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চনউ ইয়কম  স্টেট চসড ফাচডং অনিুান কর্মসূচি ("প্রোগ্রোম") স্বোভোধিশের ধিশে 
যোত্রো েরো ধিউইয়েক  প্েশের অর্কিীধতশত সফল হওয়োর জিয রোর্ধমে পযকোশয়র 
কু্ষদ্র িযিসোগুশলোশে সহোয়তো রিোশির উশেশ য ততধর েরো হশয়ধলল 

প্যোগ্য আশিিিেোরীশির অি যই ধিউ ইয়েক  প্েশের েোশল গ্রহণশযোগ্য রমোণ ধিশত 
হশি প্য প্য প্যোগ্য আশিিিেোরীর িযিসো চলমোি এিং প্রোগ্রোশমর  তক োিলী পূরণ 
েশর  

আশিিশির অং  ধহশসশি রধতটি অধত কু্ষদ্র-িযিসো (Micro-Business), কু্ষদ্র 
িযিসো (Small Business) িো স্বতন্ত্র ধ ল্প েন্ট্রোক্টরসহ লোভজিে ধ ল্প ও 
সোংসৃ্কধতে রধতষ্ঠোিশে েমকসূধচর প্যোগ্যতো রি কশির উশেশ য এম্পোয়োর প্েে 
প্েশভলপশমন্ট (ESD) েতৃক ে ধিিকোধরত পদ্ধধতশত পযকোপ্ত িধর্পত্র রিোি েরশত 
হশি 

রধত িযিসো EIN িো SSN-এর জিয শুিুমোত্র এেটি অিুিোি অিুশমোধিত 

সীধমত তহধিল এিং রতযোধ ত উচ্চতর সংখ্যে অিুশরোশির েোরশণ িযিসোর িরি, 
অিস্থোি এিং ধ ল্প অিুিোি রোধপ্তর ধিশিচিোয় ধিয়োমে ধহশসশি েোজ েরশত পোশর 
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"িুদ্র বযবসা" িলশত এমি প্েোশিো িযিসোশে প্িোঝোয় প্যটি ধিউ ইয়েক  প্েশে 
অিধস্থত, স্বোিীিভোশি মোধলেোিোিীি ও পধরচোধলত, িযিসোটি প্যই খ্োশতর প্সই 
খ্োশত রভোি োলী িয়, এে  জি িো তোর েম েমী ধিশয়োগ্ েশর, 1 প্সশেম্বর, 
2018 িো তোর পশর শুরু হশয়ধলল এিং আশিিি েরোর িূযিতম লয় মোস আশগ্ 
এটি চোলু হশয়ধলল ও প্যটির িোধষকে প্মোে আধর্কে রোধপ্ত (Gross Receipt) 
$1,000,000-এর প্িধ  িয় 

"অচি িুদ্র-বযবসা" িলশত এমি প্েোশিো কু্ষদ্র িযিসোশে প্িোঝোয় প্যটি ধিউ ইয়েক  
প্েশে অিধস্থত, স্বোিীিভোশি মোধলেোিোিীি ও পধরচোধলত, িযিসোটি প্যই খ্োশতর 
প্সই খ্োশত রভোি োলী িয় এিং ি  জি িো তোর েম েমী ধিশয়োগ্ েশর 

"লাভজনক স্বিন্ত্র চশল্প ও সাংসৃ্কচিক সংগঠন"-এর অর্ক হশি ধিউইয়েক  প্েশে 
অিধস্থত কু্ষদ্র িো মোঝোধর আেোশরর লোভজিে, স্বোিীিভোশি পধরচোধলত সরোসধর-
অিুষ্ঠোি পধরচোলিো েরোর প্ভিুয, প্রোশমোেোর, প্রোেোে ি প্েোম্পোধি িো স্বতন্ত্র ধ ল্প 
েন্ট্রোক্টরসহ অিযোিয পোরফরমযোন্স-সম্পধেক ত িযিসো প্যগুশলো COVID-19 স্বোস্থয ও 
সুরক্ষো সংধিষ্ট প্রোশেোেল দ্বোরো প্িধতিোচেভোশি রভোধিত হশয়শল এিং অস্থোয়ী 
েমকচোরী িোি ধিশয় প্যগুশলোর এে  জি িো তোরও েম পূণকেোলীি েমকচোরী 
রশয়শল 

"COVID-19 স্বাস্থ্য ও সুরিা স্টরার্টাকল"-এর অর্ক 2020 সোশলর গ্ভিকর েতৃক ে 
ইসুযেৃত ধিিকোহী আশি  202 দ্বোরো িযিসো পধরচোলিোর উপর আশরোপেৃত 
ধিশষিোজ্ঞো িো COVID-19 মহোমোরীর রধতধিয়োয় জোধর েরো প্েোশিো সংশযোধজত 
িো পরিতী েোযকধিিকোহী আশি , অর্িো COVID-19 এর রধতধিয়োয় িযিসো 
পধরচোলিোর উপশর ধিধিধিশষি আশরোপেোরী অিয প্েোশিো আইি, ধিধি, িো 
রধিিোি  
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প্েোশিো অিুিোি পোওয়োর জিয প্রোগ্রোশম (সধিধলতভোশি, "প্যোগ্য আশিিিেোরী") 
আশিিি জমো প্িয়ো কু্ষদ্র িযিসো, অধত কু্ষদ্র িযিসো এিং স্বতন্ত্র ধ ল্প েন্ট্রোক্টসহ 
লোভজিে স্বোিীি ধ ল্পেলো ও সোংসৃ্কধতে সংস্থোর প্য তিধ ষ্টগুশলো অি যই র্োেশত 
হশি:

1. ধিউ ইয়েক  প্েশে ধিিধিত হশত হশি িো ধিউ ইয়েক  প্েশে িযিসো েরোর 
জিয লোইশসন্সরোপ্ত িো ধিিধিত হশত হশি এিং অি যই ধিউইয়েক  প্েশে 
অিধস্থত হশত হশি;

2. 1 প্সশেম্বর, 2018 িো তোর পশর িযিসো শুরু েরো এিং আশিিি জমো 
প্িওয়োর আশগ্ েমপশক্ষ লয় মোস িশর চোলু র্োেো স্বোিীি ধ ল্প েন্ট্রোক্টরসহ 
িতক মোশি এেটি েোযকের অধত কু্ষদ্র িযিসো, কু্ষদ্র িযিসো িো লোভজিে 
ধ ল্পেলো ও সোংসৃ্কধতে সংস্থো হশত হশি;

