
 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/5/2021 গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

বর্রাপদ, সুরবিত উপাম্বে পর্ নটর্ এিং িেিসাবেক ভ্রমম্বের সুম্বর্াগ বিবরম্বে আর্াে 

সহােতা করম্বত গভর্ নর কুওম্বমার এম্বেলবসওর পাস প্লাস চালুর ঘ াষো 

  

বর্উ ইেম্বকন সািলে লাভকারী ঘদম্বে প্রথমিাম্বরর মম্বতা চালু হওো এই প্লোটিম নটট এখর্ 

অর্োর্ে ঘেট এিং বিম্বের বিবভন্ন ঘদে ও িেিসা প্রবতষ্ঠার্ দ্বারা স্বীকৃত র্তুর্ একটট 

পাম্বসর অপের্ অিার করম্বে 

  

এম্বেলবসওর পাম্বসর সিলতার উপর গম্বে উঠার পর - এখর্ পর্ নন্ত 3 বমবলেম্বর্র ঘিবে 

পাস প্রদার্ করা হম্বেম্বে 

  

প্রথমিাম্বরর মম্বতা এই ধরম্বর্র অংেীদাবরম্বে অংে বর্ম্বে আম্বমবরকার্ এোরলাইম্বে 

(American Airlines) ভ্রমম্বের ঘিম্বে এম্বেলবসওর পাস প্লাস আপম্বলাড করা হম্বল 

ঘভবরফ্লাই (VeriFLY) তা গ্রহে করম্বি 

  

ব্রডওম্বে বথম্বেটার (Broadway Theaters), পািবলক বথম্বেটাম্বরর বি ঘেকসবপম্বের ইর্ 

দো পাকন (Public Theater's Free Shakespeare in the Park), এিং বলংকর্ ঘসন্টাম্বরর 

ঘমম্বরাপবলটর্ অম্বপরা (Metropolitan Opera) ইম্বভম্বন্ট এবির জর্ে এম্বেলবসওর পাস 

িেিহার করম্বে; মোবরেট (Marriott) বর্উ ইেম্বকন এর 200টটরও ঘিবে ভিম্বর্ বমটটং 

প্লোর্ারম্বদর জর্ে ইম্বভন্ট আম্বোজর্ করার ঘিম্বে এম্বেলবসওর পাম্বসর সমাধার্ 

িেিহাম্বরর অিার ঘদম্বি 

  

3 মিমিয়নেরও বেমি পাস প্রদােকারী এেং টিকাগ্রহণ অথো বেনেটিভ ফিাফনির মিজিিাি 

প্রিাণ সরেরাহকারী মেউ ইয়কক বেনির এনেিমসওর পাস প্ল্যািফি ক, এেং VCI োিক একটি 

আন্তিকামিক কেনসাটিকয়াি এর তিমর করা উচ্চিানের মেরাপত্তামেমিষ্ট, তেমিকভানে স্বীকৃি 

স্মািক বহিথ কািকস বেিওয়াকক (SMART Health Cards Framework) এর িনযয সিন্বনয়র 

িাযযনি মেউ ইয়ককোসীনদর িেয ভ্রিণ ও োমণনিযর সুন াে সম্প্রসামরি করার উনেনিয 

েভে কর অযান্ড্রু এি. কুওনিা আি এনেিমসওর পাস প্ল্াস চািুর ব াষণা মদনয়নেে। এর িনযয 

অন্তভভ কক্ত রনয়নে িাওে (Daon) এর বভমরফ্লাই (VeriFLY) এর সানথ বদনি প্রথিোনরর িনিা 

সম্পামদি অংিীদামরত্ব,  ার িাযযনি এনেিমসওর পাস  প্ল্াস েযেহারকারীরা িানদর  াচাইকৃি 

বকামভি-19 (COVID-19) টিকাগ্রহনণর বরকিক মেরাপনদ বভমরফ্লাই (VeriFLY) এ আপনিাি 

করনি পারনেে, এেং আনিমরকাে এয়ারিাইন্স (American Airlines) েযেহার কনর মগ্রস, োন্স, 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eeab3494-b1300d8f-eea9cda1-0cc47a6d17e0-12e91eed7f22727d&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=85630b5a-daf83241-8561f26f-0cc47a6d17e0-30473292dc880133&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health


 

 

