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�থম অ�ািধকার
$1M পযর্� আেয়র েযেকােনা খােতর LMI েছাট বয্বসা�িত�ান (েযমনিট 
আেবদনকারীর 2019 সােলর েফডােরল টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্  করা হেয়েছ) এবং 
নথর্ আেমিরকান ই�াি� �ািসিফেকশন িসে�ম (NAICS)-এর 71 (িশ�কলা, 
িচত্তিবেনাদন ও িবেনাদন) অথবা 72 (বাস�ান ও খাদয্ পিরেষবা) েকাডধারী 
বয্বসা�িত�ান, যােদর সেবর্া� আয় $1M (েযমনিট আেবদনকারীর 2019 সােলর 
েফডােরল টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্  করা হেয়েছ)।

ি�তীয় অ�ািধকার
�থম অ�ািধকার�া� �েপর েযাগয্তাস�� সকল বয্বসা�িত�ান এবং $1M েথেক 
েবিশ ও $3M পযর্� আেয়র েযেকােনা খােতর LMI েছাট বয্বসা�িত�ান 
(েযমনিট আেবদনকারীর 2019 সােলর েফডােরল টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্  করা 
হেয়েছ) এবং NAICS-এর 71 (িশ�কলা, িচত্তিবেনাদন ও িবেনাদন) অথবা 72 
(বাস�ান ও খাদয্ পিরেষবা) েকাডধারী বয্বসা�িত�ান, যােদর সেবর্া� আয় 
$1M েথেক েবিশ ও $3M (েযমনিট আেবদনকারীর 2019 সােলর েফডােরল 
টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্  করা হেয়েছ)।

কমর্সচূীর সংি�� িববরণ: 
কমর্সচূীর অ�ািধকারসমূহ

তৃতীয় অ�ািধকার
�থম ও ি�তীয় অ�ািধকার�া� �েপর েযাগয্তাস�� সকল বয্বসা�িত�ান এবং $3M 
েথেক েবিশ আেয়র েযেকােনা খােতর LMI েছাট বয্বসা�িত�ান (েযমনিট আেবদনকারীর 
2019 সােলর েফডােরল টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্  করা হেয়েছ) এবং NAICS-এর 71 
(িশ�কলা, িচত্তিবেনাদন ও িবেনাদন) অথবা 72 (বাস�ান ও খাদয্ পিরেষবা) 
েকাডধারী বয্বসা�িত�ান, যােদর সেবর্া� আয় $3M েথেক েবিশ (েযমনিট 
আেবদনকারীর 2019 সােলর েফডােরল টয্া� িরটােনর্ িরেপাটর্  করা হেয়েছ)।

কমর্সচূীর সারসংে�প

তহিবল েযাগােনর ে�ে�, অনুদােনর কমর্সূচী ব� না হওয়া পযর্� $1 িমিলয়ন েথেক 
কম আেয়র েছাট বয্বসা�িত�ােনর জনয্ অ�ািধকার েদওয়া হেব।

3

রাউ� অ�ািধকার তািরখসমূহ রাউে�র বণর্না

1 1 www.covidresilience.nyc
েদখুন

শধুমা� $1 িমিলয়ন েথেক কম আেয়র 
উপযু� েছাট বয্বসা�িত�ানেক তহিবল 
েদওয়া হেব।

2 1, 2 www.covidresilience.nyc
েদখুন

শধুমা� $3 িমিলয়ন েথেক কম 
আেয়র উপযু� েছাট বয্বসা�িত�ানেক 
তহিবল েদওয়া হেব

3 1,2, 3 www.covidresilience.nyc
েদখুন

েযেকােনা পিরমাণ আয়কারী উপযু� 
বয্বসা�িত�ানেক তহিবল েদওয়ার জনয্ 
িবেবচনা করা হেব।

http://www.covidresilience.nyc/
http://www.covidresilience.nyc/
http://www.covidresilience.nyc/
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বয্বহােরর েসরা অিভ�তার জনয্ অন�ুহ কের পেুরা 
আেবদন �ি�য়ায় Google Chrome বয্বহার করন। 

অনয্ানয্ ওেয়ব �াউজারগেলা আমােদর ই�ারেফস সােপাটর্  
নাও করেত পাের এবং আপনার আেবদেন �িট সৃি� করেত 
পাের।

আপনার িডভাইেস গগল ে�াম না থাকেল এিটেক আপিন 
িবনামূেলয্ https://www.google.com/chrome/ েথেক 
ডাউনেলাড করেত পােরন

আেবদন শরর পূেবর্ অনু�হ কের গগল ে�ােম িন�িলিখত 
কাজগেলা করন:
1. কয্াশ পির�ার করন
2. Incognito েমাড বয্বহার করন
3. পপ-আপ �কার িনি�য় করন

কয্ােশ জমা হওয়া েডটা
কয্াশকৃত েডটা হল এমন তথয্ যা পূেবর্ বয্বহৃত ওেয়বসাইট বা 
অয্াি�েকশন েথেক সংরি�ত হেয়িছল এবং �াথিমকভােব আপনার 
তথয্িট �য়ি�য়ভােব-একি�ত কের �াউিজং �ি�য়ািট �ততর করার 
জনয্ বয্বহৃত হয়। তেব কয্াশকৃত েডটার মেধয্ তথয্ িহেসেব পূেবর্ 
আপনার ভুলভােব �েবশ করােনা পুরােনা পাসওয়াডর্  বা তেথয্র মত 
পুরােনা তথয্ থাকেত পাের। এিট আপনার আেবদেন �িট ৈতির করেত 
পাের এবং এর ফেল এিট স�াবয্ জািলয়ািতর জনয্ �য্াগড হেত পাের।

1

Incognito েমাড
Incognito েমাড আপনােক বয্ি�গতভােব তথয্ �েবশ করােনার সুেযাগ 
েদয় এবং আপনার েডটা মেন রাখা বা কয্াশ হওয়ায় বাধা েদয়।

2

পপ-আপ �কার
আমােদর অয্াি�েকশেন একািধক পপ-আপ বাতর্ া থােক েযগেলা 
আপনার েদয়া তেথয্র িনভুর্ লতা িনি�ত করার জনয্ বয্বহৃত হয়। এই 
েমেসজগেলা েদখেত আপনােক অবশয্ই Google Chrome-এ পপ-আপ 
�কার িনি�য় করেত হেব।

3

পরামশর্ #1
গগল ে�াম বয্বহার করন

5
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https://www.google.com/chrome/


একিট নতুন গগল ে�াম উইে�া খুলুন, উপেরর ডানিদেকর েকাণার 
িতনিট িব�েুত ি�ক করন, এবং তারপর “Settings”-এ যান। 

ধাপ 1

“Privacy and Security”-েত িগেয় “Clear Browsing Data” 
িনবর্াচন করন।

ধাপ 2

“Clear Data” িনবর্াচন করন।

ধাপ 3

1

2

1
2

1

িকভােব কয্াশ পির�ার করেত হয় 6
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1

