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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 800 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর COVID-19 মহামাবরর ঘোট 
িেিসার পরু্রুদ্ধাম্বরর অর্ুদাম কমনসূচীর জর্ে আম্বিদর্ প্রদার্ করা এখর্ চালু হম্বয়ম্বে  

  
COVID-19 এর কারম্বণ আবথনক কম্বের সমু্মখীর্ ঘোট িেিসাগুবল এখর্ 50,000 মাবকন র্ ডলার 

পেনন্ত অর্ুদাম্বর্র জর্ে আম্বিদর্ করম্বে পাম্বর  
  

গভর্নর অর্ুদাম্বর্র উপরকর মকুি করার আইম্বর্রপ্রস্তাি কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে 800 ম মিয়র্  োমকন র্ ডিোমরর COVID-19 প্যোমেম ক 
স্মি মিজমর্স মরকভোমর গ্র্যোন্ট ঘরোগ্র্োম র (Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program)জর্য আমিদর্ গ্র্হর্ করো চিমে এখর্। ঘরোগ্র্ো টি মর্উ ইয়মকন র ঘেোট িযিসোগুমিমক 1 
 োচন , 2020 ঘেমক 1 এমরি, 2021 এর  মযয COVID-সম্পমকন ত িযময়র জর্য 50,000  োমকন র্ 
ডিোর প্েনন্ত অর্ুদোর্ মদময় প্মরম োয কমর। ঘেোট ও কু্ষদ্র িযিসো এিং ঘেোট অিোভজর্ক স্বোযীর্ ম ল্প 
ও সোংসৃ্কমতক সংস্থোগুমিমক  হো োরীর অেননর্মতক রভোি ঘেমক প্ুর্রুদ্ধোমর সহোয়তো করোর জর্য 
অর্ুদোর্ রদোর্ করো হমি, ঘেখোমর্ সংখযোি ু এিং  মহিোমদর  োমিকোর্োযীর্ িযিসো রমতষ্ঠোর্, 
প্মরমষিোর কোরমণ অক্ষ  েুদ্ধ-রিীণমদর  োমিকোর্োযীর্ িযিসো এিং েুদ্ধ-রিীণমদর  োমিকোর্োযীর্ 
িযিসো এিং অেননর্মতকভোমি ক্ষমতগ্র্স্ত সম্প্রদোয়গুমিমত অিমস্থত িযিসো সহ সো োমজক ও 
অেননর্মতকভোমি সমুিযোিমিত িযিসোর  োমিকমদর অগ্র্োমযকোর ঘদওয়ো হমি।  
  
"ঘেোট িযিসোগুমি মর্উ ইয়মকন র অেনর্ীমতর সি ঘচময় গুরুত্বপ্ূণন উপ্োদোর্গুমির  মযয একটি এিং 
COVID-19  হো োরীর ফমি অেননর্মতক মিপ্েনময়র দ্বোরো অসো ঞ্জসযপ্ণূনভোমি রভোমিত 
হময়মেি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আ রো েখর্ মর্উ ইয়কন মক আমগর ঘচময় আরও ভোিভোমি গম়ে 
তুিমে, তখর্ এই ঘরোগ্র্ো টি এই ঘেোট িযিসোগুমিমক সোহোেয করমি - মিম ষ কমর েোমদর সো োমজক 
িো অেননর্মতকভোমি সুমিযোিমিত  োমিক রময়মে - তোমদর অেননর্মতকভোমি আিোর রমতমষ্ঠত হমত 
েোমত তোরো আরও উজ্জ্বি, আরও স ৃদ্ধ ভমিষযমতর মদমক এমগময় ঘেমত প্োমরর্।"  
  
এই ঘরোগ্র্োম র জর্য 330,000 এরও ঘিম  ঘেোট এিং কু্ষদ্র িযিসো সম্ভোিযভোমি ঘেোগয, ঘেট স্বীকৃত 
সংখযোি ু এিং  মহিোমদর  োমিকোর্োযীর্ িযিসো রমতষ্ঠোর্ (Minority- and Women- Owned 
Business Enterprise, MWBE) এর 57  তোং  সহ। এই ঘরোগ্র্োম র জর্য আমিদমর্র 
সোইটটি সংখযোি  ুঘর্তৃত্বোযীর্ কম উমর্টি ঘডমভিপ্ম ন্ট মফর্োমিয়োি ইর্মেটিউ র্ ঘিমিমি 
(Lendistry) দ্বোরো চোমিত হমি। রোজয ঘেোট িযিসোর জর্য এই ক নসমূচর রচোমরর জর্য একটি 
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মিজ্ঞোপ্র্ রচোরণো শুরু করমি, এিং তোর সোমে অর্যোর্য  হো োরী ঘেমক প্ুর্রুদ্ধোমরর ক নসূমচর এক 
সম্ভোরও শুরু করমি।  
  
অর্ুদোর্ সিনমর্ম্ন 5,000  োমকন র্ ডিোর প্ুরস্কোর এিং সিনোমযক 50,000  োমকন র্ ডিোর প্রুস্কোর হমি 
এিং 2019 সোমির মর্উ ইয়কন  ঘেট িযিসোময়র িোমষনক ঘ োট রোমির উপ্র মভমি কমর গণর্ো করো 
হমি। প্মরম োযমেোগয COVID-19 সম্পমকন ত িযয় অি যই  োচন  1, 2020 ঘেমক এমরি 1, 2021 এর 
 মযয িহর্ করো হময়মে এিং এর  মযয অন্তভুন ক্ত েোকমত প্োমর:  
  

