
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ হে িাইম্বের্ প্রোসর্ আম্বেবরকার্ উদ্ধার পবরকল্পর্ার 

োধ্েম্বে কু্ষদ্র িেিসাম্বক সেি নর্ করার জর্ে বর্উ ইয়কন হেটম্বক 500 বেবলয়র্ োবকনর্ 

েলার প্রদার্ কম্বরম্বে 
  

োবকনর্ হেজাবর বেপাটনম্বেম্বের হেট কু্ষদ্র িেিসা হেবেট উম্বদোগ হিম্বক পাওয়া ত বিল 

হকাবভে-19 ে াোরীর অি ননর্বতক প্রভাি হিম্বক পুর্রুদ্ধাম্বরর হেষ্টায় িাকা 

িেিসাসেূ ম্বক সেি নর্ করম্বি  

  

সংখ্োল ু ও র্ারী োবলকার্াধ্ীর্ কু্ষদ্র িেিসার জর্ে ত বিল অন্তভভ নক্ত  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেট কু্ষদ্র ব্যব্সা হেথিট উক্যাকগর (State 

Small Business Credit Initiative, SSBCI) মাধ্যকম থর্উ ইয়ক্ন হেট 501.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার 

হেিাকরল ত থব্ল হেকয়কে, ো আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্া অ্যাকের (American Rescue Plan 

Act, ARP) অ্ংশ থ কসকব্ েুর্রায় অ্র্ুকমাথ্ত ও সম্প্রসাথরত ক্রা  কয়কে। মাথক্নর্ হেজাথর 

থিোটনকমন্ট (U.S. Department of Treasury) দ্বারা ব্যব্স্থাথেত, SSBCI কু্ষদ্র ব্যব্সার সমি নর্ 

ক্ম নসূথির জর্য ত থব্ল প্র্ার্ ক্কর, হেখাকর্ হক্াথভি-19 ম ামারীর অ্ি ননর্থতক্ প্রভাব্ হিকক্ 

েুর্রুদ্ধাকরর হিষ্টায় িাক্া ব্যব্সাসমূক র প্রথত গুরুত্ব প্র্ার্ ক্রা  য় এব্ং গতার্গুথতক্ভাকব্ 

সুথব্ধ্াব্ঞ্চিত কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ কক্ ম ামারী েরব্তী অ্ি নর্ীথতকত সেল  কত সা ােয ক্রা  য়।  

  

"কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ  আমাক্র অ্ি নর্ীথতর হমরু্ণ্ড, এব্ং অ্কর্ক্ হব্থশ কু্ষদ্র ব্যব্সার মাথলক্ এখকর্া 

ম ামারীর অ্ি ননর্থতক্ িাে ব্ র্ ক্কর োকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই ঐথত াথসক্ 

ত থব্লটট সব্থক্েু োকে থ্কব্ - কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র জর্য অ্থত গুরুত্বেূণ ন এক্টট লাইেলাইর্ 

থ কসকব্ ক্াজ ক্রকব্, উদ্ভাব্র্ী প্রব্ঞৃ্চদ্ধকত ইন্ধর্ প্র্ার্ ক্রকব্, এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেটজকুে সব্ নাথধ্ক্ 

্ুব্ নল সম্প্র্ায়সমূ কক্ উঞ্চিত ক্রকত সা ােয ক্রকব্। আথম রাষ্ট্রেথত ব্াইকির্, সথিব্ ইকয়কলর্, 

থসকর্টর শুমার, থসকর্টর ঞ্চজথলব্র্যান্ড এব্ং থর্উ ইয়ক্ন ক্ংকেশর্াল প্রথতথর্থধ্্কলর (New York 

Congressional delegation) হিকমােযাটক্র আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্ায় তাক্র হর্তৃকত্বর 

জর্য ধ্র্যব্া্ জার্াঞ্চে এব্ং আথম এম্পায়ার হেকটর অ্ি নর্ীথতকক্ অ্েসর ক্রকত এক্কে ক্াজ 

ক্রা অ্ব্যা ত রাখকত উন্মুখ।"  

  

হেজাবরর সবেি জোম্বর্ট এল. ইম্বয়ম্বলর্ িম্বলর্, "এটট উক্যাগ, কু্ষদ্র ব্যব্সার প্রব্ঞৃ্চদ্ধ, এব্ং 

উদ্ভাব্কর্র জর্য আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্ার মাধ্যকম ক্রা এক্টট ঐথত াথসক্ থব্থর্কয়াগ ো 



