
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 800 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর COVID-19 মহামারী সংক্রান্ত কু্ষদ্র িেিসা 
পরু্রুদ্ধার অর্ুদার্ প্প্রাগ্রাম্বমর অর্নায়ম্বর্র উপর কর মকুি করার জর্ে আইর্ প্রণয়ম্বর্র প্রস্তাি 

কম্বরম্বের্  
  
প্প্রাগ্রাম্বমর জর্ে আম্বিদর্ প্রবক্রয়া শুরু হম্বি 10 জরু্; 50,000 মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত অর্ুদার্ পাওয়া 

র্াম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম। কুওমমা আজ 800 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর COVID-19 মহামারী সংক্রান্ত কু্ষদ্র 
ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অ্র্ুদার্ কমনসূমির (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program) অ্র্নায়র্ থর্মক কর মকুব্ করার জর্য আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব্ কমরমের্। মহামামরর 
অ্র্ননর্মিক প্রভাব্ থর্মক ঘুমর দাাঁড়ামি থোট ও কু্ষদ্র ব্যব্সা এব্ং মুর্াফাকারী থোট স্বিন্ত্র মিল্প ও 
সাংসৃ্কমিক সংস্থাগুমির জর্য 10 জরু্ থর্মক এই থপ্রাগ্রামমর জর্য আমব্দর্ গ্রহণ করা শুরু হমব্।  
  
"থোট ব্যব্সাগুমি দীঘনমদর্ ধমর মর্উ ইয়কন  থেমটর অ্র্নর্ীমির থমরুদণ্ড মেি মকন্তু COVID-19 
মহামারীমি থসগুমি মব্ধ্বস্ত হময় থগমেি, এব্ং এটি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন মেি থে রাজয এই গুরুত্বপূণন 
খামি সহায়িা প্রদার্ করার জর্য পদমক্ষপ থর্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা মর্মিি করমি 
িাই থে COVID-19 মহামারী সংক্রান্ত কু্ষদ্র ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অ্র্ুদার্ থপ্রাগ্রামমর সমস্ত 800 মমমিয়র্ 
মামকন র্ ডিার অ্র্ুদার্ প্রাপকমদর সহায়িা করার জর্য উপিব্ধ, এব্ং এই আইর্টি থসই িহমব্মির 
উপর রামজযর কর আমরাপ করা দরূ করমব্ োমি আমরা প্রমিটি ডিার ব্যব্সায়গুমির পমকমট মদমি 
পামর এব্ং ভমব্ষ্যমির জর্য মর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীমি পুর্গনঠমর্ সহায়িা করমি পামর।"  
  
থোগয কু্ষদ্র ব্যব্সাময়র জর্য 50,000 মামকন র্ ডিার পেনন্ত র্মর্ীয় অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হমব্ এব্ং 
থপ-থরাি, ভাড়া ব্া ব্ন্ধকী সম্পমির জর্য অ্র্ন পমরমিাধ, কর, ইউটিমিটি, ব্যমিগি সরুক্ষা সরঞ্জাম 
ব্া মহামামরর সময় ব্হর্ করা অ্র্যার্য ব্যব্সাময়ক ব্যয়সহ অ্পামরটিং ব্যময়র জর্য এই অ্র্ন ব্যব্হার 
করা থেমি পামর। এই থপ্রাগ্রামমর জর্য 330,000 এরও থব্মি কু্ষদ্র এব্ং মাইমক্রা ব্যব্সা সম্ভাব্যভামব্ 
থোগয, থেট স্বীকৃি সংখযািঘু এব্ং মমহিা মামিকার্াধীর্ ব্যব্সা প্রমিষ্ঠার্ (Minority- and 
Women- Owned Business Enterprise, MWBE) এর 57 িিাংিসহ।  
  
কু্ষদ্র িেিসা পরু্রুদ্ধার অর্ুদার্ প্প্রাগ্রাম  
  



 

 

কু্ষদ্র ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অ্র্ুদার্ থপ্রাগ্রামটি থোট ও কু্ষদ্র ব্যব্সা এব্ং থোট িাভজর্ক স্বাধীর্ মিল্প ও 
সাংসৃ্কমিক সংস্থাগুমিমক মহামারীর অ্র্ননর্মিক প্রভাব্ থর্মক পুর্রুদ্ধামর সহায়িা করার জর্য অ্র্ন 
সরব্রাহ করমব্, সংখযািঘ ুএব্ং মমহিামদর মামিকার্াধীর্ ব্যব্সা প্রমিষ্ঠার্, পমরমষ্ব্া-অ্ক্ষম-েুদ্ধ-
প্রব্ীণমদর মামিকার্াধীর্ ব্যব্সা এব্ং েুদ্ধ-প্রব্ীণমদর মামিকার্াধীর্ ব্যব্সা এব্ং অ্র্ননর্মিকভামব্ 
ক্ষমিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুমিমি অ্ব্মস্থি ব্যব্সা সহ সামামজক ও অ্র্ননর্মিকভামব্ সমুব্ধাব্মিি ব্যব্সাময়ক 
মামিকমদর অ্গ্রামধকার থদওয়া হমব্।  
  
অ্র্ুদার্ সব্নমর্ম্ন 5,000 মামকন র্ ডিার পুরস্কার এব্ং সব্নামধক 50,000 মামকন র্ ডিার পরুস্কার হমব্ 
এব্ং 2019 সামির মর্উ ইয়কন  থেট ব্যব্সাময়র ব্ামষ্নক থমাট প্রামির উপর মভমি কমর গণর্া করা 
হমব্। পমরমিাধমোগয COVID-19 সম্পমকন ি ব্যয় অ্ব্িযই মািন  1, 2020 থর্মক এমপ্রি 1, 2021 এর 
মমধয ব্হর্ করা হময়মে এব্ং এর মমধয অ্ন্তভুন ি র্াকমি পামর:  
  

• থব্িমর্র ব্যয়  
• NYS-মভমিক সম্পমির জর্য ব্ামণমজযক ভাড়া ব্া ব্ন্ধকী অ্র্ন প্রদার্  
• স্থার্ীয় সম্পমি ব্া সু্কি কমরর অ্র্ন প্রদার্  
• মব্মা খরি  
• ইউটিমিটি খরি  
• কমী এব্ং গ্রাহকমদর স্বাস্থয ও সুরক্ষা রক্ষার জর্য প্রময়াজর্ীয় ব্যমিগি সরুক্ষার 

সরঞ্জামমর খরি  
• গরম করার, ব্ায়িুিািমির এব্ং িীিািপ মর্য়ন্ত্রমণর খরি  
• অ্র্যার্য েন্ত্রপামি ব্া সরঞ্জাম খরি  
• COVID-19 স্বাস্থয ও সুরক্ষা থপ্রামটাকি থমমর্ িিার জর্য প্রময়াজর্ীয় সরব্রাহ এব্ং 

উপকরণ  
  

###  
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