2

আপনার ওেয়ব �াউজােরর উপেরর ডানিদেকর েকাণার িতনিট 
িব�েুত ি�ক কের “New incognito window” িনবর্াচন করন। 
আপনার �াউজার একিট নতুন উইে�া খুলেব।

ধাপ 1

িকভােব Incognito েমাড সি�য় করেত হয় 7
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একিট নতুন গগল ে�াম উইে�া খুলুন, উপেরর ডানিদেকর েকাণার 
িতনিট িব�েুত ি�ক করন, এবং তারপর “Settings”-এ যান। 

ধাপ 1

“Privacy and Security”-এ যান এবং তারপর “Site Settings” 
িনবর্াচন করন।

ধাপ 2

“Pop-up and Redirects” িনবর্াচন করন। বাটনিটেত চাপ িদন 
যােত এিট নীল হয় এবং এিটর �য্াটাস “Blocked” েথেক
“Allowed” হয়।

ধাপ 3

1

2

1

2

1

2

3

িকভােব পপ-আপ �কার িনি�য় করেত হয় 8
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�েয়াজনীয় সকল নিথপ� অবশয্ই েপাটর্ ােল আপেলাড 
করেত হেব। েপাটর্ ােল আপেলাড করার সময়, নিথপ�গেলা 
অবশয্ই ��, েসাজা থাকেত হেব এবং িব� সৃি�কারী 
েকােনা বয্াক�াউ� থাকেত পারেব না। 

নিথপ� আপেলাড করার জনয্ গর�পূণর্ িবষয়াবলী:
• সকল নিথ অবশয্ই PDF ফরময্ােট জমা িদেত হেব

(সরকার কতৃর্ ক ইসুয্কৃত আইিড PDF বা JPEG 
ফরময্ােট জমা েদওয়া েযেত পাের)।

• ফাইেলর আকার অবশয্ই 15 েমগাবাইেটর কম হেত হেব।

• ফাইেলর নােম েকােনা িবেশষ িচ� থাকেত পারেব না 
(!@#$%^&*()_+)।

• যিদ আপনার ফাইল পাসওয়াডর্  িদেয় সুরি�ত থােক, 
তেব এেত �েবশ করার জনয্ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন 
হেব।

�য্ানার েনই?
আমরা একিট ি� েমাবাইল �য্ািনং অয্াপ ডাউনেলাড কের বয্বহার 
করার পরামশর্ িদি�।

!

Genius Scan
অয্াপল | ডাউনেলাড করেত এখান ি�ক 
করন
অয্া�েয়ড | ডাউনেলাড করেত এখােন 
ি�ক করন

Adobe Scan
অয্াপল | ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক 
করন
অয্া�েয়ড | ডাউনেলাড করেত এখােন 
ি�ক করন

সিঠক: 
নিথ �� এবং েসাজা 
আেছ।

ভুল: 
1. নিথগেলা েসাজা নয়।
2. নিথ একিট উইে�ার সামেন আেছ 

(বয্াক�াউ� �� নয়) এবং 
ছিবেত একিট হাত েদখা যাে�।

পরামশর্ #2
আপনার নিথপ� ��ত করন
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https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


অন�ুহ কের িনি�ত করন েয, আপিন আেবদেন একিট 
কাযর্কর ইেমইল িঠকানা বয্বহার করেছন এবং তার 
বানান সিঠক আেছ। আপনার আেবদেনর জনয্ আপেডট ও 
অিতির� িনেদর্শনা আপনার �দত্ত ইেমইল িঠকানায় পাঠােনা 
হেব। 

আপিন যিদ েকােনা ভুল বা অকাযর্কর ইেমইল িঠকানা 
বয্বহার কের থােকন, তেব নতুন আেরকিট আেবদন জমা 
েদেবন না। একািধক আেবদন জমা েদওয়া বা েকােনা 
অকাযর্কর ইেমইল িঠকানা বয্বহার করা হেল তা স�াবয্ 
�তারণা িহেসেব শনা� করা হেব এবং তা আপনার আেবদন 
পযর্ােলাচনা �ি�য়ােক বাধা�� করেব। 

ইেমইল িঠকানা কাযর্কর নয়
িন�িলিখত ইেমইল িঠকানাগেলা আমােদর িসে�েম গৃহীত বা �ীকৃত 
হেব না:

info@ িদেয় শর করা ইেমইলগেলা 
উদাহরণ: info@mycompany.com

@contact.com বা @noreply.com িদেয় েশষ হওয়া ইেমইলগেলা
উদাহরণ: mycompany@contact.com 
Example: mycompany@noreply.com

!

পরামশর্ #3
একিট কাযর্কর ইেমইল িঠকানা বয্বহার করন
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আেবদন �ি�য়ার সময়, আপনােক আপনার বয্বসা�িত�ােনর 
জনয্ একিট নথর্ আেমিরকান ই�াি� �ািসিফেকশন িসে�ম 
বা NAICS েকাড বয্বহার করেত হেব।

NAICS েকাড িসে�ম েফডােরল পিরসংখয্ান সং�াগেলা 
মািকর্ ন অথর্নীিতর সােথ স�িকর্ ত পিরসংখয্ান সংি�� েডটা 
সং�হ, িবে�ষণ ও �কােশর জনয্ বয্বহার কের।

আপনার NAICS েকাডিট �-িনধর্ািরত (Self-assigned) 
এবং আপনার বয্বসার �াথিমক কাযর্�েমর জনয্ আপনার 
িনজ� মূলয্ায়েনর উপর িভিত্ত কের তা েদওয়া হয়।

আপনার NAICS েকাড েপেত, িভিজট করন: 
https://www.naics.com/search/

পরামশর্ #4
আপনার NAICS েকাড খঁুেজ িনন
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এই কমর্সূচীিট LMI েছাট বয্বসা�িত�ানগেলােক অ�ািধকার 
িদেয় থােক।

“LMI েছাট বয্বসা�িত�ান” বলেত এমন েছাট 
বয্বসা�িত�ানেক েবাঝায় যা েকােনা সমী�া ে�� েথেক 
পিরচািলত হয় এবং যা যু�রাে�র হাউিজং অয্া� আরবান 
েডেভলপেম� (HUD) িবভাগ কতৃর্ ক ��-েথেক-মাঝাির 
আেয়র �িত�ান িহেসেব িচি�ত হয়। LMI (��-েথেক-
মাঝাির আয়) কিমউিনিট হেলা যু�রাে�র একিট সমী�া 
ে��, েযখােন মধয্বত� পািরবািরক আয় (Median Family 
Income) েমে�া অ�েলর মধয্বত� পািরবািরক আেয়র 
(েমে�া অ�েলর ে��গেলার জনয্) 80%-এর কম, যা 
যু�রাে�র হাউিজং অয্া� আরবান েডেভলপেম� িবভাগ 
কতৃর্ ক িনধর্ারণ করা হেয়েছ।

