
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/5/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল শ্ াষণা কম্বরম্বের্ শ্ে শ্েম্বে প্রিমিাম্বরর মত এম্বেলবিয়র পাি 

শ্েডাম্বরল এিং শ্েম্বের শ্কাবভড-19 বর্ম্বেনবেকার বভবিম্বত মাবকনর্ েুক্তরাম্বের 

শ্েেগুবল দ্বারা প্রেি পাম্বির োচাইকরণ করম্বি  

  

বির্ামূলে, বর্রাপে, িুরবিত ইন্টারম্বেে গ্র ণম্বোগেতার জর্ে  ালর্াগােকৃত স্ক্োর্ার 

উপলভে  

  

চালু  ওয়ার পর শ্িম্বক 5.6 বমবলয়ম্বর্র শ্িবে এম্বেলবিয়র পাি এিং এম্বেলবিয়র পাি 

প্লাি শ্েওয়া  ম্বয়ম্বে; শ্েিি বর্উ ইয়কনিািী বর্উ জাবি ন িা ভারমম্বন্ট টেকা গ্র ণ 

কম্বরম্বের্ এখর্ তারাও পাি পাওয়ার শ্োগে   

  

এখর্ পে নন্ত 145,000 এর শ্িবে এম্বেলবিয়র পাি স্ক্োর্ার অোপ ডাউর্ম্বলাড করা 

 ম্বয়ম্বে ো বর্উ ইয়কন জুম্বে িেিিাগুম্বলার িমন্বম্বয়র প্রবতবর্বিত্ব কম্বর; িেিিার জর্ে 

র্তুর্ মাম্বকনটেং িম্পে এখাম্বর্ উপলভে  

  

এম্বেলবিয়র পাি িম্পম্বকন আরও জার্ম্বত এিং ডাউর্ম্বলাড করম্বত এখাম্বর্ শ্েখুর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকের একেলথিয়র পাি স্ক্যার্ার অ্যাকপর 

আপকেকের হ াষণা থিকয়কের্ - যা ব্যব্িার জর্য থব্র্ামূলয ি কযাগী অ্যাপ - যা হেোকরল এব্ং 

হেকের হক্াথভে-19 থর্কিনথিক্ার থভথিকে থব্শ্বস্ত প্রিার্ক্ারীকির প্রিি স্মােন হ লি ক্ােন 

(SMART Health Cards) যাচাই ক্রার জর্য আপকেে ক্রা  কয়কে। জাথের মকযয প্রিম িমাযার্, 

যা হেকের হর্েৃকে এব্ং র্ক্িায় ভযাক্থির্ হেকের্থিয়াল ইথর্থিকয়টেভ (Vaccine Credential 

Initiative, VCI) এর ি কযাথগোয় তেথর  কয়কে - যা িয হমকয়া থিথর্ক্ (The Mayo Clinic), 

হব্াের্ থচলকের্ি  িথপোল (Boston Children's Hospital), মাইকোিেে (Microsoft), 

MITRE, এব্ং   িয ক্মন্স হপ্রাকজক্ট োউকেির্ (The Commons Project Foundation) ি  800 

এর হব্থি িরক্াথর এব্ং হব্িরক্াথর প্রথেষ্ঠাকর্র এক্টে হক্ায়াথলির্ - অ্যাপটের র্েুর্ যাচাইক্রণ 

থিকেম হিিজকুে হক্াথভে-19 টেক্া প্রিাকর্র হেকের্থিয়াকলর মার্ এব্ং গ্র ণকযাগযো িমি নর্ 

ক্কর, যা আরও হব্থি মারু্ষকক্ থর্রাপকি ক্াকজ, সু্ক্কল, থব্কর্াির্ হেকে এব্ং ভ্রমকণ থেরকে 

হিকব্। িমো এব্ং প্রকব্িাথযক্াকরর প্রথে হেকের প্রথেশ্রুথের অ্ংি থ িাকব্ মাক্রের্ যুক্তরাকের 

