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িনউ ইয়কর্  ে�ট িসড ফাি�ং অনদুান কমর্সূিচ ("ে�া�াম") �াভািবেকর িদেক 
যা�া করা িনউইয়কর্  ে�েটর অথর্নীিতেত সফল হওয়ার জনয্ �াথিমক পযর্ােয়র 
�ু� বয্বসাগেলােক সহায়তা �দােনর উে�েশয্ ৈতির করা হেয়িছল।

েযাগয্ আেবদনকারীেদর অবশয্ই িনউ ইয়কর্  ে�েটর কােছ �হণেযাগয্ �মাণ িদেত 
হেব েয েয েযাগয্ আেবদনকারীর বয্বসা চলমান এবং ে�া�ােমর শতর্ াবলী পূরণ 
কের। 

আেবদেনর অংশ িহেসেব �িতিট অিত �ু�-বয্বসা (Micro-Business), �ু� 
বয্বসা (Small Business) বা �ত� িশ� ক�া�রসহ লাভজনক িশ� ও 
সাং�ৃিতক �িত�ানেক কমর্সূিচর েযাগয্তা �দশর্েনর উে�েশয্ এ�ায়ার ে�ট 
েডেভলপেম� (ESD) কতৃর্ ক িনধর্ািরত প�িতেত পযর্া� নিথপ� �দান করেত 
হেব।

�িত বয্বসা EIN বা SSN-এর জনয্ শধুমা� একিট অনুদান অনুেমািদত।

সীিমত তহিবল এবং �তয্ািশত উ�তর সংখয্ক অনুেরােধর কারেণ বয্বসার ধরন, 
অব�ান এবং িশ� অনুদান �াি�র িবেবচনায় িনয়ামক িহেসেব কাজ করেত পাের।



সং�াসমূহ
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"�ু� বয্বসা" বলেত এমন েকােনা বয্বসােক েবাঝায় েযিট িনউ ইয়কর্  ে�েট 
অবি�ত, �াধীনভােব মািলকানাধীন ও পিরচািলত, বয্বসািট েযই খােতর েসই 
খােত �ভাবশালী নয়, একশ জন বা তার কম কম� িনেয়াগ কের, 1 েসে��র, 
2018 বা তার পের শর হেয়িছল এবং আেবদন করার নূয্নতম ছয় মাস আেগ 
এিট চালু হেয়িছল ও েযিটর বািষর্ক েমাট আিথর্ক �াি� (Gross Receipt) 
$1,000,000-এর েবিশ নয়।

"অিত �ু�-বয্বসা" বলেত এমন েকােনা �ু� বয্বসােক েবাঝায় েযিট িনউ ইয়কর্  
ে�েট অবি�ত, �াধীনভােব মািলকানাধীন ও পিরচািলত, বয্বসািট েযই খােতর 
েসই খােত �ভাবশালী নয় এবং দশ জন বা তার কম কম� িনেয়াগ কের।

"লাভজনক �ত� িশ� ও সাং�ৃিতক সংগঠন"-এর অথর্ হেব িনউইয়কর্  ে�েট 
অবি�ত �ু� বা মাঝাির আকােরর লাভজনক, �াধীনভােব পিরচািলত সরাসির-
অনু�ান পিরচালনা করার েভনুয্, ে�ােমাটার, ে�াডাকশন েকা�ািন বা �ত� িশ� 
ক�া�রসহ অনয্ানয্ পারফরময্া�-স�িকর্ ত বয্বসা েযগেলা COVID-19 �া�য্ ও 
সুর�া সংি�� ে�ােটাকল �ারা েনিতবাচকভােব �ভািবত হেয়েছ এবং অ�ায়ী 
কমর্চারী বাদ িদেয় েযগেলার একশ জন বা তারও কম পূণর্কালীন কমর্চারী 
রেয়েছ।

"COVID-19 �া�য্ ও সুর�া ে�ােটাকল"-এর অথর্ 2020 সােলর গভনর্র কতৃর্ ক 
ইসুয্কৃত িনবর্াহী আেদশ 202 �ারা বয্বসা পিরচালনার উপর আেরাপকৃত 
িনেষধা�া বা COVID-19 মহামারীর �িতি�য়ায় জাির করা েকােনা সংেযািজত 
বা পরবত� কাযর্িনবর্াহী আেদশ, অথবা COVID-19 এর �িতি�য়ায় বয্বসা 
পিরচালনার উপের িবিধিনেষধ আেরাপকারী অনয্ েকােনা আইন, িবিধ, বা 
�িবধান। 
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েকােনা অনুদান পাওয়ার জনয্ ে�া�ােম (সি�িলতভােব, "েযাগয্ আেবদনকারী") 
আেবদন জমা েদয়া �ু� বয্বসা, অিত �ু� বয্বসা এবং �ত� িশ� ক�া�সহ 
লাভজনক �াধীন িশ�কলা ও সাং�ৃিতক সং�ার েয ৈবিশ�গেলা অবশয্ই থাকেত 
হেব:

1. িনউ ইয়কর্  ে�েট িনবি�ত হেত হেব বা িনউ ইয়কর্  ে�েট বয্বসা করার 
জনয্ লাইেস��া� বা িনবি�ত হেত হেব এবং অবশয্ই িনউইয়কর্  ে�েট 
অবি�ত হেত হেব;

