র্  োলকন র্ ডলোর তর্মক ব্োলড়ময় 15 ল ললয়র্  োলকন র্ ডলোর করো;  
• তেটজমুড় MWBE প্রলেষ্ঠোর্গুমলোর জর্য প্রিোরোর্ুষ্ঠোর্, প্রলশক্ষর্ ও লশক্ষোগে সুমেোমগর 

আময়োজর্ করমে MWBE এর লব্ভলির অর্ুম ো্র্; এব্ং  
• একটি ওয়োকন মফোসন ডোইভোরলসটি তপ্রোগ্রো  (Workforce Diversity Program) প্রলেষ্ঠো করো 

তেখ্োমর্ একটি লব্লিত্র ক ী্মলর ব্যব্হোর করোর জর্য লর্ নোর্ প্রকল্পগুমলোমক েত্ত্বোব্ধোর্কোরী 
তেট এমজলিগুমলোর প্রময়োজর্; অলেলরি র্েুর্ শেন োব্ললর  মধয।  

স্টসম্বর্ে সংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্ো অোবন্ড্রয়া েুয়ােন -কাবজন্স িম্বলর্, "MWBE ক নসলূি একটি প্র োলর্ে 
সোফলয এব্ং সংখ্যোলঘু ও র্োরী- োললকোর্োধীর্ ব্যব্সো ও উম্যোগগুমলোমক ক্ষ েোয়মর্ সোহোেয কমরমছ। 
আজ আইমর্ স্বোক্ষলরে লব্লটি MWBE-তক 2024 সোল পেনন্ত সম্প্রসোলরে করমব্, তেমটর িুলি 
প্রলক্রয়োমক আমরো অন্তভুন লি ূলক করো অব্যোহে রোখ্মব্ এব্ং ভুল উপস্থোপর্ো প্রলেহে করোর জর্য 
প্মক্ষপ তর্মব্। তসমর্মটর তডম োক্রযোটিক সংখ্যোগলরষ্ঠ প্রলেব্ন্ধকেোস ূহ লছন্ন করোয় প্রলেশ্রুলেব্দ্ধ এব্ং 
এই আইর্সভো সংখ্যোলঘু ও র্োরী উম্যোিোম্র জর্য একটি অলধক সো য সৃলষ্টর  োধযম  তসই 
প্রমিষ্টোমক এলগময় লর্ময় েোয়। আল  লব্মলর পৃষ্ঠমপোর্ক, তসমর্ের তজ স সযোন্ডোসন জলুর্য়রমক এই 
লব্র্ময় েোর ্ীঘনকোলীর্ তর্েৃমের জর্য সোধুব্ো্ জোর্োই এব্ং আমরো তব্লশ লর্উ ইয়কন ব্োসীমক েোম্র 
সমূ্পর্ন সম্ভোব্যেোমক প্রকোশ করোর জর্য ক্ষ েোলয়ে করোর এই লব্লটি পোশ করোর জর্য আল  তসমর্মট 
আ োর সহক ীম্র লর্ময় গব্নমব্োধ কলর।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "সংখ্যোলঘু ও র্োরী  োললকোর্োধীর্ ব্যব্সো উম্যোগ ক নসূলি 
আ োম্র অর্নর্ীলেমক িোঙ্গো করোয় এব্ং আ োম্র ক ী্ল লর্উ ইয়মকন র বব্লিত্রযমক আমরো ের্োর্নরূমপ 
উপস্থোপর্ কমর েো লর্লিে করোয় অ ূলয হময় আমছ। এই ক নসূলির র্ব্োয়র্ ও সম্প্রসোরমর্র 
 োধযম , আ রো সংখ্যোলঘ ুও র্োরী  োললকোর্োধীর্ ব্যব্সো উম্যোগগুমলোর জর্য অর্ননর্লেক সুমেোমগর 
স েো প্রিোমর তে অগ্রগলে সোধর্ কমরলছ েো অব্যোহে রোখ্মে পোরব্। আল  এছোড়োও অযোমসম্বলল 
স্সয লব্মিোটমক এই লব্র্ময়র েোর তর্েৃে ও আ োম্র অর্নর্ীলেমে অন্তভুন লি আর্য়মর্ েোর অব্যোহে 
প্রলেশ্রুলের জর্য ধর্যব্ো্ জোর্োই।"  
  
