
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের স্থার্ীয়ভাম্বি স্মল বিজম্বর্স সোটারম্বেম্বে হকর্াকাটা 

করম্বে উৎসাব ে কম্বরর্  

  

26 র্ম্বভের, েবর্িার এিং সারা িছর স্থার্ীয় িেিসাসমূ ম্বক সমি নর্ করম্বল ো 

সম্প্রোয়সমূম্ব  িলীয়ার্ কম্বর এিং স্থার্ীয় অি নর্ীবেম্বক িবলষ্ঠ কম্বর  

  

শ্রম বিভাম্বগর কু্ষদ্র িেিসা েবর্িাম্বরর PSA হেখুর্ এখাম্বর্  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বমন্ট কু্ষদ্র িেিসা কম নসূবির সুেইট উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ এম্পায়ার হেট হেকভলপকেন্ট (Empire State Development, 

ESD), এবং শ্রে থবভাগ (Department of Labor, NYSDOL), ক্র ও অি ন থবভাগ (Department of 

Taxation and Finance) এবং কৃ্থি ও বাজার থবভাগকক্ (Department of Agriculture and 

Markets) সাকি থর্কয় সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ উৎসাথ ত ক্রকলর্ তাকের স্থার্ীয় কু্ষদ্র 

বযবসাসেূ কক্ 26 র্কভম্বর, 2022, শথর্বার "কু্ষদ্র বযবসা শথর্বাকর (Small Business Saturday)" 

সেি নর্ ক্রার জর্য। কু্ষদ্র বযবসা থর্কয়ই থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অি নর্ীথতর 98 শতাংশ গঠিত এবং 

তারা পুকরা এম্পায়ার হেকট ক্কয়ক্ থেথলয়র্ ক্ে নসংস্থার্ সঠৃি ক্করকে, এবং শথর্বার এবং 

প্রথতথের্ স্থার্ীয়ভাকব হক্র্াক্াটা ক্রকল থর্উ ইয়ক্নবাসীরা থর্কজকের এলাক্ায় থবথর্কয়াগ ক্রকব, 

তাকের সম্প্রোয়কক্ বলীয়ার্ ক্রকব, এবং ক্করর োথক্নর্ েলার থর্উ ইয়ক্ন হেকটর েকযযই রাখকব।  

  

"কু্ষদ্র বযবসা শথর্বার  কলা সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য আোকের অি নর্ীথতকক্ বলীয়ার্ ক্রার, 

প্রাণবন্ত এলাক্া ততথর ক্রার, এবং সম্প্রোয়সেূ কক্ সংযুক্ত রাখকত এক্ঠট ভূথেক্া রাখার 

সুকযাগ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়কক্নর কু্ষদ্র বযবসা আোকের অি নর্ীথতর হক্ন্দ্র, এবং 

হযক তু ে াোরীর চূড়ান্ত সেকয় এক্ই সম্প্রোয়ঠট সবকিকক্ হবথশ জজনথরত  কয়কে, আোর 

প্রশাসর্ তাই এর পরু্রুদ্ধাকর সরাসথর েকর্াকযাগ থেকে। আথে সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ 

উৎসাথ ত ক্রথে এইসব বযবসা যা প্রোর্ ক্রকে তার সুথবযা হর্ওয়া এবং এই শথর্বার স্থার্ীয়ভাকব 

হক্র্াক্াটা ক্রার জর্য।"  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বমম্বন্টর হপ্রবসম্বেন্ট, প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা এিং কবমের্ার 

হ াপ র্াইট িম্বলর্, "প্রথতবার যখর্ আপথর্ আপর্ার থপ্রয় হরস্টুকরন্ট বা থগফট শকপ যার্ এবং 

র্তুর্ থক্েু ক্রয় ক্করর্, আপথর্ এক্ঠট স্থার্ীয় কু্ষদ্র বযবসাকক্ সেি নর্ ক্রকের্। কু্ষদ্র বযবসা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHz9ONx8N5fM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JakVGZNKGJC0aug76sraSAWGuQgTawl8Dg1xVDGRleQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbusiness-pandemic-recovery-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MuPLnWYjNSZXM9mEB7RgCaNKapEg5egp%2Fr%2BumX6G7D4%3D&reserved=0


