
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ স্বল্প সুম্বের কু্ষদ্র িেিসাবিক ঋণ ঘহািাইটহম্বলর আিাবসকম্বের 
জর্ে এিং আগম্বে সঙ্গীর্ আিহাওিার এিং ির্োর কারম্বণ প্রভাবিত িেিসাসমূম্বহর জর্ে উপলভে  
  

মাবকন র্ কু্ষদ্র িেিসা প্রোসর্ ওিাবেংটর্ কাউবির উম্বেম্বেে োরীবরক েমু্ব ন্াগ ঘ াষণার জর্ে 
গভর্নম্বরর অর্ুম্বরাধ মঞ্জরু কম্বরম্বে; এোডাও এম্বসক্স, ঘরর্ম্বসলার, সারাম্বটাগা এিং ওিাম্বরর্ 

কাউবিম্বক সমর্নর্ কম্বর  
  

ঝড 40টি িাবড এিং 13টি িেিসা/অলাভজর্ক সংস্থার 1.5 বমবলির্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে ক্ষবত 
কম্বরম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মার্কন র্ েুক্তরামের স্মল র্িজমর্স 
অ্যাডর্মর্র্মেশর্ (U.S. Small Business Administration) ঘহাযাইটহমল ভযািহ আিহাওযা এিং 
ির্যার পর ওযার্শংটর্ কাউর্ির জর্য শারীর্রক র্িপেনয ঘ াষণার জর্য তার অ্র্ুমরাধ মঞ্জুর 
কমরমে। এই ঝম়ে ঘমাট 1.5 র্মর্লযর্ মার্কন র্ ডলামররও ঘির্শ ক্ষর্ত হমযমে, োর মমধয আমে 40টি 
িার়্ে এিং 13টি িযিসা িা অ্লাভজর্ক প্রর্তষ্ঠার্। এই ঘ াষণায এমসক্স, ঘরর্মসলার, সারামটাগা 
এিং ওযামরমর্র পাশাপার্শ কাউর্িগুমলামত ঝম়ের ক্ষর্তর ফমল ক্ষর্তগ্রস্ত িার়্ের মার্লক এিং 
িযিসাযীমের কম সুমের ঋণ প্রোর্ করা সম্ভি হমি স্মল র্িজমর্স অ্যাডর্মর্র্মেশমর্র (Small 
Business Administration, SBA) পমক্ষ। ঘ াষণা মঞ্জুর হওযার পমর, প্রভার্িত ঘসই সি িযর্ক্ত, 
পর্রিার, িযিসা এিং অ্লাভজর্ক ক্ষর্তগ্রস্তরা এখর্ তামের পুর্রুদ্ধামর সহাযতা পাওযার জর্য কু্ষদ্র 
িযিসা প্রশাসমর্র ঘেমক র্র্ম্ন-সুমের ঋমণর জর্য আমিের্ করমত এখর্ ঘোগয।  
  
"েখর্ তীব্র ঝম়ে ওযার্শংটর্ কাউর্িমত িহু ডজর্ িার়্ে এিং িযিসার ক্ষর্ত কমর, তখর্ র্র্উ 
ইযকন  ঘসখামর্ র্েল শুধু পরু্রুদ্ধামরর কামজ সাহােয করার জর্যই র্য, একই সামে ক্ষর্তগ্রস্তমের 
র্র্মজর পাময আিার োাঁ়োমত সাহােয করার জর্য ঘফডারাল তহর্িমলর জর্য ল়োই করার জর্যও," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঘ াষণা ফমল িার্সন্দা, িযিসাযী এিং অ্লাভজর্ক প্রর্তষ্ঠার্ গুমলা 
দ্রুত এিং েক্ষতার সামে ঘফডামরল সরকামরর কাে ঘেমক মূলধমর্র প্রমিশার্ধকার লাভ করমি কম 
সুমে েখর্ তারা পুর্গনঠর্ এিং পুর্রুদ্ধার প্রাপ্ত হমির্।"  
  
SBA ঘলার্ প্রাযশই ঘোগয িাসগৃমহর মার্লক, ভা়োমট, িযিসা এিং অ্র্যার্যমের, োমের ঘকামর্া 
জরুর্র অ্িস্থা িা আিহাওযা সম্পর্কন ত র্িপেনমযর পমর আর্েনক সাহামেযর প্রমযাজর্ হয, তামের 
সহাযতা প্রোর্ কমর।  টর্াটির পমর ঘহামলযান্ড র্সর্কউর্রটি অ্যান্ড ইমামজন র্ি সার্ভন মসমসর র্র্উইযকন  



 

 

ঘেট র্ডর্ভশর্ (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) এিং ওযার্শংটর্ কাউর্ির কমীরা এই  টর্ার সামে সম্পর্কন ত ক্ষর্তর এক সমূ্পণন 
মূলযাযর্ কমরর্। এই মূলযাযর্ র্র্র্িত কমরমে ঘে 21টি িার়্ের ও 5টি িযিসার্যক প্রর্তষ্ঠামর্র 
গুরুতর ক্ষর্ত হমযমে োর পর্রমাণ েোক্রমম 384,200 মার্কন র্ ডলার এিং 193,000 মার্কন র্ 
ডলার, এিং তার সামে 19টি িার়্ে এিং 8টি িযিসা/অ্লাভজর্মকর সামার্য ক্ষর্ত হয োর ঘমাট 
পর্রমাণ েোক্রমম 570,000 মার্কন র্ ডলার এিং 360,000 মার্কন র্ ডলার।  
  
