
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 250 বিবলয়র্ ডলার হকাবভড-19 কোবিটাল কস্ট টোক্স হেবডট 

হপ্রাগ্রাম্বির জর্ে হ াগেতা  াচাই করার জর্ে হ াট িেিসাগুবলম্বক আিন্ত্রণ জাবর্ম্বয়ম্ব র্  

  

100 িা তার কি কি নচারী স  হ াট িেিসাগুবল হকাবভড-19 সুরক্ষা িাডাম্বর্ার উম্বেম্বেে 

খরম্বচর জর্ে টোক্স হেবডট হিম্বত িাম্বর  

  

স্ক্রির্ করার সরঞ্জািগুবল এখাম্বর্ উিলব্ধ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াট ব্যব্সাগুথলকক্ হক্াথভড-19 ক্যাথিটাল ক্স্ট টযাক্স হেথডট 

হরাগ্রাকের (COVID-19 Capital Costs Tax Credit Program) জর্য তাকের হ াগযতা থর্র্ নারকে 

স ায়তা ক্রার উকেকযয রািথেক্ ইর্কটক্ টুল হ ালার হ াষো ক্করক র্। 250 থেথলয়র্ ডলাকরর 

হক্াথভড-19 ক্যাথিটাল ক্স্ট টযাক্স হেথডট হরাগ্রােটট হ াট ব্যব্সাগুথলকক্ সেি নর্ ক্রকব্  ারা 

জরুথর আকেয এব্ং থব্থর্ হেকর্ চলার জর্য ব্া হক্াথভড-19 এর রথতক্রেয়ায় জর্থর্রািত্তা 

ব্াডাকত থব্থর্কয়াগ ক্করক । স্ক্রীথর্ং টুল দ্বারা হ াগয ব্কল থব্কব্থচত  কল, হরাগ্রাে অ্যাথিকক্যর্ 

হ ালার সেয় অ্যাথিকক্যর্টটর এক্টট থলঙ্ক রোর্ ক্রা  কব্।  

  

"ে াোরীটট থর্উ ইয়কক্নর হ াট ব্যব্সাগুথলকক্ থব্কযষ ক্কর ক্ক ারভাকব্ রভাথব্ত ক্করক , 

অ্কর্ক্কক্ ব্ন্ধ ক্রকত ব্ার্য ক্করক  এব্ং অ্র্যকের তাকের ক্ে নচারী এব্ং গ্রা ক্কের হক্াথভড-19 

হিকক্ রক্ষা ক্রার জর্য উকে ক াগয আথি নক্ হব্াঝা ব্ র্ ক্রকত ব্ার্য ক্করক ," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "হ াট ব্যব্সাগুথল আোকের রাকজযর অ্ি নর্ীথতর হেরুেন্ড, এব্ং হক্াথভড-19 সংক্ট 

হিকক্ রকৃ্ত িুর্রুদ্ধার লাভ ক্রার জর্য, আোকের অ্ব্যযই সা াক যর  াত ব্াথডকয় থেকত  কব্। 

এই টযাক্স হেথডট  কব্ থর্উ ইয়কক্নর ব্যব্সার জর্য এক্টট গুরুত্বিূে ন জীব্র্কর া এব্ং  ারা এই 

অ্তযাব্যযক্ীয় সা াক যর জর্য  ারা আগ্র ী তাকের আথে আকব্ের্ ক্রকত উৎসাথ ত ক্থর।"  

  

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলিম্বিম্বের (Empire State Development) হপ্রবসম্বডে, বসইও 

এিং কবিের্ার হ াি র্াইট িম্বলম্ব র্, “ব্যব্সাগুথলর উির ব্হু  রকচর হব্াঝা হচকিক  

ে াোরী চলাক্ালীর্  া তাকের ক্ে নচারী এব্ং গ্রা ক্কের থর্রািে রা ার জর্য রকয়াজর্ থ ল। এই 

টযাক্স হেথডট হক্াথভকডর সেয় ব্যব্সায়ী সম্প্রোকয়র উির হ  হব্াঝা হচকিথচল হ্রাস ক্রকব্ এব্ং 

