
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

হকাবভড-19 ম ামারীর কারম্বে ক্ষবিগ্রস্ত  ওয়া কু্ষদ্র িেিসায়ীম্বের জর্ে $800 বমবলয়র্ 

ডলাম্বরর পুর্রুদ্ধার ি বিল কম নসূবচর জর্ে হ াগেিা সম্প্রসারম্বের বিষম্বয় গভর্ নর 

হ াচুম্বলর হ াষো   

  

সম্বি নাচ্চ $2.5 বমবলয়র্ ডলার রাজস্ব উপাজনর্ কম্বর এিং হকাবভড-19 এর কারম্বে 

অি ননর্বিক বেক হিম্বক েুুঃসমম্বয়র সম্মুখীর্  ম্বি  ম্বয়ম্বে এমর্ কু্ষদ্র িেিসায়ীম্বের 

সম্বি নাচ্চ $50,000 ডলার ি বিল প্রাবির বিষম্বয় আম্বিের্ করম্বি উৎসা  হেয়া  ম্বে   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের হক্াথভড-19 (COVID-19) ম ামারীর ক্ারটে 

ক্ষথিগ্রস্ত কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীটের জর্য $800 থমথলয়র্ ডলাটরর পুর্রুদ্ধার ি থব্ল ক্ম নসূথচটি  

পথরব্িনর্ আর্ার হ াষো থেটয়টের্ যা আটরা হব্থি কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীটক্ ি থব্টলর জর্য আটব্েটর্র 

সুটযাগ ক্টর থেটব্। আজ হিটক্ শুরু ক্টর $2.5 থমথলয়র্ ডলার পয নন্ত রাজস্ব উপাজনর্ক্ারী 

ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুটলা ি থব্টলর জর্য আটব্ের্ ক্রটি পারটব্, যা রাজটস্বর জর্য পূব্ নথর্র্ নাথরি 

$500,000 ডলাটরর সীমার হচটয় হব্থি। হসইসাটি, হেডাটরল হপ-হচক্ সুরক্ষা ক্ম নসূথচ (Federal 

Paycheck Protection Program) হিটক্ ঋেপ্রাপ্ত ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুটলার জর্য সীমা $100,000 

ডলার হিটক্ ব্াথিটয় $250,000 ডলার ক্রা  টয়টে।   

    

“ম ামারীর ক্ারটে হেেজুটি হব্থি ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া কু্ষদ্র ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুটলাটক্ স ায়িা হেয়া 

আমার প্রিাসটর্র এক্টে িীষ ন অগ্রাথর্ক্ার,”িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। “কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীটের 

ক্থমউথর্টে টেটক্ িাক্ার জর্য সংগ্রাম ক্রটি িাক্টল আমরা সম্পূে নভাটব্ অি ননর্থিক্ 

পুর্রুদ্ধার অজনর্ ক্রটি পারটব্া র্া। ম ামারীর ক্ারটে ক্ষথিগ্রস্ত কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীটের পুর্রুদ্ধার 

ি থব্ল ক্ম নসূথচ এখর্ আটরা হব্থি ব্যব্সা প্রথিষ্ঠাটর্র জর্য উন্মুক্ত  ওয়ায় আথম উপযুক্ত সক্ল 

ব্যব্সা প্রথিষ্ঠাটর্র মাথলক্টের আটব্ের্ জমা হেয়ার জর্য হজারাটলা আ ব্ার্ জার্াটব্া যাটি 

িারা এই ি থব্টলর অযাটেস হপটি পাটরর্।”  

  

জুর্ মাটস শুরু  ওয়া এই ক্ম নসূথচ শুরুর থেটক্ হেডাটরল ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার উটেযাগ হিটক্ 

ব্যাপক্ভাটব্ ব্াে পটি যাওয়া থর্উ ইয়ক্ন হেেব্যাপী কু্ষদ্র ও মাইটরা-ব্যব্সাগুটলার থেটক্ র্জর 