আপনার বয্বসা�িত�ানিট NYC �ল িবজেনস সািভর্ েসস 
কতৃর্ ক িনিদর্� করা েকােনা অনুেমািদত LMI অ�েল অবি�ত 
িক না তা েদখেত িভিজট করন: 
https://covidresilience.nyc/lmi-map/

পরামশর্ #5
আপনার LMI অব�ান িনি�ত করন।
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আমােদর পুেরা ওেয়বসাইট ও ওেয়ব অয্াি�েকশন �ি�য়ািট 
িন�িলিখত ভাষাগেলােত অনুবাদ করা যােব:
• আরিব
• বাংলা
• চীনা (মা�ািরন)
• ে��
• েহিশয়ান ি�ওল
• েকািরয়ান
• েপািলশ
• রািশয়ান
• ে�নীয়
• উদুর্

গর�পূণর্ টীকা: আেবদনিট স�ূণর্ করেত ইংেরিজ ছাড়া অনয্ 
ভাষায় সহায়তার জনয্ অনু�হ কের আমােদর কল েস�াের  
888-959-6471 ন�ের েযাগােযাগ করন

অনুবােদর টুলিট আপনার ওেয়ব �াউজােরর উপেরর ডান 
েকাণায় পাওয়া যােব।

পরামশর্ #6
অনবুােদর টুলিট বয্বহার করন আপনার পছে�র 

ভাষা িনবর্াচন করন।

আপনার পছে�র 
ভাষা িনবর্াচন করন।
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আমােদর ওেয়বসাইেটর পিরেষবাসমহূ েযন �িতব�ী েলাকজন 
বয্বহার করেত পােরন তা িনি�ত করেত এেত একিট �েবশ 
করার িফচারও রেয়েছ, যা েকােনা সীমাব�তা ছাড়াই, 
�িতব�ী েলাকজেনর জনয্ ওেয়বসাইটিটর বয্বহার ও 
�েবশেক আরও সহজ কেরেছ।

covidresilience.nyc সাইটিট UserWay’s Web 
Accessibility Widget বয্বহােরর সুেযাগ িদে�, যা একিট 
িনেবিদত অিভগময্তার সাভর্ ার �ারা পিরচািলত। 
careliefgrant.com অিভগময্তার েমনুয্িট েপেজর েকাণায় 
থাকা অিভগময্তা েমনুয্েত ি�ক করার মাধয্েম সি�য় করা 
যােব। অিভগময্তা েমনুয্িট ি�গার করার পের, এিট 
স�ূণর্ভােব েলাড হেত অনু�হ কের িকছু�ণ অেপ�া করন।

পরামশর্ #7
�েবশ করার িফচারিট (Accessibility Feature) বয্বহার করন

অিভগময্তা েমনযু্িট েদখােত 
ি�ক করন।
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ধােপ ধােপ
আেবদেনর িনেদর্ িশকা
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কী তথয্ লাগেব?
• নােমর �থম অংশ
• নােমর েশষাংশ
• ইেমইল1
• েফান ন�র
• আইনগত বয্বসািয়ক নাম
• বয্বসার িজপ েকাড:
• পছ�সই ভাষা2
• আপিন কীভােব আমােদর বয্াপাের শেনেছন?3

SMS/েট�ট নীিতমালা
আপনার আেবদেনর অব�ার সবর্েশষ তথয্ এসএমএস েট�েটর মাধয্েম 
েদওয়া হেত পাের। SMS/েট�েটর মাধয্েম আপেডট েপেত অনু�হ কের 
SMS/েট�ট স�িকর্ ত নীিতমালা পড়ার পের বা�িটেত িটক িচ� িদেয় 
স�িত িদন।

1. আপিন িনয়িমতভােব ইনব� েচক কেরন এবং আেবদন �ি�য়া স�� না হওয়া পযর্� তােত 
�েবশািধকার থাকেব এমন একিট ইেমইল িঠকানা আপনােক অবশয্ই িদেত হেব। Lendistry 
েথেক �দত্ত সকল আপেডট ও অিতির� অনুেরাধগেলা এখােন �দত্ত ইেমইল িঠকানায় পাঠােনা 
হেব।

2. পছ�সই ভাষা িনবর্াচনিট �াহক সহায়তার জনয্ বয্বহৃত হয়, েযন Lendistry আরও 
ভােলাভােব আেবদনকারীেদরেক সহায়তা িদেত পাের। 

3. আপনার িনবাচনিট আপনার আেবদন পযর্ােলাচনা �ি�য়ােক �ভািবত করেব না।

অনেু�দ 1: 
চলুন আপনার আেবদন শর করা যাক 
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কী তথয্ লাগেব?
• মািলেকর নােমর �থম অংশ
• মািলেকর নােমর েশষ অংশ
• মািলেকর ইেমইল িঠকানা
• মািলেকর েসল েফান
• মািলেকর িঠকানা, িসিট, ে�ট, িজপ েকাড এবং কাউি�1

• মািলেকর জ� তািরখ
• মািলেকর েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র (অথবা বয্ি�গত করদাতা 

শনা�কারী ন�র)2

• মািলকানার %

শতর্ াবলী
আপিন শতর্ াবলী পেড়েছন এবং স�ত হেয়েছন তা �দশর্ন করেত ব�িটেত 
িটক িদন। আপনার অনুদান আেবদন িনেয় এিগেয় যাওয়ার জনয্ 
আপনােক অবশয্ই স�ত হেত হেব। 

1. অনু�হ কের েকােনা িপও ব� িলখেবন না।
2. এই সফট ে�িডট পুেলর উে�শয্ হেলা অিফস অফ ফেরন অয্ােসটস কে�াল (OFAC)-এর 

তািলকার সােথ আপনার পিরচয় যাচাই কের েদখা এবং কমর্সূচীর শ�তা িনি�ত করা।

অনেু�দ 2: 
মািলেকর তথয্াবলী

শতর্ াবলীেত স�ত হেত বে� 
িটক িচ� িদন।
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কী তথয্ লাগেব?
• আইনগত বয্বসািয়ক নাম
• ডুইং িবজেনস এজ/”DBA” (যিদ েকােনা DBA �েযাজয্ না হয় 

তেব NONE টাইপ করন)
• বয্বসার EIN (অথবা EIN েনই এমন একক ��ািধকারীেদর জনয্ 

SSN/ITIN)
• বয্বসািয়ক েফান #
• বয্বসার �কার 
• িনগম (Incorporation) বা গঠেনর অব�া
• বয্বসািয়ক িঠকানা (েপাঃ অঃ ব� অনুেমািদত নয়)
• বয্বসািয়ক বােরৗ
• অব�ােনর �কার
• বয্বসা �িতি�ত হওয়ার তািরখ
• বয্বসািয়ক ওেয়বসাইট (েকােনা ওেয়বসাইট না থাকেল NONE.COM 

