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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন ফরওয়ার্ন স্মল বিজম্বর্স বলজ অোবসস্ট্োন্স পার্নর্ারবেপ চালু করার
ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্

এম্পায়ার ঘস্ট্র্ ঘর্ম্বভলপম্বমন্ট, স্ট্ার্ন স্মল ব িংক বিগ এিিং বর্উ ইয়কন ঘস্ট্র্ িার অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র
মম্বযে পািবলক-প্রাইম্বভর্ পার্নর্ারবেপ
COVID-19 এর পবরম্বপ্রবিম্বে ইজারা েেনািলী পুর্বিন ম্বিচর্া করম্বে ঘপ্রা ঘিাম্বর্া আইবর্ সহায়োসহ
িু দ্র িেিসায়ী এিিং িাবিওয়ালাম্বির প্রিার্ করা হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন স্মল নিজমর্স নলজ অ্যানসস্ট্যান্স পার্নর্ারনিপ
চালু র্রার র্থা ঘ াষণা র্মরমের্। COVID-19 এর অ্থননর্নির্ প্রভাি স্বীর্ার র্মর, এই র্মনসূনচ
ঘোর্ িযিসা এিং িামের িানিওয়ালামের িথযমূলর্ সংস্থার্ এিং ঘপ্রা ঘিামর্া পন্থী সহায়িা প্রোর্
র্রমি যামি উভয় পক্ষ পারস্পনরর্ লাভজর্র্ ইজারা ওয়ার্ন আউর্ চু নিমি ঘপ ৌঁোমি পামর। এই
ঘসিা নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্মর্র সর্ল ক্ষু দ্র িযিসায়ী ও িানিওয়ালামের এিং ঘস্বচ্ছামসিী অ্ংিগ্রহণর্ারীমের
জর্য উপলভয। পরিিী িের, অ্ংিীোনরমের ঘস্ট্র্িযাপী হাজার হাজার ক্ষু দ্র িযিসা প্রনিষ্ঠামর্র ঘসিা
র্রার ক্ষমিা আমে।
"ক্ষু দ্র িযিসা প্রনিষ্ঠার্ ঘযমর্ামর্া িনিিালী অ্থনর্ীনির ঘমরুেণ্ড এিং এই র্ঠির্ সমময় িামের
সহায়িা র্রার উপায় খুৌঁজমি আমরা র্াজ র্নর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্থনর্ীনিমি COVID19 মহামানরর প্রভাি ধ্বংসাত্মর্ নর্েু র্য় এিং এই ধরমর্র অ্ংিীোনরমের মাধযমম আমরা অ্মর্র্
িযিসা প্রনিষ্ঠামর্র মানলমর্র ঘিাঝা র্মামি সাহাযয র্রমি পানর। যনেও িিন মামর্ িানণনজযর্
উমচ্ছমের উপর স্থনগিামেি জানর র্রা হময়মে, এই র্িু র্ সরর্ানর-ঘিসরর্ানর অ্ংিীোনরে ক্ষু দ্র
িযিসায়ীমের জর্য এর্টি অ্নিনরি স্তমরর নস্থনিিীলিা প্রোর্ র্রমি সাহাযয র্রমি এিং নর্নিি
র্রমি ঘয িারা নর্উ ইয়মর্ন র অ্থনর্ীনিমর্ আমগর ঘচময় ভামলাভামি গমি িু লমি সাহাযয র্রমি
সক্ষম হমি।"
এই র্মনসূনচর অ্ংি নহমসমি, এম্পায়ার ঘস্ট্র্ ঘর্মভলপমমন্ট (Empire State Development) নর্উ
ইয়র্ন ঘস্ট্র্ িার অ্যামসানসময়ির্ (New York State Bar Association) এিং স্ট্ার্ন স্মল নথংর্ নিগ
(Start Small Think Big)-এর সামথ অ্ংিীোনরে র্রমে, যা নর্উ ইয়র্ন নভনির্ এর্টি
অ্লাভজর্র্ প্রনিষ্ঠার্ যা উচ্চ মামর্র ঘপিাোরী ঘসিা সহ ক্ষু দ্র, র্ম সম্পেিালী উমেযািামের
সহায়িা র্রার জর্য নর্মিনেি। এই অ্ংিীোনরমের জর্য স্ট্ার্ন স্মল (Start Small) COVID-19

এর প্রভািগুনল ঘমার্ামিলার জর্য ইজারা সংমিাধর্ চাইমের্ িানণনজযর্ ভািাটিয়া ও িানিওয়ালামের
পমক্ষ 1000টিরও ঘিনি অ্যার্নর্নমের ঘর্র্ওয়ার্ন ঘথমর্ ঘপ্রা ঘিামর্া আইনর্ পনরমষিা প্রোর্ র্রমি।
নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্র্ িার অ্যামসানসময়ির্ 140 িেমররও ঘিনি সময় ধমর ঘস্ট্মর্র আইনর্ ঘপিার র্ণ্ঠস্বর
নহমসমি র্াজ র্মরমে এিং অ্নিনরি ঘস্বচ্ছামসির্ অ্যার্নর্ন নর্ময়াগ এিং প্রনিক্ষণমর্ সমথনর্ র্রমি।
স্মল নিজমর্স নলজ অ্যানসস্ট্যান্স পার্নর্ারনিপ (Small Business Lease Assistance Partnership)
ওময়িসাইমর্ ইজারা পুর্নিনমিচর্া প্রনিয়া সম্পমর্ন িথয অ্ন্তভুন ি র্রা হময়মে এিং ক্ষু দ্র িযিসায়ীমের
COVID-19 এর আনথনর্ প্রভাি ঘমার্ামিলা র্রমি সাহাযয র্রার জর্য নিনভন্ন ধরমর্র ইজারা
ওয়ার্ন আউমর্র নিস্তানরি নিিরণ রময়মে। যারা এর্টি ইজারা পুর্ঃসমমঝািা শুরু র্রমি ঘপ্রা ঘিামর্া
সহায়িা পন্থী সহায়িায় আগ্রহী অ্ংিীোনরে গ্রহণ ফরম পযনামলাচর্া এিং সম্পন্ন র্রমি
উৎসানহির্রা হয়। ফরমটি পূরণ র্রার পর, প্রনিটি ঘোর্ িযিসা প্রনিষ্ঠার্ এর্টি ঘস্বচ্ছামসিী
উনর্মলর সামথ নর্ষ্পনির জর্য এর্টি আর্ুমানর্র্ সময়মরখার নিস্তানরি এর্টি ইমমইল পামির্।
এর্িার নমমল ঘগমল, ঘস্বচ্ছামসিী অ্যার্নর্ন এর্টি সাক্ষাৎ এর সময়সূনচ নর্ধনারমণর জর্য আমিের্র্ারীমর্
ইমমইল র্রমির্।
এম্পায়ার ঘস্ট্র্ ঘর্ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং
ঘপ্রবসম্বর্ন্ট ও মম্বর্ার্ীে প্রযার্ বর্িন াহী কমন কেনা এবরক গার্নলার িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী
েুভনাগযজর্র্ভামি ঘস্ট্র্ জুমি ক্ষু দ্র িযিসায়ী এিং িানিওয়ালামের জর্য র্িু র্ এিং অ্প্রিযানিি
অ্থননর্নির্ চযামলমের সৃনি র্মরমে। এই অ্ংিীোনরে প্রনিষ্ঠার জর্য স্ট্ার্ন স্মল নথংর্ নিগ (Start
Small Think Big) এিং নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্র্ িার অ্যামসানসময়ির্ (New York State Bar
Association) এর সামথ এর্সামথ র্াজ র্মর, আমামের লক্ষয হমচ্ছ িানণনজযর্ ভািামর্ এিং
িানিওয়ালামের পারস্পনরর্ লাভজর্র্ চু নিমি ঘপ ৌঁোমি সাহাযয র্মর এিং এই র্মনসূনচর মাধযমম
প্রেি নির্ামূমলয আইনর্ সহায়িার সুমযাগ গ্রহণ র্মর।"
স্ট্ার্ন স্মল ব িংক বিগ বলগোল কমন সূবচ (Start Small Think Big Legal Program) এর পবরচালক
অোম্বলক্স ঘস্ট্বপক িম্বলর্, "এই অ্ভূ িপূিন সমময় ক্ষু দ্র িযিসায়ীমের সাহাযয র্রার জর্য আমরা নর্উ
ইয়র্ন ঘস্ট্র্ এিং নর্উ ইয়র্ন িার অ্যামসানসময়ির্ (New York Bar Association) এর সামথ
অ্ংিীোর হমি ঘপমর আর্নিি। স্ট্ার্ন স্মল নথংর্ নিগ ক্ষু দ্র িযিসায়ীমের নির্ামূমলয আইনর্, আনথনর্
পনরর্ল্পর্া এিং নিপণর্ ঘসিার মাধযমম িামের িযিসা িৃনি এিং িজায় রাখমি সাহাযয র্মর।
আমরা উমেযািামের নিনভন্ন ঘর্র্ওয়ার্ন মর্ সমথনর্ র্নর, যারা িমণনর, মনহলা, সুনিধািনিি ঘেনণর
সেসয অ্থিা স্বল্প-আময়র সামথ িামের আইর্জীিীমের সামথ সংযুি র্মর এিং অ্র্যার্য উচ্চমামর্র
ঘপিাোরমের সামথ িামের ঘস্বচ্ছামসিীর সময় নির্ামূমলয 1:1 সহায়িা প্রোর্ এিং িামের িযিসাময়র
আইনর্, আনথনর্ এিং নিপণমর্র সমসযাগুনল সমাধার্ র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় েক্ষিার জর্য
ঘস্বচ্ছামসিীর সামথ সংযুি র্মর।"
