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চপ-থ্েক চরাথ্টকশন্ চরাগ্রামটট পুন্িাে উন্মুক্ত হথ্েথ্ছ এবং রযম ড্র ও তিিীে ড্র ঋথ্েি জন্ে ৩১ মােয ২০২১
িাতি পর্ন্ত
য আথ্বেন্ গ্রহে কিথ্ব। রযমবাি আথ্বেন্কািীথ্েিথ্ক ২৮ চেবর রুোতি ২০২১ িাতিথ্ ি মথ্যে আথ্বেন্
কিাি জন্ে উৎসাতহি কিা হথ্ে।



রযম ড্র PPP – র্তে আপতন্ এি আথ্ে PPP িহতবল ন্া চপথ্ে যাথ্কন্ ( আথ্বেন্ কথ্ি যাকথ্লও এবং আপতন্ র্তে ক্ষুদ্র
বেবসাি মাতলক (৫০০ জথ্ন্ি কম সং েক কমোিী
য
অযবা একক স্বত্তাযীকাতি হন্ ১৫ চেবর রুোতি ২০২০ িাতি পর্ন্ত
য
আপন্াি কার্ক্রম
য
সেল তছল এমন্ হথ্ে যাথ্ক এবং আপন্াি র্তে টোক্স আইতে যাথ্ক িাহথ্ল আপতন্ রযম ড্র
ঋথ্েি জন্ে আথ্বেন্ কিাি চর্ােে হথ্বন্।



তিিীে ড্র PPP – র্তে আপতন্ এি আথ্ে PPP িহতবল চপথ্ে যাথ্কন্ এবং আপতন্ র্তে ৩০০ জথ্ন্ি কম সং েক
কমোিী
য
িথ্েথ্ছ এমন্ ক্ষুদ্র বেবসাি মাতলক অযবা একক স্বত্তাযীকাতি হন্ ১৫ চেবর রুোতি ২০২০ িাতি পর্ন্ত
য আপন্াি
কার্ক্রম
য
সেল তছল এমন্ হথ্ে যাথ্ক এবং আপন্াি র্তে টোক্স আইতে যাথ্ক িাহথ্ল আপতন্ তিিীে ড্র ঋথ্েি জন্ে
আথ্বেন্ কিাি চর্ােে হথ্বন্। আপন্াথ্ক অবশেই ২০২০ সাথ্লি চর্থ্কাথ্ন্া ত্রৈমাতসথ্ক ২০১৯ সাথ্লি একই
ত্রৈমাতসথ্কি িু লন্াে ২৫ শিাংশ চলাকসান্ চে াথ্ি হথ্ব এবং আপন্াি রযমবাথ্িি ঋথ্েি অয অবশেই
য
আপন্াি
তিিীেবাি ঋথ্েি অয বন্টথ্ন্ি
য
আথ্ে বেে হথ্ি হথ্ব।



ঋথ্েি চমোেকাথ্লি মথ্যে বেথ্েি উপর্ুক্ত ািগুথ্লাথ্ি ( মূলি চবিন্ িে হথ্ে যাকথ্ল এই ঋেগুথ্লা সম্পূে মওক
য
ুে
কিা হথ্ি পাথ্ি। র্তেও এ থ্ন্া বহু আথ্বেন্কািী মওকুে পান্তন্ িবুও এটট সতিেই একটট অন্ন্ে ও ন্মন্ীে ঋথ্েি
আথ্বেন্।



PPP এি এই িাউন্ডটট সহজ কিা হথ্েথ্ছ এবং তন্ম্ন-আথ্েি পতিথ্বথ্শি মতহলা এবং সং োলঘুথ্েি মাতলকান্াযীন্
বেবসাগুথ্লাথ্ক চসবা চেোি উপি চজাি চেো হথ্ে িাই আপতন্ র্তে রযম িাউথ্ন্ড িহতবল ন্াও চপথ্ে যাথ্কন্
আপন্াথ্ক আথ্বেন্ কিাি জন্ে চজািাথ্লাভাথ্ব উৎসাতহি কিা হথ্ে।