র্র্ম্নর্লর্খত গ্রুপগুর্ল SBA এর ঋণ ঘেমক সাহামেযর জর্য ঘোগয হমত পামরর্ র্র্ম্নর্লর্খতগুর্লর ঘক্ষমে:  

• িার়্ের মার্লকমের জর্য: ক্ষর্তগ্রস্ত িা ধ্বংস হওযা ভূসম্পর্ি ঘমরামত িা প্রর্তস্থাপর্ করমত 
200,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত।  

• িার়্ের মার্লক এিং ভা়োমটমের জর্য: ক্ষর্তগ্রস্ত িা ধ্বংস হওযা িযর্ক্তগত সম্পর্ি ঘমরামত 
িা প্রর্তস্থাপর্ করমত 40,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত।  

• িযিসায মার্লকমের জর্য: ভূসম্পর্ি, ইর্মভির্র, েন্ত্রপার্ত, সরঞ্জাম এিং অ্র্যার্য শারীর্রক 
ক্ষর্ত প্রর্তস্থাপমর্র জর্য 2 র্মর্লযর্ মার্কন র্ ডলার পেনন্ত।  

• িযিসা এিং অ্লাভজর্ক সংস্থা: েমুেনামগর পমর স্বাভার্িক র্ক্রযাকলাপ পুর্রায শুরু র্া হওযা 
পেনন্ত প্রমযাজর্ীয কামজর মূলধর্ প্রোর্ করমত 2 র্মর্লযর্ মার্কন র্ ডলার পেনন্ত ইকর্র্মক 
ইঞ্জুর্র র্ডসযাোর ঘলার্ (Economic Injury Disaster Loans)।  

  
বর্উ ইিকন  ঘেট স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবিক এ. মাবফন  
িম্বলম্বের্, "েখর্ েমুেনাগ হার্া ঘেয, তাৎক্ষর্ণক জরুরী অ্িস্থা ঘশষ হওযার পমর েন্ত্রণা ঘশষ হয 
র্া। অ্মর্ক সময, একটি র্িপেনয িযর্ক্ত এিং িযিসার উপর একটি মার্র্সক এিং আর্েনক উভয 
ধরমণর ক্ষর্তর কারণ হয। রাজয, ঘফডামরল ও স্থার্ীয সরকার জমু়ে এমজর্িগুর্লমক ধর্যিাে তামের 
অ্ংশীোর্রত্ব ও কমঠার পর্রশ্রমমর জর্য, োর ফমল োরা এই ভযার্ক ঝম়ে প্রভার্িত হমযর্েমলর্ 
তামের পুর্রুদ্ধামরর জর্য প্রমযাজর্ীয সংস্থার্গুর্ল উপলব্ধ োকমি।"  
  
30 িের পেনন্ত ঘমযাে সহ সুমের হার িার়্ের মার্লকমের এিং ভা়োমটমের জর্য 1.19 শতাংশ, 
অ্লাভজর্ক সংস্থার জর্য 2.75 শতাংশ এিং িযিসার জর্য 3 শতাংশ অ্ির্ধ কম হমত পামর। 
ঋমণর পর্রমাণ এিং শতন গুর্ল SBA র্স্থর কমর এিং প্রর্তটি আমিের্কারীর আর্েনক অ্িস্থার উপর 
র্ভর্ি কমর করা হয।  
  
SBA একটি সুরর্ক্ষত ওমযিসাইমটর মাধযমম ইমলকট্রর্র্ক ঘলার্ অ্যার্িমকশর্ (Electronic Loan 
Application, ELA) িযিহার কমর অ্র্লাইমর্ আমিের্ করমত সাহােয করার জর্য একটি ভারু্ন যাল 
র্ডজাোর ঘলার্ আউটর্রর্ ঘসিার (Virtual Disaster Loan Outreach Center, VDLOC) খুমলমে 
এখামর্। ভারু্ন যাল কােমার সামপাটন  র্রমপ্রমজমিটিভ অ্র্লাইর্ আমিের্ সম্পন্ন করার পাশাপার্শ SBA 
ঘপ্রাগ্রাম সম্পমকন  প্রমের উির র্েমত আমিের্কারীমের সাহােয করার জর্য উপলভয আমের্। VDLOC 
তেয র্র্ম্নরূপ:  
  
ভারু্ন িাল বডজাোর ঘলার্ আউটবরর্ ঘসিার (VDLOC)  

https://disasterloanassistance.sba.gov/s/


 

 

ঘখালা: ঘসামিার-রর্িিার (7 র্ের্/সপ্তাহ)  
সময: সকাল 8টা - সন্ধ্যা 8টা; EDT  
ইমমইল: FOCE-Help@sba.gov  
িযর্ক্ত ও িযিসার জর্য ঘফার্: 1-800-659-2955  
  
আমিের্কারীরা SBA এর েমুেনাগ সহাযতা সম্পমকন  আরও তমেযর জর্য 
disastercustomerservice@sba.gov SBA এর কােমার সার্ভন স ঘসিারমক ইমমইল করমত  পামরর্। 
ির্ধর িা শ্রির্ জটিলতায ঘভাগা িযর্ক্তরা (800) 877-8339 র্ম্বমর কল করমত পামরর্। সমূ্পণন 
করা আমিের্গুর্ল ডাকমোমগ পাঠামত হমি U.S. Small Business Administration, Processing 
and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155 এ।  
  
প্রকৃত সম্পর্ি ক্ষর্তর জর্য আমিের্গুর্ল ঘফরত ঘেওযার সমযসীমা হল 05 জার্ুযারী 2021। 
ইমকার্র্মক ইঞ্জুর্রর আমিের্গুর্ল ঘফরত ঘেওযার সমযসীমা হল 06 আগে 2021।  
  

###  
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