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 গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে 2018 সাম্বল কু্ষদ্র িেিসা খাম্বে 188 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 

ঘিবে ঋণ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে  

  

80 েোাংম্বের ঘিবে কু্ষদ্র িেিসা ঋণ সাংখোল  ুও র্ারী মাবলকার্ার িেিসাম্বক প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে  

  

বর্উ ইয়কন  কু্ষদ্র িেিসাসমহূ 1.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে অর্ননর্বেক প্রভাি সৃবি কম্বরম্বে 

এিাং প্রায় 6,000 কমনসাংস্থার্ সৃবি কম্বরম্বে  

  

ঘেট গে েয় িেম্বর 1.2 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে ঋম্বণর িেিস্থা কম্বরম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট 2018 সামে কু্ষদ্র ব্যব্সা খামে 188 

নমনেয়র্ মানকন র্ ডোমরর ঘব্নি ঋণ সরাসনর প্রদার্ কমরমে ব্া ব্যব্স্থা কমর নদময়মে এব্ং এই ঋমণর 80 িোংি 

সংখযাে ু ও র্ারী মানেকার্ার ব্যব্সামক প্রদার্ করা হময়মে। ঘেট ঘেমক ঋণ পাওয়া ব্যব্সাগুনে 1.5 নব্নেয়র্ 

মানকন র্ ডোমরর ঘব্নি অ্েননর্নেক প্রভাব্ তেনর কমরমে, প্রায় 6,000 কমনসংস্থার্ কমরমে এব্ং এই ব্ের প্রায় 

10,000 কমনসংস্থার্ ধমর রাখমে ঘপমরমে। এোড়াও, 927টি ব্যব্সা সম্প্রসানরে হময়মে এব্ং 624টি ব্যব্সা 
শুরু হময়মে। কু্ষদ্র ব্যব্সা ও উমদযাক্তামদর সফে হমে ও ঘেটজমুড় খুব্ ভামো কাজ করমে সাহােয করার জর্য 
নর্উ ইয়মকন র ঘে দী ননদমর্র অ্ঙ্গীকার, এই ব্েমরর ঋণ োরই সংমোজর্।  

  

"কু্ষদ্র ব্যব্সা আমামদর ঘেমটর ক্ৰমব্ধনমার্ অ্েনর্ীনের ঘমরুদন্ড, এব্ং উদ্ভাব্র্ী নিন্তাসহ নর্উ ইয়কন ব্াসীমদর 

সফে হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সমেনর্ ও মেূধর্ োকা উনিে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "কু্ষদ্র ব্যব্সাময় এই 
নব্নর্ময়াগগুনে ঘেমটর প্রনেটি অ্ঞ্চমে কমীমদর জর্য র্েুর্ সুমোগ সৃনি কমরমে, এব্ং সংখযাে ু ও র্ারী-
মানেকার্ার ব্যব্সাময়র উপর ঘজার ঘদওয়ার ফমে ো নর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীনেমক আমরা তব্নিত্র্যময় করমে 

সাহােয করমব্ এব্ং এটি নর্নিে করমব্ ঘে আসন্ন অ্মর্ক দিমকর জর্য োমে এটি প্রনেমোনগোমূেক োমক।"  

  

"আনম আমার মামক একটি ঘোট পানরব্ানরক ব্যব্সা শুরু করমে সাহােয কমরনে, হব্ু উমদযাক্তারা কী ধরমর্র 

ব্াাঁধার সম্মুখীর্ হয় ো আনম খুব্ ভামো কমরই জানর্", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "কু্ষদ্র 

ব্যব্সা নর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীনের একটি ব্ড় অ্ংি, এব্ং আমরা পুমরা ঘেমট োমদর নব্কাি ও সাফেয নর্নিে 

করার জর্য অ্ঙ্গীকারব্দ্ধ। আমরা র্ারী ও সংখযাে ু-মানেকার্ার ব্যব্সার জর্য সুমোগ সুনব্ধা ব্ৃনদ্ধ করনে, 

ঘদমির সমব্নাচ্চ সদ্ব্যব্হার েক্ষয নর্ময় আমরা জানেমক ঘর্েৃত্ব নদনি। এই ঋণসমূহ নদময়, আমরা ব্াাঁধা ঘভমঙ্গ 

ঘফেমে সাহােয করনে এব্ং স্থার্ীয় উমদযাক্তামদর সমেনর্ এব্ং অ্েনর্ীনে িনক্তিােী করমে কু্ষদ্র ব্যব্সা ও 

MWBE সম্প্রসারণ করনে।"  

  

ঋণ প্রদার্ করা হয় কনমউনর্টি নব্কাি অ্েননর্নেক প্রনেষ্ঠার্ ো হে কনমউনর্টি সংস্থার দ্ব্ারা পনরিানেে কু্ষদ্র 

