
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/28/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বিম্বেের মাম্বের হেম্বে আঘাত  ার্া তুোরঝম্বের দ্বারা ক্ষবতগ্রস্ত ওম্বেস্টার্ ন বর্উ ইেম্বকনর 

অবিিােী ও িেিো প্রবতষ্ঠার্গুম্বলাম্বক যুক্তরাম্বের কু্ষদ্র িেিো প্রোের্ হেিাম্বরল 

ে ােতা প্রদার্ করম্বি িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হঘােণা  

   

এবর, কোটারাগাে, হ ৌতাউকা, বগবর্ে, র্াোগ্রা এিং ওোইবমং কাউবিম্বত েীতকালীর্ 

ঝে এবলেম্বটর দ্বারা ক্ষবতগ্রস্ত  ওো হযাগে অবিিােী ও িেিো প্রবতষ্ঠার্গুম্বলাম্বক 

যুক্তরাম্বের কু্ষদ্র িেিো প্রোের্ কম-েুম্বদ ঋণ প্রদার্ করম্বি  

  

হস্টম্বটর বিবভের্ অি হ ামলোন্ড বেবকউবরটট এন্ড ইমাম্বজনন্সি োবভনম্বেে ক্ষবতগ্রস্ত 

কবমউবর্টটগুম্বলাম্বত প্রম্বোজর্ীে প্রািবমক পয নাম্বের ক্ষেক্ষবত মূলোের্ েম্পন্ন করম্বত 

এবর কাউবির কম নকতনাম্বদর েম্বে একেম্বে কাজ কম্বরম্বে  

   

এবর কাউবিম্বত েেরীম্বর উপবিত  ওোর জর্ে দমু্বয নাগকালীর্ হলার্ আউটবর  হেিার 

হ ালা  ম্বি, হেইোম্বি ঋম্বণর আম্বিদর্পত্র অর্লাইম্বর্ এ াম্বর্ পাওো যাম্বি।  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে েকু্তরারের কু্ষদ্র ব্যব্সা প্রশাসর্ (U.S. Small 

Business Administration) থিরসম্বর মারসর হশরষ শীতক্ালীর্ ঝড় এথলয়রের দ্বারা ক্ষথতগ্রস্ত 

 ওয়া ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়রক্নর থর্উ ইয়ক্নব্াসীরেররক্ হেিাররল স ায়তা প্রোর্ ক্ররব্। এথর, 

ক্যাোরাগাস, হ ৌতাউক্া, থগথর্স, র্ায়াগ্রা ও ওয়াইথমিং ক্াউথির অথিব্াসী ও ব্যব্সা প্রথতষ্ঠার্গুরলা 

এখর্ এই ঐথত াথসক্ ঝরড়র ক্ষথত ক্াটেরয় উঠার জর্য ক্ম-সুরে ঋণ পাওয়ার জর্য আরব্ের্ 

ক্রার উপেুক্ত  রব্র্, হে ঝড়টে ব্ড়থেরর্র েুটের সমরয় এই পুররা অঞ্চলরক্ থব্ধ্বস্ত ক্রর 

থেরয়থেল।  

   

"এক্ প্রজরে এক্ব্ার আসার মরতা এই তুষারঝরড় োরা থর্রজরের থপ্রয়জর্রক্  াথররয়রের্ 

হসসব্ পথরব্াররর জর্য আমার হৃেয় ব্যথিত  রয় আরে, হে ঝড়টে আমার থর্রজর শ র 

ব্ারেরলারত থব্ধ্বিংসী রূরপ আ াত হ রর্থেল এব্িং ঝরড়র েী নস্থায়ী প্রভাব্ এখরর্া  রল 

োয়থর্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই ঝরড়র েরল অব্ক্াঠারমাগত ক্ষয়ক্ষথতর থশক্ার  ওয়া 

থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা এখর্ েুক্তরারের কু্ষদ্র ব্যব্সা প্রশাসরর্র হসব্াসমূ  অযারেস ক্ররত সক্ষম 

 রব্র্। এই অথত গুরুত্বপূণ ন সিংস্থার্সমূ , এক্টে ব্ড় িররর্র েুরে নারগর হ াষণা অরু্রমােরর্র 

জর্য হপ্রথসরিি ব্াইরিরর্র ক্ারে আমারের অরু্ররারির পাশাপাথশ, এখরর্া ক্ষয়ক্ষথত ক্াটেরয় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


উঠরত িাক্া আমারের স্থার্ীয় ক্থমউথর্টেগুরলার জর্য অপথর াে ন স ায়তা প্রোর্ ক্ররত সা ােয 

ক্ররব্।"  

   

জরুথর পথরথস্থথত অিব্া আব্ াওয়াজথর্ত েুরে নারগর পরর উপেুক্ত ব্াথড়র মাথলক্, ভাড়াটেয়া, 

ব্যব্সা প্রথতষ্ঠার্, এব্িং অর্যরের েখর্ আথি নক্ স ায়তার প্ররয়াজর্ হেখা হেয় হসসমরয় SBA 

ঋণগুরলা প্রায় হক্ষরেই স ায়ক্  রয় িারক্। এই  ের্ার পরর, থর্উ ইয়ক্ন হস্টরের থিথভশর্ অব্ 

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে এন্ড ইমারজনন্সি সাথভনরসস (Division of Homeland Security and 

Emergency Services, DHSES) ও এথর ক্াউথির ক্মীরা এই ঝরড়র সরে সম্পথক্নত ক্ষয়ক্ষথতর 

