
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পুম্বরা হেম্বে প্রায় 29,000 কু্ষদ্র িেিসাম্বক 500 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর 

হিবে ি ািারী ত্রাণ প্রদাম্বর্র হ াষণা করম্বলর্  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিম্বের হকাবভড-19 ি ািারী কু্ষদ্র িেিসা পুর্রুদ্ধার অর্ুদার্ 

কি নসূচী হকাবভড-19 ি ািারী আবি নক সিসোয় ভুগম্বে িাকা কু্ষদ্র িেিসাসিূ ম্বক একটে 

লাইফলাইর্ প্রদার্ কম্বর  

  

অম্বি নর 98 েোাংে 10 িা োর কি কিীস  িেিসাসিূ ম্বক হদওয়া  ম্বয়ম্বে এিাং 90 

েোাংে র্ারী সাংখ্োল ু এিাং িাবলকার্াধীর্ িেিসাসিূম্ব র প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকে প্রায় 29,000 কু্ষদ্র ও 

মাইকরা ব্যব্সাসমূ কক্ হক্াথভড-19 ম ামারী কু্ষদ্র ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অর্ুদার্ ক্ম নসূচীর 

(COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program) মাধ্যকম 500 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর হব্থি ত্রাণ ত থব্ল প্রদার্ ক্রা  কয়কে। ক্ম নসূচীটে ততথর ক্রা  কয়থেকলা থর্উ 

ইয়ক্ন হেকের কু্ষদ্র ব্যব্সা, মাইকরা ব্যব্সা এব্ং লাভজর্ক্ স্বাধ্ীর্ থিল্প ও সাংসৃ্কথতক্ সংস্থাসমূ , 

োরা হক্াথভড-19 ম ামারীর ক্ারকণ আথি নক্ ক্াটিকর্যর সম্মুখীর্  কয়কে তাকদর র্মর্ীয় অর্ুদার্ 

স ায়তা প্রদাকর্র জর্য।  

  

"কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ  আমাকদর হেকের হমরুদণ্ড, এব্ং হক্াথভড-19 সঙ্কে হিকক্ই সথতযক্াকরর 

পুর্রুদ্ধাকরর জর্য আমাকদর কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র থদকক্ সা াকেযর  াত ব্াথিকয় হদওয়া প্রকয়াজর্," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাকদর জর্য ক্াে নক্রভাকব্ এব্ং দ্রুত ত থব্ল প্রদার্ অব্যা ত রাখা 

আব্িযক্ োকত ক্কর ব্যব্সাসমূ  থর্কজর পাকয় দা াঁিাকত পাকর এব্ং ব্যব্সাকয় হেরত হেকত 

পাকর।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র জর্য সমি নর্ অব্যা ত রাখকত প্রথতশ্রুথতব্দ্ধ। থতথর্ এক্দম 

শুরুর থদকক্র ব্যব্সাসমূক র জর্য 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার সমি নর্ প্রদাকর্র এক্টে প্রস্তাব্র্া 

অগ্রসর ক্করকের্ ো থর্শ্চিত ক্রকব্ হে থর্উ ইয়ক্ন েখর্ হক্াথভড-19 এর প্রভাব্ হিকক্ পুর্রুদ্ধার 

পাকে তখর্ ব্যব্সাসমূ  োকত দী নকময়াকদ সেল  কত পাকর।  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিম্বের (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত 

কবিের্ার এিাং হপ্রবসম্বডে এিাং প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা পদপ্রাপ্ত হ াপ র্াইে িম্বলর্, 



"ESD-র হক্াথভড-19 ম ামারী কু্ষদ্র ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অর্ুদার্ ক্ম নসূচী আমাকদর কু্ষদ্র 

ব্যব্সাসমূক র জর্য থর্কজর পাকয় পুর্রায় উকি দা াঁিাকর্ার লাইেলাইর্ থ কসকব্ ক্াজ ক্করকে। 

