
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/22/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে শুরু করার পর ঘেম্বক 1 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে এম্বেলবিওর পাি 
পরু্রুদ্ধার করা হম্বয়ম্বে  

  
রাজ্ে িম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত িেবিম্বের জ্র্ে মুম্ব াে িেিহাম্বরর উপর র্তুর্ CDC গাইম্বেন্স গ্রহণ করার 
পম্বর রাজ্ে জ্মু্ব়ে প্রধার্ ঘভর্ুে এিং িেিিাগুবল এম্বেলবিওর পাি পরু্রায় ঘ ালার জ্র্ে একীভূত 

করম্বে  
  

জ্াবতর প্রেম বেবজ্টাল পাি রাম্বজ্ের বর্ম্বেন ের্া অর্ুোয়ী COVID-19 টিকাকরণ িা ঘর্বতিাচক 
পরীক্ষার বিবত ঘেয়ার করার এক বির্ামূম্বলের, ঘেচ্ছাকৃত উপায় প্রোর্ কম্বর  

  
এম্বেলবিওর পাি COVID-19 টিকার পাি এ র্ 365 বেম্বর্র জ্র্ে বিধ; NYS-এ টিকা প্রাপ্ত 

িেবিরা চূ়োন্ত ঘোম্বজ্র 15 বের্ পম্বর পরু্রুদ্ধার করম্বত পাম্বরর্  
  

বর্উ ইয়কন  আইলোন্ডাম্বিনর ঘ লায় িেিহৃত এম্বেলবিওর পাম্বির B-ঘরাল এ াম্বর্ উপলব্ধ; 
এম্বেলবিওর পাি বিপণর্ বচত্র এ াম্বর্ উপলব্ধ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মার্ন  মামে নর্উ ইয়কন  ঘেট জানির প্রথম এই 
ঘেচ্ছামেবী প্ল্যাটফমন র্াল ুকরার পর ঘথমক 1 নমনলয়মর্রও ঘবনি এমেলনেওর পাে জানর করা হময়মে। 
এমেলনেওর পাে, ো এখর্ রাজযবযাপী ঘভর্ুয, নবশ্বনবদ্যালয়, ঘেনিয়াম এবং বযবোগুনলর দ্বারা 
বযবহৃি হমচ্ছ, COVID-19 টিকাকরণ বা ঘর্নিবার্ক পরীক্ষার ফলাফমলর নিনজটাল প্রমাণ উপস্থাপর্ 
করার একটি নবর্ামূমলযর, দ্রুি এবং নর্রাপদ্ উপায়, ো নর্উ ইয়কন বােীমদ্র িামদ্র পেন্দ এবং 
নমে করা নজনর্েগুনলমি নর্রাপমদ্ নফমর ঘপমি েহায়িা করমে।  
  
"একটি দ্ী ন এবং অ্নবশ্বােয রকম কঠির্ বেমরর পমর, নর্উ ইয়কন বােীরা অ্বমিমষ োভানবক জীবমর্ 
নফমর আেমে এবং ক্রমবর্নমার্ টিকাকরমণর হামরর মামে কামজ নফমর আেমের্, এবং জানির প্রথম 
এমেলনেওর পাে োভানবকিা পুর্রুদ্ধামরর একটি মলূ অ্ংি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ঘে 
এি দ্রুি একটি মাইলফলক অ্জন র্ কমরনে- 1 নমনলওমর্মরা ঘবনি পাে জানর করা হময়মে - নর্উ 
ইয়কন বােীমদ্র গি এক বেমর িারা ঘে েব কােনক্রম ঘেম়ে নদ্ময়মে িার অ্মর্কগুনল পুর্রায় শুরু 
করার ইচ্ছার কথা বমল এবং আমামদ্র অ্থনর্ীনিমক নফনরময় আর্ার জর্য এবং ভনবষযমির জর্য 
একটি িনিিালী রাজয গম়ে ঘিালার ঘক্ষমে এটি একটি েুখবর। নর্উ ইয়কন বােীরা র্িুর্ োভানবমকর 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db3aa5af-84a19cb4-db385c9a-0cc47a6d17e0-a32a3b4eb885b70c&q=1&e=6da636ae-3aa1-49a4-bd69-53ed985e47c7&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fgiy2jg3y057btr9%2FIslanders%2520Excelsior%2520Pass%2520B-Roll.mp4%3Fdl%3D0
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719250730202


