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মারকিন যুক্তিাষ্ট্র কু্ষদ্র ব্যব্সায় প্রশাসন 

তথ্য পত্র – প্রাকৃরতক রব্পয িয় ঋণ 

রমরশগান ঘ াষণা 17039 ও 17040 
(রব্পয িয়: MI-00099) 

 টনা: তীব্র ঝড়, ব্নযা এব্ং টর্ন ির্ া 
 

 টনাকাল: 25 জনু – 26 জনু, 2021 
 

মিমিগানের এই কাউরিগুরলর্ত: ওয়ািনেেঅ এবং ওনয়ে আি সংলগ্ন এই মিমিগাে কাউরিগুরলি অথ্ িননরতক ক্ষরতি জনয: 

জ্যাকসে, লেোউই, মেম ংস্টে, িযাকম্ব, িেনরা এবং ওকেযান্ড 

 

আর্ব্দন পূির্ণি ঘশষ তারিখ: 

ব্স্তুগত ক্ষরত: 13 লসনেম্বর, 2021  অথ্ িননরতক ক্ষরত: 15 এমিে, 2022 
 

আপরন যরদ ঘ ারষত রব্পয ির্য়ি এলাকায় থ্ার্কন, আপরন মারকিন যুক্তিার্ষ্ট্রি কু্ষদ্র ব্যব্সায় প্রশাসন (এস.রব্.এ) এি কাছ ঘথ্র্ক আরথ্ িক সহায়তা প্রারিি 

ঘযাগয হর্ত পার্িন। 

 
কী ধরনের িাকৃমিক মবপর্ যয় ঋণ পাওয়া র্ায়? 

 

• ব্যব্সাি ব্স্তুগত রব্পয িয় ঋণ – ব্যব্সাি মারলকানাধীন রব্পয ির্য় ক্ষরতগ্রস্ত সম্পদ ঘমিামত অথ্ব্া প্ররতস্থাপর্নি জনয ঋণ, যাি অন্তগ িত রির্য়ল এর্েট, কাাঁচা 

মাল, সিব্িাহ, যন্ত্রপারত এব্ং উপকিণ। ঘয ঘকানও আকার্িি ব্যব্সা এি ঘযাগয। ব্যক্তক্তগত, অ-লাভজনক প্ররতষ্ঠান ঘযমন দাতব্য, চাচি, ঘব্সিকারি 

রব্শ্বরব্দযালয়, ইতযারদও ঘযাগয। 

• অথ্ িননরতক রব্পয িয় ক্ষরত ঋণ (ইআইর এল) – কু্ষদ্র ব্যব্সা, কু্ষদ্র কৃরষ সমব্ায়, মাছ চার্ষ যকু্ত কু্ষদ্র ব্যব্সাগুরলর্ক এব্ং সকল আকার্িি ঘব্রশিভাগ 

ঘব্সিকারি, অলাভজনক প্ররতষ্ঠানর্ক যািা রব্পয ির্য়ি প্রতযক্ষ কাির্ণ তার্দি স্বাভারব্ক এব্ং প্রর্য়াজনীয় আরথ্ িক দায়ব্দ্ধতা ঘমটার্ত পাির্ছ না তার্দি 

সহায়তা কির্ত। এই ঋণ রব্পয িয় ঘথ্র্ক পুনরুদ্ধাি পাওয়াি সময়কার্ল সহায়তাি উর্ের্শয। 

• গৃহ রব্পয িয় ঋণ – প্রাকৃরতক রব্পয ির্য় ক্ষরতগ্রস্ত রির্য়ল এর্েট এব্ং গারড় সহ ব্যক্তক্তগত সম্পরি সািার্ত অথ্ব্া প্ররতস্থাপন কির্ত ব্ারড়-মারলক অথ্ব্া 

ভাড়াটটয়ার্দি ঋণ। 

 

ধার পাওয়ার জ্েয কী কী িনয়াজ্ে? 