গতার্ুগথতক্ভাকব্ সুথব্ধ্াব্ঞ্চিত সম্প্র্ায়সমূক র জর্য ক্যাথেটাল োওয়ার সুকোকগর প্রথতব্ন্ধক্তা 

হ্রাস ক্রকত সা ােয ক্রকব্। আথম এটট হ্খকত উৎসুক্ হে ক্ীভাকব্ SSBCI ত থব্ল থর্উ ইয়ক্ন 

এব্ং েুকরা হ্কশ ইকু্যইকটব্ল অ্ি ননর্থতক্ প্রব্ঞৃ্চদ্ধর প্রিার ক্রকব্।"  

  

োবকনর্ বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা োল নস ই. শুোর িম্বলর্, "এই ঐথত াথসক্ 500 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ িলার হেিাকরল ত থব্লটট  কলা হসই টটক্া ো থর্উ ইয়কক্নর কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র ম ামারী 

হিকক্ েুর্রুদ্ধার হেকত এব্ং আমাক্র স্থার্ীয় অ্ি নর্ীথতকক্ েুর্গ নঠর্ ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ 

থেকলা। এই হেিাকরল স ায়তা সুথব্ধ্াব্ঞ্চিত ব্যব্সাসমূ কক্ সমি নর্ ক্রকত, উক্যাক্তাক্র প্রথত 

এব্ং মুখয থশল্পখাত হেমর্ উৎো্র্ এব্ং হ্কশর সরব্রা  হিইকর্র িাথ ্া েূরণ ক্রকত েথরেন্ন 

শঞ্চক্তর মকতা কু্ষদ্র ব্যব্সায় থব্থর্কয়াগ ক্রকত, এব্ং হেসব্ সম্প্র্াকয় ভাকলা হব্তকর্র ক্ম নসংস্থার্ 

সব্কিকক্ হব্থশ প্রকয়াজর্ হসখাকর্ তা ততথর ক্রকত সা ােয ক্রকব্। সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা থ কসকব্, 

আথম আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্ার অ্ংশ থ কসকব্ হেট কু্ষদ্র ব্যব্সা হেথিট উক্যাকগর 

হেিাকরল থব্থর্কয়াগ থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য হজার লোই ক্করথে, োকত ক্কর ম ামারীর সময় 

হ্কশর কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক  হে র্ঞ্চজরথব্ ীর্ সমসযার সম্মুখীর্  কয়কে তা সমাধ্ার্ ক্রা োয় এব্ং 

আথম এখর্ থর্উ ইয়ক্নকক্ এই হেিাকরল ত থব্ল থ্কত হেকর গথব্ নত ো হেকটর কু্ষদ্র ব্যব্সা ও 

উৎো্র্ থভথি গঠর্ ক্রকব্ োকত ক্কর আমাক্র েুর্রুদ্ধার ত্বরাথিত ক্রা োয় এব্ং আমাক্র 

অ্ি নর্ীথতকক্ ভথব্ষযকতর েকি িালর্া ক্রা োয়।"  

  

বসম্বর্টর বকম্বেনর্ জজবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "আথম আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্ায় SSBCI-র জর্য 

এই ঐথত াথসক্ ত থব্ল থর্ঞ্চিত ক্রকত সা ােয ক্রকত হেকর অ্তযন্ত গথব্ নত। এই ত থব্লটট অ্থত 

গুরুত্বেূণ ন সংস্থার্ প্র্ার্ ক্রকব্ এব্ং আমাক্র হেকটর কু্ষদ্র ব্যব্সার মাথলক্ক্র জর্য ক্যাথেটাল 

োওয়ার সুকোগ ব্ঞৃ্চদ্ধ ক্রকব্। থর্উ ইয়কক্নর কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র জর্য লোই ক্রার অ্ি ন  কলা 

আমাক্র হেকটর এক্টট উজ্জ্বল ভথব্ষযৎ এব্ং অ্ি ননর্থতক্ েুর্রুদ্ধাকরর জর্য লোই ক্রা।"  

  

প্রবতবর্বধ্ কোম্বরাবলর্ েোম্বলাবর্ িম্বলর্, "কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ  থর্উ ইয়ক্ন থসটটর প্রাণশঞ্চক্ত, থক্ন্তু 