র্ ন্ ২০২০ সাথ্ল PPP রযম আিম্ভ কিা হথ্েতছল
o চেট্রথ্েথ্টি বেবসাগুথ্লাথ্ক সব থ্মাট
য
৬৪৭ তমতলেন্ েলাি PPP ঋে রোন্ কিা হথ্েথ্ছ
o চেট্রথ্েথ্টি বেবসাগুথ্লাথ্ক সব থ্মাট
য
৫৪১২টট PPP ঋে রোন্ কিা হথ্েতছল
o েড় ঋথ্েি পতিমাে ১২০ হাজাি েলাি
o PPP ঋে রাপ্ত চেট্রথ্েথ্টি বেবসাগুথ্লা ৫৮ হাজাি কমসংস্থান্
য
যথ্ি িা থ্ি চপথ্িথ্ছ



অন্ুোন্ পাওো তন্শ্চিিভাথ্বই ঋে পাওোি চেথ্ে চবতশ চলাভন্ীে তকন্তু চেট্রথ্েথ্টি ৩০ ০০০ ক্ষুদ্র বেবসাি সবগুথ্লাথ্ক
সহােিা কিাি মথ্িা পর্াপ্ত
য অন্ুোথ্ন্ি িহতবল চন্ই। এই ন্িু ন্ কমসূয েীটট ২৮৪ তবতলেন্ েলাথ্িি অতিতিক্ত SBA PPP
িহতবথ্লি অয িািা
য
পতিোতলি র্া সাম্প্রতিক চেোথ্িল COVID ৈাথ্ন্ি তবথ্ল অন্তভুক্ত
য কিা হথ্েথ্ছ।



SBA-ি ভাষ্েমথ্ি ন্িু ন্ কমসূয েীটটথ্ি তন্ম্নতলত ি আপথ্েটগুথ্লা িথ্েথ্ছ
o PPP ঋেগ্রহীিািা িাথ্েি PPP ঋথ্েি চমোেকাথ্লি জন্ে িাথ্েি বেবসাি রথ্োজথ্ন্ি সাথ্য সথ্ব াচ্চ
য সংেতি
বজাে িা থ্ি ৮ চযথ্ক ২৪ সপ্তাহ পর্ন্ত
য চর্থ্কাথ্ন্া সমে চবথ্ছ তন্থ্ি পািথ্বন্
o PPP ঋেগুথ্লা অতিতিক্ত িেসমূহ চর্মন্ কার্ক্রম
য
পতিোলন্াি বেে সম্পতত্তি ক্ষেক্ষতি সংক্রান্ত বেে
সিবিাহকািীি জন্ে বেে এবং কমীথ্েি সুি ক্ষাি জন্ে বেে ইিোতে আওিাভুক্ত কিথ্ব
o এই চরাগ্রাথ্মি জন্ে উপর্ুক্তিা সম্প্রসাতিি কথ্ি অন্োন্ে যিথ্ন্ি সংস্থাগুথ্লাি মথ্যে 501(c (6 হাউশ্চজং চকাঅপাথ্িটটভগুথ্লা চেতিথ্ন্শন্ মাথ্কযট টং সংস্থাগুথ্লাথ্ক অন্তভুক্ত
য কিা হথ্েথ্ছ
o PPP চমৌসুত ম কমোিীথ্েি
য
জন্ে অতযকিি ন্মন্ীেিা রোন্ কথ্ি

অতিতিক্ত িথ্যেি জন্ে আমাথ্েি ওথ্েবসাইট চেক করুন্
এছাড়া আমাথ্েি COVID-19 কল চসন্টািগুথ্লাও (৮৪৪) ৩৩৩-৮২৪৯ ন্ম্বথ্ি কল গ্রহথ্েি জন্ে চসাম-শুক্র সকাল ৯টা চযথ্ক তবকাল ৫টা পর্ন্ত
য
চ ালা যাকথ্ব
অযবা সিকযিা বা আপথ্েট চপথ্ি আমাথ্েিথ্ক চেসবুক বা ইন্সটাগ্রাথ্ম অন্ুসিে করুন্
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o
o