 

• ঘের ট ইরতহাস – আর্ব্দনকািীর্দি অব্শযই SBA এি কার্ছ গ্রহণর্যাগয ঘের ট ইরতহাস থ্াকর্ত হর্ব্। 

• পরির্শাধ – আর্ব্দনকািীর্দি অব্শযই সকল ঋণ পরির্শার্ধি ক্ষমতা প্রদশ িন কির্ত হর্ব্। 

• জামানত – $25000 এি উপি সকল ঋণ এব্ং  $25000 এি উপি সকল EIDL ঋর্ণি জনয জামাতন প্রর্য়াজন। উপলব্ধ হর্ল SBA জামানত রহর্সর্ব্ 

রির্য়ল এর্েট গ্রহণ কর্ি। SBA জামানর্তি অভার্ব্ ঋণ রদর্ত অস্বীকাি কির্ব্ না, রকন্তু যা উপলব্ধ আপনাি তা অঙ্গীকাি কিা প্রর্য়াজন।  

 

সুনের হার কি? 

 

আইন অনুসার্ি, সরু্দি হাি রনভিি কর্ি প্রর্তযক আর্ব্দনকািীি অনযত্র উপলব্ধ ঘের র্টি উপি। SBA যখন রনরূপণ কর্ি ঘয একজন আর্ব্দনকািীি যর্থ্ষ্ট তহরব্ল 

ব্া অনয সংস্থান ঘনই, অথ্ব্া ঘব্সিকারি উৎস ঘথ্র্ক ধাি কিাি ক্ষমতা ঘনই তখন আর্ব্দনকািীি অনযত্র ঘের ট উপলব্ধ ঘনই। ঘকানও আর্ব্দনকািী, যাি রনজস্ব 

পুনরুদ্ধার্িি ক্ষমতা আর্ছ ব্র্ল SBA রনরূপণ কর্ি, তাি অনযত্র ঘের ট উপলব্ধ আর্ছ ব্র্ল মর্ন কিা হয়। ঋর্ণি ঘময়ার্দি জনয সুর্দি হাি অপরিব্রতিত থ্ার্ক। 

রব্পয ির্য়ি জনয প্রর্যাজয সুর্দি হাি হল: 

 

ঋর্ণি ধিন 
অনযত্র ঘকানও ঘের ট 

উপলব্ধ নয় 

অনযত্র ঘের ট উপলব্ধ 

গৃহ ঋণ 1.625% 3.250% 

ব্যব্সাি ঋণ  2.880% 5.760% 

অলাভজনক প্ররতষ্ঠান 2.000% 2.000% 

অথ্ িননরতক ক্ষরত ব্াব্দ ঋণ 

ঋর্ণি ধিন 
অনযত্র ঘকানও ঘের ট 

উপলব্ধ নয় 

অনযত্র ঘের ট উপলব্ধ 

ব্যব্সা ও কু্ষদ্র কৃরষ সমব্ায় 2.880% উপলব্ধ নয় 

অলাভজনক প্ররতষ্ঠান 2.000% উপলব্ধ নয় 

 

ঋনণর লিয়াে কি? 
 

আইন ঋর্ণি ঘময়াদ সর্ব্ িাচ্চ 30 ব্ছি পয িন্ত অনুর্মাদন কর্ি। অব্শয, অনযত্র ঘের ট উপলব্ধ এমন ব্যব্সাগুরলি ঘক্ষর্ত্র আইন সর্ব্ িাচ্চ 7-ব্ছি 

ঘময়াদ সীরমত কর্ি।  প্রর্তযক ঋণগ্রহীতাি পরির্শার্ধি ক্ষমতাি রভরির্ত SBA রকক্তস্তর্ত প্রর্দয় অর্থ্ িি পরিমাণ এব্ং সংরিষ্ট মযারচওরিটট রস্থি কর্ি। 
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ঋনণর পমরিানণর সীিা কি? 

 

• ব্যব্সাি ঋণ – আইন অনুসার্ি রির্য়ল এর্েট, কাাঁচা মাল, যন্ত্রপারত, উপকিণ এব্ং অনয সকল ব্স্তুগত ক্ষরতি জনয ব্যব্সাি ঋর্ণি সীমা $2,000,000. এই 

সর্ব্ িাচ্চ সীমাি অধীর্ন, ঋর্ণি পরিমাণ যাচাইকৃত অরব্মাকৃতরব্পয িয় ক্ষরত অরতেম কির্ত পার্ি না। 

• রব্পয িয়জরনত অথ্ িননরতক ক্ষরতি ঋণ (EIDL) – আইন অনুসার্ি রব্পয ির্য়ি কাির্ণ অথ্ িননরতক ক্ষরত লা র্ব্ি জনয EIDL-এি সীমা $2,000,000. প্ররতটট 