আমরা হেখাকর্ প্রকয়াজর্ সব্ নাথধ্ক্ হসখাকর্ এই ত থব্ল হপ ৌঁকে থদকত ক্কিার পথরশ্রম ক্করথে 

এব্ং আথম গভর্ নর হ াক্কলর সমি নকর্র প্রথত এব্ং থর্উ ইয়কক্নর সক্ল কু্ষদ্র ব্যব্সার মাথলক্ োরা 

আমাকদর অি নর্ীথতকক্ পুর্গ নির্ ক্রকত থদর্রাত ক্াজ ক্রকের্ তাকদর প্রথতও কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অকি নর 98 িতাংি হপকয়কে মাইকরাব্যব্সাসমূ , অি নাৎ দি ব্া তার ক্ম ক্ম নচারীস  ব্যব্সা, এব্ং 

র্ারী ব্া সংখযাল ু মাথলক্ার্াধ্ীর্ ব্যব্সা অকি নর 90 িতাংি হপকয়কে। এই ব্যব্সাগুথলই ম ামারীর 

চলমার্ প্রভাব্ দ্বারা সব্ নাথধ্ক্ ক্ষথতগ্রস্ত  কয়কে, এব্ং প্রায়িই তাকদর ক্াকেই সংস্থার্ সব্ার হিকষ 

হপ ৌঁোয়। গকি অর্ুদাকর্র অি ন  কলা আর্ুমাথর্ক্ 17,425 মাথক্নর্ ডলার।  

  

গত ব্েকরর আগে মাকস, গভর্ নর হ াক্ল ক্ম নসচূীটেকক্ সম্প্রসারণ ক্কর তাকত 500,000 মাথক্নর্ 

ডলার থব্শ্চরলব্ধ আয় ক্রা ব্যব্সা হিকক্ ব্ৃশ্চদ্ধ ক্কর 2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থব্শ্চরলব্ধ আয় 

ক্রা ব্যব্সাকক্ অন্তভভ নক্ত ক্করর্ এব্ং এোিাও হেডাকরল হপকচক্ হপ্রাকেক্ির্ ক্ম নসূচীর 

(Paycheck Protection Program) ঋণ পাওয়া ব্যব্সার সীমা 100,000 মাথক্নর্ ডলার হিকক্ 

250,000 মাথক্নর্ ডলাকর ব্থধ্ নত ক্করর্, োর েকল  াজার  াজার কু্ষদ্র ব্যব্সা ত থব্কলর জর্য 

আকব্দর্ ক্রকত পাকর।  

  

ক্ম নসূচীর ত থব্ল এখকর্া উপলভয আকে। এম্পায়ার হেে হডকভলপকমকের মাধ্যকম উপলভয 

সমি নকর্র থক্েভ  উদা রণ  কলা এক্-এক্ স ায়তা, ওকয়থব্র্ার, এক্টে ক্ল হসোর হেখাকর্ 

ইথতমকধ্য প্রায় 295,000 ব্ার হোর্ ক্রা  কয়কে এব্ং 14 ভাষার উপক্রণ, ো কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ কক্ 

এই অথত গুরুত্বপূণ ন ত থব্ল লাভ ক্রকত সা ােয ক্কর।  

  

এটে এব্ং অর্যার্য হক্াথভড-19 ত্রাণ ক্ম নসূচীর ব্যাপাকর আকরা জার্কত, থভশ্চজে ক্রুর্ 

https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative। এম্পায়ার হেে 

হডকভলপকমকের অংিীদার সংস্থার এক্টে হর্েওয়াক্ন রকয়কে ো হেেব্যাপী উকদযাক্তা ও কু্ষদ্র 

ব্যব্সায়ীকদর থর্কদনির্া, প্রথিক্ষণ, ক্াথরগথর স ায়তা, এব্ং সমি নর্ হসব্া প্রদার্ ক্কর ো থর্উ ইয়ক্ন 

