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গভর্নর কূম্বমা এবপ্রল মাম্বে বেলে অোলামন ফায়ার (SIX-ALARM FIRE) দ্বারা প্রভাবিত 
ব্রুকবলম্বর্র িাবেন্দাম্বের এিং িেিোগুবলর জর্ে উপলব্ধ কু্ষদ্র িেিোবয়ক ঋণ েম্পম্বকন  ঘ াষণা 

কম্বরম্বের্  
  
  
একটি সিক্স অ্যালার্ম অ্সিকাণ্ডের পণ্ডর যাণ্ডে 54টি গৃহ এবং 18টি বযবিা/অ্লাভজনক িংস্থা ক্ষসেগ্রস্ত 
হয় 6.9 সর্সলয়ন র্াসকম ন ডলাণ্ডররও ববসি পসরর্াণ্ডে, এর বজণ্ডর গভনমর অ্যানু্ড্র এর্. কুওণ্ডর্া আজ 
ব াষো কণ্ডরণ্ডেন বয র্াসকম ন যুক্তরাণ্ডের কু্ষদ্র বযবিা প্রিািন (U.S. Small Business 
Administration) সকংি কাউসির জনয একটি িারীসরক দণু্ডযমাগ ব াষো কণ্ডরণ্ডেন োর অ্নুণ্ডরাণ্ডে। 
ব াষো র্ঞ্জরু হওয়ার পণ্ডর, বিই িব বযসক্ত, পসরবার, বযবিা এবং অ্লাভজনক ক্ষসেগ্রস্তরা এখন 
োণ্ডদর পুনরুদ্ধাণ্ডর িহায়ো পাওয়ার জনয কু্ষদ্র বযবিা প্রিািণ্ডনর বেণ্ডক সনম্ন-িণু্ডদর ঋণ্ডের জনয 
আণ্ডবদন করণ্ডে এখন বযাগয।  
  
"এই ব্রুকসলন এলাকায় এই সিক্স অ্যালার্ম আগুন পসরবারগুসলণ্ডক িরণ্ডে বােয কণ্ডর এবং 
বযবিাগুসলণ্ডক সবসিে কণ্ডর, সকন্তু পুনরুদ্ধাণ্ডরর প্রসিয়া এসগণ্ডয় চণ্ডলণ্ডে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
স্বল্প িুণ্ডদর ঋেগুসল এই সবধ্বংিী আগুন দ্বারা প্রভাসবে ব্রুকসলন অ্সেবািীণ্ডদর প্রণ্ডয়াজনীয় বর্রার্ে 
করণ্ডে এবং োণ্ডদর আবার সনণ্ডজর পাণ্ডয় দাাঁড়াণ্ডে এবং োণ্ডদর বাসড় ও বযবিাগুসল আবার গণ্ডড় 
েুলণ্ডে িহায়ো করণ্ডব।"  
  
কু্ষদ্র বযবিায় প্রিািন (SBA) বযাগয বািগৃণ্ডহর র্াসলক, ভাড়াণ্ডে, বযবিা এবং অ্নযানযণ্ডদর যাণ্ডদর 
আসেমক িাহাণ্ডযযর প্রণ্ডয়াজন বকান জরুসর অ্বস্থা বা আবহাওয়া িম্পসকম ে সবপযমণ্ডয়র পণ্ডর, োণ্ডদর 
িহায়ো প্রদান কণ্ডর। আগুণ্ডনর পর, SBA-র কর্ীরা, বহার্লযান্ড সিসকউসরটি অ্যান্ড ইর্াণ্ডজম সি 
িাসভম ণ্ডিণ্ডির সনউইয়কম  বেে সডসভিন (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) এই  েনার িাণ্ডে িম্পসকম ে ক্ষসের িমূ্পেম পসরর্াপ কণ্ডর। এই র্ূলযায়ন 
সনসিে কণ্ডরণ্ডে বয 32 টি বাসড়র গুরুের ক্ষসে হণ্ডয়ণ্ডে যার পসরর্াে 1,095,000 র্াসকম ন ডলার, 
োর িাণ্ডে 22টি বাসড় এবং 18টি বযবিা/অ্লাভজনণ্ডকর ক্ষসে হয় যার বর্াে পসরর্াে যোিণ্ডর্ 
660,000 র্াসকম ন ডলার এবং 5,220,000 র্াসকম ন ডলার।  
  
সনম্নসলসখে গ্রুপগুসল SBA ঋে বেণ্ডক িাহাণ্ডযযর জনয বযাগয হণ্ডে পাণ্ডরে:  

• বাসড়র র্াসলকরা: ক্ষসেগ্রস্ত বা ধ্বংি হওয়া সরণ্ডয়ল এণ্ডেে বর্রার্ে বা প্রসেস্থাপন 
করণ্ডে 200,000 র্াসকম ন ডলার পযমন্ত।  



