পে-পেক পরোটেকশন পরোগ্রোম (পেতন সুরক্ষো কমসূম েী):
রেলিত ধোরণো েনোম েোস্তেতো
পে-পেক পরোটেকশন পরোগ্রোম (PPP) আেনোর ব্যব্সোর জনয আর্থক
ি সহোয়তো রদোন করটত েোটর।
যর্দ আের্ন র্নর্দিষ্ট র্কছু শতি েূরণ কটরন, তোহটে আেনোটক ঋণটে পেরত র্দটত হটব্ নো - এটে একটে অনুদোটন ের্রণত হটব্।আটব্দটনর
পশষ সময় ৩১ মোেি, ২০২১ তোর্রখ, এব্ং রস্তুর্তর জনয এক মোটসর মটতো সময় রটয়োজন হটত েোটর, তোই শুরুকরোর এখর্ন সময়!
রেলিত ধোরণো:

PPP ঋটণর জনয আটেদন করটি পেলিে পেক ট্রিগোর হটে অথেো আমোটক অলতলরক্ত জোমোনত রদোন করটত হটে

েোস্তেতো:
PPP পরোগ্রোটমর জনয পকোটনো জোমোনত অথব্ো ব্যক্তিগত র্নশ্চয়তো রদোন আব্শযক নয় এব্ং পকোটনো পের্িে পেক করো হয় নো।
রেলিত ধোরণো:

PPP ঋণ রোলির জনয আমোর কমেোরী
ম
থোকো আেশযক

েোস্তেতো:
PPP ঋণ রোর্ির জনয আেনোর পকোটনো কমেোরী
ি
থোকো আব্শযক নয়।একক স্বত্ত্বোধীকোরী, স্বতন্ত্র টিকোদোর এব্ং
আত্ম-কমসংস্থোন
ি
রটয়টছ এমন ব্যক্তিরো সকটেই আটব্দন করোর পযোগযতো রোটখন এব্ং সকটেই ঋণ মওকুটের সুটযোগ েোওয়োর পযোগযতো রোটখন।

রেলিত ধোরণো:

PPP পরোগ্রোমট্রে শুধু রলতট্রিত েযোাংকগুটিোর সোটথ কোজ করো েৃহৎ েযেসো রলতিোনগুটিোর জনয

েোস্তেতো:
পছোে ও ক্ষুদ্র ব্যব্সোগুটেো PPP পরোগ্রোটম অংশ পনয়োর পযোগযতো রোটখ।২৪ পেব্ররুয়োর্র পথটক ২০ জটনর কম সংখযক কমেোরী
ি
রটয়টছ এমন ১০টে ব্যব্সোর
পরোগ্রোমটেটত আটব্দন করোর একটেটেয়ো সুটযোগ রটয়টছ।আের্ন আেনোর ব্যোংটকর মোধযটম অথব্ো এই সম্প্রদোয় র্ির্িক ঋণদোতোটদর পকোটনোএকজটনর মোধযটম আটব্দন
করটত েোরটব্ন (ের্রটষব্োসমূহ শুধু ইংটরক্তজ িোষোয় রটয়টছ):
Opportunity Resource Fund: oppfund.org/ppp-paycheck-protection-program
Community Reinvestment Fund: crfusappploans.com/partners/detroit/ ব্ো 1-844-530-2724
First Independence Bank: firstindependence.com/ppp-loans/
আেনোর আটব্দন েূরণ করোয় সোহোযয পেটত mbaresponse.org/ppp টিকোনোয় র্িক্তজে করুন (ইংটরক্তজ ও পেনীয় িোষোয়)
রেলিত ধোরণো:

আমোর PPP ঋণ মওকুফ করো হটে নো

েোস্তেতো:
আের্ন ঋণ রোর্ির ৮-২৪ সিোটহর মটধয ঋটণর অথ ি ব্যয় কটর পেেটে এব্ং র্নম্নর্ের্খত শতিগুটেো েূরণ করটে আের্ন ঋণ মওকুটের জনয উেযুিহটব্ন (যোর
অথ ি হটেো আেনোটক ঋটণর অথ ি পেরত র্দটত হটব্ নো):
•

কমেোরী
ি
এব্ং ক্ষর্তেূরণ স্তর ব্জোয় রোখটত হটব্ (র্িতীয়ব্োর অংশগ্রহণকোরীটদর জনয রথমব্োর ঋণ গ্রহটণর মটতোএকইিোটব্ স্তর
ব্জোয় রোখটত হটব্);

•

ঋটণর অথ ি পব্তন ব্যয় এব্ং অনযোনয উেযুি খোটত খরে করো হটয়টছ; এব্ং

•

কমেটক্ষ ৬০ শতোংশ অথ ি পব্তন ব্যটয়র জনয খরে করো হটয়টছ

রেলিত ধোরণো:

অিোভজনক এোং ধমলেশ্বোস-লভলিক
ম
সাংস্থোগুটিো PPP এর জনয উেযুক্ত নয়

েোস্তেতো:
অিোভজনক এোং ধমলেশ্বোস-লভলিক
ম
সাংস্থোগুটিো রথম ও লিতীয় উভয়েোটরই PPP ঋণ েোওয়োর উেযুক্ত।

Detroit Means Business (পিিটয়ে লমন্স লেজটনস)

আেনোর PPP আটব্দন জমো র্দটত সোহোযয করটব্ এমন র্ব্নোমূটেয সংস্থোটনর রটব্শোর্ধকোর পেটত র্িক্তজে করুন:

https://detroitmeansbusiness.org/financial-resources/paycheck-protection-program/