বেে, ইিামি, ও োহািানি, এেং কানেমটং ফ্লাইনির িাযযনি এি সািভাদর, িাি কামে, 

গুয়ানিিািা, হেরিভ রাস, ও পুনয়নিকা মরনকানি ভ্রিণ করনি পারনেে। আনরা বেমি বদনি 

 ািায়ানির িেয অংিীদামরত্ব েনে বিািার প্রনচষ্টা অেযাহি থাকায় এই িামিকা আনরা েে 

হনি থাকনে। 

  

মেউ ইয়ককোসীরা টিকাগ্রহনণর প্রিাণ বদখানোর প্রনয়ািে হয় এিে িিামযক েযেসা প্রমিষ্ঠাে ও 

বিানকিনের পািাপামি স্মািক বহিথ কািক (SMART Health Cards) েৃহীি এিে িায়োয় ভ্রিনণর 

বেনে িানদর এনেিমসওর পাস প্ল্াস বদখানি পারনেে। মেউ ইয়কক বেি এেং VCI-এর িযযকার 

বকৌিিেি অংিীদামরনত্বর ফিস্বরূপ এই এনেিমসওর পাস প্ল্াস মেউ ইয়ককোসীনদর স্মািক বহিথ 

কািকস বেিওয়াকক (SMART Health Cards Framework) েযেহার কনর িানদর বকামভি-19 

টিকাগ্রহনণর বরকনিকর একটি সুরমেি, মিজিিাি কমপ মেরাপনদ অযানেস করার সুন াে কনর 

মদনে -  া িানদর আন্তঃনেি এেং আন্তিকামিকভানে ভ্রিণ ও োমণনিযর অমভজ্ঞিানক আনরা 

মেরাপদ, সংেি কমেহীে, এেং আনরা বেমি সােিীি কনর িভিনে। 

  

“এনেিমসওর পাস মেউ ইয়ককোসীনদরনক িানদর মপ্রয় িােুষ এেং মপ্রয় জিমেসগুনিার কানে মফনর 

 াওয়ার সেিিা প্রদানের সানথ সানথ আিানদর অথ কেীমিনক পুেুদ্ধানরর মদনক এমেনয় মেনি 

সাহা য করনে” িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা। “এনেিমসওর পাস  প্ল্াস এটিনক আনরা সািনে 

এমেনয় মেনে, এেং এটি আিানদর টিকাদাে  াচাইকরণ প্রনচষ্টানক মেরাপনদ পরেিী প কানয় মেনয় 

 াওয়ার মেসরিৃি প্রমিশ্রুমির অংি। 1ি মদে বথনক, আিরা েনি আসমে ব  ‘িেস্বাস্থ্য োমক 

অথ কেীমি’ এই প্রশ্নটি একটি ভভি পেন্দ - সটিক পেন্দ হনিা উভয়টি এেং সেসিয় অেিযই িাই 

থাকনে, এেং িহািারী বথনক এমেনয় থাকার িেয মেজ্ঞােনক কানি িাোনোর এই সিনয়, মেউ 

ইয়ককোসীরা এেং মেউ ইয়নককর েযেসা প্রমিষ্ঠােগুনিা  ানি সিৃজদ্ধ িাভ করনি পানর িা মেজিি 

করনি আিরা আিানদর হামিয়ার উদ্ভােে করা অেযাহি রাখনো।” 

  

বেনির সফি এনেিমসওর পাস সিাযানের উপর মভমত্ত কনর েনে বিািা, এনেিমসওর পাস 

প্ল্াস এটির েযেহারনক সম্প্রসামরি কনরনে,  া প কিে ও েযেসাময়ক ভ্রিণ — বেনির অথ কেীমির 

প্রযাে চামিকািজক্ত — মেরাপনদ ও সুরমেিভানে মফমরনয় আেনি সহায়িা করনে এেং হামরনয় ব নি 

পানর অথো চভ মর হনয় ব নি পানর এিে মফজিকযাি কানিকর িভিোয় অমযকির মেরাপত্তার তেমিষ্টয 

মেনয় একটি CDC ভযাকমসনেিে কািক (CDC Vaccination Card) এর সিপ কানয়র িথয ও তেযিা 

রনয়নে এিে একটি পানসর অপিে সরেরাহ করনে ব টি মেউ ইয়কক বেি কিৃকক  াচাইকৃি। 

  