আোকের সম্প্রোয়সেূক র বুর্র্ এবং তারা সেদৃ্ধদ্ধ ক্রকল আেরা সেদৃ্ধদ্ধ ক্রকবা। ESD ে াোরী 

চলাক্াকল এবং তারপকরও আোকের কু্ষদ্র ও অথত কু্ষদ্র বযবসাকক্ সেি নর্ ক্রা অবযা ত হরকখকে 

বহু ক্ে নসূথচ দ্বারা, থক্ন্তু আেরা এক্ এই ক্াজঠট ক্রকত পারকবা র্া, প্রথতথেকর্র হক্রতাকের সেি নর্ 

অপথর ায ন, এবং আেরা থর্উ ইয়ক্নবাসীকের উৎসাথ ত ক্রথে এই শথর্বার এবং প্রথতথের্ই 

থর্কজকের স্থার্ীয় কু্ষদ্র বযবসা হিকক্ হক্র্াক্াটা ক্রার জর্য। "  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার রিাটনা বরয়ারের্ িম্বলর্, "কু্ষদ্র বযবসা 

সম্প্রোকয়র থভথিপ্রস্তর  য়। এইসব বযবসা হিকক্ হক্র্াক্াটা ক্রকল আেরা পথরবার, চাক্থর এবং 

থর্উ ইয়কক্নর তবথচত্র্যেয় অি নর্ীথতকক্ সেি নর্ ক্রকত পারকবা। আথে থর্উ ইয়ক্নবাসীকের এই কু্ষদ্র 

বযবসা শথর্বাকর এবং সম্পূণ ন েুঠটর হেৌসুকে কু্ষদ্র বযবসা হিকক্ হক্র্াক্াটা এবং ঘর্ঘর্ হক্র্াক্াটা 

ক্রকত উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

কর এিং অি ন বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার আমান্ডা ব লার িম্বলর্, "কু্ষদ্র বযবসাগুথল 

ে াোরীর সেয় অকর্ক্ হবথশ আক্রান্ত  কয়কে এবং োত্র্ই তারা পুর্রুদ্ধার শুরু ক্করকে। এই 

প্রদ্ধক্রয়ায় স ায়তা ক্রকত, হেকটর রকয়কে এক্ঠট পূণ ন বযাথির ক্র হক্রথেট ও প্রকণাের্া। আথে 

কু্ষদ্র বযবসার োথলক্কের তাথগে থেদ্ধে আোকের ওকয়বসাইকট থগকয় এই হক্রথেট ও প্রকণাের্া 

সম্পকক্ন হখা োঁজ হর্ওয়ার জর্য। এোড়াও আথে থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ এই সিা াকন্ত এবং পুকরা বের 

হোট জায়গা হিকক্ হক্র্াক্াটা ক্রকত উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

হেম্বটর কৃবি ও িাজার কবমের্ার বরিােন এ. িল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন 33,000-র হবথশ 

পাথরবাথরক্ খাোকরর বাথড় যারা থবশ্বোকর্র খােয ও পার্ীয় পণয উৎপাের্ ক্কর। আোকের 

পথরশ্রেী খাোথররা তাকের প্রথতকবশী এবং তাকের েকতা থর্উ ইয়ক্নবাসীকের খাওয়াকত অকর্ক্ গব ন 

হবায ক্কর এবং তারা সথতযই আোকের হেকটর জর্য অতযাবশযক্ীয়। এই েুঠটর হেৌসুকে, আথে 

আপর্াকের উৎসাথ ত ক্রথে আপথর্ আপর্ার পথরবাকরর সাকি হযই সুস্বােু খাবার ও অি নপূণ ন 

উপ ার ভাগ ক্কর হর্র্, তার জর্য যর্যবাে জার্ার্ এবং আোর সম্প্রোকয়র উৎপাের্ক্ারীকের 

সেি নর্ ক্রকত স্থার্ীয়ভাকব হক্র্াক্াটা ক্রুর্।"  

  

কু্ষদ্র বযবসা শথর্বার কু্ষদ্র বযবসার োথলক্কের উকেযাক্তা েকর্াভাবকক্ উেযাপর্ ক্কর এবং 

হক্রতাকেরকক্ বযস্ত েুঠটর হেৌসুকের হক্র্াক্াটার শুরুকতই স্থার্ীয় হোক্াকর্ আসার আেন্ত্রণ 