ঋর্ণি প্রকৃত পরিমাণ SBA এি দ্বািা রনধ িারিত অথ্ িননরতক ক্ষরতি উপি রনভিি কর্ি, তাি ঘথ্র্ক ব্যব্সায় ব্াধা সংোন্ত রব্মা এব্ং ঋণ দার্নি প্রশাসরনক 

সীমা পয িন্ত অনযানয পুনরুদ্ধার্িি মর্ধয তা সীমাব্দ্ধ। মারকিন কু্ষদ্র ব্যব্সায় প্রশাসন দ্বািা রনধ িারিত অনুসার্ি ঘসই সকল সংস্থা এব্ং তার্দি মারলক যািা 

ঘব্সিকারি উৎস ঘথ্র্ক তার্দি রনজস্ব পুনরুদ্ধাি ঘজাগাড় কির্ত পাির্ব্ না তার্দি জনয EIDL এি সহায়তা উপলব্ধ। 

• ব্যব্সাি ঋর্ণি ঊর্ধ্ িসীমা – ব্যব্সাি ঋর্ণি রব্রধব্দ্ধ সীমা $2,000,000 ব্স্তুগত, অথ্ িননরতক ক্ষরত, রনিসন এব্ং পুনঃঅথ্ িায়র্নি  সমন্বর্য়ি উপি প্রর্যাজয, 

এব্ং প্ররতটট রব্পয ির্য়ি জনয একটট ব্যব্সা এব্ং তাি সহর্যাগীর্দি  সকল রব্পয িয় ঋর্ণি ঘক্ষর্ত্র প্রর্যাজয। ঘকার্না ব্যব্সা কম িসংস্থার্নি প্রধান উৎস হর্ল, 

রব্রধব্দ্ধ সীমা $2,000,000 এর্ত ছাড় ঘদওয়াি ক্ষমতা SBA এি আর্ছ। 

• গৃহ ঋণ - SBA এি প্ররব্ধান অনুসার্ি রির্য়ল এর্ের্টি ঘমিামত অথ্ব্া প্ররতস্থাপর্নি জনয গৃহ ঋর্ণি সীমা $200,000 এব্ং ব্যক্তক্তগত সম্পরি ঘমিামত ব্া 

প্ররতস্থাপর্নি জনয সীমা $40,000. এই সর্ব্ িাচ্চ সীমাগুরলি অধীর্ন, ঋর্ণি পরিমাণ যাচাইকৃত অরব্মাকৃতরব্পয িয় ক্ষরত অরতেম কির্ত পার্ি না। 

 

ঋণ পাওয়ার লর্াগযিার লেনে মবমধমেনেধ কী কী? 

 

• অরব্মাকৃত ক্ষরত – শুধু অরব্মাকৃত অথ্ব্া অনযথ্ায় ক্ষরতপূিণ না পাওয়া রব্পয িয়জরনত ক্ষরতগুরল ঘযাগয। ব্র্কয়া ব্ন্ধকীি ঘপ্ররক্ষর্ত আর্ব্দন প্রর্য়াজন 

এমন ঘকানও রব্মা ঘথ্র্ক প্রাি অথ্ িিারশ রব্পয ির্য়ি ঘমাকারব্লাি িক্ষণার্ব্ক্ষর্ণ অথ্ ি সংস্থান কির্ত উপলব্ধ নয় এব্ং ঋণ প্রারিি ঘযাগযতা হ্রাস কর্ি না। 

অব্শয, ব্র্কয়া ব্ন্ধকী রদর্য় ঘস্বচ্ছায় আর্ব্দনকৃত ঘকানও রব্মা ঘথ্র্ক প্রাি অথ্ িিারশ ঋর্ণি ঘযাগযতা হ্রাস কর্ি। 

• অর্যাগয সম্পরি – ঘসর্কন্ডারি ঘহাম, ব্যক্তক্তগত রব্র্নাদন ঘনৌকা, রব্মান, রব্র্নাদনমূলক যানব্াহন এব্ং ঐরূপ সম্পরিগুরল ঘযাগয নয়, যরদ ঘসগুরল ব্যব্সাি 

