
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ররসু্টম্বরন্ট ও খাদ্ে রেিা বেল্পম্বক েহায়তা করার জর্ে বরচুয়াল ও 
PayPal এর োম্বে এম্পায়ার রস্টট বিবজটাম্বলর বিতীয় পর্নাম্বয়র র াষণা কম্বরর্  

  
অর্লাইর্ অিন ার ও রিবলভাবরম্বক রাজস্ব উৎে বহম্বেম্বি প্রোবরত করম্বত েহায়তা করুর্  

  
COVID-19 িারা ক্ষবতগ্রস্ত ররসু্টম্বরন্ট ও খাদ্ে রেিা প্রবতষ্ঠাম্বর্র জর্ে র্তুর্ ই-কমােন েুম্বর্াগ 

উপলভে  
  

বরচুয়াল ও PayPal বর্উ ইয়ম্বকন র িেিো প্রবতষ্ঠার্ বরচুয়াল ওয়ার্ এ ছাড়র্ুক্ত রকর্াকাটায় 
অংেগ্রহণকারী রেতাম্বদ্র 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর প্রবতশ্রুবত প্রদ্ার্ কম্বর  

  
COVID-19 দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েয়ে স্টেয়ের এমন স্টরয়স্তারাাঁ ও খাদ্য পতরয়েবা তিল্পয়ে সহােিা েরার 
জনয গভননর অ্যানু্ড্র এম. কুওয়মা আজ তনউ ইেয়েন র এম্পাোর স্টেে তিতজোল উয়দ্যাগ (New 
York's Empire State Digital initiative) এর তদ্বিীে পর্নায়ের স্ট ােণা তদ্য়েয়েন। আজ স্টেয়ে শুরু 
হয়ে 2021 সায়লর এতিল মাস পর্নন্ত ই-েমাসন স্টোম্পাতন রীতি নীতি েতমিন-মুক্ত তিতজোল অ্িন ার 
প্ল্যােফমন তরচুোল ওোন (Ritual ONE)-স্টে তনউ ইেয়েন র স্টরেুয়রন্ট ও খাদ্য স্টসবা বযবসােীয়দ্র 
তবনামূয়লয তপেআপ ও স্টিতলভাতরর জনয অ্ফার েরয়ব। উপরন্তু, PayPal 2021 সায়লর 
স্টফব্রুোতরয়ি বযবসাতেে স্টোয়না বযে োড়াই তরচুোল ওোয়ন অ্ংি স্টনওো বযবসায়ের গ্রাহেয়দ্র 
জনয োয়ড়র স্টক্ষয়ে 1 তমতলেন মাতেন ন িলার িতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি স্টরেুয়রন্ট ও স্টোে বযবসােীয়দ্র 
সমেনয়ন বাতণতজযে উয়েয়দ্র উপর গভননয়রর স্থতগিায়দ্য়ির স্টমোদ্ বৃতদ্ধ অ্নুসরণ েয়র।  
  
"তনউ ইেেন  স্টেে এেটি ববতিে খাদ্য রাজধানী এবং এর তবিমায়নর রাাঁধুতন, পতরচারে ও েমীরা 
এই ববতিে মহামারীর সমে COVID-19 মহামাতরর সবয়চয়ে ক্ষতিগ্রস্ত েমীয়দ্র ময়ধয অ্নযিম। এো 
অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন স্টর্ র্খন স্বাস্থয সুরক্ষার জনয বার ও স্টরেুয়রন্টগুয়লা তেভায়ব োজ েরয়ি পায়র 
িার উপর তনয়েধাজ্ঞা জাতর েরা হয়েয়ে, িারা স্টর্ অ্েনননতিে চায়পর মুয়খামতুখ হে িার তবরুয়দ্ধ 
লড়াই েরার জনয আমরা নিুন সুয়র্াগও চাল ুেতর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তনউ ইেয়েন র 
এম্পাোর স্টেে তিতজোল উয়দ্যাগ (Empire State Digital initiative) এর এই সাম্প্রতিে অ্ংি এই 
িতিষ্ঠানগুয়লায়ে তবনামূয়লয িায়দ্র অ্নলাইন বযবসা সম্প্রসারয়ণর সুয়র্াগ িদ্ান েরয়ব, এটি এেটি 
বাড়তি উৎসাহ র্া গ্রাহেয়দ্র িায়দ্র তিে স্টরয়স্তাাঁরা, স্টবোতর এবং েতফ িপগুতলয়ি সহােিা 
অ্বযাহি রাখয়ি উৎসাতহি েরয়ব। স্টরেুয়রন্টগুয়লা তনউ ইেেন বাসীয়দ্র সহােিা েয়র এবং তনউ 



