
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের অর্ননর্বিক পরু্রুদ্ধাম্বরর সমর্নম্বর্ "বরইমাবির্, বরবিল্ড, বরবর্উ" 
প্রচারাবভযাম্বর্র র্িুর্ বিজ্ঞাপর্ চাল ুকরার স্ট াষণা কম্বরর্  

  
র্িুর্ বিজ্ঞাপর্গুবল স্টযাগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের স্টমাে 3.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভাডা ত্রাণ 

এিং কু্ষদ্র িেিসাবয়ক ত্রাণ স্টপ্রাগ্রাম্বমর ির্ে আম্বিের্ করম্বি উৎসাবিি কম্বর  
 

বিজ্ঞাপর্গুবল এখাম্বর্ এিং এখাম্বর্ স্টেখুর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দটুি র্তুর্ বিজ্ঞাপর্ চালু করার ঘ াষণা ঘদর্, যামত ভাডা ত্রাণ 
এিং কু্ষদ্র িযিসাব়িক ত্রাণ কাযনক্রম সম্পমকন  জর্সমচতর্তা িবৃি করা যা়ি, যার ঘমাট 3.8 বিবল়ির্ 
মাবকন র্ ডলার বর্উ ই়িকন িাসীমদর COVID-19 মহামারী ঘেমক পুর্রুিামর সহা়িতা করার জর্য 
উপলভয। ঘম মামস গভর্নর কতৃন ক চালু করা "বরইমাবজর্, বরবিল্ড, বরবর্উ" প্রচারণার অ্ংশ এই 
বিজ্ঞাপর্গুমলা ভাডামট এিং ঘ াট িযিসা়িীমদর আমিদর্ করমত উৎসাবহত করার জর্য বডজাইর্ করা 
হম়িম  এিং সম্প্রচার টিবভ, স্প্যাবর্শ ভাষার ঘেশর্, বিবমং ঘসিা এিং অ্র্লাইর্ সহ একাবিক 
প্ল্যাটফমমন প্রচাবরত হমি। জলুাইম়ির ঘশষ পযনন্ত প্রচারাবভযার্টি রাজযিযাপী চলমি।  
  
"বর্উ ই়িকন  COVID-19 ঘক পরাবজত করম  এিং বিবিবর্মষি হ্রাস করম , এিং আমামদর 
অ্েনর্ীবতমক বফবরম়ি আর্মত, আমামদর রামের ভাডামট এিং ঘ াট িযিসাগুবলমক তামদর বর্মজমদর 
পাম়ি দাাঁডামত সহা়িতা করমত হমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই দটুি র্তুর্ বিজ্ঞাপর্ ভাডামট 
এিং ঘ াট িযিসার জর্য রােী়ি সহা়িতা়ি 3.8 বিবল়ির্ মাবকন র্ ডলামরর অ্র্ুদার্ প্রচার করমি 
যামত আমরা আমামদর অ্েনর্ীবতমক আিার চাঙ্গা করমত পাবর এিং বর্উ ই়িকন িাসীমদর জর্য 
বিবতশীল আিাসর্ সরিরাহ করমত পাবর। মহামারীটি সারা রামজয জীবিকার উপর সুদরূপ্রসারী 
প্রভাি ঘফমলম , বকন্তু আমরা পুর্রুিার করব  এিং এই বিজ্ঞাপর্গুবল এই সংিাদটি  বডম়ি ঘদমি 
ঘয সাহাযয আসম ।"  
  
বিজ্ঞাপর্গুবল বর্ম্নবলবিত COVID-19 ত্রাণ ঘপ্রাগ্রামগুবল প্রচার কমর:  
  

• িরুবর ভাডা সিায়িা স্টপ্রাগ্রাম গৃহহীর্তা িা আিাসর্ অ্বিবতশীলতার সম্মিুীর্ 
হও়িার ঝুাঁ বকমত োকা বর্ম্ন ও মাঝাবর আম়ির পবরিারগুবল ভাডা িমক়িা, অ্িা়িী 
ভাডা সহা়িতা এিং ইউটিবলটি িমক়িা সহা়িতার জর্য আমিদর্ করমত পামর। 2.7 
বিবল়ির্ মাবকন র্ ডলামরর ঘপ্রাগ্রাম।  

https://www.youtube.com/watch?v=XvKUZwSIDsw
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a34f90c0-fcd4a807-a34d69f5-000babd9f75c-a72a8b3cc507e61f&q=1&e=53529ee5-4cb3-44de-8356-71b64af6781f&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmmzkhK5JVh8
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign


 

 

• COVID-19 কু্ষদ্র িেিসা পরু্রুদ্ধার অর্ুোর্ স্টপ্রাগ্রাম: কু্ষদ্র িযিসা পুর্রুিার অ্র্ুদার্ 
ঘপ্রাগ্রামটি মহামারীর অ্েননর্বতক প্রভাি ঘেমক পরু্রুিামর সহা়িতা করার জর্য কু্ষদ্র 
িযিসার জর্য 800 বমবল়ির্ মাবকন র্ ডলার পযনন্ত তহবিল সরিরাহ কমর। এই 
মহামাবরর অ্েননর্বতক প্রভাি ঘেমক পরু্রুিার করমত কু্ষদ্র ও মাইমক্রা িযিসা এিং 
কু্ষদ্র মুর্াফার জর্য স্বতন্ত্র বশল্প ও সাংসৃ্কবতক সংিাগুবলর জর্য ঘপ্রাগ্রামমর আমিদর্ 
গ্রহণ করা হমে।  

• স্টরেুম্বরন্ট বিবিিাপকিা স্টপ্রাগ্রাম: দুুঃি এিং কম প্রবতবর্বিত্বকারী সম্প্রদা়িগুবলমক 
িািার সরিরাহ কারী ঘরম্াাঁরাগুবলমক সহা়িতা করার জর্য 25 বমবল়ির্ মাবকন র্ 
ডলামরর অ্র্ুদার্ তহবিল।  

• •স্টরেুম্বরন্ট বরোর্ন-েু-ওয়াকন  েোক্স স্টেবডে: বর্উ ই়িকন  বসটির মমিয ঘ াট, স্বািীর্ 
মাবলকার্ািীর্ ঘরম্াাঁরা িা বর্উ ই়িকন  ঘেমটর ঘয ঘকার্ও এলাকার জর্য 35 বমবল়ির্ 
মাবকন র্ ডলামরর অ্র্ুদার্ উপলভয যা NYS বডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘহলে (Department 
of Health, DOH) দ্বারা কমপমক্ষ টার্া 30 বদমর্র জর্য অ্মরঞ্জ িা ঘরড ঘজার্ 
বহসামি মমর্ার্ীত।  

• বর্উ ইয়কন  বসটি বমউবিকোল অোন্ড বর্ম্বয়োর স্টপ্রাডাকের্ েোক্স স্টেবডে: 
লাভজর্ক প্রমযাজর্ার জর্য যা কমপমক্ষ 500 আসমর্র সামে একটি ঘযাগয মমে 
অ্র্ুবিত অ্র্ুিার্। বর্উ ই়িকন  বসটিমত বিমর্াদর্ বশল্প শুরু করমত এিং শহমর 
পযনটমর্র বক্র়িাকলাপ সমেনর্ করার জর্য 100 বমবল়ির্ মাবকন র্ ডলার পযনন্ত টযামের 
ঘক্রবডট প্রদার্।  

• বর্উ ইয়কন  স্টেে িাম্বয়াবডম্বেন্স কমাবেনয়ালাইম্বিের্ োন্ড: বর্উ ই়িমকন র গমিষণা ও 
উন্ন়ির্ সম্পদ এিং জীির্ বিজ্ঞার্, জজি প্রযবুি এিং জজি প্রবতরক্ষা়ি দক্ষতামক 
মূলির্ করার জর্য জীির্ বিজ্ঞার্-বর্বদনষ্ট উমদযামগর জর্য 40 বমবল়ির্ মাবকন র্ ডলার 
উৎসগন করা হম়িম ।  

• বর্উ ইয়কন  েম্বরায়াডন  স্টলার্ োন্ড: বর্উ ই়িকন  ঘেমটর ঘ াট িযিসা, অ্লাভজর্ক 
এিং ঘ াট আিাবসক িাবডর মাবলকমদর সহা়িতা করার লমক্ষয 100 বমবল়ির্ মাবকন র্ 
ডলামরর অ্েননর্বতক পুর্রুিার ঋণ ঘপ্রাগ্রাম।  