টাইপ করন)
• বয্বসািয়ক পযর্ায়

অনেু�দ 3: 
বয্বসািয়ক তথয্
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কী তথয্ লাগেব?
• অনুদােনর উে�শয্ 
• অনুদােনর উপযু�তার পিরমাণ (গর�পণূর্ টীকা: এই অনদুােন �িতিট 

উপয�ু আেবদনকারীর জনয্ $10,000 পিরমাণ িনিদর্ � রেয়েছ।)
• 2019 সােলর বািষর্ক েমাট আয় (এিট অবশয্ই আপনার আয়কর

িরটােনর্র সােথ িমলেত হেব)
• এই অনুদানিট িক নতুন চাকুরী সৃি� করেব?
• 2020 সােল �ায়ী, পূণর্কালীন কম�র সংখয্া1
• 2020 সােল �ায়ী, খ�কালীন কম�র সংখয্া1
• 2020 সােল অ�ায়ী, পূণর্কালীন কম�র সংখয্া1
• 2020 সােল অ�ায়ী, খ�কালীন কম�র সংখয্া1
• 2020 সােল সৃ� চাকুরীর সংখয্া1
• 2020 সােল িটেক থাকা চাকুরীর সংখয্া1

1েযসকল বয্বসােয়র মািলক বয্বসােয়র েবতনভু� কমর্চারী এবং W-2 েপেয় থােকন, তেব 
তােদরেক অবশয্ই কমর্চারীর সংখয্ার মেধয্ অ�ভুর্ � করেত হেব।

অনেু�দ 4: 
আমরা কীভােব আপনােক সহায়তা করেত পাির?
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কী তথ� লাগেব?
• আপনার �াহকেদর ধরন কী?

o B2B: বয্বসা েথেক বয্বসা (Business-to-Business) 
েকা�ািনিট অনয্ানয্ বয্বসা �িত�ােন পিরেষবা বা পণয্ সরবরাহ 
কের

o B2C: বয্বসা েথেক েভা�া (Business to Consumer)
েকা�ািন সরাসির �ত� েভা�ার কােছ িবি� কের

• আপনার িকেসর বয্বসা? 
• এিট েকান ধরেনর বয্বসা?
• NAICS েকাড (আপনার NAICS েকাড েপেত সাহােযয্র জনয্, িভিজট 

করন: https://www.naics.com/search/ বা এই িনেদর্ িশকার 11শ 
পৃ�া েদখুন।)

• নারী-মািলকানাধীন বয্বসা? 1

• বয়�–েলােকর-মািলকানাধীন বয্বসা? 1

• �িতব�ী? 1

• জািত? 1

• নৃতাি�ক পিরচয়? 1

• �া�াইিজ? 1

• �ামীণ? 1

1উত্তর িদেল তা উপযু�তার উপর �ভাব েফলেব না।

অনেু�দ 5: 
বয্বসােয়র জনত�
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1. 2019 েথেক 2020-এর মেধয্ আপনার বয্বসার আয় িক কমপে� 25% �াস 
েপেয়েছ?

• যিদ হয্াঁ হয়: আপনােক অবশয্ই এমন নিথপ� �দান করেত হেব েযগেলা 
েদখায় েয 2019 েথেক 2020 পযর্� আয় �াস েপেয়েছ। আপিন সম� 
বছর বা ৈ�মািসক িভিত্তেত এই নিথ �দান করেত পােরন। 2019 ও 
2020 সােলর জনয্ আপিন িক বািষর্ক না ৈ�মািসক িভিত্তক আিথর্ক 
�িতেবদন জমা েদেবন অন�ুহ কের তা িনেদর্শ করন।

2. 2019 সােলর বািষর্ক েমাট আয় (Gross Receipts)? (এিট আপনার আয়কর 
িরটােনর্র সােথ িমলেত হেব)

3. 2020 সােল বািষর্ক েমাট আয় (Gross Receipts)? (এিট আপনার আয়কর
িরটােনর্র সােথ িমলেত হেব)

4. 2019 সােল আপিন কতমাস বয্বসা চািলেয়িছেলন?
5. আপনার বয্বসা িক 2020 সােল লাভজনক িছল?
6. আপনার বয্বসািট িক চাকুরীরত অব�ায় িবকলা� হওয়া েকােনা বয়� েলােকর?
7. আপনার বয্বসা িক সমবােয়র মািলকানাধীন?
8. আপনার বয্বসা িক িন�িলিখত েকােনা একিট খােতর: িশ�কলা, িচত্তিবেনাদন, 

িবেনাদন, খাদয্ পিরেষবা বা বাস�ান?
9. আপনােক িক েকােনা NYC িবজেনস সিলউশন েস�ার সহায়তা কেরেছ?
10. আপনার বয্বসা িক অিভবাসীর মািলকানাধীন?
11. আপিন িক আপনার বয্বসার জনয্ অনয্ েকােনা েকািভড সং�া� �াণ তহিবেলর 

জনয্ আেবদন কেরেছন?
12. আপনার বয্বসা িক বতর্ মােন NYC-েত পিরচািলত হে� (েযখােন NYC-র 

পাঁচিট বােরৗ অ�ভুর্ �): �ং�, �কিলন, ময্ানহাটান, কুইনস এবং �য্ােটন 
আইলয্া�?

অনেু�দ 6: 
তথয্ �কাশকারী ��সমূহ
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আেবদেনর েশেষ আপনার কােছ দিুট িবক� থাকেব:

িবক� 1: অবয্াহত রাখুন ও আপনার আেবদন জমা িদন
�দত্ত তথয্ েয সিঠক এবং িনেচর �পডাউন েথেক “YES” িনবর্াচন 
করার পের “Continue” ি�ক করার মাধয্েম আপিন আপনার আেবদনিট 
েয জমা িদেত চাে�ন তা িনি�ত করন। 

অন�ুহ কের মেন রাখেবন, আপিন যখন “Continue”-েত ি�ক 
করেবন, তখন আপিন আর আপনার উত্তরগেলা স�াদনা করেত 
পারেবন না। আপিন যখন আপনার আেবদনিট জমা েদেবন, তখন 
আপিন আরও িনেদর্ শনা সহ একিট িনি�তকরণ েমেসজ পােবন।

িবক� 2: আপনার আেবদন সংর�ণ করন এবং পের েশষ করন
আপিন যিদ পের আপনার আেবদনিট স�াদনা বা স�ূণর্ করেত চান, 
তেব িনেচর �পডাউন েথেক “NO” িনবর্াচন কের “Save & Continue 
Later”-এ ি�ক করন। 

অন�ুহ কের েপাটর্ ােল বয্বহােরর জনয্ আপনার ইউজারেনম ও 
অ�ায়ী পাসওয়াডর্  েপেত আপনার ইেমইল েদখুন। আপিন েসখােন সাইন 
ইন কের আপনার আেবদন েশষ করেত পারেবন।

জমা েদওয়া:
অবয্াহত রাখুন ও জমা িদন বা সংর�ণ করন এবং পের েশষ করন

!

