
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিবিটাল অর্নর্ীবিম্বি বর্উ ইয়ম্বকন র কু্ষদ্র িেিসায়ীম্বের প্রবিম্ব াবগিা করার 
ক্ষমিা ত্বরাবিি করম্বি বিবিক ই-কমাসন ককাম্পাবর্র সাম্বর্ "এম্পায়ার কেট বিবিটাল" চালু 

কম্বরম্বের্  
  

এম্পায়ার কেট কিম্বভলপম্বমন্ট এিং বিপাটন ম্বমন্ট অফ বফর্াবিয়াল সাবভন ম্বসস বর্উ ইয়ম্বকন র কু্ষদ্র 
িেিসায়ী সম্প্রোয়ম্বক বিবিক ই-কমাসন সক্ষমকারীম্বের সাম্বর্ সং ুক্ত করম্বে  ারা প্রবেক্ষণ, প্র ুবক্ত, 

িেিসাবয়ক কসিা এিং বিপণর্ সহায়িা প্রোর্ করম্বি  
  

ফােন -ইর্-েে-কর্ের্ প্রম্বচষ্টা র্িুর্ গ্রাহক, িড় িািার এিং ভাল সুম্ব াগ কপম্বি কু্ষদ্র িেিসাম্বক 
সক্ষম করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এম্পাযার স্টেট ডিডজটাল স্ট াষণা কমরমের্, যা ডর্উ ইযকন  স্টেট 
ডভডিক কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের অ্র্লাইর্ উপডিডি ব্াডামর্ার একটি র্িুর্ উমেযাগ, যার মমযয রমযমে 
শডপফাই, স্কযার, ডিযারব্যাঙ্ক এব্ং এটডস। অ্ংশগ্রহমণর জর্য এম্পাযার স্টেট স্টিমভলপমমন্ট দ্বারা 
ডর্ব্নাডিি অ্ংশ়ীোররা ডব্মশষ সমাযার্ প্রোর্ করমব্ স্টযমর্ ডশক্ষা, মুক্ত সম্পে, ডব্পণর্ সহাযিা, 
এব্ং ডিসকাউমন্টি প্রাইডসং যা ডর্উ ইযমকন র কু্ষদ্র ব্যব্সার িাডহোর সামে অ্র্র্য। এম্পাযার স্টেট 
ডিডজটামলর ওমযব্সাইমট অ্পশর্ পযনামলাির্া করা স্টযমি পামর, যার মমযয রমযমে এম্পাযার স্টেট 
স্টিমভলপমমমন্টর রাজযব্যাপ়ী সম্পে অ্ংশ়ীোরমের কাে স্টেমক কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের জর্য অ্ডিডরক্ত স্টসব্া, 
যার মমযয রমযমে হামি কলমম সহাযিা, প্রডশক্ষণ এব্ং কাউমেডলং।  
  
"এই মহামার়ী অ্মর্ক উপাময স্টব্ের্াোযক এব্ং আমামের সব্াইমক এডগময যাওযার উদ্ভাব্র়্ী উপায 
খুুঁমজ স্টব্র করমি এব্ং আমামের দের্ডির্ জ়ীব্র্ সমন্বয করমি এব্ং আমামের অ্েনর়্ীডিমক পুর্রায 
কল্পর্া করমি ব্াযয কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের িামের ডিডজটাল উপডিডি 
ব্াডামি সাহাযয করার মাযযমম, আমরা িামের আমরা প্রডিমযাডগিামূলক, ডিডিশ়ীল এব্ং সফল 
হওযার সরঞ্জাম সরব্রাহ করডে- যা ডর্উ ইযকন  টামফর সংজ্ঞা।"  
  