• ঘিতমর্র িযয়  
• NYS-মভমিক সম্পমির জর্য িোমণমজযক ভো়েো িো িন্ধকী অেন রদোর্  
• স্থোর্ীয় সম্পমি িো সু্কি কমরর অেন রদোর্  
• মি ো খরচ  
• ইউটিমিটি খরচ  
• ক ী এিং গ্র্োহমকর স্বোস্থয ও সুরক্ষো রক্ষোর জর্য রময়োজর্ীয় িযমক্তগত সরুক্ষোর 

সরঞ্জোম র (Personal Protection Equipment, PPE) খরচ  
• গর  করো, িোয়ুচিোচি এিং  ীতোতপ্ মর্য়ন্ত্রমণর খরচ  
• অর্যোর্য েন্ত্রপ্োমত িো সরঞ্জো  খরচ  
• COVID-19 স্বোস্থয ও সুরক্ষো ঘরোমটোকি ঘ মর্ চিোর জর্য রময়োজর্ীয় সরিরোহ এিং 

উপ্করণ  
  
8 জরু্ গভর্নর কুওম ো COVID-19  হো োরী সংক্রোন্ত কু্ষদ্র িযিসো প্ুর্রুদ্ধোর অর্ুদোর্ ক নসূমচর 
(COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program) অেনোয়র্ ঘেমক কর  কুি 
করোর জর্য আইর্ রণয়মর্র রস্তোি কমরমের্। এম্পোয়োর ঘেট ঘডভিপ্ম ন্ট (Empire State 
Development, ESD) একটি ওময়িসোইট ততমর কমরমে -NYSBusinessRecovery.ny.gov - 
ঘেখোমর্  হো োরী ঘেমক ত্রোণ চোয় এ র্ কু্ষদ্র িযিসোগুমিমক সহোয়তো করোর জর্য উপ্িব্ধ মিমভন্ন 
সংস্থোর্গুমিমক তুমি যরোর জর্য। ওময়িসোইটটি ক্র োগত আপ্মডট করো হমি ঘে র্ অেনোয়র্ সংক্রোন্ত 
আমরো মি দ তেয উপ্িব্ধ হমত েোকমি।  
  
এম্পোয়োর ঘেট ঘডমভিপ্ম ন্ট ঘিোডন  অফ মডমরক্টরস (Empire State Development Board of 
Directors) মর্উ ইয়কন  ঘেট িযোপ্ী উমদযোক্তো সহোয়তো ঘকন্দ্র এিং ঘেোট িযিসো উন্নয়র্ ঘকন্দ্রগুমি, 
26-টি অমতমরক্ত সোম্প্রদোময়ক সংস্থো এিং ঘচম্বোর অফ ক োমসনর জর্য রেমুক্তগত সহোয়তো অর্ুদোর্ 
মহমসমি 10 ম মিয়র্  োমকন র্ ডিোর অর্ুম োদর্ কমরমে েোমত ঘেোট িযিসো এিং অিোভজর্ক স্বোযীর্ 
ম ল্প ও সোংসৃ্কমতক সংস্থোগুমি মিদয োর্ ঘেট এিং ঘফডোমরি ঘরোগ্র্ো গুমির  োযযম  উপ্িব্ধ COVID 
সম্পমকন ত আমেনক সহোয়তো এিং অর্ুদোর্গুমি ঘপ্মত সহোয়তো িোভ কমর।  
  
প্মরমষিো সরিরোহকোরীমদর এই ঘর্টওয়োকন টি কু্ষদ্র িযিসোগুমির সোমে সরোসমর কোজ করমি, উপ্িভয 
তহমিি উৎসগুমির  োযযম  তোমদর গোইড করমি এিং তোমদর আমিদর্ রমক্রয়োটি ঘর্মভমগট করমত 
সহোয়তো করমি।  হো োরীর কোরমণ অেননর্মতক স সযো ঘেোট ও কু্ষদ্র িযিসোগুমিমক অসো ঞ্জসযপ্ূণনভোমি 
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রভোমিত কমরমে এিং আমিদর্ রমক্রয়ো ঘর্মভমগট করো কঠির্ হমত প্োমর - মিম ষত ভোষোর িোযোর 
কোরমণ - এই মিষয়মক স্বীকৃমত মদময় অং ীদোরগণ এই তহমিিগুমি একজমর্র সোমে একজর্, সরোসমর 
প্রো  ন প্মরমষিোর জর্য আমরো ক ী মর্ময়োগ িো চুমক্তিদ্ধ করোর জর্য িযিহোর করমি।  
  
ইংমরমজ েো়েোও 12টি ভোষোয় ম ক্ষো উপ্করণ ও আমিদর্প্ত্র সরিরোহ করো হমি। এই সহোয়তো, 
িমযনত রেুমক্তগত সহোয়তোর ক ীিি সহ, মর্উ ইয়কন  ঘেমটর COVID-19  হো োরী কু্ষদ্র িযিসো 
প্ুর্রুদ্ধোর গ্র্োন্ট ঘরোগ্র্ো , ঘফডোমরি আম মরকোর্ ঘরসমকউ প্ল্যোর্ অযোক্ট (American Rescue Plan 
Act) অি 2021 িো অর্য ঘকোমর্ো উপ্িব্ধ ঘফডোমরি অেননর্মতক প্ুর্রুদ্ধোর ঘরোগ্র্োম র  োযযম  
তহমিমির জর্য আমিদর্ করমত িযিসো এিং সংস্থোগুমিমক আমরো ভোমিোভোমি সহোয়তো করোর জর্য এই 
রদোর্কোরীমদর সোহোেয করমি, েো আ োমদর ঘেট এিং স্থোর্ীয় অেনর্ীমতমক আমরো দ্রুত প্ুর্রুদ্ধোর 
করমত সোহোেয করমি িযিসো এিং সম্প্রদোয় প্ুর্রোয় ঘখোিোর সোমে সোমে।  
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