
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে জুলাইম্বের আি াওো জবর্ত  টর্ার হপ্রবিম্বত স্মল 

বিজম্বর্স অোডবিবর্ম্বেেম্বর্র োরীবরক দমু্বে নাগ হ াষণার অর্ুম্বিাদম্বর্র হপ্রবিম্বত এখর্ 

হরর্ম্বসলার, অম্বেম্বগা এিং র্াোগ্রা কাউবিম্বত বতর্টট আউটবরচ হসিার হখালা  ম্বেম্বে  

  

18টট কাউবির িবতগ্রস্ত িেক্তি, িাবসন্দা, িেিসা িাবলক এিং অলাভজর্ক প্রবতষ্ঠার্ 

এখর্ পুর্রুদ্ধাম্বর স ােতা হপম্বত কি সূম্বদর দমু্বে নাগ ঋম্বণর জর্ে আম্বিদর্ করম্বত পারম্বি  

  

বতর্টট SBAঋণ আউটবরচ হসিার বর্উ ইেকনিাসীম্বদর স ােতা করার জর্ে এখর্ হিম্বক 

শুক্রিার, 24 হসম্বেের পে নন্ত হখালা িাকম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হরর্কেলার, অকেকগা এবং র্ায়াগ্রা ক্াউথির জর্য এক্টি শারীথরক্ 

দুক্ নাগ হ াষণার অর্ুক াদকর্র হ াষণা ক্করকের্, ্া 1 হেকেম্বকর স্মল থবজকর্ে অযাডথ থর্কেশকর্র 

(Small Business Administration, SBA) থর্ক্ি জ া হদওয়া আকবদকর্র হেথিকে অর্ুক াথদে 

 কয়কে। হ াষণাটি জলুাইকয়র হশষ থদকক্  ওয়া থের্টি থভন্ন  ারাত্মক্ আব াওয়া  ির্ার োকি 

েম্পথক্নে ্া েধার্ে হরর্কেলার, অকেকগা এবং র্ায়াগ্রা ক্াউথিকে বাথি র এবং বযবোকক্ িথেগ্রস্ত 

ক্কর। এর ফকল হ্াগয থর্উ ইয়ক্নবােীরা পুর্থর্ ন নাণ এবং পুর্রুদ্ধাকর ে ায়োর জর্য এই থের্টি 

ক্াউথি এবং একদর আকশপাকশর ক্াউথিকে ক্  েূকদর ঋকণর জর্য আকবদর্ ক্রকে পারকব। গভর্ নর 

হ াচুল হ্েব থর্উ ইয়ক্নবােী এক্-এক্, েশরীকর ে ায়ো লাভ ক্রকে চাকের্ োকদর SBA এর স্থাথপে 

র্েুর্ হেবা হক্কে হ্াগাক্াগ ক্রকে উৎো  থদকয়কের্।  

  

"স্মল থবজকর্ে অযাডথ থর্কেশকর্র ক্লযাকণ, জলুাইকয়র হশষ থদকক্ হেকির থবথভন্ন অংকশ  ওয়া 

 ারাত্মক্ ঝি এবং অক্স্মাৎ বর্যায় িথেগ্রস্ত থর্উ ইয়ক্নবােীরা এখর্ দুক্ নাগ ত্রাকণর জর্য 

আকবদর্ ক্রার হ্াগয," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথ  অযাডথ থর্কেির গুজ যার্কক্ োর 

ে ি নকর্র জর্য ধর্যবাদ জার্াই এবং এই আব াওয়া  ির্াগুথলকে িথেগ্রস্ত েবাইকক্ োকদর 

হলাক্ালকয়র দুক্ নাগ ঋণ আউিথরচ হেিাকর (Disaster Loan Outreach Centers) থগকয় 

পুর্রুদ্ধার েক্রিয়া শুরু ক্রার আহ্বার্ জার্াই।"  

  

দুক্ নাগ ঋণ আউিথরচ হেিার এখর্ থর্ম্নথলথখে ক্াউথি গুথলকে বাথেন্দাকদর জর্য হখালা রকয়কেেঃ  

  

র্াোগ্রা, ইবর, হজম্বর্বস এিং অরবলন্স কাউবিিঃ  

  

র্ায়াগ্রা ক্াউথি ই ারকজক্রি  যাকর্জক ি হেিার (Niagara County Emergency Management Center)  

5574 Niagara Street Ext., Lockport, NY 14094  



  

র্ায়াগ্রা, ইথর, হজকর্থে এবং অরথলি ক্াউথির বাথেন্দাকদর জর্য আরও েিয এখাকর্ পাওয়া ্াকব।  

  

হরর্ম্বসলার, অোলিাবর্, কলাবেো, বগ্রর্, সারাম্বটাগা এিং ওোবেংটর্ কাউবিিঃ  

  

িাউর্ অফ েযান্ড হলক্ থবক্রডং (Town of Sand Lake Building)  

8428 NY Route 66, Averill Park, NY 12018  

  

 হরর্কেলার, অযালবাথর্, ক্লাথম্বয়া, থগ্রর্, োরাকিাগা এবং ওয়াথশংির্ ক্াউথির বাথেন্দাকদর জর্য 

আরও েিয এখাকর্ পাওয়া ্াকব।  

  

অম্বেম্বগা, হকা াবর, হডলাওেোর, হচর্াম্বগা, িোবডসর্, ওম্বর্ইডা,  ারবকিার এিং 

িিম্বগািাবর কাউবিিঃ  

  

 থরে ফায়ার থডপািনক ি (Morris Fire Department)  

117 East Main Street, Morris, NY 13808  

  

 অকেকগা, হকা াথর, হডলাওয়যার, হচর্াকগা,  যাথডের্, ওকর্ইডা,  ারথক্ ার এবং  িকগা াথর 

ক্াউথির বাথেন্দাকদর জর্য আরও েিয এখাকর্ পাওয়া ্াকব।  

  

থের্টি আউিথরচ হেিাকরর েবক্টি হো বার হিকক্ শুিবার, েক্াল 9িা হিকক্ েন্ধ্যা 6িা প্ নন্ত 

এবং শথর্বার েক্াল 10িা হিকক্ দুপুর 2িা প্ নন্ত হখালা িাক্কব। 24 হেকেম্বর, শুিবার থবক্াল 

4িায় োইিগুথল থচরেকর বন্ধ্  কয় ্াকব।  

 

দুক্ নাগ ঋণ এবং আকবদর্ েম্পকক্ন আরও েিয হপকে থর্উ ইয়ক্নবােীরা sba.gov/disaster এ 

থভক্রজি ক্রকে পাকর অিবা SBA এর গ্রা ক্ হেবা হক্কে 1-800-659-2955 র্ম্বকর (অিবা শ্রবণ 

েথেবন্ধ্ী বা ক্াকর্ ক্  হশার্া বযক্রিকদর জর্য 1-800-877-8339 র্ম্বকর) ক্ল ক্রকে পাকরর্।  

  

েম্পথির ভূোক্রিক্ িথে েম্পকক্ন আকবদর্ হফরে পাবার হশষ ে য় 8 র্কভম্বর, 2021 এবং 

অি ননর্থেক্ িথে েম্পকক্ন আকবদর্ পাবার হশষ ে য় 9 জরু্, 2022।  

  

###  
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