ডব্শ্বাযর্, ডিডজটাল অ্েনর়্ীডি এব্ং এখর্ COVID-19 শুযুমাত্র ব্যডক্তর জ়ীব্র্যাত্রা এব্ং দের্ডির্ 
রুটিমর্র জর্য র্য, দের্ডির্ ব্াডণজযমক ব্যাপকভামব্ ডব্ডিি কমরমে। ডর্উ ইযকন  ডভডিক স্টোট 
ব্যব্সা, যা ডর্ময রাজয জমুড সব্ ব্যব্সার 98% গঠিি, ডব্মির সমযমক প্রডিমযাডগিামূলক সডুব্যা 
এব্ং ব্যব্সাডযক সুমযাগ ডহসামব্ গ্রহণ করার একটি ে়ী ন ইডিহাস আমে। িামের ব্াস্তডব্ক ইট এব্ং 
মটন ার অ্ব্িামর্র ব্াইমর একটি অ্র্লাইর্ মামকন টমেমস সম্প্রসারমণর সুডব্যা অ্র্সুন্ধার্ করমি এম্পাযার 
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স্টেট ডিডজটাল হমে স্টসই সব্ ব্যব্সায়ীমের জর্য একটি আমন্ত্রণ। একটি ডিডজটাল উপডিডি ডর্মনাণ 
উমেযাক্তা এব্ং কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের িামের ডব্েযমার্ গ্রাহকমের, র্িুর্ ব্াজামরর কামে স্টপ ুঁোমি এব্ং 
এমর্ এক সমময ব্যব্সার যারাব্াডহকিা প্রোর্ করমি সাহাযয কমর যখর্ সামাডজক েরূত্ব একটি 
অ্পডরহাযন জর্স্বািয অ্গ্রাডযকার।  
  
এম্পায়ার কেট কিম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
কপ্রবসম্বিন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "স্টোট ব্যব্সা ডর্উ ইযকন  
স্টেমটর অ্েনর়্ীডির স্টমরুেণ্ড। এম্পাযার স্টেট ডিডজটাল উমেযাগ শুযুমাত্র কমরার্াভাইরাস মহামার়ীর 
স্টপ্রক্ষাপমট আমামের রামজযর কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের অ্েননর্ডিক ডিডিশ়ীলিামক শডক্তশাল়ী কমর র্া, একই 
সামে আজমকর ডিডজটাল অ্েনর়্ীডিমি সফলভামব্ প্রডিদ্বডিিা করার জর্য প্রমযাজর়্ীয সরঞ্জাম এব্ং 
সমেনর্ প্রোর্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  কেম্বটর বিপাটন ম্বমন্ট অফ বফর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস (Department of Financial 
Services, DFS) সুপাবরইর্ম্বটম্বেন্ট বলো এ. কলসওম্বয়ল িম্বলর্, "আমামের অ্েনর়্ীডি পরু্গনঠমর্র 
জর্য উদ্ভাব্র্ এব্ং েক্ষিা অ্পডরহাযন এব্ং এই র্িুর্ উমেযাগ ডর্উ ইযমকন র কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের 
ডিডজটাল প্রডিমযাডগিা ব্ৃডি করমব্ এব্ং িামের মাডর্ময ডর্মি এব্ং উন্নযমর্ সাহাযয করমব্। DFS 
এই ESD পডরিাডলি প্রমিষ্টামক সমেনর্ করমি স্টপমর আর্ডিি, যা কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের আমরা 
ভামলাভামব্ গমড স্টিালার সুমযাগ কমর স্টেয, শুযু িামের ডর্মজমের জ়ীডব্কার জর্য র্য, ডর্উ ইযকন  
স্টেমটর একটি ডিডিশ়ীল অ্েনর়্ীডির জর্যও।"  
  
েবপফাই পম্বণের খুচরা পবরচালক অপনণ কপােিুুবর িম্বলর্, "আমামের অ্ংশ়ীোডরমত্বর মাযযমম আমরা 
ব্যব্সায়ীমের দ্রুি ডিডজটাল অ্েনর়্ীডিমি মাডর্ময ডর্মি এব্ং সমৃি করমি সাহাযয করডে, অ্িযন্ত 
প্রমব্শমযাগয অ্র্লাইর্ স্টোর প্রযুডক্ত এব্ং স্টব্ে-ইর্-িাস পমযন্ট অ্ফ স্টসল, িার়্ীয ডপকআপ এব্ং 
স্টিডলভাডর সাডভন স, শডক্তশাল়ী ডব্পণর্ সরঞ্জাম, এব্ং আমরা অ্মর্ক ডকেুর সহমযামগ। শডপফাই ডর্উ 
ইযমকন র ডিডিশ়ীল খুিরা ডব্মেিামের পামশ আমে। স্টোট ব্যব্সা হমে ডর্উ ইযমকন র অ্েনর়্ীডির 
জ়ীব্র্রক্ত, পডরব্ার পডরিাডলি মুডে স্টোকার্ স্টেমক শুরু কমর স্বায়ীর্ স্টপাশামকর স্টোকার্, এব্ং 
আমরা এই ব্যব্সামক মহামার়ীর সময এব্ং এর ব্াইমর সফল হমি সাহাযয করমি প্রডিশ্রুডিব্ি।"  
  