স্টসম্বর্ের স্টজমস সোন্ডাসন জবুর্য়র িম্বলর্, "এই আইর্গুলল MWBE েোম্র ক্ষ েো ব্ৃলদ্ধ কমর এব্ং 
েোম্র তেট িুলিমে আমরো ভোমলো প্রমব্শোলধকোর রময়মছ েো লর্লিে করোর তক্ষমত্র লব্রোট প্মক্ষপ। 
এই সম্প্গুমলোমে প্রমব্শোলধকোমরর তক্ষমত্র ঐলেহোলসকভোমব্ পিো্প্ লছল এ র্ তগোষ্ঠীগুমলোমক অন্তভুন ি 
করোর তক্ষমত্র আ রো অব্মশমর্ লকছু ভোমলো অগ্রগলে সোধর্ করলছ।"  
  



 

 

স্টসম্বর্ের স্টকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "র্োরী ও সংখ্যোলঘু  োললকোর্োধীর্ ব্যব্সোর অংশগ্রহর্ ব্ৃলদ্ধ, 
সুমেোগ-সলুব্ধো ব্ৃলদ্ধ এব্ং জোললয়োলের লব্রুমদ্ধ লর্রোপত্তো্োর্ আ োম্র অর্নর্ীলের লব্কোমশর জর্য 
গুরুেপূর্ন। এই গুরুেপূর্ন আইমর্ স্বোক্ষর করোর জর্য গভর্নর কুওম োর প্রলে কৃেজ্ঞেো। আট ব্ছমর 
MWBE িুলিমে প্রোয় 20 শেোংশ ব্ৃলদ্ধমে, লর্উ ইয়কন  তেমটর অর্নর্ীলেমে েোম্র প্রভোব্ স্বীকোর র্ো 
করো অসম্ভব্ ব্যপোর। আল  গভর্নরমক েোর প্রশোসমর্ MWBE ক নসূলিমক অগ্রোলধকোর ত্য়োয় সোধুব্ো্ 
জোর্োই।"  
  
"আল  এই MWBE লব্লস ূমহ স্বোক্ষর করোর জর্য গভর্নর কুওম োমক ধর্যব্ো্ জোর্োই েোমে অর্ুমে্ 
15-A এর সম্প্রসোরর্ এব্ং MWBE ক নসূলির পরব্েী সম্প্রসোরমর্র অর্ু লে অন্তভুন ি আমছ", 
অোম্বসেবল স্সে স্টরা্বর্জ বিম্বচাে িম্বলর্। "একটি আমরো শলিশোলী ও স্বে ক নসূলির অর্ু লে, 
ক নসূলির ব্যলিগে ত োট  ূলযসী ো 15 ল ললয়র্  োলকন র্ ডলোমর ব্লৃদ্ধর  োধযম  তেোগয ব্যব্সোগুমলোর 
র্োগোল সম্প্রসোরর্, DASNY-এর ত ন্টরলশপ পোইলট তপ্রোগ্রোম র প্রোপযেো, তেট ও লসটির 
লব্মব্ির্ো ূলক ব্যয় 5 ব্ছমরর একটি প্রেযয়র্ সম্প্রসোরর্ সহ 500,000  োলকন র্ ডলোমর ব্ৃলদ্ধমক 
অন্তভুন ি কমরমছ এ র্ সব্ পলরব্েন র্ MWBE-এর অংশগ্রহর্ ব্ৃলদ্ধর সুমেোগ প্র্োর্ করমব্। এটি 
MWBE কল উলর্টির জর্য লর্উ ইয়কন  তেমট আ োম্র অর্ননর্লেক অন্তভুন লি ও র্যোেযেোর িূড়োন্ত 
লমক্ষযর প্রলে লর্লিয়ই সঠিক প্মক্ষপ।"  
  
