
 

 

  

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 15 জলুাই সারাম্ব াগা ররস রকাসন র ালার র াষণা কম্বরম্বের্  
  

এম্বেলবসওর পাস সহ ভক্তরা সহ যারা টিকাকরম্বণর প্রমাণ রে ার্ তাম্বের জর্ে উম্ববাধর্ী বেম্বর্ 
বির্ামূম্বলে ঢুকম্বত রেওয়া হম্বি  

  
সম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত পষৃ্ঠম্বপাষকম্বের জর্ে িসার জায়গাগুবল 100% ক্ষমতাম্বত র ালা থাকম্বি  

টিকাহীর্ পষৃ্ঠম্বপাষকম্বের জর্ে মম্বর্ার্ীত িসার জায়গাও পাওয়া যাম্বি  
  

টিবক  বিক্রয় শুরু 9 জরু্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, নর্উ ইয়র্ন  ররন িং অ্যাম ান ময়শমর্র (New York Racing Association, 
NYRA)  ামে এর্ম ামগ, আজ র াষণা র্মরমের্ র  2021  ামের গ্রীষ্মর্ােীর্ নমট 15 জেুাই রেমর্ 
শুরু হমে  ারামটাগা রর  রর্া ন প্রায় পণূন ক্ষমতার  ামে ভক্তমের জর্য পুর্রায় উন্মুক্ত হমে।  
  
"ঐনতহান র্  ারামটাগা রর  রর্া ন র্যানপটাে নরনজয়মর্র  েমেময় েড় আর্ষনণগুনের মমযয এর্টি, 
 া প্রনত গ্রীমষ্ম এর্ নমনেয়মর্রও রেনশ নর্উ ইয়র্ন ো ী এেিং েশনর্ােীমের  ারামটাগা নরিংম  আর্ষনণ 
র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ররন িং মর ুম দ্রুত এনগময় আ মে, এেিং এই েের আমরা র  
রর্ার্ও েযনক্তর জর্য উমবাযর্ী নেমর্ নের্ামূমেয প্রমেমশর  ামে  ারা টির্ার্রমণর প্রমাণ রেখায় র  ে 
ভক্তমের রর্াম ন পুর্রায় স্বাগত জার্ামত উচ্ছ্বন ত। এই মহামারী রেমর্ আমরা আরও ভাে এেিং 
শনক্তশােী হময় উঠমত োর্ায় এটি নর্উ ইয়মর্ন র পরু্জন ন্ম এেিং পুর্রুত্থামর্র অ্িংশ।"  
  
 ভক্তমের জর্য প্রায় পণূন শতািংশ ক্ষমতায়  ারামটাগা রর  রর্া ন পরু্রায় রখাোর জর্য, NYRA 
শুযুমাত্র টির্া রেওয়া ভক্তমের জর্য রেনশরভাগ নেভাগ মমর্ার্ীত র্রমে,  ার মমযয জর্নপ্রয় 
 ারামটাগা েযার্ইয়ার্ন ও রময়মে। এই র্ীনতটি েড় েনহরঙ্গর্ ক্রীড়া এেিং নেমর্াের্ স্থার্গুনের জর্য 
েতন মার্ নর্উ ইয়র্ন  রেট গাইমর্মের  ামে  ামঞ্জ যপূণন,  া  মূ্পণন টির্া নেভাগগুনেমর্  ামানজর্ 
েরূমের েযেস্থা োড়াই  মূ্পণন ক্ষমতা  ম্পন্ন ভামে র্াজ র্রার অ্র্ুমনত রেয়।  
  
নের্ল্পভামে, NYRA টির্া র্া রেওয়া ভক্তমের জর্য অ্ল্প  িংখযর্ আনতমেয়তা এেিং ে ার জায়গা 
মমর্ার্ীত র্রমে। এই নেভাগগুনের ভক্তমের  ামানজর্ েরূমের নর্মেন নশর্া গুনে পাের্ র্রমত হমে 
এেিং  ারামটাগা রর  রর্াম ন তামের নেমর্র রেোয়  েনো মুখ রেমর্ রাখমত হমে।  
  



 

 

উপরন্তু,  মস্ত ভক্ত  ারা এমেেন ওর পাম র মাযযমম টির্ার্রমণর প্রমাণ রেখার্ -  া COVID-19 
টির্ার্রমণর নর্নজটাে প্রমাণ উপস্থাপমর্র জর্য রামের নের্ামূমেয, দ্রুত এেিং  াোইম াগয উপায় - 
উমবাযর্ী নেমর্, েৃহস্পনতোর, 15 জেুাই, নের্ামূমেয গ্রযান্ডেযান্ড  াযারণ প্রমেশানযর্ার পামের্। 
ভক্তরা নের্ামূমেয প্রমেশানযর্ার েযেহামরর জর্য তামের CDC COVID-19 টির্ার্রণ ররর্র্ন  র্ামর্ন র 
মমতা র্াগমজর ফমন  হ টির্ার্রমণর প্রমামণর নের্ল্প ফমনও উপস্থাপর্ র্রমত পামরর্।  
  