থেটয়থেল। এই ক্ম নসূথচর সামটর্র সাথরটি িাক্ার জর্য এই ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুটলার প্রটয়াজর্ীয় 

প্রযুক্তক্তগি স ায়িা - হযমর্ আটব্ের্ প্রক্তরয়ার সময় থর্টেনির্া এব্ং ভাষাগি প্রথিব্ন্ধক্িা ক্াোটি 

স ায়িা - প্রাথপ্ত থর্ক্তিি ক্রটি এম্পায়ার হেে হডটভলপটমন্ট (Empire State Development) 

এব্ং এর অংিীোররা ক্ট ার পথরশ্রম ক্টরটে। আজ পয নন্ত হেটের েিটে অঞ্চটলর সব্গুটলাটি 

2,380টেরও হব্থি কু্ষদ্র ও মাইটরা-ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্টক্ $48 থমথলয়র্ ডলাটরর হব্থি অি ন প্রোর্ ক্রা 
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 টয়টে। আজ হ াষো ক্রা পথরব্িনর্গুটলা এই ক্ম নসূথচর মার্যটম আটরা হব্থি কু্ষদ্র ব্যব্সা 

প্রথিষ্ঠাটর্র অটপক্ষাকৃ্ি দ্রুি ি থব্ল প্রাথপ্ত থর্ক্তিি ক্রটব্।   

   

ESD এব্ং এই ক্ম নসূথচর প্রিাসথর্ক্ োথয়ত্ব পালটর্র জর্য থর্ব্ নাথচি  ওয়া সংখযাল ু হর্িৃটত্বর 

দ্বারা পথরচাথলি ক্থমউথর্টে উন্নয়টর্র আথি নক্ প্রথিষ্ঠার্, হলর্থডথি (Lendistry) আটব্ের্ গ্র ে 

ও পয নাটলাচর্া ক্রা অব্যা ি রাখটব্। সক্ল ব্িনমার্ আটব্ের্ক্ারীটক্ - যারা িাটের আটব্ের্ 

সমাপ্ত ক্টরর্থর্, ক্াগজপত্র আপটলাড ক্টরর্থর্ অিব্া যাটের সম্পূে ন ক্াগজপত্র হর্ই - 

যিািীঘ্র সম্ভব্ িাটের আটব্ের্ চূিান্ত ক্রটি উৎসাথ ি ক্রা  টে। আটগ হযাগযিা থেল র্া 

এমর্ কু্ষদ্র ব্যব্সাগুটলা আজ হিটক্ আটব্ের্ শুরু ক্রটি পারটব্, এব্ং এসব্ আটব্ের্ 

প্রক্তরয়াক্রটের ক্াজ বু্র্ব্ার, 8 হসটেম্বর হিটক্ শুরু  টব্। ক্ম নসূথচর থর্টেনির্া ও ি থব্টলর 

আটব্ের্ সম্পটক্ন আটরা িিয এখাটর্ পাওয়া যাটব্।   

   

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বের বচফ অপাম্বরটটং অবফসার এিং এক্সিবকউটটভ 

হডপুটট কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, “ক্টরার্া ভাইরাস ম ামারী হেটের কু্ষদ্র ব্যব্সা 

ক্থমউথর্টের জর্য এক্টে র্ক্তজরথব্ ীর্ চযাটলঞ্জ থেল। মাইটরা ব্যব্সাগুটলা হযর্ সব্ার আটগ 

স ায়িা পায় িা থর্ক্তিি ক্রটি ক্ট ারভাটব্ ক্াজ ক্রা, আটরা হব্থি কু্ষদ্র ব্যব্সাটক্ পুর্রুদ্ধার 

ি থব্ল পাওয়ার সুটযাগ হেয়া থর্উ ইয়ক্ন হেটের অি নর্ীথির সম্ভাব্য সব্টচটয় হব্থি থব্স্িৃি 

পুর্রুদ্ধার থর্ক্তিি ক্রটব্।”  

   