্ুুঃখজর্ক্ভাকব্, তারা হক্াথভি-19 সঙ্ককটর দ্বারা ব্যােক্ভাকব্ ক্ষথতেস্ত  কয়কে। আথম অ্তযন্ত 

খুথশ হে ক্ংকেস আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্া প্র্ার্ ক্রকত োরকে, ো েুকরা থসটট এব্ং হেকট 

সংোম ক্রকত িাক্া অ্কর্ক্ ব্যঞ্চক্ত ও কু্ষদ্র ব্যব্সাকক্ সা ােয ক্করকে। আজকক্র থ্র্টট ARP 

হিকক্ োক্র প্রকয়াজর্ তাক্র েকক্কট ত থব্ল োঠাকর্ার জর্য এক্টট অ্থত গুরুত্বেূণ ন ধ্াে 

হেক তু হ ায়াইট  াউজ আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকব্ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 501 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর কু্ষদ্র 

ব্যব্সা অ্ি নায়র্ েথরক্ল্পর্াকক্ আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্া হেট কু্ষদ্র ব্যব্সা হেথিট 

উক্যাকগর অ্ধ্ীকর্ অ্র্ুকমা্র্ প্র্ার্ ক্করকে। আথম রাষ্ট্রেথতর সাকি দ্রুত ক্াজ ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে োর েকল আমাক্র অ্ভাব্ী কু্ষদ্র ব্যব্সাগুথল তাক্র ব্যব্সা 

সিল রাখকত োকর।"  

  

প্রবতবর্বধ্ হেগবর বেকস িম্বলর্, "কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ  আমাক্র অ্ি নর্ীথতর হমরু্ণ্ড। 

আকমথরক্ার্ উদ্ধার েথরক্ল্পর্ার SSBCI ত থব্ল ব্যব্ ার ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর েথরক্ল্পর্া 

উেলথি ক্কর হে ম ামারী েরব্তী অ্ি নর্ীথতকত কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ  থর্কজক্র সম্প্র্াকয়র 

অ্ি ননর্থতক্ থব্ক্াকশ ক্ী অ্থব্কে্য ভূথমক্া োলর্ ক্কর। এটট থব্কশষ ক্কর সংখযাল ু এব্ং র্ারী 



মাথলক্ার্াধ্ীর্ ব্যব্সাসমূ কক্ তাক্র অ্ব্যা ত প্রব্ঞৃ্চদ্ধর হক্ষকে ক্াঠাকমাগত এব্ং প্রাথতষ্ঠাথর্ক্ 

সমসযা সমাধ্ার্ ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্র্ার্ ক্কর।"  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বেম্বের (Empire State Development, ESD) হপ্রবসম্বেে, 

প্রধ্ার্ বর্ি না ী কে নকতনা এিং কবেের্ার হ াপ র্াইট িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হক্াথভি--19 এর 

থব্ধ্বংসী প্রভাব্ দ্বারা সব্কিকক্ হব্থশ ক্ষথতেস্তক্র মকধ্য রকয়কে, এব্ং আমাক্র হেকটর অ্কর্ক্ 

কু্ষদ্র ব্যব্সা এখকর্া েুর্রুদ্ধাকরর হিষ্টা ক্রকে। SSBCI ত থব্ল এইসব্ ব্যব্সাগুথলকক্ অ্কর্ক্ 

সা ােয ক্রকব্, থব্কশষ ক্কর তাক্র োরা ঐথত াথসক্ভাকব্ অ্সুথব্ধ্ার সম্মখুীর্  য়, হেমর্ MWBE 

গুথল।ব্যব্সাসমূক র প্রকয়াজকর্র ক্িা মািায় হরকখ র্ক্শা ক্রা ক্ম নসূথিসমূক র এক্টট থমশ্রকণর 

মাধ্যকম, ESD থর্ঞ্চিত ক্রকব্ োকত এই অ্থত গুরুত্বেূণ ন সমি নর্ তাক্র ক্াকে হে ৌঁোয় োক্র এটট 

সব্কিকক্ হব্থশ প্রােয।"  

  

এম্পায়ার হেট হিকভলেকমকন্টর মাধ্যকম, থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্ম নসূথির এক্টট সুইট স্থাের্ ক্রকে 

ো হেকটর কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূক র অ্থত গুরুত্বেূণ ন িাথ ্ার প্রথত হেিাকরল সমি নর্ মযাি ক্রকব্। এই 