 

 

ইেেন  িায়দ্র সাহার্য েরার জনয আমরা র্া েরয়ি পাতর িা অ্বযাহি রাখয়ব, তেন্তু এখন আয়গর 
স্টচয়ে স্টবতি, স্টফিায়রল সরোয়রর জনয ও িার োজ েরা এবং এই গুরুত্বপূণন তিয়ল্পর জনয 
সতিযোয়রর োণ িদ্ান েরা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
  
স্টরেুয়রন্ট ও খাদ্য স্টসবা বযবসা র্ারা এম্পাোর স্টেে তিতজোল উয়দ্যায়গর মাধযয়ম অ্নষু্ঠায়ন 
স্টর্াগদ্ান েয়র িারা িায়দ্র PayPal এবং স্টভনয়মা অ্যাপস (Venmo apps) বযবহার েয়র 
গ্রাহেয়দ্র োে স্টেয়ে স্পিন-মুক্ত অ্েন গ্রহণ েরয়ি পারয়ব এবং সীতমি সময়ের জনয িোগি 
িতিোেরণ তফ-এর আওিাধীন হয়ব না। এই উয়দ্যায়গর অ্ংি তহয়সয়ব, তরচুোল িার স্টসে আপ, 
মাতসে সাবতিপিন ও স্টিতিে োিন  িতিোেরণ তফ মাফ েরয়ব। িিন াবলী িয়র্াজয। বযবসােীরা 
জতরমানা োড়াই স্টর্য়োয়না সমে িায়দ্র োর্নিম বন্ধ েরয়ি পায়র। প্ল্যােফমনগুতল বযবসার ব্র্যাতডং 
অ্গ্রাতধোয়রর সায়ে স্টমলায়ি োেমাইজ েরা স্টর্য়ি পায়র এবং ইনোগ্রাম (Instagram), স্টফসবুে 
(Facebook) এবং গুগল অ্িন াতরং (Google Ordering) এর সায়ে বযবহায়রর জনয এেতেি েরা 
স্টর্য়ি পায়র। এখায়ন আয়রা িেয রয়েয়ে।  
  
খাদ্য পতরয়েবা সংস্থাগুতলয়ে আয়রা সহােিা েরার জনয, PayPal এবং তরচুোল গ্রাহেয়দ্রয়ে িায়দ্র 
পেয়ের স্থানীে স্টরয়স্তারাাঁ ও েযায়ফগুতলয়ি সহােিা েরার জনয উৎসাহ স্টদ্ওোর জনয 1 তমতলেন 
মাতেন ন িলার তবতনয়োয়গর িতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েয়ে। স্টফব্রুোতর মাস স্টেয়ে,তরচুোল ওোন এ 
িাতলোভুক্ত বযবসােীরা িচারণামূলে সময়ে তিনটি তভন্ন স্টদ্াোয়নর স্টর্াগয স্টেনাোোর উপর োড় 
তদ্য়ি পারয়বন, র্া PayPal দ্বারা স্টমাে 1 তমতলেন মাতেন ন িলার পর্নন্ত পতরয়িাধ েরয়ি পারয়বন।  
  
এম্পায়ার রস্টট রিম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
েভাপবত ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া-মম্বর্ার্ীত এবরক গাটন লার িম্বলর্, "তনউ ইেয়েন র বযবসােীরা 
র্ারা COVID-19 মহামারীর তবরূপিভাব স্টমাোয়বলার জনয লড়াই েরয়ে, স্টেে জনস্বাস্থয ও 
তনরাপত্তা তনতিি েরার সমে এই বযবসা িতিষ্ঠানগুতলয়ে সহােিা েরার জনয নিুন এবং 
সৃজনিীল উপাে খুাঁজয়ে। এম্পাোর স্টেে তিতজোল (Empire State Digital) এর তদ্বিীে পর্নায়ে 
এেটি তনরাপদ্, স্পিনতবহীন স্টলনয়দ্ন তনতিি েরার মাধযয়ম আমায়দ্র খাদ্য স্টসবা তিল্পয়ে তবয়িেভায়ব 
লক্ষয েরা হয়েয়ে র্ায়ি এই সব বযবসা িতিষ্ঠায়নর খরচ েমায়ি সাহার্য েরা র্াে।"  
  