হযকক্াকর্া ব্যব্িা ব্া হভরু্য অ্যাপটে থব্র্ামূকলয োউর্কলাে ক্রকে পারকব্।  

  

https://forward.ny.gov/educational-assets
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থর্উ ইয়ক্ন হেকে হিকির মকযয প্রযম, হেচ্ছাকিব্ী এই প্লােেম ন চালু ক্রার পর হিকক্ এখর্ পয নন্ত 

5.6 থমথলয়কর্র হব্থি একেলথিয়র পাি হিওয়া  কয়কে যার মকযয রকয়কে 800,000 একেলথিয়র 

পাি প্লাি। একেলথিয়র পাি প্লােেম ন ব্েনমাকর্ হক্াথভে-19 টেক্া প্রিাকর্র প্রমাণ এব্ং/অ্িব্া 

হর্থেব্াচক্ হেকের েলােল থের্টে থভন্ন একেলথিয়র পাি অ্পিকর্র মাযযকম অ্োর ক্কর, 

পািাপাথি ব্যক্রক্তর হক্াথভে-19 টেক্া প্রিাকর্র এব্ং/অ্িব্া হর্থেব্াচক্ হেকের েলােল 

হরক্কেনর এক্টে থেক্রজোল ক্থপ থের্টে থভন্ন একেলথিয়র পাি প্লাি অ্পিকর্র মাযযকম অ্োর 

ক্কর। থর্উ ইয়কক্নর ব্াথিন্দারা যারা থর্উ জাথি ন ব্া ভারমকে টেক্া থর্কয়কের্ োরা এখর্ োকির 

টেক্া প্রিাকর্র প্রমাণ ব্া টেক্া প্রিাকর্র থেক্রজোল হরক্েন যিােকম একেলথিয়র পাি এব্ং 

একেলথিয়র পাি প্লাকির মাযযকম হপকে পাকরর্।  

  

"হক্াথভে-19 এর আ াকে থর্উ ইয়ক্ন থব্পয নস্ত  কয়থেল, এব্ং অ্ি নর্ীথেকক্ পুর্রায় চাঙ্গা ক্রকে 

আমরা উদ্ভাব্র্ী িমাযাকর্র হখা োঁকজ িা িী পিকেপ থর্কয়থে," গভর্ নর শ্ াচুল 

িম্বলর্।একেলথিয়র পাি এব্ং একেলথিয়র পাি প্লাি - হিকির প্রিম টেক্াক্রণ এব্ং 

হর্থেব্াচক্ হেে পাি থিকেম - হেকের অ্ি নর্ীথে পুর্রায় হখালা এব্ং থর্উ ইয়ক্নব্ািীর 

জর্োস্থ্য িুরোয় গুরুেপূণ ন িরঞ্জাম থ িাকব্ ক্াজ ক্করকে। আমরা এই িমাযার্কক্ আরও 

িম্প্রিারণ ক্রথে - এমর্ পথলথি এব্ং অ্ঙ্গীক্াকরর উপর থভথি ক্কর যা থর্উ ইয়ক্ন ভাগাভাথগ 

ক্কর এব্ং থব্শ্বাি ক্কর, যাকে হিিজকুে, এক্টে থর্থিনষ্ট মার্ ব্জায় হরকখ িব্ ব্যব্িা থব্র্ামূকলয 

পাি যাচাই ক্রকে পাকর।"  

  

স্ক্যার্ার অ্যাকপর যাচাইক্রকণর েমোর িম্প্রিারণ থর্উ ইয়কক্নর ব্যব্িাগুথলকক্ পুর্রায় হখালার 