3. সোম্প্রধতেতম প্ফেোশরল ধিজশিস েযোক্স ধরেোশিক (লোইি 1a, IRS ফমক 1120 
িো 1065; লোইি 1 IRS ফমক 1040 ধ ধেউল ধস) রধত িলর প্মোে রোধপ্তশত 
পোাঁচ হোজোর েলোর ($5,000) ও এে ধমধলয়ি েলোর ($1,000,000)-
এর মশিয রশয়শল অর্িো প্য িযিসো এখ্িও প্ফেোশরল ধিজশিস েযোক্স ধরেোিক 
িোধখ্ল েশরধি প্সটির িযিসোধয়ে খ্রচ পোাঁচ হোজোর েলোর ($5,000) 
রি কি েরশত সক্ষম হশত হশি;

4. রশযোজয প্ফেোশরল, প্েে ও স্থোিীয় আইি, ধিধিমোলো, িীধতমোলো এিং 
আি যে ধিষয়োিলীর  তক  প্মশি চলশত হশি;

5. প্েোশিো প্ফেোশরল, প্েে িো স্থোিীয় ের িশেয়ো িো প্েোশিো অিুশমোধিত ধরশপশমন্ট, 
ধেশফরোল প্ল্যোি িো প্যোগ্য প্ফেোশরল, প্েে এিং স্থোিীয় ের েতৃক পশক্ষর সোশর্ চুধি 
র্োেশত পোরশি িো;

6. প্ফেোশরল প্প-প্চে সুরক্ষো েমকসূধচর (Paycheck Protection Program) আওতোয় 
ঋণ মওকুফসহ প্ফেোশরল আশমধরেোি উদ্ধোর পধরেল্পিো আইি 2021 (American 
Rescue Plan Act) িো অিয প্েোশিো উপলভয প্ফেোশরল COVID-19 অর্কনিধতে 
পুিরুদ্ধোর িো িযিসো সহোয়তো অিুিোি েমকসূচীর আওতোয় িযিসো অিুিোি সহোয়তো 
েমকসূধচর জিয ধিিকোধচত হশত পোরশি িো অর্িো এই িরশির প্ফেোরোল েমকসূধচ* 
প্র্শে পযকোপ্ত িযিসোধয়ে সহোয়তো প্পশত অক্ষম *

* প্যোগ্য আশিিিেোরীগ্ণ ধিম্নধলধখ্ত প্ফেোরোল সহোয়তো প্পশত পোশরি:
• প্প-প্চে সুরক্ষো েমকসূধচ ঋণ যোর প্মোে পধরমোণ $250,000 িো তোর েম   
• COVID-19-এর জিয প্যশেোি আেোশরর অর্কনিধতে আঘোত ধিপযকয় ঋণ 

(EIDL)।
• প্যশেোি আেোশরর COVID-19 EIDL অধগ্রম অিুিোি   
• প্যশেোশিো আেোশরর COVID-19 EIDL লক্ষযমোত্রো প্েধিে অগ্রীম সম্পরূে 

অিুিোি (EIDL Supplemental Targeted Advance Grant)
• প্যশেোশিো আেোশরর SBA িি প্ভিুযর অপোশরেরশির জিয অিুিোি 

(Shuttered Venue Operators Grant)
• প্যশেোশিো আেোশরর প্রশ্োাঁরো পুিরজ্জীধিতেরণ তহধিল অিুিোি (Restaurant 

Revitalization Fund Grant)।

7. ধিউইয়েক  প্েে COVID-19 মহোমোরীশত আিোন্ত কু্ষদ্র িযিসো পুিরুদ্ধোর অিুিোি 
েমকসূধচর অিীশি িযিসোধয়ে সহোয়তোর জিয প্যোগ্যতো অজক ি েশরধি 
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স্ট  ফার্মগুর্লা অপার্রশর্নর জনয ইর্িার্র্যয স্টফডার্রল টযাক্স চরটানম িাচিল 
কর্রর্ে িার্ির জনয: অিুিোিগুশলো তোশির রিত্ত 2020 িো 2021 িযিসোধয়ে েযোক্স 
ধরেোশিক প্িখ্োশিো প্মোে রোধপ্তর িোধষকে পধরমোশণর উপর ধভধত্ত েশর গ্ণিো েরো 
হশি 
1. $5,000 প্র্শে $49,999.99 পযকন্ত প্মোে রোধপ্তর িযিসোশয়র জিয:  অিুিোি 

$5,000/িযিসো 

2. $50,000 - $99,999.99 পযকন্ত প্মোে রোধপ্তর িযিসোশয়র জিয:  অিুিোি 
$10,000/িযিসো 

3. $100,000 - $1,000,000 পযকন্ত প্মোে রোধপ্তর িযিসোশয়র জিয:  সিকোধিে 
অিুিোশির পধরমোণ $25,000/িযিসোসহ অিুিোি পুরষ্কোর হল প্মোে রোধপ্তর 
10%।
2020 বা 2021 সার্ল স্টর্াট 

রাচপ্ত স্ট  পচরর্াণ অনিুার্নর জনয স্ট াগয

$5,000 - $49,999.99 িযিসো রধত $5,000

$50,000 - $99,999.99 িযিসো রধত 10,000$

$100,000 - $1,000,000
সিকোধিে অিুিোশির পধরমোণ 

$25,000/িযিসোসহ অিুিোি প্মোে রোধপ্তর 
10%।

স্ট  ফার্মগুর্লা এিনও প মন্ত অপার্রশর্নর জনয স্টফডার্রল টযাক্স চরটানম িাচিল 
কর্রচন িার্ির জনয: 
• অিুিোি $5,000/িযিসো 
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1. সেল অলোভজিে, গ্ীজক ো এিং অিযোিয িমীয় রধতষ্ঠোি; এিং

2. সরেোধর মোধলেোিোিীি সত্তো িো ধিিকোধচত েমকেতক োশির অধফসসমূহ; এিং

3. মূলত রোজনিধতে িো তিধিরমূলে েোযকিশম জধ়িত িযিসো; এিং

4. িোধ়িওয়োলো এিং ধিধিয় (Passive) ধরশয়ল এশেে িযিসো 
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1. https://nyseedgrant.com/wp-content/uploads/2022/09/NYS-Seed-
Fund_Applicant-Certification_20220913-FINALFillable.pdf-এ 
আশিিিেোরী  ংসোপত্র েোউিশলোে েরুি

2. প্মোে রোধপ্ত এিং সংগ্ঠশির তোধরশখ্র রমোশণর জিয:
• অধত সম্প্রধত িোধখ্ল েরো 2020 িো 2021 সোশলর প্ফেোশরল ধিজশিস 