!
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সি�য় করন আপনার
েপাটর্ ােলর অয্াকাউ�
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আপনার অনলাইেন আেবদেনর "চলুন আপনার আেবদন শর করা
যাক" েসকশেন আপিন েয ইেমইল িঠকানািট িলেখেছন েসখােন আপনার 
েপাটর্ াল অয্াকাউ� সি�য় করার একিট ইউজারেনম ও পাসওয়াডর্  
পাঠােনা হেব। 

আেবদেন একিট কাযর্কর ও সিঠক বানান সহ ইেমইল িঠকানা 
বয্বহার করা খুবই গর�পণূর্। আপিন যিদ এই ইেমলিট আপনার 
ইনবে� না েদেখন তাহেল অনু�হ কের �াটার, জা� ও �য্াম 
েফা�ারগেলাও পরী�া করন।

আপনার েপাটর্ ােলর অয্াকাউ� সি�য় করন:
আপনার িনধর্ািরত ইউজারেনম ও পাসওয়াডর্  বয্বহার করন

হাই েজন,

NYC �ল িবজেনস েরিজিলেয়� �াে�র জনয্ আেবদন করায় 
আপনােক ধনয্বাদ।

আমােদর েপাটর্ ােল আপনার নতুন অয্াকাউ�িট সি�য় করেত 
অন�ুহ কের িনেচ �দত্ত ইউজারেনম ও পাসওয়াডর্  বয্বহার করন।

অিতির� তথয্ েযাগ করেত ও �েয়াজনীয় নিথপ� আপেলাড করেত 
আপনােক েপাটর্ ােল লগ ইন করেত হেব।

নতুন ইউজারেনম ও পাসওয়াডর্ :
ইউজারেনম: myapplication@yopmail.com
পাসওয়াডর্ : NLKDJdjskfsd89
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েপাটর্ ােল আপিন িন�িলিখত কাজগেলা করেত স�ম হেবন:
• অস�ূণর্ আেবদন জমা িদেত; 
• নিথপ� আপেলাড করেত; 
• আপনার বয্াংেকর তথয্ সংযু� করেত; এবং
• অব�ার আপেডট পরী�া করেত।

সাইন ইন হওয়ার পের, আপিনআপনারআেবদেনর এক�ট
সারসংে�প ওঅব�া েদখেত পােবন। 

�েয়াজনীয় নিথপ�আপেলাড করা ওআপনার ব�াংেকর তথ�
সংযু� করা চািলেয় েযেত, “Upload Documents & Bank Info”-এ
ি�কক�ন।

Lendistry-র েপাটর্ াল:
যা জানা �েয়াজন

1

2
3

4

1. #DIR (আেবদন ন�র)—�াহক 
পিরেষবায় েযাগােযাগ করার সময় 
আপনার আেবদেনর স�ূ িহেসেব এই 
ন�রিট বয্বহার করন। 

2. অনদুান কমর্সচূী, যার জনয্ আপিন 
আেবদন কেরেছন।

3. আপনার আেবদেনর অব�া।

4. অনদুােনর পিরমাণ। ��বয্: এই 
অনদুােন �িতিট উপয�ু
আেবদনকারীর জনয্ $10,000
পিরমাণ িনিদর্ � রেয়েছ। 
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আপিন শর করার পূেবর্, আপনার নিথগেলা সিঠকভােব আপেলাড করা 
িনি�ত করেত অনু�হ কের িন�িলিখত িবষয়গেলা পযর্ােলাচনা করন:
• *(লাল): আেবদন করার জনয্ �েয়াজনীয় িহেসেব িনেদর্শ কের
• *(নীল): েসসকল নিথপ� িনেদর্শ কের, েযগেলা আপনার ফাইল 

পযর্ােলাচনা করার ে�ে� চাওয়া হেত পাের।
• েকােনা ডকুেম� যিদ আপনার বয্বসার জনয্ �েযাজয্ না হয় তাহেল 

N/A িচি�ত বে� িটক িচ� িদন। 
• অনু�হ কের মেন রাখেবন, আেবদনকারীেক অবশয্ই 2019 েথেক 

2020 সােল আয় �াস পাওয়ার িবষয়িট �দশর্ন কের এমন নিথ 
�দান করেত হেব। আপিন 2020 সােল আপনার বয্াবসার টয্া� 
িরটানর্ আপেলাড কের সম� বছেরর জনয্ অথবা 2019 ও 2020
সােলর ৈ�মািসক িভিত্তক আিথর্ক িববরণী আপেলাড কের এই নিথ 
�দান করেত পােরন।

• সকল নিথ অবশয্ই PDF ফরময্ােট জমা িদেত হেব (সরকার কতৃর্ ক 
ইসুয্কৃত আপনার আইিড JPEG ফরময্ােট জমা েদওয়া েযেত পাের)।

• PDF ফাইেলর আকার অবশয্ই 15 েমগাবাইেটর কম হেত হেব।
• ফাইেলর নােম েকােনা িবেশষ িচ� বয্বহার করেবন না (েযমন 

~!@#$%^&*()_+)। আমােদর েপাটর্ াল ে�শাল কয্াের�ার শনা� 
করেব না।

• আপনার নিথিট পাসওয়াডর্  িদেয় সুরি�ত থাকেল, আপনােক তা 
েপাটর্ ােল িলখেত হেব। 

নিথ আপেলাড করা: 
আপিন শর করার আেগ

!
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1. নিথর একিট �কার িনবর্াচন করন এবং একিট ফাইল আপেলাড 
করেত িন�মুখী তীরিটেত (  ) ি�ক করন।

2. আপনার িডভাইেস ফাইলিট শনা� করেত "Browse"-এ ি�ক 
করন। 

3. পাসওয়াডর্  (�েযাজয্ হেল):
• আপনার নিথিট পাসওয়াডর্  িদেয় সুরি�ত থাকেল, �প-ডাউন 

েমনুয্ েথেক YES িনবর্াচন কের পাসওয়াডর্ িট িলখুন।
• আপনার নিথিট পাসওয়াডর্  িদেয় সরুি�ত না থাকেল, �প-

ডাউন েমনুয্ েথেক NO িনবর্াচন করন এবং পাসওয়াডর্  
িফ�িট খািল েরেখ িদন। 

4. ফাইলিট েপাটর্ ােল আপেলাড করেত “Upload Documents”-এ ি�ক 
করন।

নিথর �য্াটাস PENDING েথেক 
COMPLETED-এ পিরবিতর্ ত হেব।

সকল আেবদনকারীেক যত �ত স�ব এবং 14 কমর্িদবেসর মেধয্ �েয়াজনীয় 
নিথপ� আপেলাড করেত উৎসািহত করা হে�।