একক্ তার থর্কজর িাকয় আব্ার থিরভাকব্ ো াঁডাকত সা া য ক্রকব্। আথে গভর্ নর হ াক্কলর 

সেি নকর্র জর্য এব্ং থর্উ ইয়কক্নর সেস্ত ব্যব্সায়ী োথলক্কের জর্য,  ারা আোকের অ্ি নর্ীথত 

িুর্গ ন কর্র জর্য রথতথের্ ক্াজ ক্রক র্ তাকের ক্াক  কৃ্তজ্ঞ।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformrouter.apps.esd.ny.gov%2Fccs%40ESD%2Fcovid_cost_screening.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2FeY8y668il3X%2FnBL7PCoAHr7CHPST3Ou0%2B1BbET2p4%3D&reserved=0


  

ে াোরীর ক্ারকে  ওয়া অ্ি ননর্থতক্ অ্ব্র্থতর জর্য হ াট ব্যব্সাগুথল থব্কযষভাকব্ ক্ষথতগ্রি 

 কয়থ ল। গভর্ নর হ াক্কলর থর্ব্ না ী ব্াকজকটর অ্ংয থ সাকব্ হ াথষত হ াট ব্যব্সার জর্য রাকজযর 

সেি নর্ অ্ব্যা ত রা ার জর্য, এই র্তুর্ হেরতক াগয ক্করর  াকডর হরাগ্রােটট হক্াথভড-19-

সম্পথক্নত  রচকক্ তার লক্ষয ক্কর। হ াগয হক্াথভড-19-সম্পথক্নত  রকচর েকর্ আক , থক্ন্তু 

তাকতই সীোব্দ্ধ র্য়:  

·     হক্াথভড-19 সংেেকের থব্রুকদ্ধ জীব্ােুেুক্ত ব্া সুরথক্ষত ক্রার জর্য ক্রজথর্সিত্র   

·     সাোক্রজক্ েরূত্ব ব্জায় রা ার জর্য িার্ রসারে ব্া সঙ্ঘাথয়ত ক্রার সাকি সম্পথক্নত 

 রচ  

·     HVAC সরঞ্জাে  

·     ব্থর্ নত ব্থ রঙ্গকর্র ক্রেয়াক্লাি এব্ং ব্াইকরর জায়গার সম্প্রসারকের সাকি সম্পথক্নত  রচ  

·     হ াগাক াগ ীর্ থব্েকয়র সুথব্র্াকি ন  ন্ত্রিাথত এব্ং সরঞ্জাে  

  

টযাক্স হেথডটগুথল হ াগয  রকচর 50 যতাংয ক্ভার ক্রকব্, 50,000 ডলার ি নন্ত, সব্ নাথর্ক্ 

25,000 ডলার টযাক্স হেথডট রোকর্র জর্য, এব্ং হরাগ্রাকের ত থব্ল হযষ র্া  ওয়া ি নন্ত 

হেথডটগুথল আকগ আসকল আকগ িাকব্র্ থভথত্তকত রোর্ ক্রা  কব্। হ াগয ব্যব্সাগুথলকক্ 

অ্ব্যযই থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট এক্টট অ্ব্িার্ িথরচালর্া ক্রকত  কব্, 100 ব্া তার ক্ে িাক্কত  কব্, 

2021 ক্র ব্ কর 2.5 থেথলয়র্ ডলার ব্া তার ক্ে হোট রাথি  কয় িাক্কত  কব্ এব্ং 1 জার্ুয়ারী, 

2021 এব্ং 31 থডকসম্বর, 2022 এর েকর্য হ াগয  রকচ অ্ন্তত 2,000 ডলার  কত  কব্।  

  

ব্যব্সাগুথলকক্ এ র্ও থর্উ ইয়ক্ন হস্টট হক্াথভড-19 ে াোরী হ াট ব্যব্সা িুর্রুদ্ধার অ্র্ুোর্ 