2. 1 েসে��র, 2018 বা তার পের বয্বসা শর করা এবং আেবদন জমা 
েদওয়ার আেগ কমপে� ছয় মাস ধের চালু থাকা �াধীন িশ� ক�া�রসহ 
বতর্ মােন একিট কাযর্কর অিত �ু� বয্বসা, �ু� বয্বসা বা লাভজনক 
িশ�কলা ও সাং�ৃিতক সং�া হেত হেব;

3. সা�িতকতম েফডােরল িবজেনস টয্া� িরটােনর্ (লাইন 1a, IRS ফমর্ 1120 
বা 1065; লাইন 1 IRS ফমর্ 1040 িশিডউল িস) �িত বছর েমাট �াি�েত 
পাঁচ হাজার ডলার ($5,000) ও এক িমিলয়ন ডলার ($1,000,000)-
এর মেধয্ রেয়েছ অথবা েয বয্বসা এখনও েফডােরল িবজেনস টয্া� িরটানর্ 
দািখল কেরিন েসিটর বয্বসািয়ক খরচ পাঁচ হাজার ডলার ($5,000) 
�দশর্ন করেত স�ম হেত হেব;

4. �েযাজয্ েফডােরল, ে�ট ও �ানীয় আইন, িবিধমালা, নীিতমালা এবং 
আবশয্ক িবষয়াবলীর শতর্  েমেন চলেত হেব;

5. েকােনা েফডােরল, ে�ট বা �ানীয় কর বেকয়া বা েকােনা অনুেমািদত িরেপেম�, 
িডেফরাল �য্ান বা েযাগয্ েফডােরল, ে�ট এবং �ানীয় কর কতৃর্ পে�র সােথ চুি� 
থাকেত পারেব না;

6. েফডােরল েপ-েচক সুর�া কমর্সূিচর (Paycheck Protection Program) আওতায় 
ঋণ মওকুফসহ েফডােরল আেমিরকান উ�ার পিরক�না আইন 2021 (American 
Rescue Plan Act) বা অনয্ েকােনা উপলভয্ েফডােরল COVID-19 অথর্ৈনিতক 
পুনর�ার বা বয্বসা সহায়তা অনুদান কমর্সূচীর আওতায় বয্বসা অনুদান সহায়তা 
কমর্সূিচর জনয্ িনবর্ািচত হেত পারেব না অথবা এই ধরেনর েফডারাল কমর্সিূচ* 
েথেক পযর্া� বয্বসািয়ক সহায়তা েপেত অ�ম।*

* েযাগয্ আেবদনকারীগণ িন�িলিখত েফডারাল সহায়তা েপেত পােরন:
• েপ-েচক সুর�া কমর্সূিচ ঋণ যার েমাট পিরমাণ $250,000 বা তার কম।  
• COVID-19-এর জনয্ েযেকান আকােরর অথর্ৈনিতক আঘাত িবপযর্য় ঋণ 

(EIDL)।
• েযেকান আকােরর COVID-19 EIDL অি�ম অনুদান।  
• েযেকােনা আকােরর COVID-19 EIDL ল�য্মা�া েকি�ক অ�ীম স�রূক 

অনুদান (EIDL Supplemental Targeted Advance Grant)
• েযেকােনা আকােরর SBA ব� েভনুয্র অপােরটরেদর জনয্ অনুদান 

(Shuttered Venue Operators Grant)
• েযেকােনা আকােরর েরে�াঁরা পুনর�ীিবতকরণ তহিবল অনুদান (Restaurant 

Revitalization Fund Grant)।

7. িনউইয়কর্  ে�ট COVID-19 মহামারীেত আ�া� �ু� বয্বসা পুনর�ার অনুদান 
কমর্সূিচর অধীেন বয্বসািয়ক সহায়তার জনয্ েযাগয্তা অজর্ ন কেরিন।



অনদুােনর পিরমাণ
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েয ফামর্গেলা অপােরশেনর জনয্ ইেতামেধয্ েফডােরল টয্া� িরটানর্ দািখল 
কেরেছ তােদর জনয্: অনুদানগেলা তােদর �দত্ত 2020 বা 2021 বয্বসািয়ক টয্া� 
িরটােনর্ েদখােনা েমাট �াি�র বািষর্ক পিরমােণর উপর িভিত্ত কের গণনা করা 
হেব।
1. $5,000 েথেক $49,999.99 পযর্� েমাট �াি�র বয্বসােয়র জনয্:  অনুদান 

$5,000/বয্বসা।

2. $50,000 - $99,999.99 পযর্� েমাট �াি�র বয্বসােয়র জনয্:  অনুদান 
$10,000/বয্বসা।

3. $100,000 - $1,000,000 পযর্� েমাট �াি�র বয্বসােয়র জনয্:  সবর্ািধক 
অনুদােনর পিরমাণ $25,000/বয্বসাসহ অনুদান পুর�ার হল েমাট �াি�র 
10%।
2020 বা 2021 সােল েমাট 

�াি� েয পিরমাণ অনদুােনর জনয্ েযাগয্

$5,000 - $49,999.99 বয্বসা �িত $5,000

$50,000 - $99,999.99 বয্বসা �িত 10,000$

$100,000 - $1,000,000
সবর্ািধক অনুদােনর পিরমাণ 

$25,000/বয্বসাসহ অনুদান েমাট �াি�র 
10%।

েয ফামর্গেলা এখনও পযর্� অপােরশেনর জনয্ েফডােরল টয্া� িরটানর্ দািখল 
কেরিন তােদর জনয্: 
• অনুদান $5,000/বয্বসা।
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1. সকল অলাভজনক, গীজর্ া এবং অনয্ানয্ ধম�য় �িত�ান; এবং