তন্তেযষ্ট তকছু তবেেমান্ PPP ঋেগ্রহীিা িাথ্েি রযম ড্র PPP ঋথ্েি অথ্যিয পতিমাে পতিবিযথ্ন্ি জন্ে অন্ুথ্িায
কিথ্ি পািথ্বন্
তন্তেযষ্ট তকছু PPP ঋেগ্রহীিা এ ন্ তিিীে ড্র PPP ঋথ্েি জন্ে আথ্বেন্ কিাি চর্ােেিা িাথ্ ন্



ঋে মওকুে
o র্তে আপন্াি বেবসাটট আপন্াি ঋথ্েি আওিাযীন্ সমেকাথ্ল (৮-২৪ সপ্তাহ আপন্াি PPP ঋথ্েি কমপথ্ক্ষ
৬০% চবিন্ িে এবং কমসংস্থাথ্ন্ি
য
অবস্থা বজাে িা াি জন্ে িে কথ্ি যাথ্কন্ িাহথ্ল আপতন্ ঋে
মওকুথ্েি জন্ে আথ্বেন্ কিথ্ি পািথ্বন্ (এি অয হথ্লা
য
আপন্াথ্ক চকাথ্ন্া মুন্াো পতিথ্শায কিথ্ি হথ্ব ন্া
এবং ঋথ্েি অয চেিি
য
তেথ্ি হথ্ব ন্া ।
o অন্েযাে ঋথ্েি জন্ে ১% মুন্াোি হাি এবং পা ে
াঁ বছথ্িি পূেিাি
য
চমোে রথ্র্াজে হথ্ব। মওকুেকৃি PPP
ঋেগুথ্লা চেোথ্িল কথ্িি উথ্েথ্শে আে তহথ্সথ্ব তবথ্বতেি হথ্ব ন্া।



আথ্বেন্ কিাি জন্ে বেবসাগুথ্লাি তক রথ্োজন্ হথ্ব
o বেবসাতেক এবং বেশ্চক্তেি টোক্স তিটান্ (১-৩
য
বছথ্িি
o ২০২০ সাথ্লি অন্তব িীকালীন্
য
আতযক
য তববিেী
o চবিথ্ন্ি িযে IRS েিম ৯৪০ ৯৪১ W-3 এবং/অযবা চবিথ্ন্ি সািসংথ্ক্ষথ্পি তবশে তিথ্পাটয
o বেবসাতেক সম্পতত্ত বন্ধথ্কি তববৃত ি অযবা ইজািা েুশ্চ ক্ত + বেবসাতেক সম্পতত্তি ইউটটতলটট তবল
o SBA বেশ্চক্তেি আতযক
য তববিেী (SBA েিম ৪১৩



PPP সংক্রান্ত সব থ্শষ্
য
িযে এবং তবন্ামূথ্লে সংস্থান্ ও তন্থ্েযশন্া চপথ্ি তভশ্চজট করুন্ DetroitMeansBusiness.org
টিকান্াে।
o

একাকীভাথ্ব আথ্বেন্ কিা/মওকুে োওো সংক্রান্ত সংস্থান্সমূহ - সবতকছু পাওো র্াথ্ব DMB PPP পৃষ্ঠাি
স্থান্ীে সংস্থান্ সিবিাহকািীেে চসকশথ্ন্
 একোকীভোটে আটেদটন সহোয়তো আপন্াথ্ক আপন্াি PPP আথ্বেন্ সম্পূে কিাে
য
সাহার্ে কিথ্ি
একাতযকবাি পিামথ্শিয জন্ে েো MBA চিসপন্স ন্ামক রতশক্ষেরাপ্ত জািীে পর্াথ্েি
য
MBA
তশক্ষাযীথ্েি একটট চন্টওোকয রতিতেন্ উপতস্থি িথ্েথ্ছ। সংতক্ষপ্ত ইন্থ্টক েিমটট আপন্াি
চর্াোথ্র্াথ্েি িযে তেথ্ে সম্পূে করুন্
য
এবং একাতযক চসশথ্ন্ি মাযেথ্ম আপন্ারি আথ্বেন্ সহােিাি
সমেসূেী তন্যািে
য কিথ্ি একজন্ MBA তশক্ষাযী আপন্াথ্ক তেিতি কল কিথ্বন্ ( সম্ভবি একটট
চিথ্টি বাতহথ্িি ন্ম্বি চযথ্ক ।