েযভােব
নিথপ� আপেলাড করেবন

1

2

3

4

>1

2

3

4

PENDING

COMPLETED
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গর�পণূর্ টীকা: অবিলখন �ি�য়ার অংশ িহেসেব উপযু�তার 
ৈবধতা িনি�ত করেত Lendistry অিতির� সহায়ক নিথপে�র জনয্ 
অনুেরাধ করেত পাের, যার মেধয্ রেয়েছ, তেব শধু এগেলােতই 
সীমাব� নয়: বয্বসািয়ক লাইেস�/অনুেমাদন, বয্বসা �িত�ান গঠেনর 
নিথপ� এবং/অথবা শনা�করেণর জনয্ অনয্ েকােনা নিথ।

1. স�ণূর্ করা ও িনবর্াহ করা আেবদেনর সতয্ায়ন

2. কাযর্কর, সরকার কতৃর্ ক ইসযু্কৃত আইিড

3. 2019 সােলর স�ণূর্ পরূণকৃত বয্বসািয়ক টয্া� িরটানর্

�েয়াজনীয়
নিথপ�

4. 2019 েথেক 2020-এ আয় �াস পাওয়ার �মাণ 
• 2020 সােলর স�ূণর্ পূরণকৃত বয্বসািয়ক টয্া� িরটানর্ 

*অথবা* 2019 ও 2020 উভয় বছেরর তুলনােযাগয্ 
ৈ�মািসক আিথর্ক তথয্ (অথর্াৎ, �িত বছেরর একই 
ৈ�মািসেকর তথয্)

5. স�ণূর্ করা ও �া�িরত W-9 ফমর্

6. বািষর্ক রাজ� (েরিভিনউ) যিদ শধু $3 িমিলয়েনর অিধক হয়: 
ফমর্ NYS-45

29

!

ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক করন!
ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক করন!

ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক করন!

NYC েছাট বয্বসা 
েরিজিলেয়� �া�

https://covidresilience.nyc/#grant-application-attestation
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.tax.ny.gov/pdf/current_forms/wt/nys45_fill_in.pdf
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আেবদন �ি�য়ার অংশ িহেসেব, আপনােক ওেয়ব অয্াি�েকশেন �দত্ত 
আপনার তেথয্র ও সহায়ক নিথপে�র সতয্তা ও িনভুর্ লতা একিট 
আেবদন সতয্ায়ন �া�র করার মাধয্েম িনেজই �তয্য়ন করেত হেব। 

আপিন ডাউনেলাড ও স�� করার জনয্ আেবদেনর সতয্ায়নিট 
ইেলক�িনক আকাের উপলভয্ হেব। 

এই অনুদান �ি�য়ায় �া�িরত আেবদেনর সতয্ায়নিট একিট আবশয্ক 
নিথ এবং তা েপাটর্ ােল আপেলাড করেত হেব।

আপিন দইুভােব আেবদেনর সতয্ায়নিট স�� করেত পারেবন:
1. ডাউনেলাড কের ইেলক�িনক উপােয় সনদপ�িট �া�র করেত 

পারেবন, অথবা
2. ফমর্িট ি�� কের হােত হােত পূরণ করন।

িকভােব
অনদুান আেবদেনর সতয্ায়ন ডাউনেলাড ও স�� করেত হয়

ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক করন!
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আপনার িডভাইেস আেবদেনর সতয্ায়নিট ডাউনেলাড ও সংর�ণ 
করেত ডাউনেলাড    আইকনিটেত ি�ক করন।

ধাপ 1

আপনার িডভাইেস আেবদেনর সতয্ায়নিটর অব�ান িচি�ত করন 
এবং েসখান েথেক ফাইলিট খুলুন। আপনার আেবদেনর সনদপ�িটর 
িপিডএফ ফাইল িহেসেব খুলেব। 

ধাপ 2

ইেলক�িনক ফমর্িট পূরণ কের �া�র করন এবং তারপর File > 
Save-এ িগেয় বা আপনার কী-েবােডর্  CTRL+S েচেপ পুনরায় 
ফাইলিট সংর�ণ করন।

ধাপ 3

NYC েছাট বয্বসা 
েরিজিলেয়� �া�

1 2ডাউনেলাড করন। সংর�ণ করন।

আেবদন �ি�য়ার সময় পূরণকৃত আেবদেনর সতয্ায়নিট েপাটর্ ােল 
আপেলাড করন। 

ধাপ 4

িকভােব ইেলক�িনক উপােয় ফমর্িট স�� করেত হয় 31



ি��ার      আইকনিটেত ি�ক কের আেবদেনর সতয্ায়নিট ি�� 
করন।

ধাপ 1

গাঢ় কািলর কলম ও পাঠেযাগয্ হােতর েলখার মাধয্েম আেবদেনর 
সতয্ায়নিট পূরণ করন।

ধাপ 2

NYC েছাট বয্বসা 
েরিজিলেয়� �া�

পূণর্ করা আেবদেনর সতয্ায়নিট �য্ান কের েপাটর্ ােল আপেলাড 
করন।

ধাপ 3

িকভােব হােত ফমর্িট পরূণ করেত হয় 32
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যিদ অনুদান ম�রু করা হয়, তেব আপনােক আপনার টয্া� িরটােনর্ 
অনুদােনর িবষয়িট িরেপাটর্  করেত হেব। আপনােক অনুদােনর জনয্ 
টয্াে�র তেথয্র সােথ ফমর্ W-9 �দান করেত হেব। আপনার সিঠক 
করদাতা শনা�কারী ন�র (TIN) �দান করেত ফমর্ W-9 বয্বহার 
করন। 
ফমর্ W-9-এর সিঠক পিরমাজর্ না

পরবত� িতনিট (3) পৃ�ায় িকভােব �িত লাইেন ফমর্ W-9 পূরণ 
করেত হয় তা েদখােনা হেব।

িবক� িহেসেব, িকভােব ফমর্ পূরণ করেত হয় তার একিট িভিডও 
িটউেটািরয়াল এখােন IRS ওেয়বসাইেট রেয়েছ: 
https://www.irsvideos.gov/Individual/Resources/HowToComplete
FormW-9

িকভােব 
ফমর্ W-9 পরূণ করেত হয় 

ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক করন!
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লাইন 1: নাম
• ফমর্ W-9-এর লাইন 1-এ আপনার নাম জানেত চাওয়া হয়। 

