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SBAM ক্ষুদ্র ব্যব্সাগুল ালে শীলের সময় টিলে
থােলে সাহায্য েরার জন্য LEO থথলে ৩
মমম য়ন্ মামেিন্ ড ার অন্ুদালন্র ব্যব্স্থা েরলে
নতু ন অনুোন কিমেূবি িযিোগুম্বলাম্বক েম্প্রোবরত হম্বত এিং েীত-িান্ধি
িবহরাঙ্গন েক্ষিতা অজম ম্বন োহা য করম্বি

যামসিং, মমমশগান্ – ক্ষু দ্র িযিোগুম্বলাম্বক োিম্বনর েীম্বতর েিম্বয় েফলোম্বি টিম্বক থাকম্বত োহা য করম্বত
এিং COVID-19 এর েংক্রিণ ছবিম্বয় পিা দরাধ করম্বত, স্মল বিজম্বনে অযাম্বোবেম্বয়েন অি বিবেগান বিবেগাম্বনর
শ্রি ও অথমননবতক েুম্ব াগ বিোগ (LEO)-এর েম্বঙ্গ অংেীোর হম্বয় উপ ুক্ত ক্ষু দ্র িযিোয়ীম্বের েীম্বতর িােগুম্বলাম্বত
ঘম্বরর িাইম্বরর ধারণক্ষিতা িৃবিম্বত োহা য করম্বত আিহাওয়া প্রবতম্বরাম্বধর জনয েহায়তা বহম্বেম্বি কিপম্বক্ষ ৩
বিবলয়ন িাবকম ন ডলার অনুোম্বনর িযিস্থা করম্বছ। উপ ুক্ত িযিো প্রবতষ্ঠানগুম্বলা আিহাওয়া দিাকাম্বিলায় েক্ষি
অস্থায়ী আউেম্বডার ফযাবেবলটি স্থাপম্বনর জনয ১,০০০ - ১০,০০০ িাবকম ন ডলার পাওয়ার আম্বিেন করম্বত পারম্বি,
অনযবেম্বক উপ ুক্ত বিউবনবেপযাবলটি এিং স্থানীয় প্রবতষ্ঠানগুম্বলা েম্বিাম চ্চ ১৫,০০০ িাবকম ন ডলার প মন্ত পাওয়ার
আম্বিেন করম্বত পারম্বি।
বিবেগাম্বনর িযিোয়ীম্বের েীত দিাকাম্বিলার প্রম্বিষ্টায় োহা য করম্বত LEO COVID-19 দফডাম্বরল ফাবডং
িযিহার করম্বছ এিং এই অনুোন দফডাম্বরল CARES আইম্বনর িাধযম্বি প্রোন করা হম্বে।
SBAM-এর দপ্রবেম্বডন্ট ব্রায়ান কযাবল িম্বলন, "বিবেগাম্বনর ক্ষু দ্র িযিোয়ীম্বের আিহাওয়া দিাকাম্বিলার জনয
দেওয়া এই অনুোন দ এই েীম্বত একটি িি পাথমকয ততবর করম্বত াম্বে তাম্বত দকাম্বনা েম্বেহ দনই।" "COVID-19
(আরও দেখুন)

িহািারীর এই েিম্বয় বনরাপম্বে কা মক্রি িাবলম্বয় াওয়ার জনয ঘম্বরর িাইম্বর িোর িযিস্থা এিং ধারণক্ষিতা
পুম্বরাপুবর কাম্বজ লাগাম্বনা দেেজুম্বি িযিোগুম্বলার জনয বিম্বেষ গুরুত্বপূণম েূ বিকা পালন কম্বর আেম্বছ। এিং েীম্বতর
েিয় দেই ধারণক্ষিতা নষ্ট হম্বয় ায় িম্বল িযিোগুম্বলাম্বক তাম্বের েম্প্রোরণ এিং আউেম্বডার ধারণক্ষিতা
আিহাওয়া দিাকাম্বিলার উপম্ব াগী কম্বর তু লম্বত েহায়তা প্রোন ক্ষু দ্র িযিোগুম্বলা টিবকম্বয় রাখার েম্বঙ্গ েীম্বতর েিম্বয়
েিাইম্বক বনরাপে রাখার একটি গুরুত্বপূণম উপায়।"
LEO-এর োরপ্রাপ্ত পবরিালক েুজান করবিন িম্বলন, "SBAM-এর েম্বঙ্গ অংেীোর বহম্বেম্বি কাজ কম্বর
আিাম্বের ক্ষু দ্র িযিোগুম্বলাম্বক তাম্বের কিমিারী, গ্রাহক এিং কবিউবনটিম্বক COVID-19 েংক্রিণ দথম্বক রক্ষা করার
জনয প্রম্বয়াজনীয় েংস্থানেিূহ েরিরাহ করম্বত দপম্বর আিরা গবিমত।" "িহািারী িলাকালীন পুম্বরা েিয়িযাপী
বিবেগাম্বনর ক্ষু দ্র িযিোগুম্বলা থা থ েুরক্ষািূলক বিবধিালা দিম্বন িম্বল আিাম্বের অথমনীবতম্বক উন্মুক্ত রাখম্বত তাম্বের
েূ বিকা পালন কম্বরম্বছ। এই দফডাম্বরল অনুোন তাম্বের অস্থায়ী আউেম্বডার ফযাবেবলটি ততবরম্বত অথম দ াগাম্বত োহা য
করম্বি এিং তাম্বের গ্রাহক ধারণক্ষিতা িৃবি করম্বি এিং দেই েম্বঙ্গ বনবিত করম্বি দ তাম্বের কিমস্থলগুম্বলা আেন্ন
েীম্বতর েিম্বয় বনরাপে থাকম্বি।"
বনম্নবলবখত বেল্পখাতগুম্বলার িাবণবজযক প্রবতষ্ঠান এিং অলােজনক প্রবতষ্ঠান দ খাম্বন ৫০ জন অথিা তার
দিম্বয় কি েংখযক পূণমকালীন কিমিারী আম্বছন, তারা অনুোন পাওয়ার জনয আম্বিেন করম্বত পারম্বিন:
•