2. সরকাির মািলকানাধীন সত্তা বা িনবর্ািচত কমর্কতর্ ােদর অিফসসমূহ; এবং

3. মূলত রাজৈনিতক বা তদিবরমলূক কাযর্�েম জিড়ত বয্বসা; এবং

4. বািড়ওয়ালা এবং িনি�য় (Passive) িরেয়ল এে�ট বয্বসা।



নিথপে�র শতর্ াবলী
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1. https://nyseedgrant.com/wp-content/uploads/2022/09/NYS-Seed-
Fund_Applicant-Certification_20220913-FINALFillable.pdf-এ 
আেবদনকারী শংসাপ� ডাউনেলাড করন

2. েমাট �াি� এবং সংগঠেনর তািরেখর �মােণর জনয্:
• অিত স�িত দািখল করা 2020 বা 2021 সােলর েফডােরল িবজেনস 

টয্া� িরটানর্ (যিদ বয্বসা শর করার পর েথেক েকােনা িরটানর্ 
দািখল কের থােক)। 

3. বয্বসা সংগিঠতকরেণর (এবং সংগঠেনর তািরেখর জনয্ যিদ টয্া� ডকুেম� 
উপলভয্ না থােক - তাহেল িন�িলিখত নিথগেলার মেধয্ েযেকােনা একিট 
(1) �দান করন) �মােণর জনয্:

• বতর্ মান বয্বসার লাইেস�; বা 
• সংগঠেনর িনয়মাবলী; বা
• গৃহীত নােমর সনদপ� (DBA); বা
• NYS অনুেমাদেনর সনদ; বা
• িনব�েনর �তয্য়নপ�; বা
• ই�ারনাল েরিভিনউ (IRS ফমর্ CP-575) কতৃর্ ক EIN িনেয়ােগর 

�মাণ; বা
• NYS-এ কাজ করার অনুেমাদন েদখােনা NYS িমউিনিসপয্ািলিট কতৃর্ ক 

জাির করা নিথ।

4. শধুমা� �াধীন িশ�কলা ক�া�রেদর ে�ে�*, বয্বসা �িত�ান ও অতীত 
কাযর্�েমর �মাণ িন�িলিখত নিথপ� জমা েদওয়ার মাধয্েমও পূরণ হেত 
পাের: 

• আেবদেনর আেগর ছয় মােসর পারফেমর্� কাযর্�েমর তািলকা; এবং 
• িন�িলিখত নিথপ� মেধয্ েযেকােনা একিট �দান কের েসই তািলকাভু� 

পারফেমর্ে�র �মাণ:
o স�ািদত আইিন চুি�র অনুিলিপ যা েপেমে�র �মাণসহ 

পারফেমর্� বণর্না কের; বা
o পারফেমর্ে�র েপেমে�র একিট 1099 এবং িশ�কলা ক�া�েরর 

নাম উে�খ কের ও পারফেমর্ে�র েপেমে�র তথয্ �দান 
কেরঅংশ�হেণর বণর্না থাকা েকােনা তৃতীয়-পে�র হলফনামা; 
এবং

• ক�া�র েয একজন �াধীন িশ�কলা ক�া�র িহেসেব কাজ করেছ তা 
যাচাই করার জনয্ অনয্ানয্ নিথপ� যা ESD ও অনুদান �শাসক 
চাইেত পােরন।

*এই িনেদর্ িশকােত �াধীন িশ�কলা ক�া�েরর জনয্ �েযাজয্ উি�িখত 
অনয্ানয্ সকল শতর্ াবলী।

https://nyseedgrant.com/wp-content/uploads/2022/09/NYS-Seed-Fund_Applicant-Certification_20220913-FINALFillable.pdf


নিথপে�র শতর্ াবলী

8

5. NYS-এ বয্বসার অব�ােনর �মাণ - িন�িলিখত নিথগেলার মেধয্ েযেকােনা 
একিট (1): 

• বতর্ মান ইজারা; বা 
• বতর্ মান ইউিটিলিট িবল; বা
• বয্বসােয়র বতর্ মান মটর্ েগজ ে�টেম�; বা 
• বয্বসােয়র ে�িডট কােডর্ র ে�টেম�; বা 
• েপশাদার বীমা েঘাষণার পৃ�া; বা 
• েপেম� �েসিসং ে�টেম�; বা 
• NYS ST-809 বা ST-100 িব�য় কর সং�েহর কাগজপ�; বা
• সা�িতকতম দািখলকৃত NYS 45 নিথ

6. মািলকানার তফিসল (Schedule of ownership): বয্বসােয়র 20%-এর 
েবিশ অংেশর মািলকানাধীন েযেকােনা মািলেকর নাম, িঠকানা, সামািজক 
সুর�া ন�র, ITIN ন�র, েফান ন�র, ইেমইল, শতাংশ মািলকানা এবং ফেটা 
আইিডর তািলকা:

7. গত িতন মােসর বয্বসািয়ক বয্াংক অয্াকাউে�র বয্াংক ে�টেম� যা বতর্ মান 
কাযর্কলাপ (েয বয্বসাগেলা এখনও টয্া� িরটানর্ দািখল কেরিন েসগেলার 
�েয়াজনীয় বয্েয়র �মাণ েদখােনার জনয্ যেথ� আিথর্ক �বাহ রেয়েছ তা 
ে�টেম�গেলােত �িতফিলত করেত হেব) েদখায়। 