অোম্বসেবল স্সে ইম্বর্জ বিম্বকন্স িম্বলর্, "আজ আল  তঘোর্র্ো করমে তপমর গলব্নে তে গভর্নর 
কুওম ো তেট অযোমসম্বললমে আ োর প্রস্তোলব্ে একটি গুরুেপূর্ন আইমর্ স্বোক্ষর করমব্র্ েো র্যোশর্োল 
আরব্োর্ লীগমক (National Urban League) েোর জন্মস্থোর্ েুিরোমের হোরমলম  লর্ময় আমস। এই 
গুরুেপূর্ন প্রলেষ্ঠোমর্র প্রেযোব্েন মর্র পোশোপোলশ, প্রকল্পটির  মধয ঊর্ধ্ব ুখ্ী তর্মক সমব্নোচ্চ 80% এলোকোর 
 ধয ো আয় (Area Median Income, AMI) পেনন্ত লব্স্তোমরর 170 ইউলর্ট সোেয়ী  ূমলযর গৃহোয়র্ 
অন্তভুন ি র্োকমব্। এই প্রকল্পটি জোজ ত োলব্ল (Jazz Mobil) ও 100 ব্ল্যোক ত র্ ইর্কমপনোমরমটড 
(100 Black Men Inc.) এর র্েুর্ ঠিকোর্ো হমব্ এব্ং 125 ে  লিট ই প্রুভম ন্ট ফোমন্ড 
(125th Street Improvement Fund) প্র্ত্ত উমেখ্মেোগয েহলব্ল ত্খ্মে পোমব্। এই আইমর্ 
স্বোক্ষমরর  োধযম  লর্ম্ন ও  ধয  আময়র পলরব্োমরর স্সযম্র স র্নর্ অব্যোহে রোখ্োর জর্য আল  
গভর্নরমক অলভর্ন্দর্ জোর্োই, েো েোম্রমক আ োম্র শহর লব্লর্ নোমর্র অংশ লহমসমব্ র্োকোর সুমেোগ 
ত্য় এব্ং আ োর জন্মল্মর্ এই স্বোক্ষর অর্ষু্ঠোর্ অর্লুষ্ঠে হওয়োয় তসটি একটি লব্মশর্ উপলমক্ষ 
পলরর্ে হময়মছ।"  
  
র্েুর্ লব্ধোর্গুলল MWBE ক নসূলির ক্র ব্ধন োর্ ব্লৃদ্ধমক স র্নর্ করমব্, েোর ফমল 2011 সোল তর্মক 
MWBE-তক প্র্ত্ত 13 লব্ললয়র্  োলকন র্ ডলোমরর তব্লশ িুলি হময়মছ। 2010 সোমল, MWBE এর 
প্রলেষ্ঠোর্গুমলোর সোমর্ তেট িুলির খ্রি সব্নম োট 100 ল ললয়র্  োলকন র্ ডলোমররও ক  লছল ও 
MWBE এর ব্যব্হোর 10 শেোংমশর ক  লছল। 2014 সোমল, গভর্নর কুওম ো তেমটর সব্ িুলিমে 
30 শেোংশ MWBE ব্যব্হোর করোর লক্ষয োত্রো লর্ধনোরর্ কমরলছমলর্ এব্ং 2017-2018 অর্ন ব্ছমর, 
এই তেট 28.62 শেোংশ ব্ো তেমটর িুলি সংক্রোন্ত ডলোমর 2.5 লব্ললয়র্  োলকন র্ ডলোর ব্যব্হোর 
কমর এই লমক্ষযর ল্মক সব্নকোমলর তিময়ও কোছোকোলছ তপ াঁমছলছল। লর্উ ইয়কন  তেট MWBE িুলিমে 
অংশগ্রহমর্র সমব্নোচ্চ হোর অজন মর্র  োধযম  ত্শমক তর্েৃে্োর্ অব্যোহে রোমখ্।  
  



 

 

S.6575/A.8414 এর ব্লধনেকরর্ ও সম্প্রসোরর্ ্ইুটি অলেলরি লব্মল স্বোক্ষমরর  োধযম  ব্লধনে 
করো হয়: S.6301/A.7795 ও S.6418A/A8407. S.6301/A.7795 লর্উ ইয়কন  তেমটর 
ডল নটলর কেৃন পক্ষমক MWBE ও কু্ষদ্র ব্যব্সোগুমলোর জর্য িুলি সলুব্ধো আমরো সম্প্রসোরমর্র লমক্ষয 
একটি িোর-ব্ছর ত য়ো্ী প্রলকউরম ন্ট পোইলট তপ্রোগ্রো  শুরু করোর অর্ুম ো্র্ ত্য়, পোশোপোলশ 
S.6418A/A8407 লর্উ ইয়কন  লসটির লব্মব্ির্ো লূক ক্রয়কোরী কেৃন ে তেমটর ব্লধনে কেৃন মের সোমর্ 
এই ধরমর্র সী োমক সঙ্গলেপূর্ন তরমখ্ সী ো 150,000  োলকন র্ ডলোর তর্মক 500,000  োলকন র্ 
ডলোমর ব্ৃলদ্ধর অর্ুম ো্র্ ত্য়।  
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