প- চক
িব ঃ বিশরভাগ ব াংক বতমােন তহিবল

প-েচক

ােটকশন

ােটকশন

া াম (িপ িপ িপ)

তার সমস ার কারেণ িপ িপ িপ এর আেবদন িল হণ করেছ না। িপ িপ িপ এর তহিবল পু নরায়

া াম (িপিপিপ) ু

হেল আমরা সই অনু যায়ী তথ হালনাগাদ করব।

ব বসায়ীেদর তহিবল সরবরাহ কের কমচারীেদর বতন ও ভাতা, মটেগেজর সু দ, দাকান ভাড়া, ইউিটিলিট িবলসমূ হ সহ চলমান ব য়সমূ হ চািলেয় িনেত
হেলা ু

সহায়তা করার জন । িপ িপ িপ এর ল

ব বসায়ীেদর তােদর কমীেদর বতনিভি েত রাখেত সহায়তা করা। িপ িপ িপ তহিবলিট আেগ আসেল আেগ পােবন িভি েত দওয়া হয়। যত
তাড়াতািড় স ব আেবদন ক ন। আপিন যিদ িকছু শত পূ রণ কেরন, তেব আপনােক এই ঋেণর তহিবলিট ফরত িদেত নাও হেত পাের (িব ািরত নীেচ দখুন)।

ক আেবদন করার যাগ হেব?
ু

ব বসা (৫০০ এর কম কমচারী) এবং একমা মািলকানাধীন যা ১৫ই ফ য়ারী, ২০২০ এর আেগ থেক চালু িছল এবং যােদর একিট ব বসার ট া

এই যাগ তার শতাবলী পূ রণ কের তারা আেবদন করার যাগ । এছাড়া, আরও যারা যাগ তারা হেলা ত িঠকাদাররা, অলাভজনক সং াসমূ হ,

কখন ও িকভােব আেবদন করব?

কত তহিবেলর জন আেবদন করা যােব?

ছাট ব বসােয়র জন আেবদন িল এি ল ৩, ২০২০ এ খালা হেয়েছ। ত িঠকাদারেদর
জন আেবদন িল এি ল ১০, ২০২০ এ খালা হেব।
আপিন এস িব এ-অনু েমািদত একিট ঋণদাতা সং ার মাধ েম আেবদন জমা িদেত পােরন।
আপনার ব বসািয়ক একাউ য ব াংেক রেয়েছ তােদর সােথ যাগােযাগ ক ন এবং দখুন
তারা এস িব এ-অনু েমািদত ঋণদাতা িকনা অথবা তা অনু স ান করার জন এই
ওেয়বসাইট িভিজট ক নঃ https://www.sba.gov/paycheckprotection/find
আপনার যিদ বতমােন কানও ব াংেকর সােথ একিট ব বসািয়ক অ াকাউ

না থােক,

উপেরর িলে একিট অনু েমািদত ঋণদাতা সং ার স ান ক ন এবং তােদর সােথ
যাগােযাগ কের জানু ন আপিন কানও নতুন ব বসািয়ক অ াকাউ খুলেত এবং িপ িপ িপ-র
জন আেবদন করেত পারেবন িকনা।

িপ িপ িপ আেবদনপ সহ আপনােক স বত অিতির
হেত হেল আপনােক আেয়র

নিথপ জমা িদেত হেব (ঋণদাতা

েয়াজন হেত পাের)। িপ িপ িপ তহিবেলর জন যাগ
িতর

মাণ দখােত হেব না। িনে া

নিথপ সমূ হ

ঋণদাতারা অনু েরাধ করেত পােরনঃ

• বতেনর তথ ঃ আই আর এস এর ৯৪০, ৯৪১ ফম িল, ডা ু -3, এবং/বা বতেনর
সংি
িববরণ
• ব বসািয়ক স ি র মটেগেজর িববৃ িত বা ইজারা চু ি নামা এবং ব বসা

িত ােনর

ইউিটিলিট িবলসমূ হ
• এস িব এ এর ব ি গত আিথক িববৃ িত (এস িব এ ফম-৪১৩)

স েক

থােক তেব

• অিভবাসীসহ মািকন যু রাে অব ান করেছন এমন কমীেদর বতন, মজু ির, কিমশন
• নগদ িটপ বা সমমােনর অথ

আেছ?