এব্ং হখালা রাখার জর্য িক্ল িরঞ্জাম প্রিাকর্র পািাপাথি হিিজকুে ি কযাথগোর এক্টে 

মকেল তেথরর প্রথে হেকের প্রথেশ্রুথের আরও এক্টে প্রমাণ। আজকক্র আপকেকের পর, 

স্ক্যার্ার অ্যাপটে মাথক্নর্ যুক্তরাকের হযিব্ হেে স্মােন হ লি ক্ােন প্রিার্ ক্কর োকির প্রিি পাি 

যাচাই ক্রকে পারকব্, যার মকযয রকয়কে, ক্যাথলকোথর্ নয়া,  াওয়াই, লইুক্রজয়ার্া, ভাক্রজনথর্য়া এব্ং 

িীঘ্রই ওয়াথিংের্ হেে - যা ব্যব্িাগুথলকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকের ব্াইকর হিকক্ আিা 

পৃষ্ঠকপাষক্কির জর্য ি কজ, স্পি নথব্ ীর্ এথি প্রিাকর্ িেম ক্রকব্।  

  

"িরে  থর্কয় আিায় টেক্াক্রকণর প্রমাণ ি কজ যাচাই ক্রার জর্য এক্টে িরঞ্জাম তেথরকে 

থর্উ ইয়ক্ন হেকের ি কযাথগো এব্ং হর্েৃকের জর্য আমরা উচ্ছ্বথিে, হযক েু এই িমকয় 

অ্ভযন্তরীণ ক্ায নেম বৃ্ক্রি পায়," MITRE এর বচে বডজজোল শ্ লি বেজজবেয়ার্ এিং VCI 

এর ি -প্রিার্ ডঃ ব্রায়ার্ অোন্ডারির্ িম্বলর্।"থর্উ ইয়ক্ন, ক্যাথলকোথর্ নয়া, ওয়াথিংেকর্র 

হমাে হেকের এক্িাকি ক্াজ ক্রা থব্র্ামূকলয উপলভয, ওকপর্-হিাি ন স্মােন হ লি ক্ােনি 

হেমওয়াকক্নর (SMART Health Cards Framework) েমো এব্ং আথব্ষ্কার, অ্ন্তভুনক্রক্ত এব্ং থর্উ 

ইয়ক্ন হেে এব্ং ব্থ থব্ নশ্ব জকুে পরস্পকরর প্রথে থর্ভনরোর মার্ প্রিি নর্ ক্কর।"  

  

"যখর্ িরক্াথর, হব্িরক্াথর এব্ং ক্থমউথর্টে িংস্থ্াগুথল থব্পকি িাো হিয় এব্ং িমিযা িমাযাকর্ 

এক্িাকি ক্াজ ক্কর েখর্ ক্ী ওেকজাণ ক্রা যায় োর এক্টে অ্িাযারণ উিা রণ থর্উ ইয়ক্ন 

হেকের স্মােন হ লি ক্ােন এব্ং োকির স্ক্যার্ার অ্যাকপর আপকেে,"  মাইম্বরািেম্বের 

কম্বপ নাম্বরে ভাইি শ্প্রবিম্বডন্ট এিং শ্ডপুটে প্রিার্ প্রেুজক্ত কম নকতনা (Chief Technology 

Office, CTO), বললা শ্েটেকভ িম্বলর্। "হক্াথভে-19 এর প্রথে িাো হিওয়ার প্রকয়াজর্ীয়ো 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4717ba04-188c8336-47154331-000babd905ee-6667a527cd9d55b4&q=1&e=0f49c223-8c84-4d5b-bde3-c603d24250b5&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4717ba04-188c8336-47154331-000babd905ee-6667a527cd9d55b4&q=1&e=0f49c223-8c84-4d5b-bde3-c603d24250b5&u=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout


VCI িিিযকির িীমাকরখা এব্ং িীমার্া োথেকয় উনু্মক্ত ি কযাথগোর এক্টে িথেযক্াকরর 

ব্থ িঃপ্রক্াকি ক্াজ ক্রার জর্য উি্বু্ি ক্কর, যা এমর্ এক্টে মার্ তেথর ক্কর যা িব্ নাকগ্র মারু্কষর 