েহনব্ে, এব্ং নব্কল্প ঋণপ্রদার্কারী োরা পুমরা ঘেমট কু্ষদ্র ব্যব্সামক ঘক্ৰনডট ও অ্েননর্নেক সমেনর্ ঘদয় োমদর 



 

 

একটি নমশ্রণ এর মাধযমম। এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) এর দ্ব্ারা 
প্রদত্ত অ্েননর্নেক সমেনর্ মূেে ঘসইসব্ উমদযাক্তা ও ব্যব্সাময়র জর্য োরা ঐনেহানসকভামব্ রাজধার্ীমে স্থার্ 

ঘপমে সমসযায় পমড়মে।  

  

পুমরা ঘেমট দিটি উদ্ভাব্র্ী হট স্পট এব্ং 20টি সাটিন ফাইড ব্যব্সা ইর্নকউমব্টর োটন আপ এব্ং প্রােনমক-

পেনাময়র ঘকাম্পানর্মক ব্াস্তব্ স্থার্ ঘপমে, মূেধর্ ঘপমে, ঘর্টওয়াকন  তেনর করমে এব্ং অ্র্যার্য ঘসব্া নদময় সমেনর্ 

কমর। ঘেসব্ ঘকাম্পানর্ ঘেমটর সহমোনগো ঘপময়মে োরা অ্মর্ক ঘক্ষমত্র্ই ঘিিা কমরমে োমদর পণয নব্মদমি 

রপ্তানর্ করমে, োমদর ফযানসনেটি নর্মনাণ ব্া সংস্কার করমে ব্া র্েুর্ প্রেনুক্ত শুরু করমে। অ্েননর্নেক সহায়ো 
োড়াও, ESD নব্নভন্ন ঘপ্রাগ্রামমর মাধযমম উমদযাগ-সহায়ক নব্কাি কমর োমক ঘেমর্, উমদযাগ-সহায়ক 

সহমোনগো ঘপ্রাগ্রাম (Entrepreneurial Assistance Program), ো ঘমন্টনরং, কাউমেনেং, এব্ং নব্জমর্স 

প্ল্যার্ তেনর, িুনক্তর সুমোগ ঘখাাঁজামে নর্মদনির্া প্রদার্ এব্ং ইর্নকউমব্টর নহমসমব্ কাজ করার মমো সহমোনগো 
প্রদার্ কমর। এইসব্ ঘপ্রাগ্রাম উমদযাক্তা এব্ং প্রােনমক-পেনাময়র ঘকাম্পানর্সমূহমক নব্কাি ও সুমোমগর পে প্রদিনর্ 

কমর।  

  

এোড়াও নর্উ ইয়কন  ঘেমটর এমজনেগুনেমক উৎসাহ ঘদয় ও সহমোনগো কমর োমদর প্রদত্ত িুনক্তর একটি র্যােয 
অ্ংি সেযানয়ে সংখযাে ু ও র্ারী-মানেকার্ার ব্যব্সা উমদযাগমক (Minority and Women-owned 

Business Enterprises, MWBEs) প্রদার্ করার জর্য, পািাপানি সর্দ অ্র্সুন্ধার্ী ব্যব্সা আমব্দর্ নরনভউ 

করা, সেযানয়ে MWBEঘদর নডমরক্টনর রাখা এব্ং নিক্ষা ও সুমোমগর মধয নদময় MWBEঘদর ব্যব্সা নব্কাি 

উন্নে করা।  

  

গে েয় ব্েমর োমদর অ্েননর্নেক, উমদযাগ-সহায়ক এব্ং প্রেুনক্ত সহায়ক ঘপ্রাগ্রাম নদময়, ESD ো কমরমেেঃ  
  

• 1.2 নব্নেয়র্ মানকন র্ ডোমরর ঘব্নি ঋমণর ব্যব্স্থা কমরমে  

• 110,000 এর ঘব্নি কমনসংস্থার্ তেনর কমরমে ও ব্জায় ঘরমখমে  

• 4,400 এর ঘব্নি কু্ষদ্র ব্যব্সা শুরু কমরমে  

• 9.5 নব্নেয়র্ ডোমরর ঘব্নি অ্েননর্নেক প্রভাব্ সৃনি কমরমে  

  

এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমন্ট এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এিাং কবমের্ার হাওয়াডন  
ঘেমবি িম্বলর্, "কু্ষদ্র ব্যব্সা নর্উ ইয়কন  ঘেমটর অ্েনর্ীনের নভনত্ত প্রস্তর, এব্ং আমরা সংখযাে ু ও র্ারী-
মানেকার্ার কু্ষদ্র ব্যব্সা এব্ং অ্র্যার্য উমদযাক্তা োরা অ্েননর্নেক নব্কাি  টায় এব্ং পুমরা ঘেমট কমনসংস্থার্ 

সৃনি কমর োমদর সমেনর্ নদময় োনি।"  

  
###  
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