েযোক্স ধরেোিক (যধি িযিসো শুরু েরোর পর প্র্শে প্েোশিো ধরেোিক 
িোধখ্ল েশর র্োশে)। 

3. িযিসো সংগ্ঠিতেরশণর (এিং সংগ্ঠশির তোধরশখ্র জিয যধি েযোক্স েকুশমন্ট 
উপলভয িো র্োশে - তোহশল ধিম্নধলধখ্ত িধর্গুশলোর মশিয প্যশেোশিো এেটি 
(1) রিোি েরুি) রমোশণর জিয:
• িতক মোি িযিসোর লোইশসন্স; িো 
• সংগ্ঠশির ধিয়মোিলী; িো
• গ্ৃহীত িোশমর সিিপত্র (DBA); িো
• NYS অিুশমোিশির সিি; িো
• ধিিিশির রতযয়িপত্র; িো
• ইন্টোরিোল প্রধভধিউ (IRS ফমক CP-575) েতৃক ে EIN ধিশয়োশগ্র 

রমোণ; িো
• NYS-এ েোজ েরোর অিুশমোিি প্িখ্োশিো NYS ধমউধিধসপযোধলটি েতৃক ে 

জোধর েরো িধর্ 

4. শুিুমোত্র স্বোিীি ধ ল্পেলো েন্ট্রোক্টরশির প্ক্ষশত্র*, িযিসো রধতষ্ঠোি ও অতীত 
েোযকিশমর রমোণ ধিম্নধলধখ্ত িধর্পত্র জমো প্িওয়োর মোিযশমও পূরণ হশত 
পোশর: 
• আশিিশির আশগ্র লয় মোশসর পোরফশমকন্স েোযকিশমর তোধলেো; এিং 
• ধিম্নধলধখ্ত িধর্পত্র মশিয প্যশেোশিো এেটি রিোি েশর প্সই তোধলেোভুি 

পোরফশমকশন্সর রমোণ:
o সম্পোধিত আইধি চুধির অিুধলধপ যো প্পশমশন্টর রমোণসহ 

পোরফশমকন্স িণকিো েশর; িো
o পোরফশমকশন্সর প্পশমশন্টর এেটি 1099 এিং ধ ল্পেলো েন্ট্রোক্টশরর 

িোম উশেখ্ েশর ও পোরফশমকশন্সর প্পশমশন্টর তর্য রিোি 
েশরঅং গ্রহশণর িণকিো র্োেো প্েোশিো তৃতীয়-পশক্ষর হলফিোমো; 
এিং

• েন্ট্রোক্টর প্য এেজি স্বোিীি ধ ল্পেলো েন্ট্রোক্টর ধহশসশি েোজ েরশল তো 
যোচোই েরোর জিয অিযোিয িধর্পত্র যো ESD ও অিুিোি র োসে 
চোইশত পোশরি 

*এই ধিশিক ধ েোশত স্বোিীি ধ ল্পেলো েন্ট্রোক্টশরর জিয রশযোজয উধেধখ্ত 
অিযোিয সেল  তক োিলী 

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


নচিপর্ের শিম াবলী
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5. NYS-এ িযিসোর অিস্থোশির রমোণ - ধিম্নধলধখ্ত িধর্গুশলোর মশিয প্যশেোশিো 
এেটি (1): 
• িতক মোি ইজোরো; িো 
• িতক মোি ইউটিধলটি ধিল; িো
• িযিসোশয়র িতক মোি মেক শগ্জ প্েেশমন্ট; িো 
• িযিসোশয়র প্িধেে েোশেক র প্েেশমন্ট; িো 
• প্প োিোর িীমো প্ঘোষণোর পৃষ্ঠো; িো 
• প্পশমন্ট রশসধসং প্েেশমন্ট; িো 
• NYS ST-809 িো ST-100 ধিিয় ের সংগ্রশহর েোগ্জপত্র

6. মোধলেোিোর তফধসল (Schedule of ownership): িযিসোশয়র 20%-এর 
প্িধ  অংশ র মোধলেোিোিীি প্যশেোশিো মোধলশের িোম, ঠিেোিো, সোমোধজে 
সুরক্ষো িম্বর, ITIN িম্বর, প্ফোি িম্বর, ইশমইল,  তোং  মোধলেোিো এিং ফশেো 
আইধের তোধলেো:

7. গ্ত ধতি মোশসর িযিসোধয়ে িযোংে অযোেোউশন্টর িযোংে প্েেশমন্ট যো িতক মোি 
েোযকেলোপ (প্য িযিসোগুশলো এখ্িও েযোক্স ধরেোিক িোধখ্ল েশরধি প্সগুশলোর 
রশয়োজিীয় িযশয়র রমোণ প্িখ্োশিোর জিয যশর্ষ্ট আধর্কে রিোহ রশয়শল তো 
প্েেশমন্টগুশলোশত রধতফধলত েরশত হশি) প্িখ্োয়  

8. তহধিল ধিতরশণর জিয: W-9 এিং িযিসোধয়ে িযোংে অযোেোউশন্টর তর্য   
তহধিল ধিতরশণর জিয রশয়োজিীয় িযিসোধয়ে িযোংে অযোেোউন্ট 

9. অিুিোি রধিয়োেরণ এশজন্ট েতৃক ে ধিিকোধরত িযশয়র রমোণ সম্পধেক ত 
অধতধরি িধর্পত্র চোওয়ো হশত পোশর 



র্র্নানীি হবার স্ট াগয িরি
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1 প্সশেম্বর, 2018 এিং 1 জোিুয়োরী, 2022-এর মশিয ধিম্নধলধখ্ত খ্রচগুশলো 
প্রোগ্রোশমর জিয প্যোগ্য িশল ধিশিধচত হশি  এগুশলোর মশিয রশয়শল:

1. প্পশরোল িযয়; িো

2. NYS ধভধত্তে সম্পধত্তর জিয িোধণধজযে ভো়িো িো িিেী অর্ক রিোি; িো

3. NYS-এর প্েোশিো কু্ষদ্র িযিসোর সোশর্ সম্পধেক ত স্থোিীয় সম্পধত্ত িো সু্কল েশরর 
প্পশমন্ট; িো

4. ধিমো িযয়; িো

5. ইউটিধলটি ধিল; িো

6. েমী এিং প্ভোিো স্বোস্থয ও সুরক্ষো ধিধিশতর জিয রশয়োজিীয় িযধিগ্ত 
সুরক্ষো সরঞ্জোশমর িযয় (ধপধপই); িো

7. গ্রম েরোর িযিস্থো, প্ভধন্টশল ি এিং এয়োর েধি িোর (HVAC) খ্রচ; িো

8. অিযোিয যন্ত্রপোধত িো সরঞ্জোশমর িযয়; িো

9. COVID-19 স্বোস্থয ও সুরক্ষো সংধিষ্ট প্রোশেোেল পধরপোলশির জিয রশয়োজিীয় 
সরিরোহ ও উপেরণ; অর্িো 

10. ESD েতৃক ে অিুশমোধিত অিযোিয িধর্ভুি COVID-19 সংধিষ্ট খ্রচ  



িহচবর্লর অনপু কু্ত বযবহার
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প্রোগ্রোশমর অিীশি রিত্ত অিুিোি িযিসোধয়ে সহোয়তোর জিয েশরোিোভোইরোস ত্রোণ 
পযোশেজ িো ধিউইয়েক  প্েশের প্েোশিো িযিসো সহোয়তো েমকসূধচর মোিযশম রোপ্ত 
ঋশণর প্েোশিো অং  পুিরোয় রিোি িো পধরশ োি েরশত িযিহৃত হশত পোরশি িো 



