
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়কন রাম্বযের এম্বেলবিয়র পাি ি্লুবপ্রম্বের হ াষণা কম্বরম্বের্   

  

বিজযটাল স্বাম্বযের েংিাপম্বের বিকাম্বে ি ায়তা করার যর্ে রাযে, অঞ্চল এিং 

যাবতিমূ র যর্ে একটট যাতীয় কাঠাম্বমা  

  

অর্োর্ে িত্তাগুবলম্বক প্রযুজিগত ি ায়তা প্রদাম্বর্র যর্ে ভাচুনয়াল ওম্বয়বির্ার এিং 

তারপম্বর ইম্বভম্বের একটট বিবরয  

  

ি্লুবপ্রেটট িাউর্ম্বলাি করুর্ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের এটেলথিয়র পাি ব্লুথিন্ট –এর হ াষণা ক্টরটের্, 

যা থিজজোল স্বাটযযর শংিাপটের থবক্াশ এবং বাস্তবায়টর্ ি ায়তা ক্রার জর্য এক্টে জাতীয় 

ক্াঠাট া। রাটজযর এটেলথিয়র পাি ওয়াটলে ি াধাটর্র উপর থভথি ক্টর ততথর ক্রা—যার  টধয 

রটয়টে এটেলথিয়র পাি, এটেলথিয়র পাি প্লাি, এবং বযবিার জর্য এটেলথিয়র পাি স্ক্যার্ার 

অ্যাপ—এই ব্লুথিন্টটে িা ঞ্জিযপূণ ন হক্াথভি-19 টেক্ার শংিাপটের বযবযার িম্প্রিারটণ 

অ্র্যার্য রাজয, অ্ঞ্চল এবং িংযাগুথলটক্ ি ায়তা ক্রার জর্য এক্টে থর্টদনথশক্া থ িাটব ক্াজ 

ক্টর যাটত হদশবযাপী অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়টর্র িটচষ্টাটক্ এথগটয় হর্ওয়া যায় - থর্রাপটদ এবং 

িুরথিতভাটব৷  

  

"আ টদর যথদ হশষ পয নন্ত হক্াথভি-19-হক্ পরাজজত ক্রটত  য়, তা টল আ াটদর িা থিক্তার 

িটে, থিদ্ধান্ত ূলক্ভাটব এবং ি টযাথগতা ও স্বচ্ছতার  টর্াভাব থর্টয় ক্াজ ক্রটত  টব," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলম্বের্। "আ াটদর এটেলথিয়র পাি হিাগ্রা  এর থর্খুুঁত উদা রণ, আ াটদর 

অ্ি নর্ীথতটত এর ইথতবাচক্ িভাব এবং থর্উ ইয়ক্নবািীটদর তাটদর স্বাটযযর তটিযর থর্য়ন্ত্রটণ 

আটগর হচটয় আরও হবথশ ি তায়র্ ক্রার অ্র্র্য ি তা ি । আ াটদর আশা  ল হয আরও 

রাজয আ াটদর িজিথলত পুর্রায় হখালার ক্ায নক্র টক্ এথগটয় থর্টয় যাওয়ার জর্য আ াটদর 

িাটি হযাগ হদটব যাটত আ রা এক্টে অ্ভূতপূব ন   া ারী হিটক্ থর্রাপটদ, আরও শজিশালীভাটব 

এবং আটগর হচটয় আরও হবথশ আন্তঃিংযুি  টয় হবথরটয় আিটত পাথর।"  

  

এই ব্লুথিন্টটে, এখর্ িব নজর্ীর্ভাটব উপলব্ধ, এটেলথিয়র পাি প্লযােফ ন ততথর, বাস্তবায়র্ এবং 

অ্গ্রির ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেটের িজক্রয়া হশয়ার ক্টর। হক্ৌশলগত ক্াজগুথল এবং 

পথরচালর্ার জক্রয়াক্লাপগুথলটক্ অ্ন্তভুনি ক্টর ক্াঠাট াটে তাটদর থর্জস্ব ি াধার্ শুরু ক্রার 

https://www.ny.gov/sites/default/files/2021-10/NewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf
https://www.ny.gov/sites/default/files/2021-10/NewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf
https://www.ny.gov/sites/default/files/2021-10/NewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf


জর্য অ্থি াইজ ক্রটত বা চাল ুক্রটত চাওয়া হয হক্ার্ও িিার জর্য এক্টে উতটিপর্ থবন্দ ু

থ িাটব ক্াজ ক্টর। িকু্ট ন্টটেটত রাজয িরক্াটরর অ্র্র্য চাথ দার জর্য ততথর ক্রা এক্টে ধাটপ 

ধাটপ থর্টদনথশক্া রটয়টে, যা হগাপর্ীয়তা এবং থর্রাপিার হক্ৌশল, হিোর বযবযাপর্া, এবং 

জর্িাধারটণর তিয এবং িম্পিৃতা হিটক্ শুরু ক্টর উপাদার্গুথলটক্ ক্ভার ক্টর৷  

  

মাইম্বরািম্বের (Microsoft) কম্বপ নাম্বরট ভাইি হপ্রবিম্বিে এিং হিপুটট CTO, লীলা 

হেটটকভ িম্বলম্বের্, "অ্র্যার্য রাজযগুথলটক্ SMART হ লি ক্ািনগুথল বাস্তবায়টর্ ি ায়তা 

ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেে হয ক্াজ ক্রটে তাটত আথ  অ্র্ুিাথণত  টত িাথক্৷ িম্প্রদায়গুথল 

যাটত থর্রাপটদ পুর্রায় খুলটত পাটর এবং িটতযটক্ টেক্াক্রটণর যাচাইক্রটণ থবশ্বাি ক্রটত 

পাটর তা থর্জিত ক্রা  ল হিই িথতশ্রুথতগুথল যা  াইটক্রািফ্ট এবং VCI হজাটে আ াটদর 

অ্ংশীদাররা শুরু হিটক্ই ক্টরটের্। থর্উ ইয়ক্ন হেটের ব্লুথিন্ট SMART হ লি ক্ািনগুথলটক্ 

িক্টলর জর্য, িব নে িটয়াগ ক্রা ি জ এবং অ্যাটেিটযাগয ক্টর হতালা অ্বযা ত রাখার এই 

িটচষ্টার এক্টে গুরুত্বপূণ ন িংটযাজর্।"  

  

MITRE-এর বচফ বিজযটাল হ লি বফজযবেয়ার্ এিং VCI-এর ি -প্রবতষ্ঠাতা িাাঃ ব্রায়ার্ 

অোন্ডারির্ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন রাজয িফলভাটব হক্াথভি-19   া ারী চলাক্ালীর্ 

বযজিটদর এবং বযবিাগুথলর ি তায়টর্র জর্য এক্টে যটন্ত্রর িুযে ততথর ক্রার জর্য VCI দ্বারা 

ততথর ওটপর্-হিাি ন SMART হ লি ক্ািনি হে ওয়াক্নটের িুথবধা িফলভাটব থর্টত হপটরটে৷ 

এটেলথিয়র পাি ব্লুথিটন্টর িূচর্া অ্র্যার্য রাজযগুথলটক্ জর্স্বাটযযর ক্তৃনপি এবং 

পথরক্াঠাট াটক্ ি ায়তা ক্টর তাটদর থর্জস্ব বাস্তবায়র্গুথলর পথরক্ল্পর্া ক্রার হিটে শুরুটতই 

এথগটয় হযটত হদয়। MITRE এ আ রা জাতীয়ভাটব স্মােন হ লি ক্াটিনর বথধ নত িাপযতা এবং 

গ্র ণটযাগযতা িি  ক্রার জর্য িযুজি এবং িরঞ্জা গুথল ততথর ক্রটত থর্উ ইয়টক্নর িাটি 

অ্ংশীদাথরত্ব ক্রটত আগ্র ী।"  

  

ক্াগটজ বা থিজজোল আক্াটর তাটদর টেক্ার হরক্টিনর এক্টে থবশ্বস্ত, হগাপর্ীয়তা-িংরিণক্ারী 