হপ্রাোথমংকয়র মকধ্য রকয়কে র্তুর্ উক্যাগ ও থব্্যমার্ ক্ম নসূথি সম্প্রসারণ ক্রার এক্টট থমশ্রণ, 

োর মূল লক্ষয িাক্কব্ ত থব্ল ব্যব্স্থােক্ এব্ং োটনআে, এব্ং ক্াথরগথর স ায়তার জর্য 

ক্যাথেটাল অ্যাকেস, ঋকণর গযারাথন্ট, ঋণ অ্ংশে ণ ক্ম নসূথি, জামার্ত সমি নর্, হভিার 

ক্যাথেটাল। প্রস্তাথব্ত ক্ম নসূথিসমূক র মকধ্য রকয়কে:  

  

কোবপটাল অোম্বেস কে নসূবে:  

  

• 29.4 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর কোবপটাল অোম্বেস কে নসূবে (Capital 

Access Program) (বিদেোর্ কে নসূবের সম্প্রসারণ) - এই ক্ম নসূথিগুথল কু্ষদ্র 

ব্যব্সাকক্ ঋণ প্র্ার্ ক্কর এমর্ ঋণ্াতাক্র হোটনকোথলও ব্ীমা প্র্ার্ ক্কর 

োকত ক্কর এইসব্ এর্টটটটকক্ ঋণ প্র্ার্ সম্প্রসারণ ক্রার জর্য প্রকণা্র্া প্র্ার্ 

ক্রা োয়।  

  

সাশ্রয়ী ঋণ কে নসূবে:  

  

• 106.1 বেবলয়র্ োবকনর্ েলার কোবপটাল ঋণ ত বিল (Capital Loan Fund) 

 (র্তভর্ কে নসূবে) - ঋণ ইর্ে্রুকমন্ট এব্ং হেথিট ক্াঠাকমার মাধ্যকম ্ী নকময়াথ্ 

ক্যাথেটাল থব্থর্কয়াগ প্র্ার্ ক্রকব্। এইসব্ ক্যাথেটাল ঋকণর উেেুক্ত ব্যব্ ার 

অ্তযন্ত র্মর্ীয়, এব্ং এর উকেশয  কলা সামাঞ্চজক্ ও অ্ি ননর্থতক্ভাকব্ 

সুথব্ধ্াব্ঞ্চিত ব্যব্সাসমূ কক্ ক্যাথেটাল সমি নর্ প্র্ার্ ক্রা।  

• 55.5 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর কু্ষদ্র িেিসা আিবতনত ঋণ ত বিল (Small 

Business Revolving Loan Fund) (বিদেোর্ কে নসূবের সম্প্রসারণ) - এই 

ত থব্লটট ক্যাথেটাল োওয়ার সুকোগ ইকু্যইকটব্ল র্া  ওয়ার সমাধ্ার্ ক্রকব্, 

র্তুর্ হক্াম্পাথর্, আন্ডারব্যাংক্ি সম্প্র্ায়, কু্ষদ্র ব্যব্সা হেগুথল সংখযাল ু 

মাথলক্ার্াধ্ীর্  ওয়ার সম্ভাব্র্া হব্থশ, তারা হেই  াটথতর সম্মখুীর্  য় তা সমাধ্ার্ 

ক্রকব্।  



• 47 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর বর্উ ইয়কন ফম্বরায়ােন ঋণ ত বিল (New York 

Forward Loan Fund) (বিদেোর্ কে নসূবের সম্প্রসারণ) - এক্টট ঋণ ক্ম নসূথি 

ো থব্থর্কয়াগক্ারীক্র এক্ঞ্চেত মূলধ্র্ দ্বারা অ্ি নাথয়ত  য়, োকত কু্ষদ্র ব্যব্সাসমূ  

এব্ং অ্লাভজর্ক্ সংগঠর্কক্ অ্ংশে ণক্ারী সম্প্র্ায় থব্ক্াকশর আথি নক্ 

প্রথতষ্ঠাকর্র (Community Development Financial Institution, CDFI) 

ঋণ্াতাক্র মাধ্যকম আকরা র্মর্ীয়, ক্ম সুক্র ঋণ প্র্ার্ ক্রা োয়।  

• 22 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর িজন্ডং গোরাবে কে নসূবে (Bonding Guarantee 

Program) (বিদেোর্ কে নসূবের সম্প্রসারণ) - কু্ষদ্র ব্যব্সার জর্য ব্ঞ্চন্ডং সংথিষ্ট 