8. তহিবল িবতরেণর জনয্: W-9 এবং বয্বসািয়ক বয্াংক অয্াকাউে�র তথয্।  
তহিবল িবতরেণর জনয্ �েয়াজনীয় বয্বসািয়ক বয্াংক অয্াকাউ�।

9. অনুদান �ি�য়াকরণ এেজ� কতৃর্ ক িনধর্ািরত বয্েয়র �মাণ স�িকর্ ত 
অিতির� নিথপ� চাওয়া হেত পাের।



মেনানীত হবার েযাগয্ খরচ
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1 েসে��র, 2018 এবং 1 জানুয়ারী, 2022-এর মেধয্ িন�িলিখত খরচগেলা 
ে�া�ােমর জনয্ েযাগয্ বেল িবেবিচত হেব। এগেলার মেধয্ রেয়েছ:

1. েপেরাল বয্য়; বা

2. NYS িভিত্তক স�িত্তর জনয্ বািণিজয্ক ভাড়া বা ব�কী অথর্ �দান; বা

3. NYS-এর েকােনা �ু� বয্বসার সােথ স�িকর্ ত �ানীয় স�িত্ত বা �ুল কেরর 
েপেম�; বা

4. িবমা বয্য়; বা

5. ইউিটিলিট িবল; বা

6. কম� এবং েভা�া �া�য্ ও সুর�া িনি�েতর জনয্ �েয়াজনীয় বয্ি�গত 
সুর�া সর�ােমর বয্য় (িপিপই); বা

7. গরম করার বয্ব�া, েভি�েলশন এবং এয়ার কি�শনার (HVAC) খরচ; বা

8. অনয্ানয্ য�পািত বা সর�ােমর বয্য়; বা

9. COVID-19 �া�য্ ও সুর�া সংি�� ে�ােটাকল পিরপালেনর জনয্ �েয়াজনীয় 
সরবরাহ ও উপকরণ; অথবা 

10. ESD কতৃর্ ক অনুেমািদত অনয্ানয্ নিথভু� COVID-19 সংি�� খরচ। 



তহিবেলর অনপুয�ু বয্বহার
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ে�া�ােমর অধীেন �দত্ত অনুদান বয্বসািয়ক সহায়তার জনয্ কেরানাভাইরাস �াণ 
পয্ােকজ বা িনউইয়কর্  ে�েটর েকােনা বয্বসা সহায়তা কমর্সিূচর মাধয্েম �া� 
ঋেণর েকােনা অংশ পুনরায় �দান বা পিরেশাধ করেত বয্বহৃত হেত পারেব না।



আেবদন করার জনয্ পরামশর্



পরামশর্ #1: একিট ৈবধ ইেমইল িঠকানা বয্বহার করন

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

িঠকানায় পাঠােনা হেব। িনিদর্� িকছু ইেমইল িঠকানা Lendistry িসে�েম 
িচনেত পাের না এবং আপনার আেবদন সং�া� েযাগােযােগ িবল� ঘটােত 
পাের।

আপিন যিদ আপনার আেবদেন েকােনা ভুল বা অকাযর্কর ইেমইল িঠকানা 
বয্বহার কেরন, তাহেল আপনার তথয্ আপেডট করেত অন�ুহ কের (888) 585-
0312 ন�ের আমােদর কল েস�াের, েসামবার েথেক শ�বার (8:00 a.m.-5:00 
p.m.) েযাগােযাগ করন।

নতুন েকােনা আেবদন জমা িদেবন না। একািধক আেবদন জমা েদওয়া 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:

ইেমইল েযগেলা শর হেয়েছinfo@ িদেয়
েযমন: info@mycompany.com

ইেমইল েযগেলা েশষ হেয়েছ@contact.com বা @noreply.com িদেয়
েযমন: mycompany@contact.com
েযমন: mycompany@noreply.com
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পরামশর্ #2: আপনার নিথ PDF ফরময্ােট ��ত করন

�েয়াজনীয় সকল নিথপ� অবশয্ই েপাটর্ ােল শধুমা� PDF ফরময্ােট 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:
1. সকল নিথ অবশয্ই PDF ফরময্ােট জমা িদেত হেব (সরকার কতৃর্ ক ইসুয্কৃত 

আইিড PDF বা JPEG ফরময্ােট জমা েদওয়া েযেত পাের)।
2. ফাইেলর আকার অবশয্ই 15 েমগাবাইেটর কম হেত হেব।
3. ফাইেলর নােম েকােনা িবেশষ িচ� থাকেত পারেব না 

(!@#$%^&*()_+)।
4. 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�।

নমুনা: সিঠক আপেলাড

নমুনা: ভুল আপেলাড

Genius Scan
Apple | ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক 
করন
Android | ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক 
করন

Adobe Scan
Apple | ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক
করন
Android | ডাউনেলাড করেত এখােন ি�ক 
করন

!