 ারামটাগা রর  রর্াম নর েশনর্ােীমের  ামের েয়  16 েেমরর র্ম, তামের ট্র্যার্ জমুড় র  রর্ার্ও 
জায়গায়  মূ্পণন টির্া রেওয়া প্রাপ্তেয়স্কমের  ামে  াওয়ার অ্র্ুমনত রেওয়া হমে।  নে  মূ্পণন 
টির্াপ্রাপ্ত প্রাপ্তেয়স্কমের  ামে র্া  ার্ তমে তামের টির্া র্া রেওয়া এোর্ার মমযয োর্মত হমে।  
  
NYRA বর্িনাহী কমনকতন া এিং সভাপবত রেভ ও'রুকন  িম্বলর্, " ারামটাগা রর  রর্াম ন এর্টি 
অ্নেস্মরণীয় গ্রীষ্মর্াে নর্নিত র্রার জর্য  ারামটাগা রর  রর্াম ন ভক্তমের স্বাগত জার্ামর্ার 
 ুম ামগর জর্য NYRA গভর্নর কুওমমামর্ যর্যোে জার্ায়।"  
  
টির্াহীর্ NYRA র্মীরা  ারা পষৃ্ঠমপাষর্মের  ামে র াগাম াগ র্মরর্ তামের উমবাযর্ী নেমর্র আমগ 
এর্টি র্ায়াগর্নের্ পরীক্ষা র্রা হমে এেিং তারপমর নর্য়নমত পরীক্ষা র্রা হমে। টির্াহীর্ NYRA 
র্মীরা  ারা পৃষ্ঠমপাষর্মের  ামে র াগাম াগ র্মরর্ র্া তারা রখাোর নের্ ো পমর র্ায়াগর্নের্ 
পরীক্ষার অ্যীর্ হমের্ র্া, তমে তামের মাস্ক পরমত হমে এেিং েযান্ডার্ন  DOH এেিং CDC 
 ামানজর্ েরূমের নর্য়ম অ্র্ু রণ র্রমত হমে।  
  
 ারামটাগা রর  রর্াম ন 2021 গ্রীষ্মর্ােীর্ নমটটি 15 জেুাই রেমর্ র মেম্বর প নন্ত েেমে এেিং রমাট 
পাম ন 21.5 নমনেয়র্ মানর্ন র্ র্োর মূমেযর 76টি রের্ রেখামর্া হমে। টিনর্ট নেনক্র শুরু হমে 9 
জরু্।  
  
এমেেন ওর পা ,  া এখর্ রাজযেযাপী রভর্ুয, নেশ্বনেেযােয়, রেনর্য়াম এেিং েযে াগুনের বারা 
েযেহৃত হমে, COVID-19 টির্ার্রণ ো রর্নতোের্ পরীক্ষার ফোফমের নর্নজটাে প্রমাণ উপস্থাপর্ 
র্রার এর্টি নের্ামূমেযর, দ্রুত এেিং নর্রাপে উপায়,  া নর্উ ইয়র্ন ো ীমের নর্রাপমে পুর্নর্নমনাণ 
র্রমত  হায়তা র্রমে। এমেেন ওর পা  েযেহার র্রমত আগ্রহী েযেহারর্ারীরা,  ামত েতন মামর্ 
এর্টি টির্াপা  এেিং েটুি নভন্ন রটে পা  নের্ল্প রময়মে, তারা এখামর্ আরও জার্মত পামরর্। 
আগ্রহী েযে া এেিং  িংস্থাগুনে এখামর্ আরও জার্মত পামর এেিং তামের েযে া এমেেন ওর পা  
গ্রহণ র্মর তা পৃষ্ঠমপাষর্ এেিং গ্রাহর্মের র্ামে প্রেশনর্ র্রমত  হায়তা র্রার জর্য এখামর্ নর্নজটাে 
নেপণর্  ম্পে র্াউর্মোর্ র্রমত পামর। নর্উ ইয়র্ন ো ীরা  েনো COVID-19 টির্ার্রণ এেিং 
রর্নতোের্ পরীক্ষার ফোফমের নের্ল্প ফমন - র মর্ র্াগমজর ফমন - উপস্থাপর্ র্রমত পামরর্।  
  

###  
  
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4d203338-12bb0a0a-4d22ca0d-000babd905ee-dc9f565493e7cea9&q=1&e=c60d3289-3c34-40a3-8560-c7461240c8ea&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fepass.ny.gov%252Fhome%26data%3D04%257C01%257C%257Cf779d35ec2484deea26408d9212ef877%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637577307905436195%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D4HZazhWRT8v6CNU9BxN8jRkP7sKq%252FmTlAZlPACHQdZQ%253D%26reserved%3D0
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
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