ব বসােয়র মািলক হন বা িপ িপ িপ এবং অিভবাসন

াবাল ড েয়ট সাহায করেত স ম হেত পােরন। আমােদর
কল বা ইেমল ক নঃ

(৩১৩) ৬৭৬-৯৯০৫
info@globaldetroitmi.org

দান

• অবকাশযাপন, মাতৃ -িপতৃ কালীন, পািরবািরক, মিডেকল বা অসু তার ছু িটসমূ েহর অথ
দান
• কমচারীেদর চাকুরী থেক বরখা বা সামিয়ক ছু িটর জন

দ

অথ
• রা বা ানীয় কর

দােনর অথ

ও িগতােদশ

ঋ ণর অথ পিরেশােধর সময় কমপে

ছয় মাস, এবং সেবা

এক বছর পয

িপিছেয়

দওয়া হেব। আপিন আপনার ঋণদাতা সং ার কােছ িলিখতভােব আেবদন করেত পােরন
আপনার ঋ ণর অথ

মা কের দওয়ার জন (আপনােক এই ঋণকৃত অথ ফরত িদেত

হেব না) যিদঃ
তহিবলিটর ৭৫% কমীেদর বতনবাবদ এবং বািকটা ইউিটিলিট

থােকন।
• ঋণ হণকালীন সময় আপিন য কমীেদর ছাঁটাই করা হেয়িছল আপিন ৩০ জু ন, ২০২০
এর মেধ তােদর পূ নরায় বহাল করা হেয়িছল এবং আপিন ২৫% এর চেয় বিশ কমীেদর
ছাঁটাই কেরনিন।

আপিন আেবদন করার পর
আপিন একিট এস িব এ

ািকং ন র পাবার পর আপনার আেবদনপ িট অনু েমািদত হবার

সািরেত থাকেব। এরপর, এস িব এ আপনার ব াংকিটেক একিট ঋন অনু েমাদন আেদশ
িদেব, এবং ব াংকিট আপনােক তহিবল িবতরণ করেব। ভাবত, এই

ি য়া স

হেত

মা কেয়ক স াহ সময় লাগেব।

অন ন সহেযািগতামূ লক তথ স

দসমূ হ

এই ডকুেমে র হালনাগাদ তথ পেত এবং কািভড-১৯ স
িভিজট ক ন globaldetroitmi.org/covid19

এই ডকুেমে র তথ সমূ হ আমােদর দ তার সরািট িদেয় যাচাই করা হেয়েছ তেব তা কর বা আইনী পরামশ িহসােব িবেবচনা করা
উিচত নয়। কানও পদে প নওয়ার পূ েব একজন অ াকাউে
এবং/অথবা আইনজীবীর সােথ পরামশ নবার জন আমরা আপনােক
খবু বিশ সু পািরশ কির। াবাল ড েয়ট গ ারাি িদেত পাের না য আমােদর সরা েচ া দওয়া সে ও এই ডকুেম িটেত কানও
ভু ল বা

দ ভাতা

• সমি ত া েসবা সু িবধার জন বীমার মূল এবং অবসরকালীন ভাতার জন

িবলসঅমূ হ, মটেগজ, দাকান ভাড়া, ঋ ণর সু েদর উপর বা অন ন ভাতা বাবদ ব য় কের

• ২০২০ সােলর অ বতীকালীন আিথক িববরণী

আপিন যিদ একজন অিভবাসী ু

(২.৫) ন বিশ (১০ িমিলয়েনর বিশ নয়)। বতেনর ব েয় যা অ ভু ঃ

• আপিন যিদ কমপে

• ব বসা এবং ব ি গত কেরর িরটান (১-৩ বছর)

কান

সবািধক ঋেণর পিরমাণ হেব আপনার কমচারীেদর মািসক বতন ব েয়র গেড়র আড়াই

ঋণমুি

আেবদন করেত আমার িক িক লাগেব?
সং ার পৃ থক পৃ থক নিথপে র

আইিড রেয়েছ। অিভবাসী ব বসায়ীরা যারা

বীণ সং াসমূ হ এবং উপজাতীয় ব বসা সমু দয়।

িট নই এবং ত পিরবতন হওয়া বতমান পিরি িতেত, কােশর সমেয়র পের কানও পিরবতন িল ঘটেত পাের যা এই
নিথর তেথ র যথাথতার উপর ভাব ফলেত পাের। এই ডকুেম িট সবেশষ হালনাগাদ করা হেয়েছ ১৭ এি ল, ২০২০।

ীয়ও িবষেয় আরও জানেত