নিথ �� এবং েসাজা আেছ।

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

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

1 2
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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


পরামশর্ #3: Google Chrome বয্বহার করন

বয্বহােরর েসরা অিভ�তার জনয্ অনু�হ কের পুেরা 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 Google Chrome না থাকেল এিটেক আপিন িবনামূেলয্
https://www.google.com/chrome/ েথেক ডাউনেলাড করেত পােরন। 

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

কয্াশ পির�ার করন

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।

Incognito েমাড বয্বহার করন

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

পপ-আপ �কার িনি�য় করন

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।
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https://www.google.com/chrome/


িকভােব কয্াশ পির�ার করেত হয়

ধাপ 1

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

ধাপ 2

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

ধাপ 3

“Clear Data.” িনবর্াচন করন

1

2

2
1
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1



Incognito Mode িকভােব বয্বহার করেত হয়

ধাপ 1

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

ধাপ 2

আপনার �াউজার একিট নতুন গগল ে�াম উইে�া খুলেব। পুেরা আেবদন 
�ি�য়ায় Incognito Mode বয্বহার করন।

1

2
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িকভােব পপ-আপ �কার িনি�য় করেত হয়

ধাপ 1

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

ধাপ 2

“Privacy and Security”-এ িগেয় “Site Settings” িনবর্াচন করন।

ধাপ 3

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

1

2

1

2

1

2

3
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আেবদন �ি�য়া



েকাথায় আেবদন করেত হেব

অনুদােনর জনয্ আেবদন করেত অন�ুহ কের ে�া�ােমর ওেয়বসাইট 
https://nyseedgrant.com/-এ িভিজট করন।

1. নতুন একিট আেবদন শর করেত েমনুয্ েথেক “Apply” িনবর্াচন করন। 
আপনােক Lendistry-এর আেবদন েপাটর্ ােল পুনঃিনেদর্ িশত করা হেব 
(েরফােরে�র জনয্ পৃ�া 22 েদখুন)। 

2. “Lendistry’s Portal-এ ি�ক করার মাধয্েম আপিন েযেকােনা সময় আপনার 
আেবদন অয্াে�স ও পিরচালনা করেত পারেবন।”

NYS িসড �য্া� ে�া�াম ওেয়বসাইেট আপনােক স�ূণর্ আেবদন �ি�য়ায় গাইড 
করেত সাহাযয্ করার জনয্ িবিভ� িরেসাসর্ রেয়েছ। িরেসােসর্র মেধয্ যা যা রেয়েছ:
• কমর্সূিচর িনেদর্শাবলী
• কমর্সূিচ ও বা�বায়ন িবষয়ক িদকিনেদর্শনা
• আেবদেনর সনদপ� ডাউনেলাড করন
• কল েস�ােরর ন�র ও সময়সূচী
• অন িডমা� িভিডও
• এফএিকউ

1

2
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একিট েপাটর্ াল অয্াকাউ� ৈতির করন

আপিন েকােনা নতুন অয্াি�েকশন শর করার আেগ আপনােক Lendistry’s 
েপাটর্ ােলর জনয্ একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হেব। 

িকভােব একিট Lendistry েপাটর্ াল অয্াকাউ� ৈতির করেবন

ধাপ 1

অয্াকাউ� ৈতির করেত “Apply Now”-এ ি�ক করন।

ধাপ 2

আপনার ইেমইল িঠকানা এবং েফান ন�র িনব�ন করন। আপিন এখােন েয 
ইেমইল ও পাসওয়াডর্ িট িনব�ন করেবন তা হেব েপাটর্ ােলর জনয্ আপনার 
লিগন ে�েডনিশয়াল, তাই এগেলা িলেখ রাখা গর�পূণর্। এই েসকশেন 
আপনােক একিট আসল ও কাযর্কর েমাবাইল ন�রও িলখেত হেব। 

ধাপ 3

SMS/েট�েটর মাধয্েম আপনােক একিট িনি�তকরণ েকাড পাঠােনা হেব যা 
আপনার অয্াকাউ� িনব�ন স�� করার জনয্ �েয়াজন হেব। আপনার 
েগাপনীয়তা ও আপিন েয তথয্ �দান কেরেছন তা র�া করেত, �িতবার 
েপাটর্ ােল লগ ইন করার সময়ও আপনার একিট িনি�তকরণ েকােডর �েয়াজন 
হেব। েডটা ও েমেসেজর খরচ �েযাজয্ হেত পাের।

2

আপনার ইেমইল িঠকানা ও েফান 
ন�র িনব�ন করন।

আমরা +1 555-555-5555 ন�ের একিট িনি�তকরণ েকাড 
পািঠেয়িছ

3

িনি�তকরণ েকাড িলখনু।

1
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েসকশন 1: মািলেকর তথয্ 

আপনার বয্বসার মািলেকর তথয্ িনেয় আেলাচনা করা যাক
• আইিন নােমর �থমাংশ
• আইিন নােমর েশষাংশ
• জ� তািরখ
• ইেমইল
• আবািসক িঠকানা লাইন 1
• আবািসক িঠকানা লাইন 2
• বসবােসর শহর
• বসবােসর ে�ট
• বসবােসর িজপ েকাড
• সামািজক িনরাপত্তা (SSN) বা �ত� করদাতা শনা�করণ ন�র (ITIN)1

• মািলকানার শতকরা হার
• পছে�র েফান ন�র
• �য়ংি�য়-ডায়ালকৃত কল বা েট�ট বাতর্ ার স�িত2

1আেবদনকারী OFAC তািলকায় েনই তা িনি�ত করেত হেব।
2পযর্ােলাচনা �ি�য়া চলাকালীন SMS/েট�েটর মাধয্েম আপনার আেবদন স�িকর্ ত আপেডট েপেত চাইেল ব�িটেত 
িটক িদন।