হরাগ্রাকের (Pandemic Small Business Recovery Grant Program) জর্য আকব্ের্ ক্রকত 

উৎসাথ ত ক্রা  য়  া হক্াথভড-19 সংোন্ত  রকচর জর্য হ াট ব্যব্সাগুথলর উকেকযয 5,000 

হিকক্ 50,000 ডলার ি নন্ত র্ের্ীয় অ্র্ুোর্ রোর্ ক্কর। তকব্ 1 জার্ুয়ারী, 2021 এব্ং 1 এথরল, 

2021 এর েকর্য হ   রচগুথল  কয়থ ল এব্ং এই অ্র্ুোর্ হরাগ্রাে হিকক্ রাি অ্ি ন থেকয় িথরকযার্ 

ক্রা  কয়থ ল, তা হক্াথভড-19 ক্যাথিটাল ক্ষ্টস টযাক্স হেথডট হরাগ্রাকের অ্র্ীকর্ টযাক্স হেথডট 

িাওয়ার হ াগয র্য়৷  

  

তাকের 2022 টযাক্স থরটাকর্ নর জর্য টযাক্স হেথডট হিকত, ব্যব্সাগুথলকক্ 31 থডকসম্বর, 2022 

তাথরক  ব্া তার আকগ ESD হিকক্ টযাক্স হেথডট সাটটনথেকক্ট হিকত  কব্। সম্ভাব্য 

আকব্ের্ক্ারীকের স্ক্রীথর্ং টুলটট সমূ্পে ন ক্রার জর্য এব্ং হরাগ্রােটট চালু  ওয়ার সাকি সাকি 

আকব্ের্ ক্রার জর্য অ্র্ুকরার্ ক্রা  কে, ক্ারে 1 জার্ুয়ারী, 2023 ব্া তার িকর জাথর ক্রা 

হক্ার্ও টযাক্স হেথডট ব্যব্সার 2023 টযাক্স থরটার্ ন র্া  ওয়া ি নন্ত োথব্ ক্রা  াকব্ র্া। আরও 

থব্স্তাথরত তকিযর জর্য ESD ওকয়ব্সাইট হে ুর্ esd.ny.gov/covid-19-capital-cost-tax-credit 

এ  

  

রাজে বসম্বর্টর আর্া কািলার্ িম্বলম্ব র্, "ে াোরী চলাক্ালীর্ থর্রািকে িুর্রায় হ ালার 

জর্য হ াট ব্যব্সাগুথলকক্ উকে ক াগয ব্যয় ক্রকত  কয়থ ল এব্ং হসই  রচগুথল েোগত ব্ৃক্রদ্ধ 

িাওয়ার সাকি তাকের আোকের সেি নর্ আকগর হচকয় হব্থয রকয়াজর্। আথে হক্াথভড-19 

ক্যাথিটাল ক্স্টস টযাক্স হেথডট হরাগ্রাে স্পর্সর ক্রকত হিকর গথব্ নত,  া হ াট ব্যব্সার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-deliver-tax-relief-new-yorkers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dcP1P7AGHo6HAXf5jqGA7kxRBMutGzxQ5%2B3Un00S6FA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5yK%2FKWvXfEUxSqN6td2dURu2s1qyRsmcYBImV5d0OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5yK%2FKWvXfEUxSqN6td2dURu2s1qyRsmcYBImV5d0OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcovid-19-capital-cost-tax-credit&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZPfqCsisSR6IdGPi4rQPYeEcWKAUXcdHGpQ4AjS5BI%3D&reserved=0


োথলক্কের থর্রািকে িাক্কত এব্ং হ ালা িাক্ার আথি নক্ রভাব্গুথলকক্ ক্থেকয় আর্কত সা া য 

ক্রকব্ এব্ং আথে রথতটট হ াট ব্যব্সার োথলক্কক্ র্তুর্ স্ক্রীথর্ং টুল ব্যব্ ার ক্রকত উৎসাথ ত 