জার্ায়। কু্ষদ্র বযবসা খাতঠট থর্উ ইয়কক্নর অি নর্ীথতর থভথির এক্ঠট েূল স্তম্ভ, এঠট থর্উ ইয়কক্নর 

হবসরক্াথর ক্েীবাথ র্ীর 40 শতাংকশর হবথশ োর্ুিকক্ চাক্থর হেয়। আজকক্, থর্উ ইয়ক্ন হেকট 

549,000-র হবথশ কু্ষদ্র বযবসা ফাে ন রকয়কে, যা থতর্ থেথলয়কর্র হবথশ োর্কুির ক্ে নসংস্থার্ ক্রকে।  

  

কু্ষদ্র িেিসার জর্ে বর্উ ইয়কন হেম্বটর সমি নর্  

  

গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্বাযীর্, থর্উ ইয়ক্ন হেট 1 থবথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর হবথশ স ায়তা প্রোর্ 

ক্রকে ক্ে নসূথচ ও উকেযাকগর এক্ঠট বযাথির োযযকে যা র্ক্শা ক্রা  কয়কে কু্ষদ্র বযবসার থবক্াশ 

সেি নর্ ক্রকত এবং উকেযাক্তাকেরকক্ তাকের সফলতার সুকযাগ সকব নাচ্চ ক্রকত সা াযয ক্রকত।  

  



সম্প্রথত গভর্ নর হ াক্ল হঘািণা ক্করর্ হয হেকটর কু্ষদ্র বযবসা হক্রথেট উকেযাকগর (State Small 

Business Credit Initiative, SSBCI) োযযকে থর্উ ইয়ক্ন হেট 501.5 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার 

হফোকরল ত থবল হপকয়কে, যা হফোকরল আকেথরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ার (American Rescue 

Plan Act) োযযকে পথরচাথলত এক্ঠট ক্ে নসূথচ। োথক্নর্ হেজাথর থবভাগ (U.S. Department of 

Treasury) দ্বারা বযবস্থাথপত SSBCI কু্ষদ্র বযবসার জর্য সেি নর্ ক্ে নসূথচকক্ অি নাথয়ত ক্কর, যার 

েকর্াকযাকগর হক্ন্দ্র  কলা হক্াথভে-19 এর অি ননর্থতক্ প্রভাব হিকক্ পুর্রুদ্ধার এবং সাোদ্ধজক্ ও 

অি ননর্থতক্ভাকব সুথবযাবদ্ধিত বযদ্ধক্ত (Socially and Economically Disadvantaged Individuals, 

SEDI) োথলক্ার্াযীর্কের ে াোরী পরবতী অি নর্ীথতকত সফল  ওয়ার সুকযাগ প্রোর্ ক্রা। থর্উ 

ইয়কক্নর 501.5 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার SSBCI ত থবকল রকয়কে 377.1 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার েূল 

বরাদ্দ, এবং হসই সাকি সাোদ্ধজক্ ও আথি নক্ভাকব সুথবযাবদ্ধিত বযবসার জর্য 124.4 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ েলার। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর SSBCI ক্ে নসূথচর সুযইট সম্পকক্ন জার্ুর্ এখাকর্। কু্ষদ্র 

বযবসাকক্ সা াযয ক্রার অর্যার্য ক্ে নসূথচর েকযয রকয়কে:  

  

•  200 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর থর্উ ইয়ক্ন হেট থসে ত থবল অর্ুোর্ ক্ে নসূথচঠট (New 

York State Seed Funding Grant Program) হসকেম্বকর শুরু ক্রা  কয়কে। এই 

ক্ে নসূথচঠট র্ক্শা ক্রা  কয়কে পুর্রুদ্ধার  কত িাক্া থর্উ ইয়ক্ন অি নর্ীথতকত প্রািথেক্ 

পয নাকয়র কু্ষদ্র বযবসাসেূ কক্ স ায়তা প্রোকর্র জর্য। এই ক্ে নসূথচঠট হসইসব বযবসার 

জর্য উন্মুক্ত যারা বতনোকর্ বাথি নক্ 5,000 োথক্নর্ েলার হিকক্ 1,000,000 োথক্নর্ েলার 