দরম্বতারাাঁ ও/িা িার

•

িযাংম্বকাম্বয়ে দেন্টার

•

খুিরা পম্বণযর দোকান

•

বজি ও বফেম্বনে দেন্টার

•

স্থানীয় েরকার, দ িন িযিোর জনয দ ৌথ িযিহা ম স্থান বেম্বয় থাম্বক এিন বেটি, োউনবেপ,
গ্রাি এিং কাউবন্ট

•

িাবণবজযক েম্পবির িাবলকগণ ারা োিাটিয়াম্বের জনয দ ৌথ িযিহা ম স্থান বেম্বয় থাম্বকন

বিবেগান-বেবিক িযিো িাবলকগণ এিং অনযানয দ াগয আম্বিেনকারীগণ অনুোম্বনর অথম অস্থায়ী কাঠাম্বিা
দ িন কযাম্বনাবপ ও ইগলু বনিমাম্বণর জনয, অথিা দপাম্বেমিল বহোর, ঘম্বরর িাইম্বর িযিহাম্বরর আেিািপত্র এিং
(আরও দেখুন)

দেিলওয়যার, রান্নার েরঞ্জাি দকনার জনয এিং কযাবর আউে এিং দডবলোবর দেিা প্রোম্বনর লম্বক্ষয আউেম্বডার
ধারণক্ষিতা িৃবির জনয অপবরহা ম অনযানয বনরাপিা ও েুরক্ষািূলক আপম্বগ্রড-এর কাম্বজ িযিহার করম্বত পারম্বিন।
অনুোম্বনর েকল অথম অিেযই আউেম্বডার ধারণক্ষিতা েম্প্রোরম্বণর দক্ষম্বত্র আিহাওয়া দিাকাম্বিলার জনয িযিহার
করম্বত হম্বি এিং স্থায়ী কাঠাম্বিা বনিমাম্বণর জনয িযিহাম্বরর অনুম্বিােন দনই। ১ আগে, ২০২০ দথম্বক ৩০ বডম্বেের,
২০২০ এর িম্বধয করা দকনাকাোর জনয অনুোম্বনর অথম উপলেয হম্বি।
আগ্রহী িযিোগুম্বলাম্বক আিহাওয়া দিাকাম্বিলার অনুোম্বনর জনয www.MiWinterGrants.org ঠিকানায়
আম্বিেন জিা দেয়ার আিন্ত্রণ জানাম্বনা হম্বে। আম্বিেনগুম্বলা অিেযই ১৮ নম্বেের, ২০২০ তাবরখ EST িান েিয়
অনু ায়ী িধযাহ্ন দথম্বক শুরু কম্বর জিা বেম্বত হম্বি। দ াগয িযিো প্রবতষ্ঠানগুম্বলার িম্বধয আম্বগ আেম্বল আম্বগ পাম্বিন
বেবিম্বত অনুোম্বনর অথম িন্টন করা হম্বি, বিম্বেষ বিম্বিিনায় বিবেগাম্বনর েিৃবির পম্বথ থাকা অঞ্চলগুম্বলার প্রবতটির
জনয কিপম্বক্ষ ১০টি অনুোন প্রোন করাও এম্বত অন্তেুম ক্ত। পুম্বরাপুবর বিেে তম্বথযর জনয এিং আরও জানম্বত বেবজে
করুন SBAM.org/weather.

স্মল বিজম্বনে অযাম্বোবেম্বয়েন অি বিবেগান এককোম্বি শুধু পরািেম, েহম্ব াবগতা এিং ক্রয়ক্ষিতা প্রোম্বনর িাধযম্বি
বিবেগাম্বনর ক্ষু দ্র িযিো কবিউবনটিম্বক দেিা বেম্বত েম্বিষ্ট থাম্বক। িতম িাম্বন তারা বিবেগাম্বনর ৮৩টি কাউবন্টর
েিগুম্বলাম্বত ২৮,০০০-এর দিবে েেেযম্বক দেিা বেম্বে। SBAM কযাবপেল দথম্বক শুধু এক ব্লক েূরম্বত্ব, লযাবসং-এ
অিবস্থত।

###
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