
আপনার ররস্টু ররন্ট কি 
রেকিভাকর বা কপিআরপর 
জন্য গ্াহিরের অে্ার কনরে 
রিারনা অ্যাপ ব্যবহার িরর?

নেটু ন NYC আইরনর অধীরন 
আপনার অকধিার এবং 
োকিত্বগুকি সম্পরি্ জানটুন।
NYC-এর েৃেীি পরষের খাবার রেকিভাকর পকররেবা 
আইরন অ্যাপ এবং রসগুকি ব্যবহারিারী ররস্টু রররন্টর 
সটুরষোর জন্য িাইরসরসের প্ররিাজনীিো ররিরে৷ 
ররস্টু রররন্টর নেটু ন প্ররিাজনীিোও ররিরে।

রিাে স্্যান িরুন 
অথবা রপেরন রেখটুন।
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 অ্যারপ োকিিাভটু ক্ত িররে অ্যাপগুকির আপনার 
ররস্টু রররন্টর সারথ এিটি কিকখে চটু কক্ত থািরে হরব। 
24 জানযুারী, 2022 এর পরর প্ররেশ করারনা চুক্তিরে 
অেশ্যই খাদ্য ডেক্িভাক্র করা কর্মীরদর জন্য োথরুরর্র 
অ্যারসেস অন্তভুভু তি কররে হরে। পররর ক্েভাগ ডদখুন।

 অ্যাপগুকি আপনার ররস্টু রররন্টর রথরি কি ি্যারপর 
রচরি রবকি চাজ্ িররে পাররব না। 
nyc.gov/DeliveryApps এ ক্ি ক্যারপর পক্রর্াণ ডদখুন।

 রে অ্যাপগুকি আপনার ররস্টু রররন্টর এিটি রিান নম্বর 
োকিিাভটু ক্ত িরর বা কিঙ্ক িরর রসগুকিরি অবি্যই 
আপনার োইররক্ট রিান নম্বর অন্তভটু্ ক্ত িররে হরব৷

 অ্যাপগুকিরি অবি্যই গ্াহিরের স্পষ্ট িরর বিরে হরব 
রে অকেকরক্ত োকিিাভটু ক্ত রে রিারনা রিান নম্বর 
অ্যারপর জন্য এবং অে্ার রেওিার জন্য নম্বর 
ব্যবহার িরার রে রিানও কি কনকচিে িররে হরব। 

 অ্যাপগুকি আপনার ররস্টু রররন্টর রথরি এমন রিারনা 
রিারন িরা অে্াররর জন্য চাজ্ িররে পাররব না 
রেটির কবকরি রিে পে্ন্ত সম্পন্ন হি না।

 কিেটু রষেররে, আপকন অনটুররাধ িররি অ্যাপগুকিরি 
অবি্যই আপনার ররস্টু রররন্টর গ্াহিরের রেটা কেরে 
হরব। 

 ররস্টু ররন্টগুকিরি অবি্যই খাবার রেকিভাকর িরা 
িমমীরের বাথরুম ব্যবহার িররে রেওিার চটু কক্ত রমরন 
চিরে হরব েখন োরা রেকিভাকরর জন্য অে্ার 
কপিআপ িররে োরব। স্াস্্য ো ক্নরাপত্াজক্নে কাররণ 
সীক্র্ে ক্কছু ে্যক্েক্রর্ ররযরছ।

 ররস্টু ররন্টগুকিরি অবি্যই অ্যারপর মাধ্যরম গ্াহিরের 
রিিার িরা রেটা ব্যবহার িরার সম্মকে প্রে্যাহার 
িরার সটুরোগ কেরে হরব এবং অনটুররাধ িরা হরি ো 
কেকিট িরর কেরে হরব।

 ররস্টু ররন্টগুকি গ্াহিরের অনটুমকে োডা গ্াহরির 
রেটা কবকরি, ভাডা বা প্রিাি িররে পারর না।

আরও েরথ্যর জন্য, উপরভাক্তা এবং িমমী সটুরষো কবভাগ 
(Department of Consumer and Worker Protection, 
DCWP) এর সারথ রোগারোগ িরুন:

•  কভকজট িরুন nyc.gov/DeliveryApps
•  311 এ িি িরুন এবং "খাবার রেকিভাকর িরা 
অ্যারপর অকভরোগ" এর ব্যাপারর কজজ্াসা িরুন
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24 জানটুিাকর, 2022 রথরি শুরু হরছে

 