আর্বিন করার জনয পরার্শম



পরার্শম #1: একটি ববয ইর্র্ইল ঠিকানা বযবহার করুন

অনগু্রহ কর্র চনচিি করুন স্ট , আপচন আর্বির্ন একটি কা মকর ইর্র্ইল ঠিকানা 
বযবহার করর্েন এবং িার বানান সঠিক আর্ে। 
• আপিোর আশিিশির আপশেে ও অধতধরি ধিশিক িো আপিোর রিত্ত ইশমইল 

ঠিেোিোয় পোঠোশিো হশি  ধিধিকষ্ট ধেলু ইশমইল ঠিেোিো Lendistry ধসশেশম 
ধচিশত পোশর িো এিং আপিোর আশিিি সংিোন্ত প্যোগ্োশযোশগ্ ধিলম্ব ঘেোশত 
পোশর 

আপচন  চি আপনার আর্বির্ন স্টকার্না ভুল বা অকা মকর ইর্র্ইল ঠিকানা 
বযবহার কর্রন, িাহর্ল আপনার িিয আপর্ডট করর্ি অনগু্রহ কর্র (888) 585-
0312 নম্বর্র আর্ার্ির কল স্টসন্টার্র, স্টসার্বার স্টির্ক শুক্রবার (8:00 a.m.-5:00 
p.m.) স্ট াগার্ াগ করুন।

িতুি প্েোশিো আশিিি জমো ধিশিি িো  এেোধিে আশিিি জমো প্িওয়ো সম্ভোিয 
রতোরণো ধহশসশি  িোি েরো হশি এিং তো আপিোর আশিিি পযকোশলোচিো 
রধিয়োশে িোিোগ্র্ েরশি  

ইশমইল ঠিেোিো েোযকের িয়

ধিম্নধলধখ্ত ইশমইল ঠিেোিোগুশলো আমোশির ধসশেশম গ্ৃহীত িো স্বীেৃত হশি িো:

ইশমইল প্যগুশলো শুরু হশয়শলinfo@ ধিশয়
প্যমি: info@mycompany.com

ইশমইল প্যগুশলো প্ ষ হশয়শল@contact.com িো @noreply.com ধিশয়
প্যমি: mycompany@contact.com
প্যমি: mycompany@noreply.com
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পরার্শম #2: আপনার নচি PDF ফরর্যার্ট রস্তুি করুন

রর্য়াজনীয় সকল নচিপে অবশযই স্টপাটম ার্ল শুযুর্াে PDF ফরর্যার্ট আপর্লাড 
করর্ি হর্ব। প্পোেক োশল আপশলোে েরোর সময়, িধর্পত্রগুশলো অি যই স্পষ্ট, প্সোজো 
র্োেশত হশি এিং ধিঘ্ন সৃধষ্টেোরী প্েোশিো িযোেগ্রোউি র্োেশত পোরশি িো 

িধর্পত্র আপশলোে েরোর জিয গুরুত্বপূণক ধিষয়োিলী:
1. সেল িধর্ অি যই PDF ফরমযোশে জমো ধিশত হশি (সরেোর েতৃক ে ইসুযেৃত 

আইধে PDF িো JPEG ফরমযোশে জমো প্িওয়ো প্যশত পোশর)।
2. ফোইশলর আেোর অি যই 15 প্মগ্োিোইশের েম হশত হশি 
3. ফোইশলর িোশম প্েোশিো ধিশ ষ ধচহ্ন র্োেশত পোরশি িো 

(!@#$%^&*()_+)।
4. যধি আপিোর ফোইল পোসওয়োেক  ধিশয় সুরধক্ষত র্োশে, তশি এশত রশি  েরোর 

জিয আপিোর সোহোশযযর রশয়োজি হশি 

স্কযানার স্টনই?
আমরো এেটি ধি প্মোিোইল স্কযোধিং অযোপ েোউিশলোে েশর িযিহোর েরোর পরোম ক 
ধিধি 

িমুিো: সঠিে আপশলোে

িমুিো: ভুল আপশলোে

Genius Scan
Apple | েোউিশলোে েরশত এখ্োশি ধিে 
েরুি
Android | েোউিশলোে েরশত এখ্োশি ধিে 
েরুি

Adobe Scan
Apple | েোউিশলোে েরশত এখ্োশি ধিে
েরুি
Android | েোউিশলোে েরশত এখ্োশি ধিে 
েরুি

!

িধর্ স্পষ্ট এিং প্সোজো আশল 

1. িধর্গুশলো প্সোজো িয় 
2. িধর্ এেটি উইশিোর সোমশি আশল 

(িযোেগ্রোউি স্পষ্ট িয়) এিং লধিশত এেটি 
হোত প্িখ্ো যোশি 

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


পরার্শম #3: Google Chrome বযবহার করুন

িযিহোশরর প্সরো অধভজ্ঞতোর জিয অিুগ্রহ েশর পুশরো আশিিি রধিয়োয় Google 
Chrome িযিহোর েরুি  

অিযোিয ওশয়ি ব্রোউজোরগুশলো আমোশির ইন্টোরশফস সোশপোেক  িোও েরশত পোশর এিং 
আপিোর আশিিশি ত্রুটি সৃধষ্ট েরশত পোশর 

আপিোর ধেভোইশস Google Chrome িো র্োেশল এটিশে আপধি ধিিোমূশলয
https://www.google.com/chrome/ প্র্শে েোউিশলোে েরশত পোশরি  

আশিিি শুরুর পূশিক অিুগ্রহ েশর Google Chrome ধিম্নধলধখ্ত েোজগুশলো েরুি:
1. কযাশ পচরষ্কার করুন
2. Incognito স্টর্াড বযবহার করুন
3. পপ-আপ ব্লকার চনচিয় করুন

েযো  পধরষ্কোর েরুি

েযো েৃত প্েেো হল এমি তর্য যো পূশিক িযিহৃত ওশয়িসোইে িো অযোধপ্ল্শে ি 
প্র্শে সংরধক্ষত হশয়ধলল এিং রোর্ধমেভোশি আপিোর তর্যটি স্বয়ধিয়ভোশি-
এেধত্রত েশর ব্রোউধজং রধিয়োটি দ্রুততর েরোর জিয িযিহৃত হয়  তশি 
েযো েৃত প্েেোর মশিয তর্য ধহশসশি পূশিক আপিোর ভুলভোশি রশি  েরোশিো 
পুরোশিো পোসওয়োেক  িো তশর্যর মত পুরোশিো তর্য র্োেশত পোশর  এটি আপিোর 
আশিিশি ত্রুটি ততধর েরশত পোশর এিং এর ফশল এটি সম্ভোিয জোধলয়োধতর জিয 
ফ্ল্যোগ্ে হশত পোশর 