পয নন্ত বাথি নক্ হরথভথর্উ থর্কয় সদ্ধক্রয় রকয়কে এবং যারা 1 হসকেম্বর, 2018 এর পর 

ক্ে নক্াণ্ড শুরু ক্করকে, হযাগযতার আকরা আবথশযক্তা এবং ক্ীভাকব আকবের্ ক্রকত  কব 

হস বযাপাকর আকরা তকিযর জর্য nyseedgrant.com থভদ্ধজট ক্রুর্।  

• 250 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাকরর হক্াথভে-19 ক্যাথপটাল বযয় ক্র হক্রথেট ক্ে নসূথচ (Capital 

Costs Tax Credit Program) থর্উ ইয়ক্ন হেকটর কু্ষদ্র বযবসাসেূ কক্ আথি নক্ স ায়তা 

প্রোর্ ক্কর যারা হক্াথভে-19 ে াোরীর ক্ারকণ সিৃ ক্ে নক্াণ্ড পথরচালর্া বযকয়র এক্ঠট 

বযাথির দ্বারা চাকপ পকড়কে, হযের্ ক্ািাকোগত পথরবতনর্ এবং ভবর্  ালর্াগােক্রণ 

এবং স্বাস্থয সম্পথক্নত সরবরা  ও উৎপাের্। ক্ে নসূথচ হযাগয বযবসাগুথলকক্ সংকযাদ্ধজত 

অি ননর্থতক্ চাপ হিকক্ ত্র্াণ প্রোর্ ক্কর তাকের ে াোরী সম্পথক্নত আথি নক্ প্রভাব হ্রাস 

ক্রকত সা াযয ক্রার জন্ময় ক্র হক্রথেট প্রোর্ ক্রার োযযকে। কু্ষদ্র বযবসাগুথল হযাগয 

খরকচর 50 শতাংশ পয নন্ত ক্র হক্রথেট গ্র ণ ক্রকত পারকব সকব নাচ্চ 25,000 োথক্নর্ েলার 

ক্র হক্রথেট পয নন্ত যা পাওয়া যাকব 50,000 োথক্নর্ েলার হযাগয খরকচর উপর।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকট এোড়াও এক্ঠট উকেযাক্তা স ায়তা হক্ন্দ্র (Entrepreneurship Assistance 

Centers, EAC) হর্টওয়াক্ন সেি নর্ ক্রকে হেটজকুড় এের্ সম্প্রোয়সেূক  যারা থর্কজকের বযবসা 

শুরু ক্রকত আগ্র  বা সম্প্রথত শুরু ক্করকে এের্ বযদ্ধক্তকের, বা হযসব উকেযাক্তা থর্কজকের 

প্রািথেক্ পয নাকয়র বযবসা সম্প্রসারণ বা বলীয়ার্ ক্রকত চায় তাকেরকক্ থর্কেনশর্া, প্রথশক্ষণ, 

ক্াথরগথর স ায়তা এবং সেি নর্ হসবা প্রোর্ ক্কর।আপর্ার ক্াকের এক্ঠট EAC খুোঁজকত 

https://esd.ny.gov/entrepreneurship-assistance-centers থভদ্ধজট ক্রুর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর শ্রে থবভাগ সক্ল আক্াকরর বযবসার জর্য থবর্া খরকচ বহু হসবা প্রোর্ ক্কর, 

যার েকযয রকয়কে NYSDOL ওকয়বসাইকট 220,000-র হবথশ চাক্থরর হপাে, আোকের প্রথতভার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-500-million-awarded-new-york-state-biden-administration-support&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xjyYa5k41a8%2BHM7so1s5woASlrO4Gsa9lRLFNzeTsaY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-500-million-awarded-new-york-state-biden-administration-support&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xjyYa5k41a8%2BHM7so1s5woASlrO4Gsa9lRLFNzeTsaY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fssbci%3Fdata%3D05%257C01%257Ckristin.devoe%40esd.ny.gov%257C198064867e0b4113578408dacd669ee7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C638048137980715173%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zYBg26GgeBj70u8jHNv2qSsWnyhGHf%2F7JuJ%2FLfK1KXM%3D&reserved=0
about:blank#x_x_x_x_x_x_x_:~:text=
about:blank#x_x_x_x_x_x_x_:~:text=
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyseedgrant.com%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KK9X0RRUmQthibuqNT%2FVcBloV%2FA5ZZ4%2FqY4XYaY%2FhBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcovid-19-capital-costs-tax-credit&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vm8xpxnqsjimLwDYoz0fm1O5iF56okNCUUjw%2BDe0LUI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcovid-19-capital-costs-tax-credit&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vm8xpxnqsjimLwDYoz0fm1O5iF56okNCUUjw%2BDe0LUI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fentrepreneurship-assistance-centers&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s9dK6dvEkZaFZDZfj%2B0xshcvZjw05sT0zpkuKy8nfXc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Ffind-job-0&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JS4m9gXuFdOBursc6ga0aO0%2FqL1cVu8ashZ%2BtSBGods%3D&reserved=0