স্কয়ার ই-কমাম্বসনর কহি কিবভি রুম্বসম্বকা িম্বলম্বের্, "আমরা ডর্উ ইযকন  রামজযর সামে অ্ংশ়ীোর 
হমি স্টপমর সম্মাডর্ি, কারণ িারা অ্র্লাইমর্র িাডহো ব্ৃডির প্রডিডেযায স্টোট ব্যব্সায়ীমের সমেনর্ 
কমর এব্ং উদ্ভাব্র্ কমর। কমযক  ণ্টার মমযয অ্র্লাইমর্ উপডিডি িালু করা স্টেমক শুরু কমর 
কাব্নসাইি ডপকআপ এব্ং অ্র্-ডিমান্ড স্টিডলভাডর প্রোর্ করা, আমরা ব্যব্সায়ীমের অ্র্লাইমর্ ব্া 
সশর়ীমর ডর্রাপমে িামের গ্রাহকমের সামে স্টেখা করার জর্য ক়ী প্রমযাজর্ িা প্রোমর্র উপর 
মমর্ামযাগ প্রোর্ করডে।"  
  
বিয়ারিোক-এর সহ-প্রবিষ্ঠািা এিং কপ্রবসম্বিন্ট বমম্বেল করামাম্বর্া িম্বলর্, "আজমকর প্রডিটি 
স্টকাম্পাডর্মক অ্ব্শযই অ্র্লাইমর্ োকমি হমব্। ডর্উ ইযমকন র ব্যব্সায়ীরা িামের অ্র্লাইর্ উপডিডি 
ব্াডডময এই সংকট কাটিময উঠমব্। িহডব্ল একটি ডব্শাল ব্াযা হমি পামর, এব্ং এখামর্ই 



 

 

ডিযারব্যাঙ্ক সাহাযয করমি পামর। আমরা হাজার হাজার স্টকাম্পাডর্মি 1 ডব্ডলযর্ মাডকন র্ িলামররও 
স্টব্ডশ ডব্ডর্মযাগ কমরডে এব্ং ডর্উ ইযকন  ডভডিক প্রডিষ্ঠািামের জর্য একমিটিযা োড এব্ং িামের 
ব্যব্সার মূলযাযর্ ব্ৃডির জর্য ডব্র্ামূমলয পরামশন প্রোর্ করডে।"  
  
এটবসর বসইও িে বসলভারমোর্ িম্বলর্, "স্টোট ব্যব্সায়ীমের ডর্উ ইযমকন র ব্াডডমি স্টব্মড উঠমি 
এব্ং সমৃি করমি সাহাযয করার জর্য এটডস এম্পাযার স্টেট ডিডজটামলর সামে অ্ংশ়ীোর হমি স্টপমর 
গডব্নি। আমরা িার়্ীয উমেযাক্তামের এটডসর মামকন টমেমস স্বাগি জার্ামি উমিডজি স্টযখামর্ িারা সারা 
ডব্মশ্বর লক্ষ লক্ষ স্টেিার সামে সংমযাগ িাপর্ করমি পামর। যখর্ আপডর্ এটডসমি স্টকর্াকাটা 
কমরর্, আপডর্ সরাসডর কামরা জ়ীব্মর্ িামের সৃজর্শ়ীল আমব্গ এব্ং িামের কু্ষদ্র ব্যব্সা উভযমক 
সমেনর্ কমর সরাসডর প্রভাডব্ি করমের্ - এব্ং স্টোট ব্যব্সায়ীমের এখর্ আমগর স্টিময স্টব্ডশ 
আমামের সমেনর্ প্রমযাজর্।"  
  
অংেীোরম্বের কাে কর্ম্বক কোট িেিসায়ীম্বের ির্ে অফাম্বরর সারসংম্বক্ষপ:  
  
েবপফাই  

• 30 র্মভম্বর, 2020 এর আমগ ডর্ব্ডন্ধি র্িুর্ অ্ফলাইর্ ব্যব্সায়ীমের জর্য প্রেম 90 ডের্ 
ডব্র্ামূমলয  

• শডপফাই পমযন্ট-অ্ফ স্টসল (POS) স্টপ্রা দব্ডশষ্টয অ্মটাব্র 31, 2020 পযনন্ত ডব্র্ামূমলয 
প্রাপযিা  

• র্িুর্ POS খুিরা ডব্মেিামের জর্য ডব্র্ামূমলয* স্টযাগামযাগডব্হ়ীর্ স্টপমমন্ট শডপফাই টযাপ এব্ং 
ডিপ ডরিার (*স়ীডমি সরব্রাহ)  