Incognito প্মোে িযিহোর েরুি

Incognito প্মোে আপিোশে িযধিগ্তভোশি তর্য রশি  েরোশিোর সুশযোগ্ প্িয় 
এিং আপিোর প্েেো মশি রোখ্ো িো েযো  হওয়োয় িোিো প্িয় 

পপ-আপ ব্লেোর ধিধিয় েরুি

আমোশির অযোধপ্ল্শে শি এেোধিে পপ-আপ িোতক ো র্োশে প্যগুশলো আপিোর প্িয়ো 
তশর্যর ধিভুক লতো ধিধিত েরোর জিয িযিহৃত হয়  এই প্মশসজগুশলো প্িখ্শত 
আপিোশে অি যই Google Chrome-এ পপ-আপ ব্লেোর ধিধিয় েরশত হশি 
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চকভার্ব কযাশ পচরষ্কার করর্ি হয়

িোপ 1

এেটি িতুি গুগ্ল প্িোম উইশিো খ্ুলুি, উপশরর েোিধিশের প্েোণোর ধতিটি 
ধিন্দশুত ধিে েরুি, এিং তোরপর “Settings”-এ যোি  

িোপ 2

“Privacy and Security”-প্ত ধগ্শয় “Clear Browsing Data” ধিিকোচি েরুি 

িোপ 3

“Clear Data.” ধিিকোচি েরুি

1

2

2
1
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1



Incognito Mode চকভার্ব বযবহার করর্ি হয়

িোপ 1

আপিোর ওশয়ি ব্রোউজোশরর উপশরর েোিধিশের প্েোণোর ধতিটি ধিন্দশুত ধিে 
েশর “New incognito window” ধিিকোচি েরুি 

িোপ 2

আপিোর ব্রোউজোর এেটি িতুি গুগ্ল প্িোম উইশিো খ্ুলশি  পুশরো আশিিি 
রধিয়োয় Incognito Mode িযিহোর েরুি 

1

2
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চকভার্ব পপ-আপ ব্লকার চনচিয় করর্ি হয়

িোপ 1

এেটি িতুি গুগ্ল প্িোম উইশিো খ্ুলুি, উপশরর েোিধিশের প্েোণোর ধতিটি 
ধিন্দশুত ধিে েরুি, এিং তোরপর “Settings”-এ যোি  

িোপ 2

“Privacy and Security”-এ ধগ্শয় “Site Settings” ধিিকোচি েরুি 

িোপ 3

“Pop-up and Redirects” ধিিকোচি েরুি িোেিটিশত চোপ ধিি যোশত এটি 
িীল হয় এিং এটির েযোেোস “Blocked” প্র্শে “Allowed”-এ পধরিধতক ত 
হয় 

1

2

1

2

1

2

3
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আর্বিন রচক্রয়া



স্টকািায় আর্বিন করর্ি হর্ব

অিুিোশির জিয আশিিি েরশত অিুগ্রহ েশর প্রোগ্রোশমর ওশয়িসোইে 
https://nyseedgrant.com/-এ ধভধজে েরুি 

1. িতুি এেটি আশিিি শুরু েরশত প্মিুয প্র্শে “Apply” ধিিকোচি েরুি  
আপিোশে Lendistry-এর আশিিি প্পোেক োশল পুিঃধিশিক ধ ত েরো হশি 
(প্রফোশরশন্সর জিয পৃষ্ঠো 22 প্িখ্ুি)। 

2. “Lendistry’s Portal-এ ধিে েরোর মোিযশম আপধি প্যশেোশিো সময় আপিোর 
আশিিি অযোশক্সস ও পধরচোলিো েরশত পোরশিি ”

NYS ধসে গ্রযোি প্রোগ্রোম ওশয়িসোইশে আপিোশে সম্পূণক আশিিি রধিয়োয় গ্োইে 
েরশত সোহোযয েরোর জিয ধিধভন্ন ধরশসোসক রশয়শল  ধরশসোশসকর মশিয যো যো রশয়শল:
• েমকসূধচর ধিশিক োিলী
• েমকসূধচ ও িো্িোয়ি ধিষয়ে ধিেধিশিক িো
• আশিিশির সিিপত্র েোউিশলোে েরুি
• েল প্সন্টোশরর িম্বর ও সময়সূচী
• অি ধেমোি ধভধেও
• এফএধেউ

1

2
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একটি স্টপাটম াল অযাকাউন্ট বিচর করুন

আপধি প্েোশিো িতুি অযোধপ্ল্শে ি শুরু েরোর আশগ্ আপিোশে Lendistry’s 
প্পোেক োশলর জিয এেটি অযোেোউন্ট ততধর েরশত হশি  

চকভার্ব একটি Lendistry স্টপাটম াল অযাকাউন্ট বিচর করর্বন

িোপ 1

অযোেোউন্ট ততধর েরশত “Apply Now”-এ ধিে েরুি 

িোপ 2

আপিোর ইশমইল ঠিেোিো এিং প্ফোি িম্বর ধিিিি েরুি  আপচন এিার্ন স্ট  
ইর্র্ইল ও পাসওয়াডম টি চনবন্ধন করর্বন িা হর্ব স্টপাটম ার্লর জনয আপনার 
লচগন স্টক্রর্ডনচশয়াল, তোই এগুশলো ধলশখ্ রোখ্ো গুরুত্বপূণক  এই স্টসকশর্ন 
আপনার্ক একটি আসল ও কা মকর স্টর্াবাইল নম্বরও চলির্ি হর্ব। 

িোপ 3

SMS/প্েক্সশের মোিযশম আপিোশে এেটি চনচিিকরণ স্টকাড পোঠোশিো হশি যো 
আপিোর অযোেোউন্ট ধিিিি সম্পন্ন েরোর জিয রশয়োজি হশি  আপিোর 
প্গ্োপিীয়তো ও আপধি প্য তর্য রিোি েশরশলি তো রক্ষো েরশত, রধতিোর 
প্পোেক োশল লগ্ ইি েরোর সময়ও আপিোর এেটি ধিধিতেরণ প্েোশের রশয়োজি 
হশি  প্েেো ও প্মশসশজর খ্রচ রশযোজয হশত পোশর 