বর্উ ইয়কন ঘস্ট্ম্বর্র িার অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Bar Association) এর সভাপবে স্কর্
এম. কারসর্ িম্বলর্, "যনেও িযিসায়ীরা িিন মামর্ িামের ভািায় থার্মি চায়, নর্ন্তু প্রার্-COVID
প্রনিনষ্ঠি ইজারার িিন ািনল মহামানরটি ঘযভামি েনিময় পমিমে িামের পমক্ষ আনথনর্ভামি এটি র্রা

অ্সম্ভি হময় উঠমি পামর। নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্র্ িার অ্যামসানসময়ির্ (New York State Bar
Association) ঘস্বচ্ছামসিী অ্যার্নর্নমের ঘসিা িানলর্াভু ি র্মরমে, যারা িযিসা ও িানিওয়ালামের
পুর্রায় সমমঝািা র্রমি ইচ্ছুর্ এিং সিার জর্য র্াজ র্মর এমর্ এর্টি সমাধামর্ ঘপ ে
ৌঁ ামি সাহাযয
র্রমি প্রস্তুি। আমরা নির্ামূমলয এই ঘসিা প্রোর্ র্রনে র্ারণ এর্টি িনিিালী অ্থনর্ীনি সিার
স্বামথন এিং নর্উ ইয়র্ন িাসীমের প্রময়াজমর্ সাহাযয র্রা আমামের ঘপিার সমিনাচ্চ আহ্বার্।"
এই অ্ংিীোনরে মহামারী সম্পনর্ন ি িানণনজযর্ উমচ্ছে র্মামি ঘস্ট্মর্র চলমার্ প্রমচিামর্ আমরা এনগময়
নর্ময় যায়। 20 অ্মটাির, অ্যান্ড্রু কুওমমা গভর্নর আজ এর্টি নর্িনাহী আমেমি স্বাক্ষর র্মরমের্,
ঘযখামর্ COVID-সম্পনর্ন ি িানণনজযর্ উমচ্ছে ও পূিান ভামসর উপর ঘস্ট্মর্র স্থনগির্রণ 1 জার্ুয়ানর
পযনন্ত িািামর্া হমচ্ছ। এটি ইমিামমধয িানণনজযর্ ভািামর্ এিং িন্ধর্ী িযিসায়ীমের উপর মহামারীর
আনথনর্ ক্ষনির স্বীর্ৃ নিস্বরূপ সুরক্ষা প্রোর্ র্মর। এই সুরক্ষার ঘময়াে িৃনি িানণনজযর্ ভািামর্ ও
িন্ধর্র্ারীমের িামের নর্মজমের পাময় োৌঁিামর্ার জর্য িা িমর্য়া ভািা ঘেওয়া িা িামের ইজারার
িিন ািনল পুর্নিনমিচর্া র্রার জর্য অ্নিনরি সময় ঘেয় যামি উমচ্ছে প্রনিয়া ও নর্মষধাজ্ঞা এনগময়
যাওয়া এিামর্া যায়।
এই অ্ংিীোনরে হমচ্ছ সিনমিষ সংস্থার্ যা COVID-19 এর ঘপ্রক্ষাপমর্ সংগ্রাম র্রা ক্ষু দ্র িযিসায়ীমের
সমথনমর্ নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্মর্র অ্ঙ্গীর্ারমর্ আমরা এনগময় নর্ময় যায়। অ্মটাির মামস গভর্নর কুওমমা
এম্পায়ার ঘস্ট্র্ নর্নজর্াল (Empire State Digital) চালু র্মরর্, যা নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্র্নভনির্ ক্ষু দ্র
িযিসায়ীমের িীষনস্থার্ীয় ঘলািাল ই-র্মাসন সক্ষমর্ারীমের সামথ এর্টি প্রথম-ঘেি-জািীয় র্মনসূনচর
মাধযমম িামের অ্র্লাইর্ উপনস্থনি িািামর্ার ক্ষমিামর্ েরানিি র্রার এর্টি র্িু র্ উমেযাগ, যা
ঘস্ট্মর্র ক্ষু দ্র িযিসাময়র প্রময়াজমর্র িু লর্ায় অ্র্র্য নিমিষ সমাধার্ প্রোর্ র্মর। উপরন্তু, নর্উ ইয়র্ন
ফরওয়ার্ন ঘলার্ ফান্ড (New York Forward Loan Fund) ঘোর্ িযিসা এিং অ্লাভজর্র্
সংস্থাগুনলমর্ পুর্রায় খুলমি সাহাযয র্রার জর্য 100,000 মানর্ন র্ র্লার পযনন্ত ওয়ানর্ন ং র্যানপর্াল
ঘলার্ (working capital loan) প্রোর্ অ্িযাহি ঘরমখমে।
###

আমরা সংিাে ঘপমি ঘেখুর্ www.governor.ny.gov
নর্উ ইয়র্ন ঘস্ট্র্ | এনিনর্উটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সািস্ক্রাইি র্রুর্