অর্ুষ্ঠাম্বর্র েহ-প্রবতষ্ঠাতা এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া রর ররবি িম্বলর্, "স্টর্য়হিু তনউ ইেয়েন র 
বযবসােীরা গ্রাহেয়দ্র চাতহদ্ার পতরবিন য়নর সায়ে খাপ খাইয়ে তনয়ে, এো অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন স্টর্ 
লাভজনেভায়ব বযবসা বাড়ায়নার সমে সবাইয়ে তনরাপদ্ রাখার জনয িায়দ্র এেটি েতমিন মুক্ত 
তিতজোল প্ল্যােফমন রয়েয়ে। তরচুোয়লর পণয আমায়দ্র সব তিে স্থানীে স্টরেুয়রন্ট, স্টবোতরও েতফ 
িপ তিল্প স্টনিৃস্থানীে ির্ুতক্তর সয়ে তপেআপ এবং স্টিতলভাতর জনয স্পিনতবহীন অ্িন ার অ্ফার েরয়ি 
সক্ষম। আমরা তবিাস েতর স্থানীে বযবসা আমায়দ্র সম্প্রদ্ােয়ে সমৃদ্ধ েয়র এবং আমরা তনউ 
ইেেন য়ে সহােিা েরার জনয গভননর কুওয়মা ও PayPal এর সায়ে অ্ংিীদ্ার হয়ি স্টপয়র গতবনি।"  
  
PayPal এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া িোর্ শুলমোর্ িম্বলর্, "তনউ ইেেন  COVID-19 মহামারীর 
িেম সাতরয়ি রয়েয়ে এবং এই অ্ভূিপূবন চযায়লয়ের মুয়খ অ্তবিাসয সংেল্প এবং তস্থতিিীলিা িদ্িনন 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e0e7eafb-bf7cd3bc-e0e513ce-000babd9fa3f-ae3eedbba50eca89&q=1&e=1b7fe0c5-6c84-4cb3-af01-638d25e45920&u=https%3A%2F%2Fritual.co%2Fpartners%2Fnewyork%3Futm_source%3Dcity-launches%26utm_medium%3Dpartnerships%26utm_campaign%3Dempirestatedigital


 

 

েয়রয়ে। এই সঙ্কে জয়ুড় কু্ষদ্র বযবসা বযাপেভায়ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েয়ে - র্ায়দ্র সবয়চয়ে স্টবতি িয়োজন 
িায়দ্র সহােিা েরার জনয িয়োজনীে োজগুতল েরয়ি বযবসােীয়দ্র পয়ক্ষ সরোতর খায়ির সায়ে 
োজ েরা অ্পতরহার্ন। PayPal স্থানীে কু্ষদ্র বযবসােীয়দ্র সহােিা েরার এই িয়চষ্টাে তনউ ইেেন  
স্টেে ও তরচুোল এর সায়ে স্টর্াগ তদ্য়ি স্টপয়র গতবনি।"  
  
গভননর কুওয়মা িেম বায়রর ময়িা তবিবযাপী ই-েমায়সনর স্টনিৃস্থানীে েমনসতূচ তহয়সয়ব অ্য়টাবর মায়স 
এম্পাোর স্টেে তিতজোল (Empire State Digital) চালু েয়রন র্া স্টেয়ের কু্ষদ্র বযবসােীয়দ্র 
অ্নলাইন উপতস্থতি বৃতদ্ধর জনয তবয়িে সমাধান িদ্ান েয়র। স্টোে বযবসা তনউ ইেেন  স্টেে জয়ুড় 
সেল বযবসার 98 িিাংি গঠিি এবং এেটি তিতজোল উপতস্থতি তনমনাণ উয়দ্যাক্তা এবং কু্ষদ্র 
বযবসােীয়দ্র তবদ্যমান গ্রাহে এবং নিুন বাজায়র স্টপ াঁোয়নার অ্নমুতি স্টদ্ে। এটি এমন এে সময়ে 
বযবসার ধারাবাতহেিা িদ্ান েয়র র্খন সামাতজে দ্রূত্ব এেটি অ্পতরহার্ন জনস্বাস্থয অ্গ্রাতধোর।  
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