পুকল, ক্যাথরয়ার হেলা এবং ক্াকোোইজে থর্কয়াগ, এবং োর্ব সংস্থার্ উপকেিা হসবায়  াজার 

 াজার হযাগয প্রািী পাওয়ার সুকযাগ। প্রথত বের  াজার  াজার বযবসা NYSDOL-র সাকি ক্াজ 

ক্কর তাকের চাক্থরর তাথলক্া প্রোর্ ক্রকত, সঠিক্ প্রািী খুোঁজকত থর্কত, থর্কয়াগ ও প্রথশক্ষণ 

প্রকণাের্া পাওয়ার সুকযাগ হপকত, বযবসা ক্র হক্রথেট ও প্রকণাের্া হপকত, এক্-এক্ শ্রে আইর্ 

এবং থর্রাপিা ও স্বাস্থয থর্য়েক্ার্ুকর্র বযাপাকর সা াযয হপকত, এবং োটাই থবকদ্বি সংস্থার্ পাওয়ার 

জর্য। আকরা তকিযর জর্য, হেখুর্: https://www.labor.ny.gov/business। থবভাগঠট এোড়াও 

এক্ঠট র্তুর্ পাবথলক্ সাথভনস হঘািণা (Public Service Announcement, PSA) শুরু ক্রকব 

হসাশযাল থেথেয়াকত, যা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর কু্ষদ্র বযবসাসেূক র প্রচার ক্কর এবং থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকেরকক্ এই েুঠটর হেৌসুকে হোট জায়গা হিকক্ হক্র্াক্াটা ক্রকত উৎসাথ ত ক্কর।  

  

হোট বযবসার োথলক্ এবং উকেযাক্তাকের তাকের স্থার্ীয় সম্প্রোয়গুথলকত এক্ঠট উপক্ারী প্রভাব 

হফলকত সা াযয ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্কয়ক্ েজর্ টযাক্স হক্রথেট এবং প্রকণাের্া প্রোর্ 

ক্কর। কু্ষদ্র বযবসাসেূ  থবথভন্ন যরকর্র সংস্থার্ ও ক্ে নসূথচ হপকত পাকর হযকক্াকর্া সেয়, ক্র 

থবভাকগর থর্কবথেত বযবসা প্রকণাের্া ওকয়বকপজ হিকক্, এঠট খাোর ও কৃ্থি হিকক্ শুরু ক্কর 

গকবিণা ও থবক্াশ ও উৎপাের্ পয নন্ত থবথভন্ন থশল্পখাকতর অকর্ক্ যরকর্র উকেযাকগর হক্ষকত্র্ ক্র 

হক্রথেট ও প্রকণাের্ার জর্য এক্ঠট এক্-স্থাকর্র হোক্ার্।  

  

বযবসাগুথল স্থার্ীয় ক্েীকের থর্কয়াগ ও প্রথশক্ষকণর জর্য চাক্থরর হক্রথেট এবং প্রকণাের্ার জর্য 

বা সম্পথির উন্নথতকক্ উৎসাথ ত ক্রার উকদ্দকশয টযাক্স হক্রথেট এবং োকড়র জর্যও হযাগযতা 

অজনর্ ক্রকত পাকর। ক্র থবভাকগর ওকয়বসাইট www.tax.ny.gov এ উপলভয হক্রথেট ও 

প্রকণাের্ার বযাপাকর তিয রকয়কে, এবং এক্ইসাকি অকর্ক্ কু্ষদ্র বযবসার জর্য র্তুর্ আয়ক্র 

ত্র্াকণর বযাপাকর থবস্তাথরত রকয়কে।   বযবসার জর্য অর্লাইর্ হসবা ওকয়বকপজঠট হপকেন্ট ক্রা, 