21

মািলেকর তথয্ বয্বসােয়র তথয্ -
1

বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করন



েসকশন 2: বয্বসােয়র তথয্ 1

আপনার েকা�ািন স�েকর্  আমােদরেক জানান
• আইনগত বয্বসািয়ক নাম
• বয্বসার গৃিহত নাম (DBA) �েযাজয্ হেল
• িনেয়াগকতর্ ার শনা�করণ ন�র (Employer Identification Number, EIN) 

o হয্াঁ হেল আপনার EIN িলখুন
• বয্বসা�িত�ােনর িঠকানা লাইন 1
• বয্বসা �িত�ােনর িঠকানা লাইন 2
• বয্বসা�িত�ােনর শহর
• বয্বসা�িত�ােনর ে�ট
• বয্বসা�িত�ােনর িজপ েকাড
• বয্বসা�িত�ােনর েফান ন�র
• আপনার বয্বসা িক লাভজনক না অলাভজনক?
• বয্বসা �িত�ােনর ধরণ
• গঠেনর অব�া (State of Formation)
• বয্বসা �িত�া করার তািরখ
• বয্বসা�িত�ােনর ওেয়বসাইেটর URL (�েযাজয্ হেল)

22

মািলেকর তথয্ বয্বসােয়র তথয্ - 1 বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করন



েসকশন 3: বয্বসােয়র তথয্ 2

আমরা িকভােব আপনােক সহায়তা করেত পাির?
• অনুদােনর �ধান বয্বহার
• অনুেরাধকৃত পিরমাণ
• কমর্পিরচালনা শরর পর আপিন িক েকােনা বয্বসািয়ক টয্া� িরটানর্ দািখল 

কেরেছন?

23

মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করনবয্বসােয়র তথয্ - 1



েসকশন 4: বয্বসােয়র জনত�

আপনার েকা�ািন স�েকর্  আমােদরেক জানান
• পছ�সই ভাষা
• আপনার �াহকেদর ধরণ কী?
• NAICS েকাড
• নারী-মািলকানাধীন
• �বীণ বয্ি�র-মািলকানাধীন
• �িতব�ী বয্ি�র-মািলকানাধীন
• আেবদনকারীর জািত1

• আেবদনকারীর নৃতাি�ক পিরচয়1
• �া�াইিজ
• �ামীণ
• আেবদনকারীর পছ�নীয় নাম

1আপনার উত্তর আপনার আেবদন পযর্ােলাচনা �ি�য়ােক �ভািবত করেব না।

24

মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করনবয্বসােয়র তথয্ - 1



েসকশন 5: �কাশ করা স�িকর্ ত �� ও উত্তর

আপনার েযাগয্তা িনধর্ারেণ সাহাযয্ করার জনয্ আরও িকছু ��
• আেবদন করার িদন পযর্� আপনার বয্বসা িক েখালা ও চালু রেয়েছ?
• আপিন িক �েযাজয্ েফডােরল, ে�ট ও �ানীয় আইন, িবিধমালা, নীিতমালা 

এবং আবশয্ক িবষয়াবলীর শতর্  েমেন চেলন?
• আপিন একিট িনেজেক একজন �াধীন িশ�কলা ক�া�র িহেসেব পিরচয় েদন?
• আপিন িক New York State COVID-19 Pandemic Small Business 

Recovery Grant েপেয়িছেলন?
• আপিন িক েপেচক সুর�া কমর্সূিচ ঋেণর �াপক িছেলন যার পিরমাণ 

$250,000-এর েবিশ?
• 9/1/2018 ও 1/1/2022-এর মেধয্ আপনার বয্বসায় িক অ�ত $5,000

COVID-19-সংি�� কারেণ খরচ হেয়েছ?
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মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করনবয্বসােয়র তথয্ - 1



েসকশন 6: পিরচয় যাচাই করন

এই েসকশেন আপনােক সরকার কতৃর্ ক জাির করা ৈবধ আইিডর একিট ছিব 
আপেলাড কের Persona বয্বহার কের আপনার আপনার পিরচয় যাচাই করেত 
হেব। আপনােক সামেনর িদেকর কয্ােমরা থাকা েকােনা িডভাইস বয্বহার কের 
েসলিফও তুলেত হেব। 

Persona কী? 
Persona হল একিট তৃতীয় পে�র �য্াটফমর্ যা Lendistry তার জািলয়ািত 
�িতেরাধ ও �শমন �ি�য়ার জনয্ বয্বহার কের। �য়ংি�য়ভােব েকােনা বয্ি�র 
েসলিফেক 3-পেয়� কে�ািজট ও বােয়ােমি�ক লাইভেনস েচক-এর মাধয্েম তােদর 
আইিড েপাে�র্ েটর সােথ তুলনা কের Persona �য্াটফমর্ Lendistry-েক েকােনা 
বয্ি�র পিরচয় যাচাই করেত ও পিরচয় �িফং েথেক র�া করেত স�ম কের।
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মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করনবয্বসােয়র তথয্ - 1



মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করন

েসকশন 7: বয্াংেকর তথয্

আপনার বয্াংিকং-এর তথয্ �েয়াজন েকেনা?
মািকর্ ন যু�রাে� েযেকােনা বয্াংক বা ে�িডট ইউিনয়েনর অয্াকাউ�েক 
Lendistry’s Portal-এর মত একিট অয্ােপ সংযু�করেণর মাধয্েম ACH �ানা�র 
েসট আপ করেত Lendistry তৃতীয় পে�র �যুি� (Plaid) বয্বহার কের। 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। 