গুরুে হিয়। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেকের স্মােন হ লি ক্াকেনর এমর্ এক্টে উপাকয় ব্যব্ ার যা এই 

ক্াজকক্ িমি নর্ ক্কর, এইরূপ উকিযাকগ জর্ হিব্ায় ব্যক্রক্ত, ব্যব্িা এব্ং আথব্ষ্কারক্কির ক্াজ 

ক্রকে হিকখ আর্ক্রন্দে।"  

  

"যখর্ VCI স্মােন হ লি ক্াকেনর ব্যব্ ার শুরু ক্কর, েখর্ আমরা মারু্ষকির োকির টেক্াক্রকণর 

হরক্েন এক্টে থব্শ্বস্ত উপাকয় প্রিার্ ক্রার মাযযকম থব্শ্বকক্ পুর্রায়, থর্রাপিভাকব্ হখালার লেয 

থর্কয় ো ক্থর, যাকে োরা যখর্, হযখাকর্ প্রকয়াজর্, হিই প্রমাণ হিখাকে পাকরর্," েে কমন্স 

শ্প্রাম্বজম্বের ি -প্রবতষ্ঠাতা এিং করম্বর্ল ইউবর্ভাবি নটের বিবর্য়র গম্বিেক শ্জবপ 

শ্পালাক িম্বলর্।হিিজকুে থব্শ্বস্ত প্রিার্ক্ারীকির ক্লযাকণ, থর্উ ইয়ক্ন হেকে এব্ং অ্র্যার্যকির 

অ্ংিীিাথরে এব্ং হর্েৃে ি , যারা প্রযুক্রক্তর জয়গার্ গাইকে এব্ং এর ব্যব্ াকরর গুরুে েুকল 

যরকে, মাথক্নর্ যুক্তরাকের 150 থমথলয়কর্র হব্থি র্াগথরকক্র এখর্ স্মােন হ লি ক্ােন রকয়কে। 

একেলথিয়র পাি স্ক্যার্ার অ্যাকপর িব্ নকিষ আপকেে আমার মে থর্উ ইয়ক্নব্ািীকির - এব্ং 

পািাপাথি মাথক্নর্ যুক্তরাকের থমথলয়র্ থমথলয়র্ মারু্ষকক্ এক্টে ি জ, থিমলাইর্ ক্রা উপাকয় 

অ্ি নব্ ভাকব্ োকির স্মােন হ লি ক্ােন ব্যব্ ার ক্রার িুকযাগ হিয়।"   

  

স্ক্যার্ার অ্যাকপর রুলইক্রঞ্জকর্র মাযযকম, থব্শ্বস্ত প্রিার্ক্ারী হেমওয়াক্ন থর্ক্রিে ক্কর হয গৃ ীে 

পাি থর্উ ইয়ক্ন হেকের পাি প্রিাকর্র মার্ পূরণ ক্কর। হেে এব্ং হেোকরল জর্োস্থ্য 

থর্কিনথিক্ার উপর থভথি ক্কর তেথর থিকেকম রকয়কে টেক্ার যরণ, িমূ্পণ ন টেক্া প্রাকের িংজ্ঞা, 

থপ্রে এব্ং থেক্রজোকলর মাযযকম প্রাপযোর প্রথে প্রথেশ্রুথে এব্ং ব্যক্রক্তর োস্থ্য িংোন্ত েকিযর 

থর্রাপিা। অ্যাপটে থব্র্ামূকলয অ্র্যার্য VCI প্রিার্ক্ারীকির প্রিি স্মােন হ লি ক্ােন যাচাই ক্রকে 

পারকব্।  

  

"মাচন হিকক্, থর্উ ইয়ক্ন হেে জকুে এক্টে ি কযাগী িল হিকির প্রিম হক্াথভে-19 টেক্াক্রণ 