এক্টে পুঙ্খারু্পুঙ্খ মূলযায়র্ সম্পন্ন ক্রররে, োর েরল SBA স ায়তা পাওয়া হগরে।  

   

থর্ম্নথলথখত গ্রুপগুরলা SBA-এর েুরে নাগক্ালীর্ ঋরণর জর্য হোগয  রত পারর:   

• িাবের মাবলক: :তারের:প্রািথমক্:ব্াসস্থার্:হমরামত:ক্রার:জর্য:200,000:িলার:পে নন্ত  

• িাবের মাবলক ও ভাোটটো: :ক্ষথতগ্রস্ত: ওয়া:অিব্া:ধ্বিংস: রয়:োওয়া:ব্যন্সক্তগত:

সম্পথি:হমরামত:ব্া:প্রথতস্থাপরর্র:জর্য:40,000:িলার:পে নন্ত  

• িেিো প্রবতষ্ঠাম্বর্র মাবলক::প্রকৃ্ত:সম্পথি,:মালামাল,:েন্ত্রপাথত,:সরঞ্জাম:ও:অর্যার্য:

হভৌত:ক্ষয়ক্ষথত:প্রথতস্থাপরর্র:জর্য:2,000,000:িলার:পে নন্ত  

• িেিো প্রবতষ্ঠার্ ও অলাভজর্ক েংিা:  েুরে নারগর:পরর:স্বাভাথব্ক্:ক্াে নক্রম:পুর্রায়:

শুরু:র্া: ওয়া:পে নন্ত:ক্াজ: াথলরয়:হর্য়ার:জর্য:প্ররয়াজর্ীয়:মূলির্:সরব্রা :ক্ররত:

অি ননর্থতক্:ক্ষথতর:জর্য:2,000,000:িলার:পে নন্ত:েুরে নাগক্ালীর্:ঋণ:(Economic Injury 

Disaster Loans)  

   

বর্উ ইেকন হস্টম্বটর হ ামলোন্ড বেবকউবরটট এন্ড ইমাম্বজনন্সি োবভনম্বেে (Homeland 

Security and Emergency Services)-এর কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা 

োরত েিােিভারব্ ক্ষয়ক্ষথত ক্াটেরয় উঠার জর্য তারের প্ররয়াজর্ীয় সিংস্থার্সমূ  এব্িং 

সরঞ্জামসমূ  পায় হস থব্ষয়টে থর্ন্সিত ক্ররত গভর্ নর হ াক্ল এব্িং DHSES আমারের জরুথর 

পথরথস্থথতরত সাড়াোর্ক্ারী অিংশীোররের সরে ক্াজ ক্রা  াথলরয় োরব্।"  

   

থর্উ ইয়ক্নব্াসীরেররক্ সশরীরর উপথস্থত  রয় স ায়তা পাওয়ার আরব্ের্ ক্ররত সা ােয ক্রার 

জর্য DHSES েুইটে থেন্সজক্যাল হলারক্শরর্ েুরে নাগক্ালীর্ হলার্ আউেথর  হসিার (Disaster 

Loan Outreach Centers, DLOC)  ালু ক্রার জর্য এথর ক্াউথি এব্িং SBA-এর সরে ক্াজ 

ক্ররে। আরব্ের্ক্ারীরেররক্ আরব্ের্ সমূ্পণ ন ক্ররত স ায়তা ক্রার পাশাপাথশ SBA-এর 

েুরে নাগক্ালীর্ ঋণ প্রোর্ ক্ম নসূথ  সম্পথক্নত প্ররের উির থেরয় সা ােয ক্রার জর্য গ্রা ক্ 

স ায়তা প্রথতথর্থিরেররক্ পাওয়া োরব্।  

   

থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা অর্লাইরর্ আরব্ের্ ক্ররত পাররব্র্, ব্াড়থত তিয খুুঁরজ থর্রত পাররব্র্ এব্িং 

আরব্ের্পে িাউর্রলাি ক্ররত পাররব্র্ https://disasterloan.sba.gov/ela ওরয়ব্সাইে হিরক্। 

SBA-এর েুরে নাগক্ালীর্ স ায়তা সম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য আরব্ের্ক্ারীরা SBA-এর গ্রা ক্ 

পথররষব্া হক্রে (800) 659-2955 র্ম্বরর হোর্ ক্ররত পাররর্ অিব্া 

disastercustomerservice@sba.gov টঠক্ার্ায় ইরমইল পাঠারত পাররর্। ব্থির, শ্রব্ণ প্রথতব্ন্ধী, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0
mailto:disastercustomerservice@sba.gov


অিব্া ব্াক্-প্রথতব্ন্ধী ব্যন্সক্তরা হেথলক্থমউথর্রক্শর্ থররল হসব্াগুরলা অযারেস ক্ররত 7-1-1 

িায়াল ক্ররত পাররর্। পূরণ ক্রা আরব্ের্গুরলা U.S. Small Business Administration, 

Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155 

টঠক্ার্ায় িাক্রোরগ পাঠারত  রব্।  

   

হভৌত সম্পথির ক্ষয়ক্ষথতর জর্য আরব্ের্ জমা হেওয়ার হশষ তাথরখ  রলা 28 এথপ্রল, 2023। 

অি ননর্থতক্ ক্ষয়ক্ষথতর জর্য আরব্ের্ জমা হেওয়ার হশষ তাথরখ  রলা 27 র্রভম্বর, 2023।  

   

###  
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