 

 

জর্য প্রস্তুি, এবং এমেলনেওর পাে িামদ্র ঘেখামর্ ঘেমি েহায়িা করমব েিক্ষণ র্া আমরা এই 
ভয়ার্ক মহামারীমক নর্রিমর পরানজি করমি পানর।"  
  
এমেলনেওর পাে নর্উ ইয়কন বােীমদ্র NYS DOH এর নর্মদ্ন নিকার মার্যমম আরও ভামলাভামব গম়ে 
ঘিালার ঘক্ষমে েহায়িা করমে, শুর্ু এই েপ্তামহ িাউর্মলাি 80 িিাংমিরও ঘবনি বনৃদ্ধ ঘপময়মে। 19 
ঘম পেনন্ত, রাজয র্ারণ ক্ষমিার েীমাবদ্ধিা িুমল ঘর্য় এবং েমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত বযনিমদ্র জর্য মুমখাি 
এবং োমানজক দ্রূমের নবষময় CDC-র নর্মদ্ন নিকা অ্বলম্বর্ কমর। র্িুর্ নর্মদ্ন নিকার অ্র্ীমর্, নকেু 
বযবো COVID-19 টিকাকরমণর নস্থনির প্রমাণ র্াইমি পামর এবং এমেলনেওর পাে একটি েহজভামব 
বযবহারমোগয, োর্াইমোগয নবকল্প। নর্উ ইয়কন বােীরা েবনদ্া COVID-19 টিকাকরণ এবং ঘর্নিবার্ক 
পরীক্ষার ফলাফমলর নবকল্প ফমন - ঘেমর্ কাগমজর ফমন - উপস্থাপর্ করমি পামরর্ েরােনর বযবো 
এবং ঘভর্যুগুনলমি।  
  
রাজয জমু়ে প্রর্ার্ ক্রী়োর ঘভর্যুগুনল ইনিমমর্য এমেলনেওর পাে বযবহার করমে োমি আরও ঘবনি 
ভি নর্রাপমদ্ েযামে নফমর আমের্, োর মমর্য রময়মে মযানিের্ ঘকায়ার গামিন র্ (Madison 
Square Garden), বাকন মলে ঘেন্টার (Barclays Center), ইয়ানি ঘেনিয়াম (Yankee 
Stadium), নেটি নফল্ড, নেটি নফল্ড (Citi Field), র্াোউ কমলনেয়াম, (Nassau Coliseum), 
ঘবলমন্ট পাকন  (Belmont Park), টাইমে ইউনর্য়র্ ঘেন্টার (Times Union Center), NBT 
বযাংক ঘেনিয়াম (NBT Bank Stadium), কযানরয়ার ঘিাম (Carrier Dome), োহমলর্ নফল্ড 
(Sahlen Field) - টরমন্টা ব্লু ঘজে (Toronto Blue Jays) এর অ্স্থায়ী ঘহাে - কীবযাি 
ঘেন্টার (Keybank Center) এবং ফ্রনন্টয়ার নফল্ড (Frontier Field)।  
  