2

আপিোর ইশমইল ঠিেোিো ও প্ফোি 
িম্বর ধিিিি েরুি 

আমরো +1 555-555-5555 িম্বশর এেটি ধিধিতেরণ প্েোে 
পোঠিশয়ধল

3

ধিধিতেরণ প্েোে ধলখ্ুি 

1
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স্টসকশন 1: র্াচলর্কর িিয 

আপনার বযবসার র্াচলর্কর িিয চনর্য় আর্লািনা করা  াক
• আইধি িোশমর রর্মোং 
• আইধি িোশমর প্ ষোং 
• জন্ম তোধরখ্
• ইশমইল
• আিোধসে ঠিেোিো লোইি 1
• আিোধসে ঠিেোিো লোইি 2
• িসিোশসর  হর
• িসিোশসর প্েে
• িসিোশসর ধজপ প্েোে
• সোমোধজে ধিরোপত্তো (SSN) িো স্বতন্ত্র েরিোতো  িোিেরণ িম্বর (ITIN)1

• মোধলেোিোর  তেরো হোর
• পলশন্দর প্ফোি িম্বর
• স্বয়ংধিয়-েোয়োলেৃত েল িো প্েক্সে িোতক োর সিধত2

1আশিিিেোরী OFAC তোধলেোয় প্িই তো ধিধিত েরশত হশি 
2পযকোশলোচিো রধিয়ো চলোেোলীি SMS/প্েক্সশের মোিযশম আপিোর আশিিি সম্পধেক ত আপশেে প্পশত চোইশল িক্সটিশত 
টিে ধিি 
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মোধলশের তর্য িযিসোশয়র তর্য -
1

িযিসোধয়ে তর্য -
2

জিসংখ্যো ধিষয়ে 
তর্য

রেো  েরো 
সম্পধেক ত রশ্ন ও 

উত্তর

পধরচয় যোচোই 
েরুি

িযোংশের তর্য িধর্পত্র আপশলোে 
েরুি

আশিিি েরুি



স্টসকশন 2: বযবসার্য়র িিয 1

আপনার স্টকাম্পাচন সম্পর্কম  আর্ার্িরর্ক জানান
• আইিগ্ত িযিসোধয়ে িোম
• িযিসোর গ্ৃধহত িোম (DBA) রশযোজয হশল
• ধিশয়োগ্েতক োর  িোিেরণ িম্বর (Employer Identification Number, EIN) 

o হযোাঁ হশল আপিোর EIN ধলখ্ুি
• িযিসোরধতষ্ঠোশির ঠিেোিো লোইি 1
• িযিসো রধতষ্ঠোশির ঠিেোিো লোইি 2
• িযিসোরধতষ্ঠোশির  হর
• িযিসোরধতষ্ঠোশির প্েে
• িযিসোরধতষ্ঠোশির ধজপ প্েোে
• িযিসোরধতষ্ঠোশির প্ফোি িম্বর
• আপিোর িযিসো ধে লোভজিে িো অলোভজিে?
• িযিসো রধতষ্ঠোশির িরণ
• গ্ঠশির অিস্থো (State of Formation)
• িযিসো রধতষ্ঠো েরোর তোধরখ্
• িযিসোরধতষ্ঠোশির ওশয়িসোইশের URL (রশযোজয হশল)
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মোধলশের তর্য িযিসোশয়র তর্য - 1 িযিসোধয়ে তর্য -
2

জিসংখ্যো ধিষয়ে 
তর্য

রেো  েরো 
সম্পধেক ত রশ্ন ও 

উত্তর

পধরচয় যোচোই 
েরুি

িযোংশের তর্য িধর্পত্র আপশলোে 
েরুি

আশিিি েরুি



স্টসকশন 3: বযবসার্য়র িিয 2

আর্রা চকভার্ব আপনার্ক সহায়িা করর্ি পাচর?
• অিুিোশির রিোি িযিহোর
• অিুশরোিেৃত পধরমোণ
• েমকপধরচোলিো শুরুর পর আপধি ধে প্েোশিো িযিসোধয়ে েযোক্স ধরেোিক িোধখ্ল 

েশরশলি?
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মোধলশের তর্য িযিসোধয়ে তর্য -
2

জিসংখ্যো ধিষয়ে 
তর্য

রেো  েরো 
সম্পধেক ত রশ্ন ও 

উত্তর

পধরচয় যোচোই 
েরুি

িযোংশের তর্য িধর্পত্র আপশলোে 
েরুি

আশিিি েরুিিযিসোশয়র তর্য - 1



স্টসকশন 4: বযবসার্য়র জনিত্ত্ব

আপনার স্টকাম্পাচন সম্পর্কম  আর্ার্িরর্ক জানান
• পলন্দসই ভোষো
• আপিোর গ্রোহেশির িরণ েী?
• NAICS প্েোে
• িোরী-মোধলেোিোিীি
• রিীণ িযধির-মোধলেোিোিীি
• রধতিিী িযধির-মোধলেোিোিীি
• আশিিিেোরীর জোধত1

• আশিিিেোরীর িৃতোধিে পধরচয়1
• িোঞ্চোইধজ
• গ্রোমীণ
• আশিিিেোরীর পলন্দিীয় িোম

1আপিোর উত্তর আপিোর আশিিি পযকোশলোচিো রধিয়োশে রভোধিত েরশি িো 
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মোধলশের তর্য িযিসোধয়ে তর্য -
2

জিসংখ্যো ধিষয়ে 
তর্য

রেো  েরো 
সম্পধেক ত রশ্ন ও 

উত্তর

পধরচয় যোচোই 
েরুি

িযোংশের তর্য িধর্পত্র আপশলোে 
েরুি

আশিিি েরুিিযিসোশয়র তর্য - 1



স্টসকশন 5: রকাশ করা সম্পচকম ি রশ্ন ও উত্তর

আপনার স্ট াগযিা চনযমারর্ণ সাহা য করার জনয আরও চকেু রশ্ন
• আশিিি েরোর ধিি পযকন্ত আপিোর িযিসো ধে প্খ্োলো ও চোলু রশয়শল?
• আপধি ধে রশযোজয প্ফেোশরল, প্েে ও স্থোিীয় আইি, ধিধিমোলো, িীধতমোলো 

এিং আি যে ধিষয়োিলীর  তক  প্মশি চশলি?
• আপধি এেটি ধিশজশে এেজি স্বোিীি ধ ল্পেলো েন্টোক্টর ধহশসশি পধরচয় প্িি?
• আপধি ধে New York State COVID-19 Pandemic Small Business 

Recovery Grant প্পশয়ধলশলি?
• আপধি ধে প্পশচে সুরক্ষো েমকসূধচ ঋশণর রোপে ধলশলি যোর পধরমোণ 

$250,000-এর প্িধ ?
• 9/1/2018 এিং 1/1/2022 এর মশিয আপিোর িযিসোয় ধে অন্তত $5,000 

িযিসো-সম্পধেক ত খ্রচ হশয়শল?
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স্টসকশন 6: পচরিয়  ািাই করুন