• বাসড়ওয়ালা এবং ভাড়াণ্ডেণ্ডদর: ক্ষসেগ্রস্ত বা ধ্বংি বযসক্তগে িম্পসি বর্রার্ে বা 
প্রসেস্থাপন করণ্ডে 40,000 র্াসকম ন ডলার পযমন্ত।  

• বযবিায় র্াসলকণ্ডদর: সরণ্ডয়ল এণ্ডেে, ইনণ্ডভিসর, যন্ত্রপাসে, িরঞ্জার্ এবং অ্নযানয 
িারীসরক ক্ষসে প্রসেস্থাপণ্ডনর জনয 2 সর্সলয়ন র্াসকম ন ডলার পযমন্ত।  

• বযবিা এবং অ্লাভজনক িংস্থা: দণু্ডযমাণ্ডগর পণ্ডর স্বাভাসবক সিয়াকলাপ পুনরায় শুরু 
না হওয়া পযমন্ত প্রণ্ডয়াজনীয় কাণ্ডজর র্ূলেন প্রদান করণ্ডে 2 সর্সলয়ন র্াসকম ন ডলার 
পযমন্ত ইকনসর্ক ইঞ্জসুর সডিযাোর বলান (Economic Injury Disaster Loans)।  

  
ঘ ামলোন্ড বর্রাপত্তা এিং জরুবর পবরম্বষিার বর্উ ইয়কন  ঘেট বিবভেম্বর্র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 
পোবিক এ. মাবফন  িম্বলর্, "যখন দণু্ডযমাগ হানা বদয়, োৎক্ষসেক জরুরী অ্বস্থা বিষ হওয়ার পণ্ডর 
যন্ত্রো বিষ হয় না। অ্ণ্ডনক ির্য়, দণু্ডযমাণ্ডগর আসেমক ক্ষসে দী মের্ স্থায়ী প্রভাব বেলণ্ডে পাণ্ডর। 
রাজয, বেডাণ্ডরল ও স্থানীয় িরকার জণু্ডড় এণ্ডজসিগুসলণ্ডক েনযবাদ োণ্ডদর অ্ংিীদাসরত্ব ও কণ্ড ার 
পসরশ্রণ্ডর্র জনয, যার েণ্ডল যারা এই ভয়ানক আগুণ্ডে প্রভাসবে হণ্ডয়সেণ্ডলন োণ্ডদর পুনরুদ্ধাণ্ডরর জনয 
প্রণ্ডয়াজনীয় িংস্থানগুসল উপলব্ধ োকণ্ডব।"  
  
িুণ্ডদর হার বাসড়র র্াসলকণ্ডদর এবং ভাড়াণ্ডেণ্ডদর জনয 2.063 িোংি, অ্লাভজনক িংস্থার জনয 
2.75 িোংি এবং বযবিার জনয 4 িোংি, 30 বের পযমন্ত িেম  িহ। ঋণ্ডের পসরর্াে এবং 
িেম গুসল SBA সস্থর কণ্ডর এবং প্রসেটি আণ্ডবদনকারীর আসেমক অ্বস্থার উপর সভসি কণ্ডর করা হয়।  
  
বযসক্ত এবং বযবিাগুসল SBA-র সনরাপদ ওণ্ডয়বিাইণ্ডে https://disasterloan.sba.gov/ela এণ্ডে 
ববদযুসেন ঋণ্ডের আণ্ডবদন বযবহার কণ্ডর অ্নলাইণ্ডন আণ্ডবদন করণ্ডে পাণ্ডরন।  
  
বযসক্ত এবং বযবিাগুসল SBA-র গ্রাহক পসরণ্ডষবা বকন্দ্রণ্ডক 1-800-659-2955 নম্বণ্ডর বা বসের এবং 
যারা কর্ বিাণ্ডনন োণ্ডদর জনয 1-800-877-8339 নম্বণ্ডর কল কণ্ডর বা 
disastercustomerservice@sba.gov -বে ইণ্ডর্ল কণ্ডর েেয প্রাপ্ত হণ্ডে পাণ্ডরন। ঋণ্ডের আণ্ডবদন 
এোড়াও www.sba.gov/disaster বেণ্ডক ডাউনণ্ডলাড করা বযণ্ডে পাণ্ডর। িমূ্পেম করা আণ্ডবদনগুসল 
বকণ্ডন্দ্র বেরে পা াণ্ডনা উসচে বা এখাণ্ডন পা াণ্ডনা উসচৎ ডাকণ্ডযাণ্ডগ: U.S. Small Business 
Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort 
Worth, TX 76155।  
  
প্রকৃে িম্পসি ক্ষসের জনয আণ্ডবদনগুসল বেরে বদওয়ার ির্য়িীর্া হল 23 আগে 2019। 
ইণ্ডকানসর্ক ইঞ্জসুরর আণ্ডবদনগুসল বেরে বদওয়ার ির্য়িীর্া হল 24 র্াচম  2020।  
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