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বাণিণ্যিক ভাডাটের প্রণি ণবজ্ঞণতি:

যণি আপনার ককাণভড-১৯ অণিমার ীর সময় আয় বন্ধ হটয় যায় বা উটলেখটযাগযিভাটব 
প্রটয়া্ন ীয় খরচ কবটড যায় এবং আপণন আপনার বাণডওয়ালার কাটে এই অসচ্ছল অবস্ার 
ক�াষিাপত্রটি স্াক্ষর কটরন এবং প্রিান কটরন, িটব ভাডা না পণরট�াটের ্নযি অথবা আপনার 
ই্ারার কময়াি ক�ষ হওয়ার পর েটর রাখার ্নযি কমপটক্ষ ১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২ অবণে আপণন 
উটচ্ছি কথটক সুরণক্ষি থাকটি পাটরন।

যণি আপনার বাণডওয়ালা আপনার ণবরুটধে উটচ্ছি িাণখল কটরন এবং আপণন বাণডওয়ালা বা 
আিালটির কাটে এই ক�াষিাপত্রটি প্রিান কটরন, িাহটল আপনার বাণডওয়ালা আপনার অসচ্ছল 
অবস্ার ক�াষিাটক চযিাটলঞ্জ করার ্নযি পিটক্ষপ না ণনটল ১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২ পয্যন্ত উটচ্ছি 
কায্যক্রম স্ণগি থাকটব। যণি আিালি আপনার অসচ্ছল অবস্ার িাণবটক ববে বটল মটন কটর, 
িাহটল উটচ্ছটির কায্যক্রম ১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২ -এর পটরও স্ণগি থাকটব। উটচ্ছি কায্যক্রমগুণল 
স্ণগি করা হটলও, আপণন আপনার ইউণনটের িখটল থাকটি পাটরন। ইচ্ছাকৃিভাটব সম্পণতিটি 
গুরুির ক্ষণি করার কারটি অথবা অনযি ভাডাটে বা িখলিারটির বযিবহার ও আনন্দ উপটভাগ 
করার কক্ষটত্র সমসযিা বা অপর ককানও বযিণতির ্নযি যটথষ্ট পণরমাটি ণনরাপতিায় ণবপণতি সৃণ ষ্ট 
করার কক্ষটত্র ণনয়ণমিভাটব এবং অটযৌণতিকভাটব আচরটি ণলতি থাকায় আপনার ই্ারা লঙ্ঘটনর 
্নযি আপনাটক এখনও উটচ্ছি করা হটি পাটর।

যণি আপনার বাণডওয়ালা এই ফম্যটি প্রিান কটর থাটকন, িাহটল এই ফম্যটি পুনরায় 
পাঠাটনার ্নযি আপনার বাণডওয়ালা ণনশ্চয়ই ণচঠি পাঠাটনার ঠিকানা এবং ইটমল অযিাটরেস 
ণিটয়টেন। যণি আপনার বাণডওয়ালা ইটিামটেযি আপনার ণবরুটধে উটচ্ছি করার প্রণক্রয়া �ুর ুকটর 
থাটকন, িাহটল আপণন এই ফম্যটি আপনার বাণডওয়ালাটক বা আিালিটক অথবা একই সমটয় 
উভয়টকই এই ফম্যটি পাঠাটি পাটরন। আপনার করকটড্য র ্নযি আপনার স্াক্ষর করা ফটম্যর 
একটি অনুণলণপ বা েণব রাখা উণচি। িাও আপণন আপনার বাণডওয়ালাটক ককানও বটকয়া অথ্য 
ণিটি িায়বধে। খুব কবণ� হটল আপণন পূি্যভাডার কচটয় কম পণরমাি ভাডা ণিটি পাটরন, এটি 
সুপাণর� করা হটচ্ছ কয আপণন এরকম করুন এবং কি পণরমাি অথ্য প্রিান করটেন বা আরও 
ককানও অথ্য প্রিান বটকয়া থাকটে ণকনা কসই বযিাপাটর ভাটলা কটর ন্র রাখুন।
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Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 

ককাণভড-১৯ অণিমার ীর সময় বাণিণ্যিক ভাডাটেটির িঃুসমটয়র ক�াষিা

আণম এক্ন মাণলক, ণচফ এক্ুণকউটিভ অণফসার, কপ্রণসটডন্ট, অথবা এই েরটনর 
অণফসার (বযিবসার নাম), 