একোকীভোটে আর্থক
ম নর্থেত্র রস্তুতকরটে সহোয়তো আপন্াথ্ক PPP আথ্বেথ্ন্ি জন্ে
রথ্োজন্ীে আতযক
য ন্তযপৈ রস্তুথ্ি সাহার্ে কিাি উথ্েথ্শে তমতশোন্ তবশ্বতবেোলথ্েি মািযা স ইন্
য
অোকাউতন্টং এি তশক্ষাযীিা সাপ্তাতহকভাথ্ব চোথ্ন্ জুম বা গুেল হোংআউথ্টি মাযেথ্ম একাতযকবাি
পিামথ্শিয জন্ে উপতস্থি যাকথ্ব। আপন্াি রযম ত্রবিথ্কি জন্ে কোথ্লন্ডাি চযথ্ক একটট সমে
তন্ব ােন্
য করুন্



একোকীভোটে ঋে মওকুফ একজন্ ক্ষুদ্র বেবসােীি অন্ন্ে পতিতস্থতি সাথ্পথ্ক্ষ PPP ঋথ্েি তবষ্েটট
অন্ুযাবথ্ন্ি িোি কমাথ্ন্া তবথ্বেে তবষ্েগুথ্লা চকৌশলসমূহ এবং লভে তবকল্পগুথ্লা সম্পথ্কয জান্া
এবং PPP ঋে মওকুথ্েি জন্ে সবথ্েথ্ে চবতশ উপর্ুক্ত হওোি সাথ্য সম্পতকযি সংস্থান্ ও তন্থ্েযশন্াসমূহ
সন্ধান্ কিাি চক্ষথ্ৈ সাহার্ে কিাি উথ্েথ্শে রতিতেন্ ৪৫ তমতন্ট পর্ন্ত
য চোথ্ন্ বা জুথ্মি মাযেথ্ম
পিামশ যরোথ্ন্ি জন্ে তমতশোন্ কতমউতন্টট তিথ্সাথ্সসয ভােুযোল তিতন্থ্কি আইতন্ তবথ্শষ্জ্ঞেে

অতিতিক্ত িথ্যেি জন্ে আমাথ্েি ওথ্েবসাইট চেক করুন্
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পে-পেক পরোটেকশন পরোগ্রোম (পেতন সুরক্ষো কমসূ
ম েী)

উপতস্থি যাকথ্বন্। তিন্ তেথ্ন্ি মথ্যে তবথ্শষ্জ্ঞ আইতন্ সহােিাি সাথ্য সংর্ুক্ত হথ্ি সংতক্ষপ্ত ইন্থ্টক
েিমটট সম্পূে করুন্।
য


আপন্াি আথ্বেন্ জমা চেোি জন্ে একজন্ স্থান্ীে ঋেোিাি সাথ্য চর্াোথ্র্াে করুন্
o কতমউতন্টট চেথ্ভলপথ্মন্ট োইন্োশ্চন্সোল ইন্সটটটটউশন্স
 CRF পেট্রটয়ে
 অেরেুর্নটে র্রটসোস মফোন্ড
 ফোর্স্ম ইন্ডন্ডটেটন্ডন্স ে্োাংক
o

বোংকসমূহ তন্ম্নতলত ি চকাথ্ন্া বোংথ্কি মাযেথ্ম আথ্বেন্ কিথ্ল চসই বোংথ্কি মাযেথ্ম আতযক
য সহােিা
পাওোি উপর্ুক্ত হথ্ি হথ্ল আপন্াি অবশেই SBA PPP এি আপন্াি গ্রাহকথ্ক জান্ুন্ তবতযমালা অন্ুর্ােী
বোংথ্কি সাথ্য একটট তবেেমান্ অযবা ন্িু ন্ রতিটষ্ঠি বেবসাতেক জমা/তবতন্থ্োে তহসাব যাকথ্ি হথ্ব
 ে্োাংক অে আটমর্রকো
 পেস ে্োাংক
 র্ফফথ থোেম ে্োাংক
 হোর্টাংেন ে্োাংক
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