িাবেজে, অি ননর্বিক উন্নয়র্, এিং কু্ষদ্র িেিসা বিষয়ক কবমটটর সভাপবি, বসম্বর্টর 

অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, “আথম থর্উ ইয়টক্নর কু্ষদ্র ব্যব্সাগুটলার ক্াটে ম ামারী হিটক্ 

পুর্রুদ্ধাটরর ি থব্ল হিটক্ $800 থমথলয়র্ ডলার অি ন হপ ৌঁটে থেটি লিাই ক্টরথে, থক্ন্তু আমরা 

এই ি থব্টলর মার্যটম হযসব্ ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুটলাটক্ সা াযয ক্রটি হচটয়থেলাম িাটের সব্ার 

ক্াটে হপ ৌঁোটর্ার িুলর্ায় এই ক্ম নসূথচ এখর্ পয নন্ত অটর্ক্ হব্থি সীথমি রটয় হগটে। 

থর্োরুেভাটব্ প্রটয়াজর্ রটয়টে এমর্ কু্ষদ্র ব্যব্সাগুটলার ক্াটে আমরা যাটি এই অি ন হপ ৌঁটে 

থেটি পাথর হসজর্য গভর্ নর হ াচুল এব্ং এম্পায়ার হেে হডটভলপটমন্ট এই অথি গুরুত্বপূে ন 

ক্ম নসূথচটের জর্য উপযুক্তিা সম্প্রসারে ক্রায় আথম হরামাক্তঞ্চি  টয়থে। আথম প্রটিযক্ কু্ষদ্র 

ব্যব্সার মাথলক্টের আজই এই ক্ম নসূথচ সম্পটক্ন জার্টি এব্ং িারা এটের জর্য হযাগয থক্র্া িা 

হেখটি nysmallbusinessrecovery.com ওটয়ব্সাইটে যাওয়ার অর্ুটরার্ জার্াক্তে।”  

  

অোম্বসেবলর অি ননর্বিক উন্নয়র্ কবমটটর (Assembly Economic Development 

Committee) সভাপবি, অোম্বসেবল সেসে  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, “আথম জাথর্ হয ব্যব্সা 

প্রথিষ্ঠার্গুটলার পুটরােটম ক্ায নরম শুরু ক্রার প্রটয়াজর্ীয় পেটক্ষপ গ্র ে ক্রার এই সমটয় 

হেটের ক্াে হিটক্ স ায়িা পাওয়াো িাটের সেল  ওয়ার জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূে ন। কু্ষদ্র ব্যব্সার 

এক্জর্ মাথলক্ থ টসটব্, মাথলক্ ও ক্ম নচারীটের হযসব্ সংগ্রাটমর সম্মুখীর্  টি  য় হস সম্পটক্ন 

আমার প্রিযক্ষ র্ারো রটয়টে। এই ক্ম নসূথচ সম্প্রসারটের জর্য এর হচটয় হব্থি উপযুক্ত সময় আর 

 টি পাটর র্া, ক্ারে ম ামারীর ক্ারটে ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়া হলাক্জটর্র জর্য হব্ক্ারত্ব ভািার সুথব্র্ার 

িীঘ্রই সমাথপ্ত  েটি যাটে। আথম জাথর্ হয আমাটের পথরব্ারগুটলার জর্য আটরা িক্তক্তিালী 

ভথব্ষযি থর্ম নাটের থব্ষয়টে ভাটলা হব্িটর্র ক্ম নসংস্থাটর্র সুটযাগ স  িক্তক্তিালী ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্ 

গটি হিালার উপর থর্ভনরিীল এব্ং এই ক্ম নসূথচ ট ক্ হসই ক্াটজই সা াযয ক্রটব্।”  
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অোম্বসেবলর কু্ষদ্র িেিসা বিষয়ক কবমটটর (Assembly Small Business Committee) 

সভাপবি, অোম্বসেবল সেসে আল স্ট্রাইপ িম্বলর্, “কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীটের পুর্রুদ্ধার ি থব্ল 