  
এম্পায়ার স্টেে স্টডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
স্টপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনািী কমনকিন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "ঘ াট িযিসা বর্উ ই়িমকন র 
অ্েনর্ীবতর ঘমরুদণ্ড, এিং COVID-19 মহামারী কু্ষদ্র িযিসা পুর্রুিার গ্রান্ট ঘপ্রাগ্রাম COVID-19 
মহামারীর বিধ্বংসী প্রভাি ঘেমক পুর্রুিামরর জর্য সংগ্রামরত িযিসাগুবল তামদর প্রম়িাজর্ী়ি সহা়িতা 
বর্বিত করার প্রেম পদমক্ষপ। িযাপক বিপণর্ প্রমচষ্টা এিং প্রসামরর মািযমম, ESD বর্বিত করম  
ঘয ঘ াট িযিসা়িীরা বর্উ ই়িকন  ঘেট তামদর জর্য বিমশষভামি বডজাইর্ করা সহা়িতা এিং সুমযাগ 
সম্পমকন  সমচতর্ যামত তারাও আমামদর অ্েনর্ীবত পরু্রা়ি ঘিালার সামে সামে িৃবি ঘপমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেে অবেস অি স্টেম্পরাবর এন্ড বডিোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক স্টিইর্ 
িম্বলর্, "ভাডা সহা়িতা ঘপ্রাগ্রাম সংগ্রামী বর্উ ই়িকন িাসীমদর অ্তীত-বর্িনাবরত ভাডার ঘিাঝা লা ি 
করমত সহা়িতা করমি, যামত তারা মহামারীর আবেনক ক্ষবত ঘেমক পুর্রুিার শুরু করমত পামর। 



 

 

আমরা গভর্নর কুওমমামক সািুিাদ জার্াই এই ঘপ্রাগ্রাম এিং অ্র্যার্য ঘপ্রাগ্রামগুবল তুমল িরার জর্য 
ঘযগুমলা বর্উ ই়িকন িাসী এিং মহামারী দ্বারা অ্সামঞ্জসযপূণনভামি প্রভাবিত সম্প্রদাম়ির হামত গুরুত্বপূণন 
তহবিল তুমল বদমে।"  
  
ঘম মামস, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘয রাজয বিমশষভামি ভাডামট এিং ঘ াট িযিসাগুবলমক 
সহা়িতা করার জর্য বডজাইর্ করা উমদযাগগুবলর জর্য তহবিল উৎসগন করম  যারা এির্ও 
বিশ্বিযাপী COVID-19 মহামারীর বিধ্বংসী অ্েননর্বতক প্রভাি ঘেমক পুর্রুিার করম । 8 জরু্ 
তাবরমি গভর্নর কুওমমা COVID-19 মহামারী সংক্রান্ত কু্ষদ্র িযিসা পুর্রুিার অ্র্ুদার্ কমনসূবচর 
(COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program) অ্েনা়ির্ ঘেমক কর মাফ 
করার জর্য আইর্ প্রণ়িমর্র প্র্াি কমরম র্। 10 জরু্ গভর্নর কুওমমা এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্র্লাইর্ 
আমিদমর্র উমদ্বাির্ শুরু কমরর্: NYSBusinessRecovery.ny.gov। সাইটটি মহামারী ত্রামণর মািযমম 
ঘ াট িযিসাগুবলমক সহা়িতা করার জর্য উপলভয বিবভন্ন সংিার্গুবলও তুমল িমরম । এটি এম্পা়িার 
ঘেট ঘডমভলপমমন্ট দ্বারা ক্রমাগত আপমডট করা হমি যির্ আরও বিশদ এিং তহবিমলর তেয 
উপলভয হমি। এই ঘপ্রাগ্রামমর জর্য আমিদমর্র সাইটটি সংিযাল ু ঘর্তৃত্বািীর্ কবমউবর্টি ঘডমভলপমমন্ট 
বফর্াবি়িাল ইর্বেটিউশর্ ঘলবন্ড্রবি (Lendistry) দ্বারা চাবলত।  
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-applications-now-open-800-million-covid-19-pandemic-small-business
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-proposes-legislation-waive-taxes-funding-800-million-covid-19-pandemic-small
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