বয্াংক যাচাইকরেণর এই প�িতিটেক �াধানয্ েদওয়া হয় তেব ে�াভাইডােরর 
মাধয্েম যিদ আপনার বয্াংিকং �িত�ানেক পাওয়া না যায় তাহেল সবর্দা কাজ 
করেব না। এই ে�ে�, আপিন 866-759-5320 ন�ের Lendistry-এর সােথ 
েযাগােযাগ কের আপনার বয্াংক অয্াকাউ� যাচাই করেত পােরন। 

Plaid-এ এিগেয় যান। আপনার বয্াংিকং 
�িত�ােনর অব�ান 
িচি�ত করন।

আপনার অনলাইন 
বয্াংিকং অয্াকাউে� 
সাইন ইন করন।

অনুমিত িনি�ত 
করন।

1 2 3 4
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মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করন

েসকশন 8: নিথপ� আপেলাড করন

ধাপ 1

আপনার িডভাইেসর ডকুেম� ফাইলিট শনা� করেত আপেলাড আইকনিট 
িনবর্াচন করন।

ধাপ 2

ফাইলিটেত পাসওয়াডর্  থাকেল, �পডাউন েমনুয্ “Password Protected?” েথেক 
YES িনবর্াচন করন এবং ফাইলিটর পাসওয়াডর্  িলখুন। ফাইেল পাসওয়াডর্  না 
থাকেল, NO িনবর্াচন করন।

ধাপ 3

�য্াটাস "অনুেরাধ করা হেয়েছ" েথেক "জমা করা হেয়েছ" -েত 
পিরবতর্ ন হবার কথা।

ধাপ 4

সবগেলা নিথ আপেলাড না হওয়া পযর্� উপেরর ধাপগেলার পুনরাবৃিত্ত করন। 

ফাইেল পাসওয়াডর্  থাকেল YES
িনবর্াচন করন।

ফাইেল পাসওয়াডর্  না থাকেল 
NO িনবর্াচন করন।

1

3
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মািলেকর তথয্ বয্বসািয়ক তথয্ -
2

জনসংখয্া িবষয়ক 
তথয্

�কাশ করা 
স�িকর্ ত �� ও 

উত্তর

পিরচয় যাচাই 
করন

বয্াংেকর তথয্ নিথপ� আপেলাড 
করন

আেবদন করন

েসকশন 9: আেবদন জমা-পবূর্ পযর্ােলাচনা

আপনার আেবদন জমা েদওয়ার আেগ আপিন আপনার �িতি�য়া পযর্ােলাচনা 
করেত পারেবন। জমা েদওয়ার জনয্ আপনােক অবশয্ই আেবদনিটর সবগেলা 
েসকশন স�� করেত হেব। এর মেধয্ রেয়েছ:
• আেবদনপে�র সবগেলা ঘর পূরণ করা;
• �েয়াজনীয় সকল নিথ আপেলাড করা; 
• আপনার বয্াংক অয্াকাউ� যাচাই করা; এবং
• আপনার পিরচয় যাচাই করা।

আপনার আেবদন পযর্ােলাচনা
1. আপিন যিদ আপনার আেবদন স�াদনা করেত চান তাহেল "আমার িকছু 

স�াদনা আেছ"-েত ি�ক কের �িট িঠক করন।
2. শতর্ াবলী পড়ুন এবং স�িত জানােত বাে� িটক িচ� িদন।
3. আপিন যিদ পের আপনার আেবদন পযর্ােলাচনা কের জমা িদেত চান, তাহেল 

"সংর�ণ করন এবং পের িফের আসুন"-এ ি�ক করন।  আপনার আেবদন 
পিরচালনা করেত আপিন েযেকােনা সময় েপাটর্ ােল সাইন ইন করেত পােরন। 
েপাটর্ ােল আপিন আপনার আেবদন েশষ করেত ও স�� করেত, নিথ 
আপেলাড করেত, আপনার বয্াংেকর তথয্ সংযু� করেত এবং �য্াটােসর 
আপেডট েদখেত পারেবন।

4. আপিন আপনার আেবদন পযর্ােলাচনা করার পের এবং আপনার েদওয়া সকল 
তথয্ সিঠক তা িনি�ত করার পের, আপনার আেবদন জমা িদেত "জমা 
িদন"-এ ি�ক করন। একবার জমা েদয়া হেল েগেল আপিন আপনার 
আেবদন আর স�াদনা করেত পারেবন না।

1

4

2
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আেবদেন জমা েদয়া

আপনার আেবদেনর �াি� িনি�ত করেত আপিন Lendistry েথেক 
noreply@lendistry.com ইেমইল িঠকানার মাধয্েম একিট িনি�তকরণ ইেমইল 
পােবন। আপিন যিদ আপনার আেবদন জমা েদওয়ার পের েকােনা িনি�তকরণ 
ইেমইল না পান, তাহেল অনু�হ কের noreply@lendistry.com েথেক আসা
ইেমইেলর জনয্ আপনার �য্াম েফা�ারিট পরী�া করন এবং আপনার ইেমইল 
অয্াকাউে�র িনরাপদ ে�রক তািলকায় ইেমইল িঠকানািট েযাগ করন।