VCI োিক 570টি সরকামর ও বেসরকামর সংস্থ্ার একটি বস্বচ্ছািূিক বিানির সানথ 

অংিীদামরনত্বর মভমত্তনি এনেিমসওর পাস প্ল্াস তিমর করা হনয়নে—এই বিানির িনযয দযা িানয়া 

মিমেক (The Mayo Clinic), MITRE, েেে মিশু হাসপািাি (Boston Children's Hospital), 

িাইনরাসফি (Microsoft), এেং দয কিেস প্রনিট ফাউনন্ড্িে (The Commons 

Project Foundation) ইিযামদ অন্তভভ কক্ত রনয়নে— া ইনিািনযয কযামিনফামে কয়া, িুইজিয়াো, ও 

হাওয়াই এর িি বেিগুনিানি েযেহৃি হওয়া ওনপে-বসাস ক স্মািক বহিথ কািকস বেিওয়াকক 

(SMART Health Cards Framework) এেং বেমসমফনকিন্স-এর বিনভিপনিন্ট ও োস্তোয়নের 

বেনে বেিৃত্ব মদনয় থানক৷ িভ-ফযাটর অনথেটিনকিে মেরাপত্তা েযেহার কনর এনেিমসওর পাস 

প্ল্াস প্রনিযক েযজক্তনক িানদর মেনিনদর টিকাগ্রহনণর বরকনিকর কােনির ো মিজিিাি যরনের 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19e9c6c5-4672ffde-19eb3ff0-0cc47a6d17e0-15a61bfd55d83897&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e8755dc7-b7ee64dc-e877a4f2-0cc47a6d17e0-2c6851f217391563&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e8755dc7-b7ee64dc-e877a4f2-0cc47a6d17e0-2c6851f217391563&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://www.mayoclinic.org/
https://www.mayoclinic.org/
https://www.mitre.org/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=12ffb3b3-4d648af4-12fd4a86-000babd9fa3f-143cadb6aa9a96bd&q=1&e=212febe9-2217-4699-8be2-6d0a9f43ea37&u=https%3A%2F%2Fwww.childrenshospital.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5ed27b6-8a761ef1-d5efde83-000babd9fa3f-a94668310e7b620b&q=1&e=212febe9-2217-4699-8be2-6d0a9f43ea37&u=https%3A%2F%2Fthecommonsproject.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5ed27b6-8a761ef1-d5efde83-000babd9fa3f-a94668310e7b620b&q=1&e=212febe9-2217-4699-8be2-6d0a9f43ea37&u=https%3A%2F%2Fthecommonsproject.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=953cd161-caa7e9a6-953e2854-000babd9f75c-1ee67bc6d5973c45&q=1&e=823cde0b-3fef-4f42-987d-1f415bb36f4d&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=953cd161-caa7e9a6-953e2854-000babd9f75c-1ee67bc6d5973c45&q=1&e=823cde0b-3fef-4f42-987d-1f415bb36f4d&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health


 

 

একটি মেোিূনিযর, মেিাসন ােয, েযজক্তেি বোপেীয়িা রোকারী, এেং  াচাইন ােয কমপর 

অযানেস বদয়ার বেনির প্রমিশ্রুমিনক সম্প্রসামরি কনরনে, এেং মেিেযাপী  াচাইন ােয বহিথ 

বরনিেমিয়াি - একিে েযজক্তর পমরচনয়র সানথ সম্পকক ুক্ত স্বােমরি মিমেকযাি িািা - ইসুয 

করার িেয প্রনয়ািেীয় িােদণ্ডগুনিার সানথ সিন্বয় রো কনর। েিকিানে মেিেযাপী 50টিরও 

বেমি বদি  ুক্তরানের ভ্রিণকারীনদর বকামভি-19 টিকাগ্রহনণর প্রিাণ বদখানো সানপনে প্রনেি 

করার সুন াে মদনচ্ছ। 

  

বরক কটর্, বর্উ ইেকন ও বর্উ জাবস নর িন্দর কতৃনপম্বির (Port Authority) এক্সেবকউটটভ 

বডম্বরক্টর িম্বলর্: “েভে কর কুওনিার মেউ ইয়কক বেি এেং বভমরফ্লাই (VeriFLY) এর িনযয 

প্রথিোনরর িনিা এই যরনের অংিীদামরত্ব সম্পন্ন হওয়ার ব াষণা আিানদর আঞ্চমিক 

অথ কেীমির দুইটি স্তম্ভ, প কিে ও েযেসাময়ক ভ্রিণ পুেরায় শুু করার বেনে অিযন্ত গুুত্বপূণ ক 