এই প্সে শি আপিোশে সরেোর েতৃক ে জোধর েরো তিি আইধের এেটি লধি 
আপশলোে েশর Persona িযিহোর েশর আপিোর আপিোর পধরচয় যোচোই েরশত 
হশি  আপিোশে সোমশির ধিশের েযোশমরো র্োেো প্েোশিো ধেভোইস িযিহোর েশর 
প্সলধফও তুলশত হশি  

Persona কী? 
Persona হল এেটি তৃতীয় পশক্ষর প্ল্যোেফমক যো Lendistry তোর জোধলয়োধত 
রধতশরোি ও র মি রধিয়োর জিয িযিহোর েশর  স্বয়ংধিয়ভোশি প্েোশিো িযধির 
প্সলধফশে 3-পশয়ন্ট েশম্পোধজে ও িোশয়োশমধিে লোইভশিস প্চে-এর মোিযশম তোশির 
আইধে প্পোশিক শের সোশর্ তুলিো েশর Persona প্ল্যোেফমক Lendistry-প্ে প্েোশিো 
িযধির পধরচয় যোচোই েরশত ও পধরচয় স্পুধফং প্র্শে রক্ষো েরশত সক্ষম েশর 
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স্টসকশন 7: বযাংর্কর িিয

আপনার বযাংচকং-এর িিয রর্য়াজন স্টকর্না?
মোধেক ি যুিরোশে প্যশেোশিো িযোংে িো প্িধেে ইউধিয়শির অযোেোউন্টশে 
Lendistry’s Portal-এর মত এেটি অযোশপ সংযুিেরশণর মোিযশম ACH স্থোিোন্তর 
প্সে আপ েরশত Lendistry তৃতীয় পশক্ষর রযুধি (Plaid) িযিহোর েশর  তৃতীয় 
পক্ষটি আপিোর অিুমধত িযতীত আপিোর িযধিগ্ত তর্য প্ য়োর েশর িো এিং 
িোইশরর প্েোম্পোধির েোশল ধিিয় িো ভো়িো প্িয় িো  Lendistry শুিু আপিোর 
িযোংে প্েেশমন্ট যোচোই েরশত এই রযুধি িযিহোর েশর  

িযোংে যোচোইেরশণর এই পদ্ধধতটিশে রোিোিয প্িওয়ো হয় তশি প্রোভোইেোশরর 
মোিযশম যধি আপিোর িযোংধেং রধতষ্ঠোিশে পোওয়ো িো যোয় তোহশল সিকিো েোজ 
েরশি িো  এই প্ক্ষশত্র, আপধি 866-759-5320 িম্বশর Lendistry-এর সোশর্ 
প্যোগ্োশযোগ্ েশর আপিোর িযোংে অযোেোউন্ট যোচোই েরশত পোশরি  

Plaid-এ এধগ্শয় যোি আপিোর িযোংধেং 
রধতষ্ঠোশির অিস্থোি 
ধচধহ্নত েরুি 

আপিোর অিলোইি 
িযোংধেং অযোেোউশন্ট 
সোইি ইি েরুি 

অিুমধত ধিধিত 
েরুি 

1 2 3 4
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স্টসকশন 8: নচিপে আপর্লাড করুন

িোপ 1

আপিোর ধেভোইশসর েকুশমন্ট ফোইলটি  িোি েরশত আপশলোে আইেিটি 
ধিিকোচি েরুি 

িোপ 2

ফোইলটিশত পোসওয়োেক  র্োেশল, ড্রপেোউি প্মিুয “Password Protected?” প্র্শে 
YES ধিিকোচি েরুি এিং ফোইলটির পোসওয়োেক  ধলখ্ুি  ফোইশল পোসওয়োেক  িো 
র্োেশল, NO ধিিকোচি েরুি 

িোপ 3

েযোেোস "অিুশরোি েরো হশয়শল" প্র্শে "জমো েরো হশয়শল" -প্ত 
পধরিতক ি হিোর ের্ো 

িোপ 4

সিগুশলো িধর্ আপশলোে িো হওয়ো পযকন্ত উপশরর িোপগুশলোর পুিরোিৃধত্ত েরুি  

ফোইশল পোসওয়োেক  র্োেশল YES
ধিিকোচি েরুি 

ফোইশল পোসওয়োেক  িো র্োেশল 
NO ধিিকোচি েরুি 

1

3
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স্টসকশন 9: আর্বিন জর্া-পবূম প মার্লািনা

আপিোর আশিিি জমো প্িওয়োর আশগ্ আপধি আপিোর রধতধিয়ো পযকোশলোচিো 
েরশত পোরশিি  জমো প্িওয়োর জিয আপিোশে অি যই আশিিিটির সবগুর্লা 
স্টসকশন সম্পন্ন েরশত হশি  এর মশিয রশয়শল:
• আশিিিপশত্রর সিগুশলো ঘর পূরণ েরো;
• রশয়োজিীয় সেল িধর্ আপশলোে েরো; 
• আপিোর িযোংে অযোেোউন্ট যোচোই েরো; এিং
• আপিোর পধরচয় যোচোই েরো 

আপনার আর্বিন প মার্লািনা
1. আপধি যধি আপিোর আশিিি সম্পোিিো েরশত চোি তোহশল "আর্ার চকেু 

সম্পািনা আর্ে"-প্ত ধিে েশর ত্রুটি ঠিে েরুি 
2.  তক োিলী প়িুি এিং সিধত জোিোশত িোশক্স টিে ধচহ্ন ধিি 
3. আপধি যধি পশর আপিোর আশিিি পযকোশলোচিো েশর জমো ধিশত চোি, তোহশল 

"সংরিণ করুন এবং পর্র চফর্র আসুন"-এ ধিে েরুি   আপিোর আশিিি 
পধরচোলিো েরশত আপধি প্যশেোশিো সময় প্পোেক োশল সোইি ইি েরশত পোশরি  
প্পোেক োশল আপধি আপিোর আশিিি প্ ষ েরশত ও সম্পন্ন েরশত, িধর্ 
আপশলোে েরশত, আপিোর িযোংশের তর্য সংযুি েরশত এিং েযোেোশসর 
আপশেে প্িখ্শত পোরশিি 

4. আপধি আপিোর আশিিি পযকোশলোচিো েরোর পশর এিং আপিোর প্িওয়ো সেল 
তর্য সঠিে তো ধিধিত েরোর পশর, আপিোর আশিিি জমো ধিশত "জর্া 
চিন"-এ ধিে েরুি  এেিোর জমো প্িয়ো হশল প্গ্শল আপধি আপিোর 
আশিিি আর সম্পোিিো েরশত পোরশিি িো।