ফাইথলং তিয হেখা, বা অর্যিায় ক্র থবভাকগর সাকি ক্িা বলার ক্ায নক্র উপায় প্রোর্ ক্কর।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট কৃ্থি ও বাজার থবভাগ থর্উ ইয়কক্নর কৃ্থি থশল্পকক্ সেি নর্ ক্কর, হযখাকর্ রকয়কে 

33,000-র হবথশ খাোর, 700 ফাে নাস ন োকক্নট এবং ফাে ন েযান্ড, এবং  াজার  াজার হোট 

কৃ্থিবযবসা। থবভাগ এোড়াও NYS উৎপন্ন ও প্রতযথয়ত (NYS Grown & Certified) ক্ে নসূথচ 

পথরচালর্া ক্কর, যা স্থার্ীয় খাকেযর ক্াজ থর্রাপকে ক্রা এবং পথরকবশ হটক্সই ক্রার 

ক্ে নসূথচসেূক  অংশগ্র ণক্ারী চািী ও উৎপাের্ক্ারীকের প্রচার ক্কর, তাকের বাজাকর আকরা 

ভাকলা প্রথতকযাথগতা ক্রকত সা াযয ক্কর। পাশাপাথশ, হটে NY (Taste NY) ক্ে নসূথচ থর্উ ইয়কক্নর 

খােয ও পার্ীকয়র বযবসা সেূ কক্ বড় বড় পাবথলক্ ইকভকন্ট এবং হটে NY হোক্ার্গুথলকত, 

হেকটর স্বাগত হক্ন্দ্রগুথলকত (Welcome Centers) উপস্থাপর্ ক্কর, থর্উ ইয়কক্নর 70ঠটর হবথশ 

অবস্থাকর্ প্রেশ নর্ ক্কর এবং োড় প্রোর্ ক্কর। এই বের হটে NY-র অর্লাইর্ বাজার 

ShopTasteNY.com এক্াথযক্ েুঠটর হেৌসুকের সিা াকন্তর থেল প্রোর্ ক্রকব, যার েকযয রকয়কে 

ব্ল্যাক্ ফ্রাইকের থের্ 40 শতাংশ োড়, কু্ষদ্র বযবসা শথর্বার ও রথববার এক্ঠট থক্র্কল আকরক্ঠট 

থবর্ােূকলযর 50 শতাংশ োড়, এবং সাইবার োর্কেকত আপথর্ 50 োথক্নর্ েলার বা তার হবথশ 

হক্র্াক্াটা ক্রকল এক্ঠট 25 োথক্নর্ েলাকরর থগফট ক্ােন প্রোর্। এোড়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরা েুঠটর 

হেৌসুকের জর্য হটে NY-র স্বাগত হক্ন্দ্রগুথলকত হক্র্াক্াটা ক্রকত পারকব, হযখাকর্ স্থার্ীয় খােয, 

 স্তথশকল্পর বস্তু ও অর্যার্য অর্র্য পকণয ভরা উপ াকরর ঝুথড়কত স্থার্ীয় উৎপাের্ক্ারীকের তুকল 

যরা  কব। আকরা তিয পাকবর্ ShopTasteNY.com এ। থবভাগঠট কু্ষদ্র কৃ্থিবযবসাসেূ  এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fbusiness&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X3HJ8KCUVG0Oat%2BOTBvQzbek9%2FQ0LexXthjwhfEVvpU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHz9ONx8N5fM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6nFOxP8Zlp%2FoRb8GuQisgn3YYYcf18DKTNwrKLxzqBw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftax.ny.gov%2Fbus%2Fbusiness-incentives.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ThtzQqV5UgWJ7fMsfN3Zgl1Km5k1T1b3fVlWfqznKis%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftax.ny.gov%2Fdefault.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p2jsyumAnVJbGSaq6e%2BRHkc%2FR5pEH0OK56QKYpp0Dwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftax.ny.gov%2Fonline%2Fbus.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GSIwu%2F7A03jor9H6csKfJdzU%2BF3qicPNeBbVVHTPZbE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.shoptasteny.com%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q17TJogG6VpV%2BcVfukj5ZC87TuzHhDxELITotutOQKU%3D&reserved=0