একটি পদনেপ  া ভ্রিণকারীনদর বদনির োইনর ভ্রিনণর িেয এনেিমসওর পাস প্ল্াস 

েযেহানরর সুন াে কনর মদনে৷ এনেিমসওর পাস প্ল্াস চাি ুহওয়া এেং বভমরফ্লাই (VeriFLY) এর 

সানথ অংিীদামরত্ব এই িহািারীর সিয়িনুে ভ্রিণকারীনদর মেরাপনদ ও সুরমেিভানে মেিাে 

ভ্রিণ করার আত্মমেিাস বিাোনোর িেয মেউ ইয়কক এেং মেউ িামস কর েন্দর কিৃকপনের (Port 

Authority) েহভ িুখী প্রনচষ্টানক বিারদার কনরনে।” 

  

দে কমর্স প্রম্বজক্ট (The Commons Project) এর সহ-প্রবতষ্ঠাতা, কম্বর্ নল ঘটক 

(Cornell Tech) এর বসবর্ের গম্বিষক, এিং VCI-এর একজর্ ঘকা-বলডার, ঘজবপ ঘপালাক 

িম্বলর্: “এনেিমসওর পাস প্ল্াস এর িেয স্মািক বহিথ কািক (SMART Health Cards) এেং উনু্মক্ত 

িােদণ্ড েযেহার করািা সে িােুনষর িেয মেিাসন ােয স্বাস্থ্য িনথযর িভযিার মদনক একটি েৃহৎ 

পদনেপ,” েনিনেে দয কিেস প্রনিট (The Commons Project) এর সহ-প্রমিষ্ঠািা, কনে কি বিক 

(Cornell Tech) এর মসমেয়র েনেষক, এেং VCI-এর একিে বকা-মিিার, বিমপ বপািাক। “এেং 

মেউ ইয়নককর একিে োমসন্দা মহনসনে, আমি ব নকানো িায়োয় মেনয় আিার েযজক্তেি 

বোপেীয়িার সানথ আনপাষ ো কনরই মেভকরন ােযভানে আিার স্বানস্থ্যর অেস্থ্া প্রদি কে করার 

সেিিা বপনয় কৃিজ্ঞ বোয করমে। এটি আিানদর েযা য বেনির মেরাপনদ পুেরায় বখািা এেং 

পুেুদ্ধানরর মদনক এমেনয়  াওয়ার বেনে আনরা একটি গুুত্বপূণ ক পদনেপ।” 

  

েভে কর কুওনিার িাচক িানস চাি ুকরা এনেিমসওর পাস হনিা  ুক্তরানে প্রথিোনরর িনিা িভয 

এই যরনের একটি পাস,  া বেনির পুেরায় বখািা, ব িে খাোর বকজিক পমরনষোসিূহ, 

মেনোদে, ও আমিনথয়িা ইিযামদ পুেরায় চািু হওয়া ত্বরামিি করার উনেনিয বকামভি-19 এর 

টিকাগ্রহনণর অথো পরীোয় বেনেটিভ ফিাফনির মিজিিাি প্রিাণ উপস্থ্াপে করার একটি 

মেোিূনিযর, দ্রিু, ও মেরাপদ উপায়। মেউ ইয়নককর সে কেৃহৎ বেমিয়ািগুনিার িনযয কনয়কটি 

ব িে িযামিসে স্কয়ার োনিকে, োককনিস বসন্টার, এেং ইয়াংমক বেমিয়ানি সফিভানে েৃহীি 

হওয়ার পনর কনয়কটি প্রযাে প কিে স্থ্াে  এেং ইনভনন্টর বভেুয, ব িে ব্রিওনয় মথনয়িার 

(Broadway Theaters), পােমিক মথনয়িানরর মে বিকসমপনয়র ইে দযা পাকক (Public Theater's 

Free Shakespeare in the Park), এেং মিংকে বসন্টানরর বিনরাপমিিে অনপরা (Metropolitan 