আরও তথয্ বা নিথর �েয়াজন হেল আপনার জমা েদওয়া তথয্ যাচাই করেত 
Lendistry আপনার সােথ ইেমইল, েফান এবং/অথবা েট�েটর (যিদ অনুেমািদত 
হয়) মাধয্েম েযাগােযাগ করেত পাের। পযর্ােলাচনা �ি�য়ায় আপনার আেবদন 
রাখার জনয্ আপনােক অবশয্ই সকল অনুেরােধর জবাব িদেত হেব।

পরামশর্: আপনার সাচর্  বাের “Lendistry” িলখুন।
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�ি�য়া পযর্ােলাচনা

Lendistry কতৃর্ ক আমার আেবদন পযর্ােলাচনা করার জনয্ কী �েয়াজন?
আপনার আেবদনিট Lendistry কতৃর্ ক পযর্ােলাচনা করার জনয্ িন�িলিখত 
আইেটমগেলা অবশয্ই Lendistry-এর েপাটর্ ােল স�� করেত হেব:
1. আেবদনপে�র সবগেলা ঘর পূরণ করা;
2. �েয়াজনীয় সকল নিথ আপেলাড করন;
3. Plaid-এর মাধয্েম আপনার বয্াংক অয্াকাউ� যাচাই করা; এবং
4. Persona-এর মাধয্েম আপনার পিরচয় যাচাই করা।

আপনােক েকােনা অনদুান �দান করা হেল আপিন িকভােব জানেবন?
এই ে�াগােমর আেবদন �ি�য়ার শ�তা পরী�ার একািধক ধাপ রেয়েছ। 
অনুদােনর জনয্ িবেবিচত হেত হেল আপনােক �থেম ে�া�ােমর নূয্নতম েযাগয্তার 
শতর্ াবলী পূরণ করেত হেব। গর�পূণর্ টীকা: নূয্নতম েযাগয্তার শতর্ াবলী পূরণ 
করা েকােনা অনুদান �াি�র িন�য়তা েদয় না। 

একবার আপিন এই ে�া�ােমর নূয্নতম েযাগয্তার মানদ� পূরণ করার জনয্ 
�মািণত হেয় েগেল, আপিন তহিবেলর জনয্ অনুেমািদত বা �তয্াখয্াত হেয়েছন 
িকনা তা িনধর্ারণ করেত আপনার আেবদনিট চূড়া� পরী�ার মধয্ িদেয় যােব। 
এই ৈবধতা �ি�য়ার অংশ িহেসেব আপনােক েটিলেফােন সরাসির িকছু তথয্ 
িনি�ত করেত হেব। এই �ি�য়ািট স�� করার জনয্ Lendistry-এর দেলর 
একজন সদসয্ সরাসির আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন। 

আপনার আেবদন স�ূণর্রেপ পরী�া করা হেয় েগেল, আপিন অনদুান তহিবেলর 
জনয্ অনুেমািদত বা �তয্াখয্াত হেল আপনােক অবিহত করার জনয্ Lendistry 
েথেক একিট ইেমইল পােবন।

আিম িকভােব আমার আেবদেনর �য্াটাস পরী�া করেত পাির?
আপনার িনবি�ত ইউজার েনইম, পাসওয়াডর্  ও েমাবাইল ন�র বয্বহার কের 
Lendistry-এর েপাটর্ ােল সাইন ইন কের েযেকােনা সময় আপনার আেবদেনর 
�য্াটাস পরী�া করেত পারেবন। সাইন ইন করেল �য্াটাসিট ডয্াশেবােডর্  �দিশর্ত 
হেব।

Lendistry-এর েপাটর্ াল সাইন ইন করন এখােন:
https://nyseedgrant.mylendistry.com/landing

আমার ডকুেম� ও বয্াংেকর তথয্ স�ণূর্রেপ যাচাই করা হেয়েছ এবং আিম 
তহিবেলর জনয্ অনেুমািদত হেয়িছ। তহিবল আিম কখন পােবা?
আপনার আেবদন স�ূণর্রেপ যাচাই ও অনুদান তহিবেলর জনয্ অনেুমািদত হেয় 
েগেল, আপনার অনুদান �াপেকর চুি� ও W-9 ফমর্ আপনার কােছ Lendistry-
এর েপাটর্ ােল একিট DocuSign ডকুেম� িহেসেব উপলভয্ হেব। উভয় ডকুেমে� 
ইিনিশয়াল, �া�র ও তািরখ িদেত অন�ুহ কের সাইন ইন কের DocuSign-এর 
িনেদর্শাবলী অনুসরণ করন।

Lendistry-এর েপাটর্ ােল সাইন ইন করন এখােন: 
https://nyseedgrant.mylendistry.com/landing

গর�পণূর্ টীকা: আপনার অনদুান �াপেকর চুি� স�ণূর্রেপ কাযর্কর না হওয়া 
পযর্� আপনার তহিবল ছাড় করা হেব না।
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কল েস�ার
(888) 585-0312
েসামবার - শ�বার
8:00 a.m.-5:00 p.m. পূবর্ সময়

��ত িল�সমূহ:
ে�া�ােমর সংি�� িববরণ
সং�াসমূহ
উপযু�তার শতর্ াবলী
অনুদান �দান
�েয়াজনীয় কাগজপ�
আেবদন করার জনয্ পরামশর্
আেবদন �ি�য়া
�ি�য়া পযর্ােলাচনা
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