হেে এব্ং হেডাকরল ম ামারী ত্রাণ অর্ুদার্ ও ঋণ আকব্দকর্র ব্যাপাকর স ায়তা প্রদার্ ক্রকব্। 

আকরা তকিযর জর্য, হদখুর্ https://esd.ny.gov/organizations-available-assist-businesses।  

  

হেে বসম্বর্ের অোর্া এি. কাপলার্ িম্বলর্, "আমাকদর হেকের কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র 

অকর্ক্গুথল ম ামারীর প্রকক্াকপর মুকখ হক্াকর্ামকত টেকক্ আকে, এব্ং েখর্ আমরা পুর্রুদ্ধাকরর 

ক্াজ ক্রথে, ো আমাকদর আিার্ুোয়ী স জ  কে র্া, তখর্ তাকদর সামকর্র পিও অথর্শ্চিত। 

ম ামারী কু্ষদ্র ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অর্ুদার্ ক্ম নসূচীর মকতা ক্ম নসূচী পুকরা হেকের  াজার  াজার 

কু্ষদ্র ব্যব্সাকক্ হখালা রাখার জর্য অতযাব্িযক্ীয়, থক্ন্তু োরা টেকক্ িাক্কত এখকর্া সংগ্রাম ক্রকে 

তাকদর  াকত ত থব্ল হপ ৌঁকে হদওয়ার জর্য এখকর্া অকর্ক্ ক্াজ ব্াথক্। সময় একসকে 

ক্ম নসূচীটেকক্ আকরা হব্থি কু্ষদ্র ব্যব্সার ক্াকে হপ ৌঁোকর্ার জর্য এটেকক্ সম্প্রসারণ ক্রা, এব্ং 

আমাকদরকক্ অব্িযই োত্রা শুরু ক্রার হচষ্টারত র্তভ র্ভাকব্ গটিত কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ কক্ সমি নর্ 

ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর ক্রা প্রস্তাব্র্া প্রকয়াগ ক্রকত  কব্।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbusiness-pandemic-recovery-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dFyc%2BxKRN%2BFTTcrDPxYYvk%2BBtApcux3cVwcktqS%2Fia4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Forganizations-available-assist-businesses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5cm3TAQnoK%2BGlFPyAoH2ccdUVCwsKaNPtRD0m4DmvZ8%3D&reserved=0


অোম্বসেবল সদসে অোল স্ট্রাইপ িম্বলর্, "এক্জর্ প্রাক্তর্ কু্ষদ্র ব্যব্সার মাথলক্ থ কসকব্ আথম 

জাথর্ হে স্বাভাথব্ক্ সমকয়ই এক্টে ধ্ারণাকক্ এক্টে সেল ব্যব্সাকত পথরণত ক্রা ক্তো ক্টির্, 

আর এক্টে তব্থিক্ ম ামারী এব্ং র্শ্চজরথব্ ীর্ আথি নক্ ক্াটিকর্যর সময় তা আকরা ক্টির্। 

হক্াথভড-19 ম ামারী কু্ষদ্র ব্যব্সা পুর্রুদ্ধার অর্ুদার্ ক্ম নসূচী থর্উ ইয়কক্নর ম ামারী সািাদাকর্র 

এক্টে অথত গুরুত্বপূণ ন অংি থেকলা, এটে মাইকরাব্যব্সা এব্ং MWBEগুথলকক্ এব্ং হসই সাকি 

োরা হেডাকরল স ায়তার জর্য উপেুক্ত  য়থর্ ব্া োকদর অথতথরক্ত সমি নর্ প্রকয়াজর্ থেকলা 

তাকদরকক্ স ায়তা প্রদার্ ক্করকে। অযাকসম্বথলর কু্ষদ্র ব্যব্সা ক্থমটের (Assembly Small Business 

Committee) প্রধ্ার্ থ কসকব্, আথম পুকরা হেকের ব্যব্সা মাথলক্কদর সাকি সরাসথর হদখা ক্করথে 