1

4

2

3
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আর্বির্ন জর্া স্টিয়া

আপিোর আশিিশির রোধপ্ত ধিধিত েরশত আপধি Lendistry প্র্শে 
noreply@lendistry.com ইশমইল ঠিেোিোর মোিযশম এেটি ধিধিতেরণ ইশমইল 
পোশিি  আপধি যধি আপিোর আশিিি জমো প্িওয়োর পশর প্েোশিো ধিধিতেরণ 
ইশমইল িো পোি, তোহশল অিুগ্রহ েশর noreply@lendistry.com প্র্শে আসো
ইশমইশলর জিয আপিোর স্পযোম প্ফোল্ডোরটি পরীক্ষো েরুি এিং আপিোর ইশমইল 
অযোেোউশন্টর ধিরোপি প্ররে তোধলেোয় ইশমইল ঠিেোিোটি প্যোগ্ েরুি 

আরও তর্য িো িধর্র রশয়োজি হশল আপিোর জমো প্িওয়ো তর্য যোচোই েরশত 
Lendistry আপিোর সোশর্ ইশমইল, প্ফোি এিং/অর্িো প্েক্সশের (যধি অিুশমোধিত 
হয়) মোিযশম প্যোগ্োশযোগ্ েরশত পোশর  পযকোশলোচিো রধিয়োয় আপিোর আশিিি 
রোখ্োর জিয আপিোশে অি যই সেল অিুশরোশির জিোি ধিশত হশি 

পরোম ক: আপিোর সোচক  িোশর “Lendistry” ধলখ্ুি 
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রচক্রয়া প মার্লািনা

Lendistry কিৃম ক আর্ার আর্বিন প মার্লািনা করার জনয কী রর্য়াজন?
আপিোর আশিিিটি Lendistry েতৃক ে পযকোশলোচিো েরোর জিয ধিম্নধলধখ্ত 
আইশেমগুশলো অি যই Lendistry-এর প্পোেক োশল সম্পন্ন েরশত হশি:
1. আশিিিপশত্রর সিগুশলো ঘর পূরণ েরো;
2. রশয়োজিীয় সেল িধর্ আপশলোে েরুি;
3. Plaid-এর মোিযশম আপিোর িযোংে অযোেোউন্ট যোচোই েরো; এিং
4. Persona-এর মোিযশম আপিোর পধরচয় যোচোই েরো 

আপনার্ক স্টকার্না অনিুান রিান করা হর্ল আপচন চকভার্ব জানর্বন?
এই প্রোগ্োশমর আশিিি রধিয়োর শুদ্ধতো পরীক্ষোর এেোধিে িোপ রশয়শল  
অিুিোশির জিয ধিশিধচত হশত হশল আপিোশে রর্শম প্রোগ্রোশমর িূযিতম প্যোগ্যতোর 
 তক োিলী পূরণ েরশত হশি  গুরুত্বপূণক টীেো: িূযিতম প্যোগ্যতোর  তক োিলী পূরণ 
েরো প্েোশিো অিুিোি রোধপ্তর ধিিয়তো প্িয় িো  

এেিোর আপধি এই প্রোগ্রোশমর িূযিতম প্যোগ্যতোর মোিিণ্ড পূরণ েরোর জিয 
রমোধণত হশয় প্গ্শল, আপধি তহধিশলর জিয অিুশমোধিত িো রতযোখ্যোত হশয়শলি 
ধেিো তো ধিিকোরণ েরশত আপিোর আশিিিটি চূ়িোন্ত পরীক্ষোর মিয ধিশয় যোশি  
এই তিিতো রধিয়োর অং  ধহশসশি আপিোশে প্েধলশফোশি সরোসধর ধেলু তর্য 
ধিধিত েরশত হশি  এই রধিয়োটি সম্পন্ন েরোর জিয Lendistry-এর িশলর 
এেজি সিসয সরোসধর আপিোর সোশর্ প্যোগ্োশযোগ্ েরশিি  

আপিোর আশিিি সম্পূণকরূশপ পরীক্ষো েরো হশয় প্গ্শল, আপধি অিুিোি তহধিশলর 
জিয অিুশমোধিত িো রতযোখ্যোত হশল আপিোশে অিধহত েরোর জিয Lendistry 
প্র্শে এেটি ইশমইল পোশিি 

আচর্ চকভার্ব আর্ার আর্বির্নর েযাটাস পরীিা করর্ি পাচর?
আপিোর ধিিধিত ইউজোর প্িইম, পোসওয়োেক  ও প্মোিোইল িম্বর িযিহোর েশর 
Lendistry-এর প্পোেক োশল সোইি ইি েশর প্যশেোশিো সময় আপিোর আশিিশির 
েযোেোস পরীক্ষো েরশত পোরশিি  সোইি ইি েরশল েযোেোসটি েযো শিোশেক  রিধ কত 
হশি 

Lendistry-এর স্টপাটম াল সাইন ইন করুন এিার্ন:
https://nyseedgrant.mylendistry.com/landing

আর্ার ডকুর্র্ন্ট ও বযাংর্কর িিয সম্পণূমরূর্প  ািাই করা হর্য়র্ে এবং আচর্ 
িহচবর্লর জনয অনরু্র্াচিি হর্য়চে। িহচবল আচর্ কিন পার্বা?
আপিোর আশিিি সম্পূণকরূশপ যোচোই ও অিুিোি তহধিশলর জিয অিুশমোধিত হশয় 
প্গ্শল, আপিোর অিুিোি রোপশের চুধি ও W-9 ফমক আপিোর েোশল Lendistry-
এর প্পোেক োশল এেটি DocuSign েকুশমন্ট ধহশসশি উপলভয হশি উভয় েকুশমশন্ট 
ইধিধ য়োল, স্বোক্ষর ও তোধরখ্ ধিশত অিুগ্রহ েশর সোইি ইি েশর DocuSign-এর 
ধিশিক োিলী অিুসরণ েরুি 

Lendistry-এর স্টপাটম ার্ল সাইন ইন করুন এিার্ন: 
https://nyseedgrant.mylendistry.com/landing

গুরুত্বপণূম টীকা: আপনার অনিুান রাপর্কর িুচক্ত সম্পণূমরূর্প কা মকর না হওয়া 
প মন্ত আপনার িহচবল োড় করা হর্ব না।
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কল স্টসন্টার
(888) 585-0312
প্সোমিোর - শুিিোর
8:00 a.m.-5:00 p.m. পূিক সময়

রস্তুত ধলঙ্কসমূহ:
প্রোগ্রোশমর সংধক্ষপ্ত ধিিরণ
সংজ্ঞোসমূহ
উপযুিতোর  তক োিলী
অিুিোি রিোি
রশয়োজিীয় েোগ্জপত্র
আশিিি েরোর জিয পরোম ক
আশিিি রধিয়ো
রধিয়ো পযকোশলোচিো