ক্থর হরাগ্রােটট  ুলকল তারা ত্রাে িাওয়ার জর্য হ াগয থক্র্া তা হে কত।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আল বস্টম্বি ন িম্বলম্ব র্, "অ্যাকসম্বথল স্মল থব্জকর্স ক্থেটটর (Assembly 

Small Business Committee) হচয়ারেযার্ থ সাকব্, িার্ীয় উকেযাক্তাকের হ  হক্ার্ও উিাকয় 

স ায়তা ক্রা আোর ক্াক  সব্ নো এক্ অ্গ্রাথর্ক্ার থ ল ক্ারে আথে জাথর্ হ  তাকের ব্যব্সা চাল ু

রা ার জর্য থক্ িথরোে আত্ম-থর্কব্ের্ রকয়াজর্। 250 থেথলয়র্ ডলাকরর হক্াথভড-19 ক্যাথিটাল 

ক্স্ট টযাক্স হেথডট হরাগ্রাে দ্বারা রেত্ত অ্তযাব্যযক্ ত থব্কলর অ্যাকক্সস ত্বরাথিত ক্রকত সা া য 

ক্রার জর্য স্ক্রীথর্ং টুকলর সংক াজর্ এক্টট হ াট ব্যব্সার হ াগযতাকক্ সুথব্র্যস্ত ক্রকব্। আসুর্ 

আোকের ব্যব্সাগুথলকক্ আব্ার িুর্রব্িায় থেথরকয় আথর্, তাকের হক্াথভড-সম্পথক্নত েূলর্র্ 

থব্থর্কয়াকগ 25,000 ডলার ি নন্ত স ায়তা রোর্ ক্কর।"  

  

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলিম্বিে সম্পম্বকন (Empire State Development)  

এম্পায়ার হস্টট হডকভলিকেন্ট  ল থর্উ ইয়কক্নর রর্ার্ অ্ি ননর্থতক্ থব্ক্ায একজক্রি। ESD এর 

থেযর্  কে এক্টট উন্নত এব্ং েেব্র্ নোর্ অ্ি নর্ীথত রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ে নসংিার্ এব্ং 

অ্ি ননর্থতক্ সুক াকগর ততথরক্রে উৎসাথ ত ক্রা, হস্টট এব্ং তার থেউথর্থসিযাথলটটস রাজস্ব ব্ৃক্রদ্ধ 

ক্রা এব্ং থিথতযীল ও তব্থচত্রযেয় িার্ীয় অ্ি নর্ীথত অ্জনর্ ক্রা। ঋে, অ্র্ুোর্, টযাক্স হেথডট 

এব্ং অ্র্যার্য র্রকর্র অ্ি ননর্থতক্ স ায়তা ব্যব্ াকরর োর্যকে থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট ক্ে নসংিার্ সৃটষ্ট 

শুরু ক্রা এব্ং উন্নত ক্থেউথর্টটকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD ব্যক্রক্তগত ব্যব্সায় থব্থর্কয়াগ ব্ৃক্রদ্ধ 

ক্রার রকচষ্টা চালাকে। এ াডাও থর্উ ইয়কক্নর থরক্রজওর্াল ইকক্াকর্াথেক্ হডকভলিকেন্ট 

ক্াউক্রিলস (New York State Regional Economic Development Councils) এব্ং "আথে থর্উ 

ইয়ক্নকক্ ভাকলাব্াথস" ("I LOVE NEW YORK"),  া এই হস্টকটর সব্ হচকয় আেয ন ভ্রেে ব্যব্িার 

ব্র্যাকন্ডর থব্িের্ তত্ত্বাব্র্ার্ ক্রার রািথেক্ রযাসথর্ক্ একজক্রি  ল এম্পায়ার হস্টট 

হডকভলিকেন্ট (Empire State Development, ESD)। থরক্রজওর্াল ক্াউক্রিলস (Regional 

Councils) এব্ং এম্পায়ার হস্টট হডকভলিকেন্ট সম্পকক্ন আরও তকিযর জর্য অ্র্ুগ্র  ক্কর 

www.regionalcouncils.ny.gov এব্ং www.esd.ny.gov এ  ার্।  
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