Opera) ইিযামদ সম্প্রমি প্রনেনির িেয প্রিাণ মহনসনে এনেিমসওর পাস েযেহানরর ব াষণা 

মদনয়নে। এোোও িযামরয়ি ইন্টারেযািোি (Marriott International) মেউ ইয়নকক এর 200টিরও 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=204b4626-7fd07ee1-2049bf13-000babd9f75c-948560a22f5c1bf4&q=1&e=823cde0b-3fef-4f42-987d-1f415bb36f4d&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fblog%2Fpost%2F8-things-to-do-for-a-covid-safe-night-out-in-new-york-state-this-summer-with-your-excelsior-pass%2F


 

 

বেমি ভেনে মিটিং প্ল্যাোরনদর িেয ইনভন্ট আনয়ািে করার বেনে এনেিমসওর পাস 

েযেহানরর সুন াে রাখনে। 

  

বেনির সে কিীনক—প্রায় 130,000 িেনক—অেিযই টিকা মেনি হনে অথো সাপ্তামহক 

মভমত্তনি পরীো করানি হনে েনি েভে কর 28 িিুাই িামরনখ ব াষণা  বদয়ার পনরই এই 

এনেিমসওর পাস প্ল্াস  চািু করা হনচ্ছ। বেনির পমরচািোযীে হাসপািািগুনিানি 

বরােীনদরনক বসো মদনচ্ছে এিে সে স্বাস্থ্যনসো কিীনক অেিযই টিকা মেনি হনে। এনেিমসওর 

পাস এেং পাস প্ল্াস উভয়টি প্রিানণর যরে মহনসনে েৃহীি হনে। 75.7% এরও বেমি প্রাপ্তেয়স্ক 

মেউ ইয়ককোসী কিপনে একটি টিকার বিাি গ্রহণ কনরনেে, এেং 68.8% এরও বেমি 

প্রাপ্তেয়স্ক েযজক্ত সেগুনিা টিকার বিাি গ্রহণ কনরনেে (CDC) - এেং এনেিমসওর পানসর এই 

সিাযাে বিয়ারকৃি স্থ্ােগুনিা, ব িে অমফসগুনিা খুনি বদয়ার বেনে সহায়িা করনে, এেং 

বসইসানথ এসে িায়োগুনিানি মফনর আসা িােুষনদর িেস্বাস্থ্য সুরমেি রাখনে। 

  

আগ্রহী মেউ ইয়ককোসীরা epass.ny.gov ওনয়েসাইনি মেনয় এনেিমসওর পাস প্ল্াস সম্পনকক 

আনরা িথয িােনি পারনেে—ব িে NYS এনেিমসওর ওয়ানিি অযানপর িাযযনি মকভানে 

একটি পাস সংগ্রহ করনি হনে। 

  

এম্বেলবসওর পাস প্লাস সম্পম্বকন বকেু তথে 

  

·    এনেিমসওর পাস প্ল্াস আপোর বকামভি-19 টিকাগ্রহনণর বরকনিকর একটি মেরাপদ 

মিজিিাি কমপ এেং েযেহারকারীনদর িািা বোপেীয় ও সুরমেি রাখা হয়। 

·    এনেিমসওর পাস প্ল্াস আপোর কােনির CDC ভযাকমসনেিে কানিকর (CDC Vaccination 

Card) িনিাই হানির োোনি থানক, আপোর বকামভি-19 টিকাগ্রহনণর একটি  াচাইন ােয 

বরকনিকর িেয টিকাগ্রহনণর িনথযর মেরাপদ অযানেস সরেরাহ কনর ব খানে টিকার যরে, 

টিকাগ্রহনণর সাইি ও িামরখ উনেখ থানক। 

·    এনেিমসওর পাস প্ল্াস স্মািক বহিথ কািকস বেিওয়াকক (SMART Health Cards Framework) 

েযেহার কনর মেমি কি এেং ব সে স্থ্ানে স্মািক বহিথ কািক (SMART Health Cards) েৃহীি হয় 

বসসে স্থ্ানে মেরাপনদ, সুরমেিভানে েযেহানরর িেয উনু্মক্ত, আন্তঃেযেহারন ােয িােদণ্ড 

রো কনর। 

·    মেউ ইয়কক বেনি  ারা িানদর বকামভি-19 টিকা গ্রহণ কনরনেে অথো মেউ ইয়কক বেনির 

োমসন্দানদর িনযয  ারা মেউ ইয়কক বেি এেং মেউ ইয়কক মসটির মেরাপদ ইমিউোইনিিে 

িািানেনস প্রনেি করানোর িেয িানদর টিকাগ্রহনণর িথয মেউ ইয়কক বেনির স্বাস্থ্যনসো 

প্রদােকারীর কানে িিা মদনয়নেে এিে েযজক্তরা এনেিমসওর পাস প্ল্াস সংগ্রহ করনি 

পারনেে। 

·    এনেিমসওর পাস প্ল্াস এ জরনটাগ্রামফক স্বাের রনয়নে  া  াচাইকারীনদর কানে প্রিাণ 