আপিন যিদ একক ��ািধকারী েকােনা �িত�ান চালান, তেব 
আপনােক আপনার নাম িলখেত হেব।

• লাইন 1-এ �দত্ত নামিট অবশয্ই আপনার TIN-এর স�ৃ� IRS-
এর নােমর অনুরপ হেত হেব।

• লাইন 1-এর নামিট কখেনাই একিট িডজিরগােডর্ ড এ�ইিট হেত 
পারেব না - একিট একক মািলকানাধীন LLC।
o যিদ এক সদেসয্র েকােনা LLC-ও একিট িডজিরগােডর্ ড 

এ�ইিট হয়, তেব �থম মািলেকর নাম িদন, যা 
িডজিরগােডর্ ড এ�ইিট নয়।

লাইন 2: বয্বসার নাম
যিদ আপনার একিট বয্বসািয়ক নাম, ে�ড নাম থােক, তেব নােম বা 
িডজিরগােডর্ ড এ�ইিটর নােম বয্বসা করার ে�ে� তা আপিন লাইন 
2-এ বয্বসািয়ক নােম িলখেত পােরন।

লাইন 3: েফডােরল টয্া� �ািসিফেকশন
শধু একিট ব� িনবর্াচন করন। লাইন 1-এ েয বয্ি�র নাম েলখা 
হেয়েছ তার জনয্ যু�রাে�র েফডােরল টয্া� �ািসিফেকশেনর জনয্ 
উপযু� বে� িটক িচ� িদন।

িকভােব 
ফমর্ W-9 পরূণ করেত হয় 

লাইন 1

লাইন 2

লাইন 3
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লাইন 4: অবয্াহিত
• অবয্াহিতর েকাডগেলা েসসকল েপেমে�র জনয্, েযগেলা বয্াকআপ 

িহেসেব আটেক রাখা েথেক অবয্াহিত�া�।

• সাধারণত, বয্ি�গণ বয্াকআপ িহেসেব আটেক রাখা েথেক 
অবয্াহিত�া� নন। িকছু িনিদর্� েপেমে�র জনয্ কেপর্ােরশনগেলা 
বয্াকআপ িহেসেব আটেক রাখা েথেক অবয্াহিত�া�, েযমন িকছু 
বয্িত�ম সহ সুদ ও লভয্াংশ। তেব, িন�িলিখত েপেমে�র ে�ে� 
কেপর্ােরশনগেলা বয্াকআপ িহেসেব আটেক রাখা েথেক অবয্াহিত�া� 
নয়: অয্াটিনর্র িফ বা অয্াটিনর্েক �দত্ত েমাট আয়, িচিকৎসা বা 
�া�য্ েসবা পিরেষবা �দােনর িফ এবং েপেম� কাডর্  বা তৃতীয়-
পে�র েনটওয়াকর্  েলনেদন স�িকর্ ত িফ।

• যিদ আপিন মেন কেরন েয আপনার বয্বসা স�াবয্ বয্াকআপ 
িহেসেব আটেক রাখা েথেক অবয্াহিত�া�, তেব উপযু� েকােডর 
জনয্ ফমর্ W-9-এর সােথ �দত্ত িনেদর্শনা েদখুন।

িকভােব 
ফমর্ W-9 পরূণ করেত হয় 

লাইন 4
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লাইন 5 ও 6: িঠকানা
• লাইন 5-এ আপনার িঠকানা িলখুন। আপিন যিদ অনুেরাধকারীেক 

ইেতামেধয্ই িঠকানা িদেয় থােকন এবং এিট একিট নতুন িঠকানা 
হয়, তেব উপের “new” িলখুন।

• যিদ আপিন েদেখন েয, অনুেরাধকারী আপনার বয্বসার জনয্ ভুল 
িঠকানা বা TIN বয্বহার করেছ, তেব যথাশী� স�ব 
অনুেরাধকারীেক তা অবিহত করন এবং সিঠক তথয্ িদন।

• লাইন 6-এ আপনার শহর, ে�ট ও িজপ িলখুন।

লাইন 7: অয্াকাউ� ন�র
লাইন 7 ঐি�ক িকছু িকছু বয্বসা�িত�ােনর একিট েভ�েরর সােথ 
একািধক অয্াকাউ� থােক এবং এই W-9 েকান অয্াকাউে�র সােথ 
যু� তা িনিদর্� করেত এই লাইনিট েদওয়া হেয়েছ।

িকভােব 
ফমর্ W-9 পরূণ করেত হয় 

লাইন 5

লাইন 6

লাইন 7
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আপনার বয্াংিকং-এর তথয্ �েয়াজন েকেনা?
যিদ তহিবল েদওয়ার জনয্ আপনােক অনুেমাদন করা হয়, তেব
আপনােক Plaid বয্বহার কের Lendistry-র েপাটর্ াল-এ আপনার 
বয্বসার বয্াংিকং অয্াকাউ� সংযু� করার অনুেরাধ করা হেব; Plaid 
হেলা একিট তৃতীয়-পে�র �যুি� েকা�ািন যা আমােদরেক আপনার 
বয্াংক বা ে�িডট ইউিনয়ন েথেক অয্াকাউে�র তথয্ Lendistry-র 
েপাটর্ ােলর মেতা েকােনা অয্ােপ যাচাই করার সুেযাগ িদেয় থােক। যিদ 
আপনার বয্াংিকং �িত�ানিট Plaid-এর মাধয্েম উপলভয্ না থােক তেব 
যাচাইকরেণর িবক� প�িতও উপলভয্ রেয়েছ। 

তৃতীয় প�িট আপনার অনুমিত বয্তীত আপনার বয্ি�গত তথয্ েশয়ার 
কের না এবং বাইেরর েকা�ািনর কােছ িব�য় বা ভাড়া েদয় না। 
Lendistry শধু আপনার বয্াংক ে�টেম� যাচাই করেত এই �যুি� 
বয্বহার কের। 

গর�পণূর্ টীকা
সকল আেবদনকারীেক একিট বয্বসািয়ক বয্াংিকং অয্াকাউ�
বয্বহার করেত হেব। আপনার বয্বসািট যিদ েকােনা একক 
��ািধকারী হয় তাহেলও বয্াংক অয্াকাউ�িট অবশয্ই একিট 
িবজেনস েচিকং অয্াকাউ� হেত হেব এবং আপনার নাম বা DBA-এর 
সােথ িমল থাকেত হেব।

আপনার 
বয্াংেকর তথয্ সংয�ু করা

!
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িকভােব আপনার বয্বসািয়ক বয্াংক অয্াকাউ� িলংক করেত হয়
আপনার বয্াংেকর তথয্ সংযু� করা একিট দইু ধাপ িবিশ� �ি�য়া।