ক্থপ অ্যাটেি ক্রার জর্য আরও হবথশ বযজিটক্ ি তায়র্ ক্রার জর্য রাটজযর িথতশ্রুথতটক্ 

িিাথরত ক্টর, ব্লুথিন্টটে িা ঞ্জিযপূণ ন ি াধার্গুথলর গুরুটত্বর থবশদ থববরণ হদয় যা SMART 

হ লি ক্ািন হে ওয়াক্ন এবং হেথিথফটক্শর্গুথল বযব ার ক্টর আন্তঃপথরচালর্ি তা িি  

ক্টর—অ্ি নাৎ েযান্ডাটিনর এক্টে ভাগ ক্রা হিটের  াধযট  জাথর ক্রা পাি যা থবথভন্ন রাজয বা 

িিা জাথর ক্টর, তা এক্ক্ভাটব হিো থবথর্ য় োডাই তবধক্রণ এবং গ্র ণ ক্রা হযটত পাটর।  

  

ব্লুথিটন্টর িক্াটশর পর, থর্উ ইয়ক্ন হেে আগ্র ীটদর অ্থতথরি িরঞ্জা  এবং িংযার্ িরবরা  

ক্রটত ভাচুনয়াল ইটভন্ট এবং ওটয়থবর্াটরর এক্টে থিথরটজর আটয়াজর্ ক্রটব। যাপতয িংক্রান্ত 

তিয এবং থর্টদনশর্া ূলক্ যুজি ি  িযুজিগত ি ায়তা িদাটর্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন অ্র্যার্য  াথক্নর্ 

যুিরাটের রাজযগুথলর িাটি িজক্রয়ভাটব ক্াজ ক্রটে।  

  

2021 িাটলর  াচন  াটি থর্উ ইয়ক্ন হেে হদটশর  টধয িি  হয COVID-19 টেক্া এবং 

হর্থতবাচক্ পরীিার ফলাফল পাি থিটেট র এক্টে ি াণ বযবযা চাল ুক্টরথেল। আজ অ্বথধ, 

থর্উ ইয়ক্নবািীরা েয় থ থলয়টর্রও হবথশ এটেলথিয়র পাি পুর্রুদ্ধার ক্টরটের্, এবং 

এটেলথিয়র পাি স্ক্যার্ার অ্যাপটের 157,000টেরও হবথশ িাউর্টলাি ক্রা  টয়টে। রাটজযর 



পুর্রায় হখালার িটচষ্টাটক্ ি ি নর্ ক্রার জর্য েুলটিেটে অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ন - এক্ই িাটি 

জর্স্বাযয এবং অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্টক্ ি ি নর্ ক্রার  াধযট । ইটভন্ট এবং থবটর্াদটর্র যার্, খাদয 

পথরটষবা এবং আথতটিয়তার  টতা ভীষণভাটব িভাথবত খাতগুথল ি  রাজযবযাপী বড এবং হোে 

বযবিার এক্টে তবথচে য় হগাষ্ঠী আরও ি টজ এবং অ্থবজচ্ছন্নভাটব বযজিবটগ নর টেক্া হর্ওয়ার 

ি াণ যাচাই ক্রার জর্য এটেলথিয়র পাটির িুথবধা হর্ওয়া অ্বযা ত হরটখটে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেটের এটেলথিয়র পাি ব্লুথিন্ট িাউর্টলাি ক্রটত, এখাটর্ হদওয়া থলংক্টেটত 

যার্। এটেলথিয়র পাি এবং এটেলথিয়র পাি প্লাি িম্পটক্ন বযজিরা আরও জার্টত পাটরর্ 

এখাটর্ এবং হযাগয বযজিরা তাটদর পাি পুর্রুদ্ধার ক্রটত পাটরর্ এখাটর্। িথতষ্ঠার্ এবং 

বযবিাগুথল এটেলথিয়র পাি স্ক্যার্ার অ্যাপ — হদশবযাপী হযটক্াটর্া বযবিার জর্য থবর্া ূটলয 

এবং দশটেরও হবথশ ভাষায় উপলব্ধ — এবং থর্উ ইয়ক্ন হেটের থবশ্বস্ত ইিুযক্ারী ক্াঠাট া 

িম্পটক্ন আরও জার্টত পাটরর্ এখাটর্।  

  

###  
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