
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বে িেিসার খাবিম্বর হপ্রম্বিম্বের জর্ে কার্াডার টেকাকরণ 

েংসাপত্র গ্র ণ করার হ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  

বর্উ ইয়কন হেে এিং মাবকনর্ যুক্তরাম্বের িাইম্বরর হকার্ সত্তার মম্বযে প্রিম েংসাপত্র 

আিার্-প্রিাম্বর্র প্রবিবর্বযত্ব কম্বর  

  

সািটে কার্াবডয় প্রম্বিে/অঞ্চল হিম্বক প্রিার্কৃি হকাবভড -19 টেকার সাটেনবিম্বকে 

হেম্বের এম্বেলবসয়র পাস স্ক্োর্ার অোপ বিম্বয় যাচাই করা যাম্বি  

  

আজ পয নন্ত 6.6 বমবলয়ম্বর্র হিবে এম্বেলবসয়র পাস হিওয়া  ম্বয়ম্বে, যার মম্বযে 1 

বমবলয়ম্বর্র হিবে এম্বেলবসয়র পাস প্লাস অন্তভভ নক্ত  

  

এম্বেলবসয়র পাস প্লাস এখর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বির িুোর িা িাড়বি টেকার িিে স  

 ালর্াগাি করা  ম্বয়ম্বে  

  

হযাগে বর্উ ইয়কনিাসীরা িাম্বের এম্বেলবসয়র পাস প্লাস এখার্ হিম্বক সংগ্র  করম্বি 

পারম্বির্  

  

হিেজুম্বড় সংস্থা এিং িেিসাসমূ  এখার্ হিম্বক বির্ামূম্বলে এম্বেলবসয়র পাস স্ক্োর্ার অোপ 

ডাউর্ম্বলাড করম্বি পারম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে ক্ার্াথিয় প্রকেশ এবং অঞ্চকলর প্রোর্কৃ্ত 

হেসব থিজজটাল হক্াথভি -19 টটক্াক্রণ শংসাপত্র স্মাটন হ লি ক্াকিনর (SMART Health Cards) 

থবকশষ শতনাবলী অর্ুসরণ ক্কর হসগুথলকক্ অথবলকে হেকটর একেলথসয়র পাস স্ক্যার্ার 

অযাথিকক্শকর্ গ্র ণ ক্রা  কব। মাথক্নর্ েুক্তরাষ্ট্র - ক্ার্ািার সীমান্ত পুর্রায় হ ালার পর, অি ন 

 ল সম্পূণ ন টটক্া প্রাপ্ত ক্ার্াথিয় র্াগথরক্গণ বযবসার  াথতকর থর্উ ইয়কক্ন প্রকবশ ক্রকত তাকের 

গ্র ণকোগয শংসাপত্র বযব ার ক্রকত পারকবর্। 9 র্কভের পে নন্ত, ক্ার্ািার সাতটট প্রকেশ এবং 

অঞ্চল এমর্ টটক্াক্রণ শংসাপত্র প্রোর্ ক্কর ো হেকটর থবথি-থবিার্ হমকর্ চকল। এর মকিয 

রকয়কে কু্ইকবক্, মযাথর্কটাবা, ইয়ুক্র্, সাস্ক্যাচুয়ার্, হর্াভা হস্ক্াথশয়া, র্ি নওকয়ে হটথরকটাথরজ, 

থর্উফাউন্ডলযান্ড এবং লযাব্রাির। বাড়থত ক্ার্াথিয় প্রকেশ এবং অঞ্চল এই পি অর্সুরণ ক্রকব 

বকল আশা ক্রা  কে এবং দ্রুতই হস হ াষণা হেওয়া  কব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597823480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1FsEqVkSDCFe2W%2FkMQ9Q%2BvEpmwj9lqOU9ZQn2rgeLm8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597833424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ap2b9NT20eXvNOL%2Fwe2JqFErtIfKlKIdLwDAnrTl7l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvci.org%2Fabout%23smart-health&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597843378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=km5Lnf63k0tSXDJZdrfGhy0Emf1znuN87lPxLB%2Fyon0%3D&reserved=0


