পে-পেক পরোটেকশন পরোগ্রোম (PPP) রোউন্ড 2
পেচেক পরোচেকশন পরোগ্রোমটে (পেতন পেক সুরক্ষো কমসূম েী) েুনরোয় উন্মুক্ত হচয়চে এেং "রথম ড্র" ও "দ্বিতীয় ড্র" ঋচের জনয
আচেদন গ্রহে করচে। েযেসো মোদ্বিকচদর কোচে PPP আচেদন সম্পূে ম করোর জনয ৩১ মোেম ২০২১ তোদ্বরখ ের্ন্ত
ম সময় আচে।
র্দ্বদ আেদ্বন ২৪ সপ্তোচহর মচযয ঋচের অথ ম েযয় কচর পেচিন এেং দ্বনদ্বদমষ্ট দ্বক েু শতম েূরে কচরন, তোহচি আেনোচক ঋচের অথ ম পেরত
নোও দ্বদচত হচত েোচর (দ্বনচে দ্বেস্তোদ্বরত পদওয়ো হচিো)।
• 2020 সাকির অন্তেিীোিীন
ন
আকথে
ন কেেরণী

প্রথম ড্র ঋণের জন্য কারা আণেদণন্র য াগ্য হণেন্?
র্দ্বদ আেদ্বন এর আচে PPP তহদ্বেি নো পেচয় থোচকন (আচেদন
কচর থোকচিও) এেং আেদ্বন র্দ্বদ ক্ষুদ্র েযেসোর মোদ্বিক (৫০০
জচনর কম সংখযক কমেোরী)
ম
অথেো একক স্বত্তোযীকোদ্বর হন, ১৫
পেেরুয়োদ্বর ২০২০ তোদ্বরখ ের্ন্ত
ম আেনোর কোর্ক্রম
ম
সেি দ্বেি
এমন হচয় থোচক, এেং আেনোর র্দ্বদ েযোক্স আইদ্বি থোচক,
তোহচি আেদ্বন রথম ড্র ঋচের জনয আচেদন করোর পর্োেয
হচেন।অদ্বতদ্বরক্ত সত্ত্বোগুচিো, পর্মন অিোভজনক সংস্থোসমূহ ,
পভচেরোনচদর সংস্থো এেং উেজোতীয় েযেসো রদ্বতষ্ঠোনসমূহ দ্বনদ্বদমষ্ট
দ্বক েু শতম েূরে সোচেচক্ষ আচেদন করোর পর্োেয হচে।েূে ম
উের্ুক্ততোর তোদ্বিকোর জনয, দ্বভ জজে কুন
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus
relief-options/paycheck-protection-program/first-drawppp loans ।

• যপ-যরাি সংক্রান্ত িথয: IRS ফরম 940, 941, W-3,
এেং/অথো
যপ-যরাকির সারসংকেকপর কেশদ প্রকিকেদন
• েযেসাকয়ে সম্পকির মট্নকগজ যেট্কমন্ট েো িীজ েুজক্ত +
েযেসাকয়ে সম্পকির ইউটট্কিটট্ কেি
• SBA েযক্তক্তগি আকথে
ন কেেৃকি (SBA ফরম 413)
পকোন পকোন খরেগুট ো প োগ্য শ্েটেশ্েত হটে?
PPP রাউন্ড 2-এ যপ-যরাকির খরকির পাশাপাকশ কেছু অকিকরক্ত
খরি আওিাভু ক্ত েরা হকয়কছ। যপ-যরাকির খরকির মকযয রকয়কছ:
•

অকভোসী

েমিারীসহ
ন

ুক্তরাকে

েসোসোরী

েমিারীকদর
ন

যেিন, মজুকর, েকমশন
• নগদ টট্প ো সমিু ি অনযানয যপকমন্ট
• অেোশ, দ্বেতৃত্ব েো মোতৃত্বকোিীন, েোদ্বরেোদ্বরক, দ্বেদ্বক ৎসোেত

দ্বিতীয় ড্র ঋণের জন্য কারা আণেদণন্র য াগ্য হণেন্?

অথো অসুস্থিার জনয ছুটট্কোিীন যেিন

র্দ্বদ আেদ্বন এর আচে PPP তহদ্বেি পেচয় থোচকন, আেনোর
কমেোরীর
ম
সংখযো অনদ্বযক ৩০০ জন হয় এেং আেদ্বন ২০১৯

• েমিারীকদর
ন
পদিুযি েরা অথো পৃথেীেরকণর জনয ভািা
• পর্ৌথ স্বাস্থযকসো ভোতোর জনয যপকমন্ট, য মন কেমার কপ্রকময়াম
এেং অেসরোিীন ভোতোকদ

সোি ও ২০২০ সোচির তু িনোমূিক ত্রৈমোদ্বসচকর মচযয পমোে
রোদ্বপ্ত র কমেচক্ষ ২৫% হ্রোস পদখোচত েোচরন, তোহচি আেদ্বন
"দ্বিতীয় ড্র" ঋচের জনয পর্োেয হচেন। আেনোর দ্বিতীয় ঋে
দ্বেতরচের আচে আেনোর রথম ঋচের অথ ম অেশযই খরে হচত

• যেট্ ো স্থানীয় ের পকরকশাকযর যপকমন্ট রাউন্ড ট্ু-পত
অন্তভু নক্ত নিু ন খরকির মকযয রকয়কছ:

হচে, এেং আেনোর "রথম ড্র" ঋচের অথ ম শুযু অনুচমোদ্বদত
েযেহোচরর পক্ষৈগুচিোচত েযয় হচত হচে।

• সফট্ওয়যার, ক্লাউড েম্পম্প উটট্ং, এেং অনযানয মানে সম্পদ

কখন্ + দ্বকভাণে আদ্বম আণেদন্ করণো?
PPP আচেদন ১১ জোনুয়োদ্বরর সপ্তোচহ উন্মুক্ত করো হচয়চে। আেদ্বন
একটে SBA-অনুচমোদ্বদত কদ্বমউদ্বনটে ঋেদোতো েো েযোংচকর মোযযচম
আচেদন জমো দ্বদচত েোরচেন।
পিট্রচয়ে ও সোউথইস্ট দ্বমদ্বশেোচন পসেো দ্বদচেন এমন কদ্বমউদ্বনটে
ঋেদোতোচদর একটে তোদ্বিকো খুচুঁ জ দ্বনন এখোচন:
https://detroitmeansbusiness.org/financialresources/paycheck protection-program/, অথেো
পর্চকোচনো SBA-অনুচমোদ্বদত ঋেদোতোর জনয অনুসন্ধোন কুন
এখোচন:
https://www.sba.gov/paycheckprotection/find

• 2020 সাকির গণকেশৃঙ্খিার োরকণ হওয়া সম্পকির েকি া

এেং অযাোউকন্টং িাকহদা

আটেদন করোর জনয আমোর কী কী রট োজন হটে?
আপনাকে আপনার PPP আকেদকনর সচে কেছু অকিকরক্ত
োগজপত্র জমা কদকি হকি পাকর (আেশ্শযকতোগুট ো
ঋণদোতোর উের শ্নর্ভর কটর শ্েশ্র্ন্ন হ )।PPP-এর জনয
য াগয কেকেকিি হকি আপনাকে আয় হারাকনার প্রমাণ যদখাকি
হকে না। ঋণদািাগণ কনম্নকিকখি োগজপত্র িাইকি পাকরন:
• েযেসোদ্বয়ক ও েযক্তক্তগি ট্যাক্স করট্ান ন (1-3 েছকরর)

কেমার আওিাভু ক্ত নয়
• সরেরাহোরীর খরি
• েমীকদর সুরোজকনি খরিসমূহ (PPE)
ঋে মওকুফ
ঋন মাজননা েকর যদয়ার অথ ন আপনার ঋকণর অথ ন যফরি
প্রাকির প্রিযাশা েরা হয় না। র্দ্বদ আেদ্বন ঋচের আওতোযীন
সময়কোচি (৮-২৪ সপ্তোহ) আেনোর PPP ঋচের কমেচক্ষ ৬০%
মোইচন খরে এেং কমসংস্থোচনর
ম
অেস্থো েজোয় রোখোর জনয খরে
কচর থোচকন, তোহচি আেদ্বন ঋে মওকু চের জনয আচেদন
করচত েোরচেন। পারকে। অনযথায়, এই ঋকণর উপর 1% সুকদর
হার এেং পাাঁি েছকরর পূণ িার
ন
যময়াদ প্রক াজয হকে। মাজননােৃ ি
PPP ঋণসমূহ যফডাকরি ের কহকসকের সময় আয় কহকসকে গণয
েরা হকে না। পূণ ন ো আংকশে ঋণ মাজননার জনয আকেদন
েরকি, ঋকণর আওিাযীন সময়োকির যশষ কদন যথকে 10
মাকসর মকযয আপনার ঋণদািার সচে কমকি এেটট্ ঋণ মাজননার
অনুকরায ফরম পূরণ েরকি োজ েরুন।

রশ্ন রট টে?

আপকন অকভোসী েুদ্র েযেসা প্রকিষ্ঠাকনর মাকিে হকয় থোকচি অথো PPP ও অকভোসন সম্পকেন আপনার যোনো প্রশ্ন থোকচি
যলাোি যডট্রকয়ট্ হয়কিা সাহা য েরকি পারকে। আমাকদর পেোন অথো ইকমইি কুন: (313) 676-9905 |
info@globaldetroitmi.org
অনুোদে:
এই ডেুকমকন্টর িথযগুকিা আমাকদর সকোচ্চ
ন
সোমথ ম অনু ায়ী ািাই েরো হচয়চে কেন্তু এগুকিাকে ের সংক্রান্ত অথো আইকন পরামশ ন
কহকসকে কেকেিনা েরা উকিি হকে না। পদকেপ গ্রহকণর আকগ এেজন অযাোউন্টযান্ট এেং /অথো আইনজীেীর সচে আিোে েরার
র টট্ না ঘট্ার কনশ্চয়িা কদকি পাকর
যজারাকিা পরামশ ন যদওয়া হকিা। আমাকদর সোত্মে
ন
প্রকিষ্টা সকেও যলাোি যডট্রকয়ট্ যোকনা ভুি ো িরু
না, এেং েিনমান পকরকস্থকির দ্রুি পকরেিননশীি প্রেৃকির োরকণ প্রোকশি হওয়ার পকর কেছু পকরেিনন আসকি পাকর া এই ডেুকমকন্টর
িথযগুকিার কনভু নিিাকে প্রভাকেি েরকি পাকর। এই নকথটট্ সেকশষ
ন
হািনাগাদ েরা হকয়কছি ১০ যফেররুয়াকর, ২০২১ িাকরকখ।