এব্ং হর্থেব্াচক্ হেে পাি িমাযার্ থর্ম নাকণর জর্য রাে থির্ ক্াজ ক্করকে," বর্উ ইয়কন 

শ্েম্বের প্রিার্ প্রেুজক্ত কম নকতনা এিং শ্ডপুটে প্রিার্ তিে কম নকতনা রাজজভ রাও 

িম্বলর্। "আজকক্ NYS একেলথিয়র পাি স্ক্যার্ার অ্যাকপর আপকেে হিিজকুে ব্যক্রক্ত এব্ং 

িংস্থ্া, ব্যব্িা এব্ং হভরু্যগুথলর জর্য এর প্রিাকরর েমো বৃ্ক্রি ক্কর। হেোকরল এব্ং হেকের 

হক্াথভে-19 থর্কিনথিক্ার উপর থভথি ক্কর তেথর প্রিম যাচাইক্রণ থিকেম এব্ং রুলিইক্রঞ্জর্ 

থ িাকব্, আমরা র্েুর্, থব্র্ামূলয, উপলভয থেক্রজোল অ্ব্ক্াঠাকমা তেথর ক্রথে যা আমাকির 

িব্াইকক্ ক্াকে থর্কয় আকি - এব্ং আমাকির ব্হু থির্ যকর থমি ক্রা মারু্ষ এব্ং ক্রজথর্কির 

ক্াকেও থর্কয় আকি।"  

  

"থেক্রজোলভাকব্ যাচাইকযাগয টেক্াক্রণ হরক্েন যাচাইকয়র ওকপর্ হেমওয়াকক্নর প্রথে প্রথেশ্রুথের 

জর্য আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেেকক্ িাযুব্াি জার্াই," কোবলম্বোবর্ নয়া বডপােনম্বমন্ট অে 

শ্েকম্বর্ালজজর (California Department of Technology) প্রিার্ প্রেুজক্ত আবিষ্কার 

কম নকতনা বরক ক্লাউ িম্বলর্।"এক্টে জােীয়, ইোরঅ্পাকরব্ল থিকেম যা ব্াথিন্দা এব্ং ব্যব্িার 

জর্য টেক্াক্রণ েকিযর যাচাইক্রণ ি জ ক্কর হোকল হিই লকেয এই মুক্রক্ত এক্টে গুরুেপূণ ন 

যাপ।"  



  

"টেক্াক্রণ যাচাই যাকে আরও ি কজ এব্ং ক্ায নক্রভাকব্ ক্রা যায় ো এই প্রযুক্রক্ত থর্ক্রিে 

ক্রকে ি ায়ো ক্রকব্," ওয়াবেংের্ শ্েম্বের গভর্ নর শ্জ ইন্সবল িম্বলর্।"আথম আর্ক্রন্দে হয 

ওয়াথিংের্ এই প্রযুক্রক্ত এব্ং স্মােন হ লি ক্ােন হিব্া আরও হব্থি মারু্কষর ক্াকে হপ ৌঁকে হিওয়ার 

জর্য অ্র্যার্য হেকের িাকি অ্ংিীিাথরে ক্রকে িেম। এই িরঞ্জামটে আমাকির হক্াথভকের 

িংেমণ হরাকয এব্ং আরও জীব্র্ ব্া োঁচাকে ি ায়ো ক্রকব্।"  

  

আজ পয নন্ত, একেলথিয়র স্ক্যার্ার অ্যাপ 145,000 এর হব্থি ব্ার োউর্কলাে ক্রা  কয়কে - যা 

থর্উ ইয়কক্নর ব্যব্িাগুথলর জর্য থর্রাপকি এব্ং স্মােনভাকব্ পুর্রায় হখালার হেকে এর গুরুে 

েুকল যকর। থর্উ ইয়কক্নর হভরু্যিমূ , হযমর্ থর্উ ইয়ক্ন েযাির্ উইক্ (New York Fashion 