উর্ের্শয ব্যব্হৃত না হয়। অযারিক এব্ং কার্লকশন এি মর্তা সম্পরিগুরল শুধুমাত্র তার্দি কায িকিী মূলয অনুসার্ি ঘযাগয। লযান্ডর্েপ কিা, সুইরমং পুল, 

ইতযারদি ঘক্ষর্ত্র পরিমাণ সীরমত। 

• অ-অনুব্রতিতা – পবূ্ িব্তী SBA ঋর্ণি শতিারদি অনুব্রতিতা িক্ষা কর্িনরন এমন আর্ব্দনকািীিা ঘযাগয রব্র্ব্রচত না হর্ত পার্িন। এি অন্তভভ িক্ত ঘসই সকল 

ঋণগ্রহীতা যািা পূব্ িব্তী SBA ঋর্ণি ব্নযা এব্ং/অথ্ব্া  রব্পদজরনত রব্মা ব্জায় িার্খনরন। 

 

দ্রষ্টবয: SBA রব্পয িয় ঋর্ণি অনুর্মাদন রকভার্ব্ ঋর্ণি আর্ব্দনকািীর্দি ঘযাগযতার্ক প্রভারব্ত কির্ত পার্ি তা ঘসই এর্জক্তি / সংস্থাগুরলি কার্ছ ঘখা াঁজ রনর্য় ঘদখা 

উরচত যািা এই ঘ াষণাি অধীর্ন ঘকানও অনুদান অথ্ব্া অনয সহায়তা কম িসূরচ প্রদান কির্ছ। 

 

িহমবে মেরসে উন্নয়নের লেনে লকােও সাহার্য হয় মক? 

 

আপনাি ঋর্ণি আর্ব্দন অনুর্মারদত হর্ল, ভরব্ষযত ক্ষরতি হাত ঘথ্র্ক আপনাি সম্পরির্ক সুিরক্ষত কির্ত উন্নয়র্নি খিচ ঘযাগান রদর্ত আপরন অরতরিক্ত তহরব্র্লি 

জনয ঘযাগয হর্ত পার্িন। উন্নয়র্নি উদাহির্ণি অন্তভভ িক্ত প্রাচীি, সমুদ্রপ্রাচীি, সাম্প পাম্প ইতযারদ। অনুর্মারদত ঋর্ণি পরিমার্ণি সার্থ্ রনিসন ঋর্ণি অথ্ ি ঘযাগ হর্ব্, 

রকন্তু তা প্রকৃত সম্পরিি ব্স্তুগত ক্ষরতি 20 শতাংর্শি  উপি হর্ত পার্ি না, যাি অন্তভভ িক্ত ইজািা সম্পরিি উন্নয়ন এব্ং ব্যক্তক্তগত সম্পরি যা SBA এি দ্বািা যাচাইকৃত 

অনুসার্ি গৃহ ঋর্ণি জনয সর্ব্ িাচ্চ $200,000. আর্ব্দর্নি সর্ঙ্গ উন্নয়র্নি ব্ণ িনা এব্ং খির্চি আনমুারনক প্রদান প্রর্য়াজনীয় নয়। ঘয ঘকানও ঋণ ব্ৃক্তদ্ধি পরূ্ব্ ি রনিসর্নি 

পদর্ক্ষর্পি SBA এি অনুর্মাদন প্রর্য়াজন হর্ব্। 

 

পুেঃঅর্ যায়নের জ্েয লকােও সহায়িা উপেব্ধ মক? 

 

• SBA পরূ্ব্ ি ব্ন্ধকী ঘদওয়া সম্পরিি সমগ্র অথ্ব্া অংশ ঘিক ি কিা পূব্ িস্বর্েি প্রমার্ণি রভরির্ত পুনঃঅথ্ িায়ন কির্ত পার্ি, যখন আর্ব্দনকািীি (1) অনযত্র 

ঘের ট উপলব্ধ নয়, (2) ক্ষরতপিূণরব্হীন পয িাি রব্পয িয় ক্ষরত ঘভাগ কর্ির্ছন (সম্পরিি মরূ্লযি 40 শতাংশ ব্া তাি ঘব্রশ অথ্ব্া কাঠার্মাি মরূ্লযি 50% ব্া 