ধাপ 1
• "Link Your Bank Account""-এ ি�ক করন যা Plaid এর 

জনয্ একিট উইে�া খুলেব। 
• Plaid-এ এিগেয় েযেত থাকুন এবং আপনার বয্াংিকং ই�িটিটউশন 

খুেঁজ েবর করন। 
• আপনার অনলাইন বয্াংিকং অয্াকাউে� সাইন ইন করন এবং 

Lendistry-এর েপাটর্ ােল সংযু� করন। 

ধাপ 2
আপনার বয্বহার করা যাচাইকরণ প�িত যাই েহাক না েকন এই 
ধাপিট অবশয্ই েশষ করেত হেব। 
• অয্াকাউ� ও রাউিটং ন�রসহ আপনার বয্াংেকর তথয্ িলখুন। 
• "বয্বসািয়ক অয্াকাউে�র নাম" ঘরিট আপনার অয্াকাউে�র ধরণ 

নয়। এই ঘরিট আপনার অয্াকাউে�র নাম েযিট অবশয্ই আপনার 
বয্বসােয়র নােম থাকেব এবং আপনার বয্াংক ে�টেমে� 
তািলকাভু� থাকেব। 

আপনার 
বয্াংেকর তথয্ সংয�ু করা

Plaid-এ এিগেয় 
যান।

আপনার বয্াংিকং 
�িত�ােনর অব�ান 
িচি�ত করন।

আপনার অনলাইন 
বয্াংিকং অয্াকাউে� 
সাইন ইন করন।

অনমুিত িনি�ত 
করন।

1 2 3 4
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এর অথর্ কী: আপিন একিট অনলাইেন আেবদন শর কেরেছন িক� 
এিট স�ূণর্ কেরনিন।

আপনার যা করা উিচত: েপাটর্ ােল সাইন ইন করন এবং আেবদেনর 
সকল িফ� পূরণ করন। অনুদােনর জনয্ িবেবিচত হেত আপনােক 
অবশয্ই একিট স�ূণর্ আেবদন জমা িদেত হেব।

অব�া:
INCOMPLETE

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYR

$0.00

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYC

অস��
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এর অথর্ কী: আপিন একিট স�ূণর্ আেবদন জমা িদেয়েছন এবং এিট 
এখন েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ পযর্ােলাচনা করা হে�। 

আপনার যা করা উিচত: আপনার িনবর্াচেনর িস�াে�র জনয্ িব�ি� 
েদখেত আপনার ইেমইল েদখুন। আপিন হয়ত িনবর্ািচত হেয়েছ, 
অেপ�মাণ আেছন বা আেবদন �ি�য়ািট সামেনর িদেক এিগেয় 
েনওয়ার জনয্ িনবর্ািচত হনিন।  

��বয্: যিদ আপিন আেবদন �ি�য়া এিগেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ 
িনবর্ািচত হন, তেব এর অথর্ এই নয় েয আপিন অনদুােনর জনয্ 
অনেুমািদত হেয়েছন।  এর অথর্ হেলা, অনলাইেন আেবদেন আপনার 
উত্তরগেলা িনেদর্ শ কের েয আপিন এই কমর্সচূীর জনয্ নযূ্নতম 
মানদ�গেলা পরূণ কেরেছন এবং আপনার আেবদনিট আরও 
পযর্ােলাচনা এিগেয় িনেয় যাওয়ার �ি�য়ার মেধয্ রেয়েছ।

অব�া:
িনবর্াচন �ি�য়ার জনয্ অেপ�মাণ

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYR

$10,000.00

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYC

িনবর্াচন �ি�য়ার জনয্ 
অেপ�মাণ

নিথপ� ও বয্াংেকর তথয্
আপেলাড করন
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এর অথর্ কী: আপিন কমর্সূচীর েযাগয্তা িনধর্ারণী নূয্নতম চািহদা পূরণ 
করেছন এবং আেবদনিট সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ 
িনবর্ািচত হেয়েছ। িনবর্ািচত হেলই অনুদান পাওয়ার িন�য়তা েদয় না।  
আপনার আেবদেনর আপেডট সহ েলি�ি� আপনােক ই-েমইল বা কল 
করেব।

আপনার যা করা উিচত: �েয়াজনীয় সকল নিথপ� PDF ফরময্ােট 
আপেলাড করন এবং আপেডট এবং/অথবা ফেলাআপ অনুেরােধর তথয্ 
েপেত আপনার ইেমইেলর িদেক নজর রাখুন (আপনার �য্াম ও �য্াশ 
েফা�ারগেলা েদখেত ভুলেবন না)। 

অব�া:
IN REVIEW, PENDING VALIDATIONS

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYR

$10,000.00

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYC

পযর্ােলাচনাধীন, 
ভয্ািলেডশন বািক আেছ

নিথপ� ও বয্াংেকর তথয্ আপেলাড 
করন
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এর অথর্ কী: আপিন কমর্সূচীর েযাগয্তা িনধর্ারণী নূয্নতম চািহদা পূরণ 
করেছন না এবং আপনার আেবদনিট অেযাগয্ িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ।

আপনার যা করা উিচত: আপিন যিদ মেন কেরন েয আপনার
আেবদনিট ভুল�েম অেযাগয্ িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ, তেব সহায়তার 
জনয্ আমােদর কল েস�ােরর সােথ 888-959-6471 ন�ের েযাগােযাগ 
করন।

অব�া:
NOT SELECTED

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYR

$10,000.00

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYC

িনবর্ািচত হয়িন

নিথপ� ও বয্াংেকর তথয্ আপেলাড 
করন
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এর অথর্ কী: আপিন একিট আেবদন শর কেরেছন িক� ৬০ িদেনর 
মেধয্ তা স�ূণর্ করেত এবং সম� �েয়াজনীয় নিথ আপেলাড করেত 
বয্থর্ হেয়েছন। আপনার আেবদন িনি�য় বেল িবেবিচত হেয়েছ এবং 
আর পুনিবর্েবচনা করা হেব না।

আপনার যা করা উিচত: আপিন যিদ আেবদন �ি�য়া এিগেয় িনেত 
চান, তেব আপনার আেবদনিট পুনরায় সি�য় করেত 888-959-6471
ন�েরর মাধয্েম কল েস�ােরর সােথ েযাগােযাগ করন। 

অব�া:
INACTIVE

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYR

$0.00

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYC

িনি�য়
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এর অথর্ কী: আপিন আপনার বয্াংিকং তথয্ েপাটর্ ােল যু� কেরেছন 
এবং আপনার অধর্ ছাড় করা হেয়েছ।

আপনার যা করা উিচত: আপনার অনুদােনর অথর্ পাওয়ার বয্াপাের 
েপাটর্ ােল সংযু� আপনার বয্াংক অয্াকাউ� েদখুন। অথর্ আসেত 3-5 
কমর্িদবস সময় লাগেত পাের।

অব�া:
GRANT FUNDED

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYR

$10,000.00

েয কারেণ আেবদন করা হেয়েছ: NYC

অনুদােনর অথর্ �দান করা হেয়েছ, 
অথর্ আসেত অনু�হ কের 3-5 িদন 
সময় িদন।

নিথপ� ও বয্াংেকর তথয্ আপেলাড 
করন
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