করনে ব  এটি মেউ ইয়কক বেনির ইসুয করা আসি বরনিেমিয়াি এেং এটির বকানো েমি 

ো পমরেিকে করা হয়মে। 

·    এনেিমসওর পানসর িনিাই, এনেিমসওর পাস প্ল্াস এনেিমসওর পাস ওনয়ে বপািকানির 

িাযযনি অথো মেোিূনিযর NYS ওয়ানিি অযাপ মদনয় অযানেস করা  ানে, মকন্তু 2-ফযাটর 

অনথেটিনকিনের িেয একটি কা ককর বফাে েম্বর ো ইনিইি আেিযক হনে। 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-patient-facing-healthcare-workers-state-run-hospitals-will-be
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://epass.ny.gov/home
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d7ecc0ab-8877f9b0-d7ee399e-0cc47a6d17e0-ba17cd22050b581a&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=647b9f35-3be0a62e-64796600-0cc47a6d17e0-275ab444b953ad9d&q=1&e=941388ba-194b-42fa-b970-d4dc46f0267f&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health
https://epass.ny.gov/
https://epass.ny.gov/


 

 

·    এনেিমসওর পানসর সানথ েযাপক সংস্থ্াে সহ একটি বহল্প বিনস্কর েযেস্থ্া রনয়নে এেং  ানদর 

স্মািকনফাে বেই িানদর িেয মপ্রন্ট কনর বেয়ার সুন াে রনয়নে। 

·    েিকিানে ইংনরজি ভাষায় পাওয়া  ানচ্ছ, আেনের িাঝািাজঝ সিয় বথনক আনরা মকেভ  ভাষায় 

পাওয়া  ানে৷ 

·    আেনের িাঝািাজঝ সিনয় এনেিমসওর পাস প্ল্াস সহ সে যরনের এনেিমসওর পাস গ্রহণ 

করার িেয এনেিমসওর স্কযাোর অযাপ আপনিি করা হনে। 

·    বকানো েযজক্ত  িগুনিা পাস পাওয়ার ব ােযিা রানখে িিগুনিা পাস সংগ্রহ করনি ও সানথ 

রাখনি পারনেে, ব িে এনেিমসওর ভযাকমসনেিে পাস, অযামন্টনিে পাস, PCR পাস, 

এেং/অথো এখে, িানদর এনেিমসওর পাস প্ল্াস, এেং শুু করার 

িেয epass.ny.gov ওনয়েসাইনি ব নি পানরে। 

·    এনেিমসওর পানসর িনিাই আপোর এনেিমসওর পাস প্ল্াস  কখে বদখানেে, বদখানেে মকো, 

এেং মকভানে বদখানেে বস মসদ্ধান্ত আপোর - আপোর এনেিমসওর পাস প্ল্াস বদখানোনক 

আপোর CDC ভযাকমসনেিে কািক (CDC Vaccination Card) বিয়ার করা মহনসনে ভােনি 

পানরে। ব নকানো েযজক্তর সে সিয়ই মেকল্প যরনের প্রিাণ, ব িে িানদর কােনির CDC 

ভযাকমসনেিে কািক (CDC Vaccination Card) েযেহার করার সুন াে থাকনে। 

  

ডাওর্ (Daon) এর CEO, টম বগ্রম্বসর্ িম্বলর্: “অমি প্রনয়ািেীয় পামরোমরক েভ টি কািানোর 

িেয অথো বকানো অেুষ্ঠাে ো কেসানিক  াওয়ার িেয ফ্লাইি যরার িনিা আিানদর মপ্রয় 

অমভজ্ঞিাগুনিা পুেরায় মফমরনয় আেনি বিাকিেনক সাহা য করার িেয মেউ ইয়কক বেনির 

টিনি অংি মেনি পারািা িাওে (Daon) এ আিানদর িেয একটি বসৌভানেযর মেষয় েনি আিরা 

িনে কমর। মেিেযাপী এক মিমিয়নেরও বেমি িােুষ ইনিািনযয িানদর িীেনের  াোপনথ 

বভমরফ্লাই (VeriFLY) এর উপর আস্থ্া বরনখনেে এেং আিরা মেউ ইয়ককোসীনদরনক িানদর 

 াোপনথ সাহা য করার প্রিযািা রামখ।”  

  

MITRE-এর বচি বডক্সজটাল ঘহলথ বিক্সজবেোর্ এিং VCI-এর একজর্ ঘকা-বলডার, ড. 