নর্উ ইয়কন  জমু়ে নবশ্বনবদ্যালয় এবং কমলজগুনল - োর মমর্য আমে ঘেট ইউনর্ভানেনটি অ্ফ নর্উ 
ইয়মকন র (State University of New York) কযাম্পােগুনল ঘেমর্ বামফমলা, নবংহামটর্ নবশ্বনবদ্যালয় 
এবং েনর্ ব্রুক নবশ্বনবদ্যালয়, ঘেই োমথ োইরানকউজ নবশ্বনবদ্যালয়, ঘপে নবশ্বনবদ্যালয় এবং লং 
আইলযাে নবশ্বনবদ্যালয় ইনিমমর্য বযনিগি স্নািক অ্র্ুষ্ঠার্ এবং ঘপাটিন ং ঘগমমর মমিা ব়ে 
ইমভন্টগুনলর জর্য এমেলনেওর পাে বযবহার কমরমে, অ্থবা িরমি বযবহার করার পনরকল্পর্া 
কমরমে।  
  
এমেলনেওর পাে বযবহার করমি আগ্রহী বযবহারকারীরা, োর বিন মামর্ একটি ভযানেমর্ির্ পাে এবং 
দ্টুি নভন্ন ঘটে পাে নবকল্প রময়মে, িারা এখামর্ আরও জার্মি পামরর্; আগ্রহী বযবো এবং 
েংস্থাগুনল এখামর্ আরও অ্প্ট-ইর্ করমি এবং জার্মি পামরর্ এবং এখামর্ নিনজটাল নবপণর্ েম্পদ্ 
িাউর্মলাি করমি পামরর্ পৃষ্ঠমপাষক/গ্রাহকমদ্র কামে প্রদ্িনর্ করমি ঘে িামদ্র বযবো এমেলনেওর 
পাে গ্রহণ কমর।  
  
এই েমময়, পাে শুর্ুমাে COVID-19 টিকা বা নর্উ ইয়কন  রামজয প্রাপ্ত ঘর্নিবার্ক পরীক্ষার 
ফলাফমলর জর্য পুর্রুদ্ধার করা ঘেমি পামর, েনদ্ও এর জর্য আপর্ামক নর্উ ইয়মকন র বানেন্দা 
হওয়ার প্রময়াজর্ ঘর্ই। রাজয েনক্রয়ভামব আঞ্চনলক এবং আন্তজন ানিক অ্ংিীদ্ারমদ্র োমথ কাজ করমে 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nassau-coliseum-will-have-fully-vaccinated-fan-section-islanders
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-buffalos-sahlen-field-host-additional-2000-spectators-blue-jays-games
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-buffalos-sahlen-field-host-additional-2000-spectators-blue-jays-games
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-business
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-frequently-asked-questions#digital-assets


 

 

িার বযবহার নবসৃ্তি করার জর্য, ঘেই োমথ প্রর্ার্ নর্উ ইয়কন  ঘেমটর নর্ময়াগকিন ামদ্র োমথও 
িামদ্র অ্নফে পুর্রায় ঘখালার ঘক্ষমে েহায়িা প্রদ্ার্ করার জর্য।  
  
আজ ঘথমক শুরু হওয়া েমস্ত এমেলনেওর COVID-19 টিকাকরণ পােগুনল 180 নদ্র্ ঘথমক ঘবম়ে 
365 নদ্মর্র জর্য ববর্ হমব। োমদ্র ইনিমমর্যই একটি ভযানেমর্ির্ পাে রময়মে িারা েখর্ই এই 
এেমটর্িমর্র েুনবর্া নর্মি র্াইমবর্ িখর্ একটি র্িুর্ পাে পুর্রুদ্ধার করমি পামরর্। এই েমময়, 
নর্উ ইয়কন বােীমদ্র জার্া উনর্ি ঘে 365 নদ্র্ শুর্ুমাে পামের ববর্িার েমময়র বদ্ম নযর োমথ 
েম্পনকন ি। এমেলনেওর টিকাকরণ পামের ঘময়াদ্ ঘফিামরল এবং রাজয োস্থয নবমিষজ্ঞমদ্র েবনমিষ 
ঘবাোপ়ো প্রনিফনলি করমি এবং অ্নিনরি নবজ্ঞার্ এবং পরীক্ষার িথয প্রকানিি হওয়ার োমথ 
োমথ হালর্াগাদ্ করা অ্বযাহি থাকমি পামর।  
  