খাোথরকেরকক্ অথত গুরুত্বপূণ ন হসবা থেকয় স ায়তা ক্কর যা তাকের বযবসা উন্নত ক্রকত এবং 

উৎপাের্শীলতা, েুর্াফা এবং প্রথতকযাথগতা উন্নত ক্কর।  

  

কীভাম্বি প্রবেবের্ কু্ষদ্র িেিসাম্বক সমি নর্ করা যায়  

• স্থার্ীয়ভাম্বি হকর্াকাটা করুর্ - বড়-বক্স হচইকর্ র্া থগকয় কু্ষদ্র, স্থার্ীয় হোক্াকর্ 

হক্র্াক্াটার হচিা ক্রুর্। হোট জায়গায় হক্র্াক্াটা ক্কর আপথর্ আপর্ার স্থার্ীয় 

অি নর্ীথতকক্ উদ্দীথপত ক্রকের্ হযক তু কু্ষদ্র বযবসার োথলকক্রা ক্াোক্াথে সরবরা  ও 

পণয ক্রয় ক্কর িাকক্।  

• বগফট কােন বকরু্র্ - অথযক্াংশ কু্ষদ্র বযবসা, আপর্ার থপ্রয় হরস্টুকরন্ট, বার বা ক্থফ 

শপ, আপর্ার এলাক্ার থবকশি খুচরা থবকক্রতা বা আপর্ার স্থার্ীয় চুকলর হসলুর্ থগফট 

ক্ােন বা থগফট সাঠটনথফকক্ট থবদ্ধক্র ক্কর। থগফট ক্ােন ক্রকয়র োযযকে, এঠট এইসব 

বযবসায় েুঠটর হেৌসুে পার  কয় যাওয়ার পকরও প্রকয়াজর্ীয় থবথর্কয়াগ হযাগ ক্রকব।  

• আপর্ার স্থার্ীয় ফাম নাস ন মাম্বকনম্বট যার্ - ঘকরর বাইকরর অকর্ক্ ফাে নাস ন োকক্নট বেকরর 

এই সেয় ঘকরর হভতকর চকল হযকত পাকর, থক্ন্তু এরপকরও অকর্ক্ এক্ক্ ও অর্র্য বস্তু 

রকয়কে।  স্তথশল্প হিকক্ শুরু ক্কর হেৌসুেী সবুজ সবদ্ধজ - আপর্ার স্থার্ীয় ফাে নাস ন োকক্নট 

স্থার্ীয় কু্ষদ্র বযবসাসেূ কক্ সেি নর্ ক্রার োরুণ এক্ঠট স্থার্।  

• আপর্ার স্থার্ীয় িার িা হরস্টুম্বরম্বন্ট যার্ িা হসখার্ হিম্বক হটক আউট িা 

হেবলভাবর অেনার করুর্ - ভাকলা ঠটপস থেকত ভুলকবর্ র্া। হরস্টুকরন্ট ক্েীরা ে াোরী 

দ্বারা সবকিকক্ ক্ষথতগ্রস্ত হগাষ্ঠীর এক্ঠট। বহু হরস্টুকরন্ট এখকর্া ক্াব নসাইে হেথলভাথর 

প্রোর্ ক্রকে।  

• ইবেিািক বরবভউ বের্ - আপথর্ যথে এক্ঠট েুেনান্ত পণয, খাবার, বা পথরকিবা বা এের্থক্ 

এক্ঠট েুেনান্ত প্রচার বা থবক্রয় খুোঁকজ পার্ তা কল আপর্ার বনু্ধকের এবং পথরবারকক্ 

জার্ার্৷ আপর্ার হসাশযাল থেথেয়ার থফকে এক্ঠট েুেনান্ত থরথভউ থেকত ভুলকবর্ র্া। হসরা 

থবজ্ঞাপর্  কলা হলাকক্র েুকখর ক্িা।  

• যবে আপর্াম্বক বকছু হফরে বেম্বে  য় ো ম্বল ো ম্বল হফরম্বের িেম্বল একটট 

হোর হেবেট বর্র্ - যথে আপথর্ তা পাকরর্। এঠট হোট বযবসার থভতকর অি ন রাখকত 

হেয় এবং সাোর্য প্রথতঠট দ্ধজথর্স সা াযয ক্কর।  
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