ককান ্ায়গায় বাণিণ্যিক ভাডাটে ণহটসটব রটয়টেন (কসই বযিবসাণয়ক স্ানটির ঠিকানা)।

  আমার বযিবসা ণনউ ইয়ক্য  রাট্যি অবণস্ি, স্াে ীনভাটব মাণলকানাে ীন এবং পণরচাণলি, 
বযিবসাণয়ক কক্ষটত্র প্রভাব�াল ী নয় এবং একট�া বা িারও কম সংখযিক কম মী রটয়টেন। 
আমার বযিবসা আণথ্যক অসচ্ছলিার মেযি ণিটয় চলটে এবং আণম ই্ারার আওিায় আমার 
পূি্যভাডা বা অনযিানযি আণথ্যক বােযিবােকিা পুটরাপুণর পণরট�াে করটি বা ণবকল্প উপযুতি 
বাণিণ্যিক স্ান কপটি অক্ষম, এক বা একাণেক কারি ণনম্নণলণখি: 

1. ককাণভড-১৯ অণিমার ীর সময় উটলেখটযাগযিভাটব আটয়র ক্ষণি।।

2. কম মীটির বযিণতিগি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ বা বযিবসাটয়র মটেযি ককাণভড-
১৯ সংক্রমি করাে করটি অনযিানযি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ক্রয় এবং ইনস্টল সম্পণক্য ি 
প্রটয়া্ন ীয় বযিয়গুণলটি উটলেখটযাগযি পণরমাটি বৃণধে।

3. ককাণভড-১৯ অণিমার ীর সময় বযিবসার ্ নযি অনযি ককানও অবস্াটন স্ানান্তণরি করার 
কক্ষটত্র এই সময় হওয়া খরচ এবং অসুণবোর ফটল ণবকল্প বাণিণ্যিক স্ান ণনণশ্চি 
করা আমার পটক্ষ অসুণবোর সৃণ ষ্ট কটর। বযিবসায় কয পণরমাি রা্স্ হাণরটয়টে বা 
বযিয় বাণডটয়টে, িত্ক্ষিাি ককাণভড-১৯ মহামার ীর �ুর ুহওয়ার পটর বযিবসাণয়কভাটব 
প্রাতি কয ককানও ্নসাোরটির সহায়িা বযিবসাটয়র রা্টস্র ক্ষণি বা বণে্যি খরচটক 
পুটরাপুণর কমোটি পাটর না, এবং বযিবসাটি এখনও আণথ্যক অস্চ্ছলিার কক্ষটত্র উপণরউতি 
মানিণ্ড পূরি কটর।
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আণম বুঝটি পারণে কয আমার ভাডার �ি্য, ই্ারা চুণতি বা অনুরূপ চুণতির অে ীটন 
বযিবসায় অনযি সকল আইণন �ি্য াণি কমটন চলটি হটব। আণম এও বুঝটি পারণে কয আমার 
ভাডার �ি্য, ই্ারা চুণতি বা অনুরূপ চুণতি অনুসাটর প্রটয়া্ন ীয় বাণিণ্যিক ভাডা বা পুটরা 
আণথ্যক পণরট�াটের ্নযি পূরি না করার ্নযি আইণন অথ্য, ্ণরমানা বা সুি কনওয়া বা 
সংগ্রহ করা হটি পাটর এবং আণথ্যক রায় কিওয়া হটি পাটর। আণম আরও বুঝটি পাণর কয 
আমার বাণডওয়ালা এখাটন করা অসচ্ছল অবস্ার �ংসাপত্রটক চযিাটলঞ্জ ্ানাটি �ুনাণনর 
অনুটরাে করটি পাটরন এবং ভাডাটিয়া সংক্রান্ত কয ককান কায্যক্রটম আমার অং�গ্রহি করার 
সুটযাগ আমার থাকটব। আণম আরও বুঝটি পাণর কয বাণডওয়ালা ১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২-এর 
পটর উটচ্ছি করটি সক্ষম হটি পাটর এবং আইনটি কসই সমটয় ণনণি্য ষ্ট সুরক্ষা সরবরাহ করটি 
পাটর যা এই ক�াষিায় থাকা ণবষয়গুণল কথটক পৃথক। আণম বুঝটি পাণর কয আণম অণিমাণর 
কোে বযিবসা পুনরুধোর অনুিান কম্যসূণচ বা অনুরূপ ত্রাি কম্যসূণচর অে ীটন ণনউইয়ক্য  রা্যি 
কথটক আণথ্যক সহায়িা পাওয়ার কযাগযি হটি পাণর এবং অণিণরতি িথযি কপটি আণম https://
esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative -এ কযটি পাণর অথবা সহায়িার ্নযি 
৮৭৭-৭২১-০০৯৭ নম্বটর কফান করটি পাণর।।

সাক্ষর: 

ণপ্রটন্টড নাম: 

সক্ষটরর িাণরখ: 

ণবজ্ঞণতি: আপণন আইণন িটণ্ড এই ফম্যটিটি স্াক্ষর করটেন এবং ্মা ণিটচ্ছন। এর অথ্য কয 
আপণন ্াটনন এই ফটম্য একটি অসিযি ণববৃণি কিওয়া আইন ণবটরাে ী।

https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative
https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative

	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Check Box 1: Off
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 