এব্ং হেেকক্ এমর্থক্ এক্টে অর্ুদার্ ক্ম নসূচী ততথর ক্রকত সা ােয ক্করথে ো তাকদর সব্কিকক্ 

জরুথর চাথ দাগুথল পূরণ ক্রকব্। অর্ুদার্ ক্ম নসূচীটে এক্টে উকেখকোগয মাইলেলকক্ হপ ৌঁকে 

হগকে এব্ং আথম আকরা উপেুক্ত ব্যব্সাসমূ কক্ এই অতযাব্িযক্ীয় অর্ুদার্ ক্ম নসূচী ব্যব্ ার 

ক্রকত হদখকত চাই, োকদর মকধ্য অি ননর্থতক্ভাকব্ ব্শ্চিত এলাক্ার ব্াথসন্দারাও িাক্কব্। আথম 

আমাকদর হেকের ব্যব্সা সম্প্রদায়কক্ পুর্রুদ্ধাকরর পকি অব্যা তভাকব্ সমি নর্ ক্রার জর্য এব্ং 

আমাকদর হেকের উকদযাক্তার আত্মাকক্ হজারদার ক্রকত তার র্তভ র্ র্তভ র্ ব্যব্স্থার জর্য গভর্ নর 

হ াক্লকক্ ধ্র্যব্াদ জার্াই। তকব্, আমাকদর ক্াজ হিষ  কত অকর্ক্ ব্াথক্। আথম 2022-23 হেে 

ব্াকজকে ক্টির্ সমকয় িাক্া ব্যব্সাসমূ কক্ অথতথরক্ত ত্রাণ প্রদাকর্ সা ােয ক্রার জর্য হেকের 

হর্তৃব্ৃন্দ ও হেক্ক াল্ডারকদর সাকি ক্াজ ক্রা চাথলকয় োকব্া।"  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিে সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেে হডকভলপকমে (ESD)  কে থর্উ ইয়কক্নর মুখয অি ননর্থতক্ হডকভলপকমে 

একজশ্চি (www.esd.ny.gov)। ESD এর থমির্  কে এক্টে উন্নত এব্ং রমব্ধ্ নমার্ অি নর্ীথত 

প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তভ র্ ক্ম নসংস্থার্ এব্ং অি ননর্থতক্ সকুোকগর ততথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হেে এব্ং 

তার থমউথর্থসপযাথলটেস রাজস্ব ব্ৃশ্চদ্ধ ক্রা এব্ং থস্থথতিীল ও তব্থচত্রযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ 

ক্রা। ঋণ, অর্ুদার্, েযাক্স হরথডে এব্ং অর্যার্য ধ্রকর্র অি ননর্থতক্ স ায়তা ব্যব্ াকরর মাধ্যকম 

থর্উ ইয়ক্ন হেকে ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট শুরু ক্রা এব্ং উন্নত ক্থমউথর্টেকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD 

ব্যশ্চক্তগত ব্যব্সায় থব্থর্কয়াগ ব্ৃশ্চদ্ধ ক্রার প্রকচষ্টা চালাকে। এোিাও থর্উ ইয়কক্নর থরশ্চজওর্াল 

ইকক্াকর্াথমক্ হডকভলপকমে ক্াউশ্চিলস (New York State Regional Economic Development 

Councils) এব্ং "আথম থর্উ ইয়ক্নকক্ ভাকলাব্াথস" ("I LOVE NEW YORK"), ো এই হেকের সব্ 

হচকয় আদি ন ভ্রমণ ব্যব্স্থার ব্র্যাকের থব্পণর্ তত্ত্বাব্ধ্ার্ ক্রার প্রািথমক্ প্রিাসথর্ক্ একজশ্চি  ল 

এম্পায়ার হেে হডকভলপকমে (Empire State Development, ESD)। আিথলক্ ক্াউশ্চিল এব্ং 

এম্পায়ার হেে হডকভলপকমে সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর 

www.regionalcouncils.ny.gov এব্ং www.esd.ny.gov হদখুর্।  
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