Week),  াইমাক্ন হেথেয়াকম (Highmark Stadium) ব্াকেকলা থব্লি (Buffalo Bills), এব্ং লং 

আইলযাে ইউথর্ভাথি নটেকে (Long Island University) টেকলি হিোর (Tilles Center) োকির 

িম্প্রথেক্ এব্ং আিন্ন অ্রু্ষ্ঠাকর্ একেলথিয়র পাি এব্ং একেলথিয়র পাি প্লাকির ব্যব্ াকরর 

হ াষণা থিকয়কে। থর্উ ইয়কক্নর হোে ব্ে ব্যব্িাগুথল হযগুথল গুরুেরভাকব্ েথেগ্রস্ত খাকের 

অ্ংি, োরা হেেজকুে একেলথিয়র পাি ব্যব্ ার ক্করকে এব্ং ক্রা চাথলকয় যাকচ্ছ।  

  

থর্উ ইয়কক্নর হযকক্াকর্া ব্যব্িা, হভরু্য, ব্া িংস্থ্া োৎেথর্ক্ভাকব্ একেলথিয়র পাি এব্ং/অ্িব্া 

একেলথিয়র পাি প্লাি গ্র ণ শুরু ক্রকে পাকর অ্যাপল অ্যাপ হোর (Apple App Store) ব্া 

গুগল হপ্ল হোর (Google Play Store) হিকক্ থব্র্ামূলয, যাচাইকযাগয NYS একেলথিয়র পাি 

স্ক্যার্ার অ্যাপ োউর্কলাে ক্রার মাযযকম এব্ং এক্টে হোে থর্ব্ন্ধর্ েম ন পূরকণর মাযযকম। 

ব্যব্িাগুথলর জর্য একেলথিয়র পাি এব্ং একেলথিয়র পাি প্লাি িম্পকক্ন আরও েিয এখাকর্ 

পাওয়া যাকব্। ব্যব্িাগুথলর জর্য র্েুর্ মাকক্নটেং িম্পি এখাকর্ পাওয়া যাকব্। এই অ্যাকপর 

উকেিয হক্ব্ল ব্যব্িাগুথলর জর্য এথি প্রিাকর্র উকেকিয স্মােন হ লি ক্ােন হেমওয়াকক্নর 

থব্পরীকে থব্শ্বস্ত প্রিার্ক্ারীকির প্রিি টেক্াক্রকণর প্রমাণ এব্ং/অ্িব্া হক্াথভে-19 এর 

হর্থেব্াচক্ হেকের প্রমাণ যাচাই ক্রা।  

  

আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নব্ািীরা োকির থব্র্ামূলয পাি িংগ্র  ক্রকে আজই epass.ny.gov থভক্রজে 

ক্রকে পাকরর্ এব্ং আরও েিয জার্কে এখাকর্ হযকে পাকরর্। থর্উ ইয়ক্নব্ািীকির জার্া উথচৎ 

হয এক্টে একেলথিয়র টেক্াক্রণ পাি প্লাি এক্জর্ ব্যক্রক্তর টেক্াক্রকণর হরক্কেনর এক্টে 

থর্রাপি, থেক্রজোল ক্থপ, এব্ং োই, এর হক্ার্ হময়াকিািীকণ নর োথরখ হর্ই। একেলথিয়র 

টেক্াক্রণ পাি এক্জর্ ব্যক্রক্তর প্রারথিক্ টেক্া থিথরকজর টেক্ার িব্ নকিষ হোজ প্রিাকর্র োথরখ 

হিকক্ 365 থিকর্র জর্য তব্য। যারা হম মাকি এই আপকেকের পূকব্ ন োকির একেলথিয়র 

টেক্াক্রণ পাি হপকয়কের্, োরা হযকক্াকর্া িমকয় epass.ny.govহিকক্এক্টে র্েুর্ পাি থর্কে 

পারকব্র্।  
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