ব্রাোর্ অোন্ড্ারসর্ িম্বলর্: “মেউ ইয়কক বেি এম্পায়ার বেিিনুে মেরাপদ কি কস্থ্ি, েযেসা 

প্রমিষ্ঠাে, সু্কি এেং প কিে তিমরনি সহায়িা করার িেয প্রনিযক েযজক্তনক িানদর মেনিনদর 

স্বাস্থ্য সংরান্ত বরকিক সহনি ও মেরাপনদ অযানেস করার সেিিা বদয়ার িেয VCI-এর িেয 

বিয়ার কনর। স্থ্ােীয় প কানয় এেং মেিেযাপী অমযোসী এেং প কিকনদর িানদর মেনিনদর 

স্বানস্থ্যর েল্প েিায় সহায়িা করার এেং উদ্ভােেিূিক প্রনচষ্টা অেযাহি রাখার অংি মহনসনে মেউ 

ইয়নককর স্মািক বহিথ কািকস বেিওয়াককনক (SMART Health Cards Framework) গ্রহণ করায় 

আিরা আেজন্দি।”  

  

মাম্বো বিবর্ক প্লোটিম ন (Mayo Clinic Platform) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং VCI-এর একজর্ 

ঘকা-বলডার, ড. জর্ হোলামকা িম্বলর্: “েি 40 েেনর আিরা িােদনণ্ডর িজক্ত সম্পনকক 

বিনেমে। আিরা অিযন্ত আেজন্দি ব  এই সহন ামেিা এিে একটি পমরনেি সৃটষ্টনি সাহা য 

করনে ব খানে মেউ ইয়ককোসীরা এেং েযেসা প্রমিষ্ঠােগুনিা ভ্রিণ উপনভাে করনি পারনে এেং 

মেরাপনদ কি কস্থ্নি মফরনি পারনে।” 

  

https://epass.ny.gov/home


 

 

মাইম্বরাসিট (Microsoft) এর বচি আবকনম্বটক্ট এিং VCI-এর একজর্ ঘকা-বলডার, ড. 

জে মোম্বন্ড্ল িম্বলর্: “স্মািক বহিথ কািকস বেিওয়াকক (SMART Health Cards Framework) 

VCI-এর আস্থ্া ও স্বচ্ছিার প্রমিশ্রুমিনক িভ নি যনর। মেোিূনিযর এেং উনু্মক্ত িােদনণ্ডর উপর 

মভমত্ত কনর মেমি কি এই বেিওয়াকক স্বাস্থ্য সংরান্ত িথয িােনি চাওয়া, সংরেণ করা, এেং 

বিয়ার করার একটি মেরাপদ উপায় প্রদাে কনর। অমযোসীনদর সুস্থ্িা মেজিি করা এেং 

মেরাপনদ পুেরায় বখািার েযেস্থ্া করার বেনে মেউ ইয়কক বেনির প্রনচষ্টায় অেদাে রাখনি 

বপনর আিরা েমে কি।” 

  

বিবেক বিরে সংস্থা, মোবরেট ইন্টারর্োের্াল (Marriott International) এর বসবর্ের 

ভাইস ঘপ্রবসম্বডন্ট, টোবম রাউথ িম্বলর্: “বপিািীেীনদর সানথ সাোি করার িেয উদ্ভােেী 

মিটিং সিাযাে এেং ঐজচ্ছক স্বাস্থ্য প্রনিাকি সরেরাহকারী িযামরয়ি (Marriott) এর আস্থ্ার সানথ 

সংন াে কুে (Connect with Confidence) উনদযানের অংি মহনসনে আিানদর মিটিং 

প্ল্যাোনরর গ্রাহকনদর িেয মেউ ইয়কক বেনির মেরাপদ এনেিমসওর পাস সিাযাে সহিিভয 

করনি বপনর আিরা বরািাজঞ্চি।” 

  

### 
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