
 

 

$1,000 - $10,000   
আবহাওয়া ম াকাববলার অনুদান 

কু্ষদ্র বযবসাগুবলার জনয 

ঠাণ্ডা শীতের সমতে আপনার কু্ষদ্র 
ব্যব্সার ধারণক্ষমো ব্ৃদ্ধি করুন 
ম মিগাবনর শ্র  ও অর্থনৈতিক সুব াগ মবভাগ (LEO) উপ ুক্ত কু্ষদ্র 
বযবসাগুবলাবক আবহাওয়া ম াকাববলার উপব াগী, অস্থায়ী আউটব ার 
ফ্যামসমলটি স্থাপবনর  াধ্যব  তাবদর ধ্ারণক্ষ তা বৃমির জনয 
মফ্ াবরল CARES আইবনর অধ্ীবন অনুদান প্রদান করবে। 

 
 
 

 
কারা য াগ্য?    

৫০ জন বা তার ক  সংখ্যক পূণণকালীন 
ক ণচারী র্াকা ম মিগান-মভমিক বযবসা:     

 

 

দ্ধব্দ্ধধমালা যেখুন এব্ং আতব্েন করুন এখাতন: 
SBAM.org/weather

• মরবতারাাঁ ও/বা বার 
• বযাংককায়েট মসন্টার 
• খ্ুচরা পবণযর মদাকান 
• মজ  ও মফ্টবনস মসন্টার 
• স্থানীয় সরকার, ম  ন তিটি, টাউনমিপ, 
গ্রা  ও কাউমন্ট  ারা বযবসার জনয ক ৌর্ 
ব্যব্হা থ স্থাৈ মদবয় থাবক 

• বামণমজযক সম্পমির  ামলকগণ  ারা 
ভাড়াটিয়াবদর ক ৌর্ ব্যব্হা থ স্থাৈ মদবয় 
থাবকন 

 অনুোন  ব্যব্হাতররআইদ্ধিো 
 

• আউটব াবর বসার বযবস্থার জনয অস্থায়ী কাঠাব া 
• মপাবটণ বল মহটার 
• মপাবটণ বল/অস্থায়ী আবলার বযবস্থা 
• আউটব ার আসবাবপত্র এবং মটবলওয়যার 
• আউটব ার রান্নার সরঞ্জা  
• মবড়া: ম ভাই ার ম  ন প্ল্যান্টাসণ, হযামগং, বা 
মপ্ল্মিগ্লাস পযাবনল 

• কযামর আউট এবং ম মলভামর মসবা প্রদাবনর জনয 
ধ্ারণক্ষ তা বৃমির জনয অপমরহা ণ ইবলক্ট্রমনক ম নু 
অযাবিস এবং আপবগ্র  

https://www.sbam.org/weather


 

 

ম ভাবব শুরু করববন 
অনুদাবনর জনয আববদন ১৮ নবভম্বর EST অনু ায়ী  ধ্যাহ্ন 

মথবক শুরু হবব। একু্ষতি প্রস্তুমত মনন কারণ অনুদান আবগ 
আসবল আবগ পাববন মভমিবত মদওয়া হবব। 

 
১ .ধারণক্ষমো য াগ্ করতে কী করা য তে পাতর?  

আপনার বযবসার ধ্ারণক্ষ তা বৃমির জনয আবহাওয়ার ম াকাববলায় আপমন কী 
পদবক্ষপ মনবত পাবরন মবববচনা করুন; অথবা িীবতর স বয় ধ্ারণক্ষ তা বৃমির 
জনয ১ আগস্ট, ২০২০ মথবক আপমন কী কবরবেন তা মবববচনা করুন। 

 
২ . আপনার অনুোতনর অনুতরাধ প্রস্তুে করুন 
উপ ুক্ত মিল্পখ্াবতর কু্ষদ্র বযবসাগুবলা ১০০০ মথবক ১০,০০০  ামকণ ন  লার 
অনুদাবনর অনুবরাধ্ করবত পারবব। আপনার আববদন জ া মদওয়ার প্রস্তুমত মনবত, 
কাজগুবলা বাতবায়ন করা, পণয ক্রয় করা, ইতযামদর খ্রচ মহবসব করুন।  মদ 
কাজগুবলা ইবতা বধ্য করা হবয় মগবয় থাবক, তাহবল রমিদগুবলা একমত্রত করুন। 

 
৩ . আপনার আতব্েন জমা দ্ধেন  
১৮ নবভম্বর, ২০২০ তামরখ্  ধ্যাহ্ন EST মথবক আপনার আববদনটি 
www.M iWi n ter Gr an ts.or g এ জ া মদন। 

৪ . অনুোন পাওোর পর আপনার অনুতমাদ্ধেে উন্নেন, 
যকনাকাটা সম্পন্ন করুন 

পমরবিামধ্ত অথণ মফ্রত মপবত আপনার রমিদ জ া মদন। মকনাকাটাগুবলা অবিযই 
১ আগস্ট, ২০২০ মথবক ৩০ ম বসম্বর, ২০২০ এর  বধ্য সম্পন্ন হবত হবব। ১৫ 
জানুয়ামর, ২০২১ এর  বধ্য সব রমিদ জ া মদবত হবব। 
 

 
 
 
আতরা জানুন: 
SBAM.org/weather 

http://www.miwintergrants.org/
https://www.sbam.org/weather