ঝুুঁ থক্ হ্রাকসর জর্য থর্িয়তা ব্ঞ্চন্ডং প্র্ার্ ক্কর।  

• 22 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর ঠিকাদার অি নায়ম্বর্র আিবতনত ঋণ ত বিল 

(Contractor Financing Revolving Loan Fund) (র্তভর্ কে নসূবে) - 

হেিাকরল, হেট, এব্ং স্থার্ীয় িুঞ্চক্ত থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য মযাথিং মাথক্নর্ িলাকরর 

প্রকয়াজকর্ িাক্া টঠক্া্ারক্র প্রকয়াজর্ীয় ত থব্ল প্র্ার্ ক্কর।  

  

ইকুেইম্বটিল হভঞ্চার বিবর্ম্বয়াগসেূ :  

  

• 102 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর উদীয়োর্ এিং আঞ্চবলক অংেীদার কে নসূবে 

ত বিল (Emerging and Regional Partner Program Fund) (র্তভর্ 

কে নসূবে) - এই ক্ম নসূথিটট তব্থিেযময়, উ্ীয়মার্, এব্ং আিথলক্ হব্সরক্াথর 

খাকতর ত থব্ল ব্যব্স্থােক্ক্র প্রব্ঞৃ্চদ্ধ ও প্রথতষ্ঠা সমি নর্ ক্রকব্।  

• 52 বেবলয়র্ োবকনর্ েলাম্বরর সম্প্রদায় ও আঞ্চবলক অংেীদার কে নসূবে 

ত বিল (Community and Regional Partner Program) (র্তভর্ কে নসূবে) - 

ESD থর্ব্ নাথিত একেকলটরসমূ কক্ ত থব্ল প্র্ার্ ক্রকব্ ো ব্যব্ ার ক্কর থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর োটনআে হক্াম্পাথর্সমূক  হব্সরক্াথর মাথক্নর্ িলার থব্থর্কয়াগ 

আর্া োকব্।  

• 30 বেবলয়র্ োবকনর্ েলার প্রাক-বসে এিং বসে েোবেং ত বিল কে নসূবে 

(Pre-seed and Seed Matching Fund Program) (র্তভর্ কে নসূবে) - ESD 

থর্উ ইয়ক্ন হেটব্যােী একেল গ্রুে এব্ং প্রাক্-থসি থব্থর্কয়াগক্ারীক্র সাকি ক্াজ 

ক্রকব্ উচ্চ প্রব্ঞৃ্চদ্ধর োটনআে হক্াম্পাথর্গুথলর প্রব্ঞৃ্চদ্ধ ও থব্ক্াকশর এক্্ম 

প্রারথম্ভক্ েে নাকয় তাক্র প্রথত সমি নর্ অ্ব্যা ত রাখার জর্য।  

• 35 বেবলয়র্ োবকনর্ েলার বর্উ ইয়কন হেট উদ্ভাির্ হভঞ্চার কোবপটাল 

ত বিল (New York State Innovation Venture Capital Fund) (বিদেোর্ 

কে নসূবের সম্প্রসারণ) - 2015 সাল হিকক্, ESD থর্উ ওয়াক্ন হভিাস ন ত থব্ল 

ব্যব্স্থাের্া ক্করকে, এটট 40টটর হব্থশ হোটনকোথলও হক্াম্পাথর্ থর্কয় এক্টট 

থব্থর্কয়াগ ক্ম নসূথি - োর 65 শতাংশ র্ারী এব্ং/অ্িব্া সংখযাল ুক্র দ্বারা 

প্রথতটষ্ঠত ব্া িাথলত। SSBCI ত থব্লগুথল এই সরাসথর থব্থর্কয়াকগর ত থব্ল 

ক্ম নসূথিকক্ আকরা হব্থশ প্রকয়াগ ক্রকব্।  

  

আগামী 90 থ্কর্, এম্পায়ার হেট হিকভলেকমন্ট অ্থতথরক্ত ক্ম নসূথির থর্ণ নায়ক্ এব্ং থর্ক ন্শর্া 

স্থাের্ ক্রকব্, এব্ং েল হম সুকম আর্ুষ্ঠাথর্ক্ ক্ম নসূথির জর্য থর্থ ন্ষ্ট আকব্্র্ প্রঞ্চেয়া হ াষণা 



ক্রা  কব্। 

 

আকরা তকিযর জর্য, অ্র্েু  ক্কর esd.ny.gov/ssbci থভঞ্চজট ক্রুর্।  
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