• র্িুর্ শডপফাই POS অ্ফলাইর্ খুিরা ডব্মেিামের জর্য শডপফাই অ্যাপ স্টোর স্টেডিমট 500 
মাডকন র্ িলার  

• 24/7 সহাযিা, অ্র্লাইর্ ডশক্ষামূলক সম্পমে প্রমব্শাডযকার এব্ং শডপফাই কযাডপটামলর সম্ভাব্য 
স্টযাগযিাসহ  

  
স্কয়ার  

• অ্র্লাইমর্ স্টযমি আগ্রহ়ী স্টরেুমরন্ট এব্ং খুিরা ডব্মেিা সহ স্টোট ব্যব্সার জর্য ডশক্ষামূলক 
কমনশালা, ইংমরডজ এব্ং স্প্যাডর্শ ভাষায ডর্মব্ডেি অ্ডফস  ণ্টা  

• স্কযার অ্র্লাইমর্র সামে একটি ডব্র্ামূমলয ওমযব্সাইট ডর্মনাণ  
• স্কযামর স্টযাগোমর্র পর প্রেম 180 ডেমর্র জর্য স্টেডিট কািন  স্টলর্মেমর্ 1,000 মাডকন র্ 

িলার পযনন্ত ডব্র্ামূমলয প্রডেযাকরণ  
  
বিয়ারিোক  

• আপর্ার ব্যব্সার আডেনক স্বামিযর উন্নডির উপর ডশক্ষামূলক ডব্ষযব্স্তু  



 

 

• িহডব্মলর উপর ডিসকাউমন্টি স্টরট  
• সপ্তাহব্যাপ়ী ডব্র্ামূমলয স্টকাম্পাডর্র মূলযাযর্ এব্ং ট্র্যাক ব্ৃডি  

  
এটবস  

• ডকভামব্ একটি সফল অ্র্লাইর্ ব্যব্সা শুরু করমি হয স্টস সম্পমকন  ডশক্ষামলূক ডব্ষযব্স্তু  
• র্িুর্ ডব্মেিামের জর্য ডব্র্ামূমলয িাডলকাভুডক্ত স্টেডিট  

 
স্টব্সরকাডর খাি এব্ং কু্ষদ্র ব্যব্সায়ী সম্প্রোমযর সামে ডর্উ ইযকন  স্টেমটর সম্পকন মক কামজ লাডগময, 
এম্পাযার স্টেট স্টিমভলপমমন্ট এব্ং ডিপাটন মমন্ট অ্ফ ডফর্াডেযাল সাডভন মসস একসামে কাজ কমরমে 
ডর্উ ইযমকন র অ্েনর়্ীডি পরু্রায স্টখালার গডি ত্বরাডন্বি করার জর্য যামি ব্যব্সা এব্ং িামের 
গ্রাহকমের ডর্রাপে, োডযত্বশ়ীল উপাময স্টলর্মের্ পডরিালর্া করা ডর্ডিি করা যায।  
 
এম্পাযার স্টেট স্টিমভলপমমমন্টর অ্ংশ়ীোররা উমেযাক্তা সহাযিা স্টকন্দ্র, স্মল ডব্জমর্স স্টিমভলপমমন্ট 
স্টসন্টার, মযার্ুফযাকিাডরং এক্সমটর্শর্ পাটন র্ারডশপ স্টসন্টার, ইর্ডকউমব্টর এব্ং হট স্প্মটর মাযযমম 
কাউমেডলং এব্ং হামি কলমম সহাযিা প্রোর্ করমব্। এই কমনসূডির উমেশয হমে ডিডজটালাইজ 
করমি টুলডকট এব্ং সম্পমে কু্ষদ্র ব্যব্সাডযক প্রমব্শাডযকার প্রোর্ করা, র্িুর্ ব্াজার খুুঁমজ স্টব্র করা 
এব্ং COVID-19 পডরব্িন মর্র কারমণ র্িুর্ অ্েনর়্ীডির সামে মাডর্ময স্টর্ওযা। স্টযসব্ অ্ডিডরক্ত 
স্টকাম্পাডর্ ডর্উ ইযমকন র কু্ষদ্র ব্যব্সায়ীমের একটি োমডর ডভডিমি ডব্মশষ পণয এব্ং পডরমষব্া ডেমি 
আগ্রহ়ী িামের ESD এর সামে স্টযাগামযামগর জর্য আহ্বার্ করা হমে।  
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