তাি ঘব্রশ), এব্ং (3) ক্ষরত ঘমিামর্তি উর্ের্শয ব্যব্হাি কিা হয়। 

• ব্যব্সা – ব্যব্সাি মারলকিা ব্তিমান ব্ন্ধকী অথ্ব্া রির্য়ল এর্েট, যন্ত্রপারত এব্ং উপকির্ণি পবূ্ িস্বর্েি রভরির্ত পুনঃঅথ্ িায়র্নি জনয ঘযাগয হর্ত পার্িন, 

যাি পরিমাণ রির্য়ল এর্েট, যন্ত্রপারত এব্ং উপকির্ণি ঘমিামরতি জনয প্রর্য়াজনীয় ঋণ পয িন্ত। 

• গৃহ – ব্ারড়ি মারলকিা ব্ারড়ি ব্তিমান পূব্ িস্বে অথ্ব্া ব্ন্ধকীি পুনঃঅথ্ িায়র্নি জনয ঘযাগয হর্ত পার্িন, যাি পরিমাণ রির্য়ল এর্েট ঘমিামরত অথ্ব্া 

প্ররতস্থাপর্নি জনয ঋণ পয িন্ত। 

 

আমি স্থাোন্তর করার মসদ্ধান্ত মেনে কী হনব? 

 

আপরন স্থানান্তি কিাি জনয আপনাি SBA রব্পয িয় ঋণ ব্যব্হাি কির্ত পার্িন। আপরন ঘস্বচ্ছায় অথ্ব্া অরনচ্ছাকৃত ভার্ব্ স্থানান্তি কির্ত চান তাি উপি স্থানান্তি 

ঋর্ণি পরিমাণ রনভিি কর্ি। আপরন স্থানান্তর্ি আগ্রহী হর্ল, একজন SBA প্ররতরনরধ আপনাি রনরদিষ্ট পরিরস্থরতি উপি আপনার্ক আিও রব্স্তারিত জানার্ত পার্িন। 

 

ঋনণর জ্েয মবিা সংক্রান্ত িনয়াজ্েীয়িা আনে মক? 

 

প্রর্তযক ঋণগ্রহণকািী এব্ং এর্জক্তির্ক সিুরক্ষত িাখর্ত, আপনাি রব্মা গ্রহণ কিা এব্ং ব্জায় িাখা SBA এি প্রর্য়াজন হর্ত পার্ি। আইন অনুসার্ি, ঘয সকল 

ঋণগ্রহণকািীি ক্ষরতগ্রস্ত অথ্ব্া জামানত সম্পরি রব্র্শষ ব্নযা রব্পদসঙ্কুল অঞ্চর্ল অব্রস্থত তার্দি অব্শযই ব্নযাি রব্মা েয় কির্ত এব্ং ব্জায় িাখর্ত হর্ব্। SBA 

এি প্রর্য়াজন হল ঘয ব্নযা রব্মাি কভার্িজ রনর্নাক্তগুরলি ঘথ্র্ক কম হর্ব্ –  1) ঘমাট রব্পয িয় ঋণ, 2) সম্পরিি রব্মার্যাগয মূলয, অথ্ব্া 3) উপলব্ধ সর্ব্ িাচ্চ রব্মা  

আর্ব্দনকািীিা অনলাইর্ন আর্ব্দন কির্ত, রব্পয িয় সংোন্ত অরতরিক্ত সহায়তাি তথ্য ঘপর্ত এব্ং আর্ব্দনপত্র  াউনর্লা  কির্ত পার্িন এখার্ন 

https://disasterloan.sba.gov/ela. আর্ব্দনকািীিা SBA এি ঘেতা পরির্ষব্া ঘকন্দ্রর্ত (800) 659-2955 নম্বর্ি ঘ ান কর্ি অথ্ব্া 

disastercustomerservice@sba.govএ ইর্মল ঘযাগার্যাগ কর্ি SBA এি রব্পয িয় সহায়তা সম্পর্কি আিও তথ্য ঘপর্ত পার্িন। ব্রধি অথ্ব্া কম ঘশার্নন এমন 

ব্যক্তক্তিা ঘ ান কির্ত পার্িন (800) 877-8339. সমূ্পণ ি কিা আর্ব্দনপত্র  াকর্যার্গ এই টঠকানায় পাঠার্ত হর্ব্ U.S. Small Business Administration, 

Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155. 

https://disasterloan.sba.gov/ela
ইমেল:disastercustomerservice@sba.gov