এমেলনেওর পামের জর্য আগ্রহী োরা নর্উ ইয়কন  রামজয িামদ্র COVID-19 টিকা বা PCR 
এবং/অ্থবা অ্যানন্টমজর্ ঘটে ঘপময়মের্, িারা শুরু করার জর্য epass.ny.gov এ োর্।  
  
এম্বেলবিওর পাি িম্পম্বকন  দ্রুত তেে  
  

• এমেলনেওর পাে একটি নবর্ামূমলযর, ঘেচ্ছামূলক, এবং COVID-19 টিকাকরণ বা 
ঘর্নিবার্ক পরীক্ষার ফলাফমলর প্রমাণ পুর্রুদ্ধার করার নর্রাপদ্ উপায় এবং 
বযবহারকারীমদ্র ঘিটা েবনদ্া ঘগাপর্ীয় এবং েুরনক্ষি রাখা হয়।  

• এই েমময়, পাে শুর্ুমাে িামদ্র জর্য উপলব্ধ োরা নর্উ ইয়কন  রামজয িামদ্র 
COVID-19 টিকা বা PCR/অ্যানন্টমজর্ পরীক্ষা কনরময়মের্।  

• টিকার রূ়্োন্ত ঘিাজ ঘর্ওয়ার 15 নদ্র্ পমর উপলব্ধ একটি এমেলনেওর COVID-19 
ভযানেমর্ির্ পাে 365 নদ্মর্র জর্য ববর্।  

• COVID-19 PCR ঘটে পাে একটি পরীক্ষার পর িৃিীয় নদ্র্ মর্যরাি পেনন্ত ববর্ 
থামক।  

• COVID-19 অ্যানন্টমজর্ ঘটে পাে একটি পরীক্ষার েময় ঘথমক 6  ণ্টার জর্য ববর্ 
থামক।  

• প্রনিটি পাে নক্রমপ্টাগ্রানফক োক্ষর র্ারণ কমর ো নর্নিি কমর ঘে এটি আেল এবং 
ঘকার্ িাটা-ঘটম্পানরং  মটনর্।  

• এমেলনেওর পাে বযাপক েংস্থার্, বহু-ভাষায় অ্যামেে েহ একটি ঘহল্প ঘিক এর 
োমথ আমে, এবং োরা স্মাটন মফামর্র মানলক র্র্ িারাও এটি োপামি েক্ষম।  

• নর্উ ইয়কন বােীমদ্র কামে েবনদ্া অ্র্যার্য র্রমণর প্রমাণ বযবহামরর নবকল্প থামক, 
ঘেমর্ একটি CDC কািন  বা িারীনরক পরীক্ষাগামরর পরীক্ষার ফলাফল, েরােনর 
ঘকার্ও বযবোমি বা স্থামর্।  

  
টিকা প্রদ্ার্কারী এবং পরীক্ষা প্রদ্ার্কারীরা েময় মমিা েুরনক্ষি নর্উ ইয়কন  ঘেট এবং নর্উ ইয়কন  
নেটি িাটামবমে COVID-19 টিকাকরণ এবং পরীক্ষার ঘিটা প্রমবমির জর্য েরােনর দ্ায়ী। NYS 
োস্থয দ্প্তর (Department Of Health, DOH) নর্মদ্ন নিকা অ্র্ুোমর, েমস্ত নর্উ ইয়কন  ঘেট টিকা 
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প্রদ্ার্কারীমদ্র অ্বিযই িামদ্র ইর্পুট করা ঘিটা পেনামলার্র্া এবং েংমিার্র্ করার জর্য কমী 
উপলব্ধ রাখমি হমব, েনদ্ ঘিটা এনির েমেযা ের্াি করা হয়।  
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