ক্ম নসূথচর জর্য উপযুক্তিা সম্প্রসারে ক্রা  টলা আটরা হব্থি ব্যব্সা প্রথিষ্ঠাটর্র ক্াটে 

অপথর ায ন আথি নক্ স ায়িা হপ ৌঁটে হেয়া এব্ং অি ননর্থিক্ পুর্রুদ্ধার অব্যা ি রাখার জর্য এটে 

এক্টে সার্ারেভাটব্ থব্টব্চয পেটক্ষপ, এব্ং আথম আর্ক্তিি হয অব্টিটষ এটে  টেটে। এই 

$800 থমথলয়র্ ডলাটরর ক্ম নসূথচর মটর্য এখর্ পয নন্ত মাত্র $48 থমথলয়র্ ডলার থব্িরে ক্রা 

 টয়টে - যার অি ন  টলা ম ামারীর সময় টেটক্ িাক্টি থ মথিম খাওয়া কু্ষদ্র ব্যব্সাগুটলার জর্য 

ি থব্ল লভয রটয়টে। আটব্ের্ ক্রার প্রটয়াজর্ রটয়টে এমর্ সব্ ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্টক্ আথম 

আটব্ের্ ক্রটি উৎসাথ ি ক্রথে ও এই ি থব্ল যি দ্রুি সম্ভব্ ব্রাটের জর্য আথম গভর্ নর 

হ াচুটলর সাটি ক্াজ ক্রটব্া।”  

   

র্ূযর্িম $5,000 ডলার এব্ং সটব্ নাচ্চ $50,000 ডলার অি ন ব্রাটের থব্ষয়টে 2019 সাটল থর্উ 

ইয়ক্ন হেটের ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুটলার ব্াথষ নক্ গ্রস উপাজনটর্র উপর থভথি ক্টর থ সাব্ ক্রা  য়। 

হক্াথভড-19 এর সাটি সম্পথক্নি ব্যয় হেরিটযাগয খরচগুটলা অব্িযই 1 মাচন, 2020 হিটক্ 1 

এথপ্রল, 2021 এর মর্যব্িী সমটয়  টে িাক্টি  টব্ এব্ং হপ-হরাটলর খরচ; থর্উ ইয়ক্ন হেে-

থভথিক্ সম্পথির ব্াথেক্তজযক্ ভািা ব্া মেনটগটজর হপটমন্ট; স্থার্ীয় সম্পথি ব্া সু্কটলর ক্টরর 

হপটমন্ট; থব্মা ও ইউটেথলটের খরচ; শ্রথমক্ ও হভাক্তাটের স্বাস্থয ও থর্রাপিা সুরক্ষার জর্য 

প্রটয়াজর্ীয় ব্যক্তক্তগি সুরক্ষামূলক্ সরঞ্জাটমর খরচ; থ টেং, হভথন্টটলির্ ও এয়ার ক্ক্তিিথর্ং, 

অিব্া অর্যার্য যন্ত্রপাথি ও সরঞ্জাটমর খরচ; হক্াথভড-19 এর সাটি সম্পথক্নি স্বাস্থয ও থর্রাপিা 

সংরান্ত প্রটোক্ল হমটর্ চলার জর্য প্রটয়াজর্ীয় সরব্রা  ও উপাোর্, ইিযাথে এর মটর্য 

অন্তভুনক্ত িাক্টি পাটর।   

   

ESD এক্টে ওটয়ব্সাইে তিথর ক্টরটে এব্ং রক্ষোটব্ক্ষে ক্রটে - NYSBusinessRecovery.ny.gov - 

হযটেটি ম ামারীর ক্ারটে ত্রাে চাওয়া কু্ষদ্র ব্যব্সাগুটলাটক্ স ায়িা ক্রার জর্য লভয থব্থভন্ন 

সংস্থাটর্র ওপর আটলাক্পাি ক্রা  টয়টে। আটরা থব্স্তাথরি ও ি থব্ল সম্পথক্নি িিয পাওয়ার 

সাটি সাটি ওটয়ব্সাইেটে প্রথিথর্য়ি আপটডে ক্রা  টে।   
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