"থর্উ ইয়ক্ন হেট আমাকের ক্ার্াথিয়ার্ প্রথতকবশীকের সাকি একেলথসয়র পাস স্ক্যার্ার 

অযাথিকক্শকর্র সমঞ্জসযতা থর্জিত ক্রার বযাপাকর ক্াজ ক্রকত হপকর গথব নত", গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "সীমান্ত আবার  ুকল োওয়ার পর, এই গুরুত্বপূণ ন অংশীোথরত্ব গুরুত্বপূণ ন বযবসা, 

বাথণজয এবং অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াে নক্রম থফকর আসা ত্বরাথিত ক্রকব। এটট অকর্ক্ 

ক্ার্াথিয়াকর্র জর্য োরা এ র্ থর্রাপকে থফকর আসকত পারকব-এবং থর্উ ইয়কক্নর হেসব বযবসা 

এবং ক্কপ নাকরশর্ তাকের থর্কয়াগক্তনা এবং তাকের পুর্রায় স্বাগত জার্াকত প্রস্তুত, তাকের জর্য 

উকে কোগয এক্টট  বর। আমাকের একেলথসয়র পাস িাটফকম নর চলমার্ উন্নয়কর্র ক্ারকণ, 

থর্উ ইয়ক্ন হেট বযজক্ত এবং বযবসার জর্য বতনমার্ এবং ভথবষযৎ পথরথিথতর প্রকয়াজর্ীয়তা পূরণ 

ক্কর এমর্ সরঞ্জাম ততথর ক্রা চাথলকয় োকে।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর 5 অকটাবকরর হ াষণা অর্ুোয়ী, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর একেলথসয়র পাস স্ক্যার্ার 

অযাথিকক্শর্ এমর্ অর্যার্য পাকসর োচাইক্রকণর জর্য  ালর্াগাে ক্রা  কয়কে হেগুথল হেকটর 

'ইসুয ক্রার মার্' পূরণ ক্কর। এই মার্গুথল হফিাকরল এবং হেকটর হক্াথভি-19 গণস্বািয 

থর্কেনশর্া অর্ুোয়ী সম্পূণ নভাকব টটক্াকৃ্ত বযজক্তর সংজ্ঞা অন্তভুনক্ত ক্কর, োর মকিয হরাগ থর্য়ন্ত্রণ 

ও প্রথতকরাি হক্ন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এবং থবশ্ব স্বািয সংিা 

(World Health Organization, WHO) এর অর্ুকমাথেত হক্াথভি-19 টটক্া সমূ  অন্তভুনক্ত। 

মাথক্নর্-েুক্তরাষ্ট্র বথ ভূনত টটক্াক্রণ শংসাপত্র গ্র ণ অগ্রসর ক্রার মািযকম, ক্ার্াথিয়ার্ 

অথিবাসী োরা অযাস্ট্রাকজকর্ক্া/অেকফািন হক্াথভি-19 টটক্া হপকয়কের্ এবং এক্টট 

সামঞ্জসযপূণ ন শংসাপত্র িারণ ক্করর্ তারা হেটজকুড় তাকের থিজজটাল সাটটনথফকক্ট বযব ার 

ক্রকত পারকবর্।  

  

খাওয়ার র্াবসম, বর্উ ইয়ম্বকন কার্াডার ভারপ্রাপ্ত কর্সাল হজর্াম্বরল িম্বলর্, "হেক তু 

অকর্ক্ ক্ার্াথিয়ার্ থর্উ ইয়কক্ন থফকর আসকের্ এর থবথভন্ন আক্ষ নণ পথরেশ নর্ ক্রকত, পথরবার-

পথরজকর্র সাকি পুর্থম নথলত  কত এবং আমাকের বযবসাথয়ক্ সম্পক্ন হজারোর ক্রকত, তাই 

প্রাকেথশক্ এবং আঞ্চথলক্ টটক্াক্রকণর শংসাপত্র একেলথসয়র পাস স্ক্যার্ার থেকয় স্বীকৃ্ত  ওয়ার 

ক্ারকণ আথম আর্জিত এবং কৃ্তজ্ঞ।"  

  

মারটের্ হ িােন, বর্উ ইয়ম্বকন কুইম্বিক হডবলম্বগে হজর্াম্বরল িম্বলর্, "আমরা  ুবই আর্জিত 

হে কু্ইকবক্ সরক্ার এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর মাকে অর্ুটিত বহু আকলাচর্া এক্টট সফল 

স কোথগতার পি  ুকল থেকয়কে োর ফকল কু্ইকবকক্র ভযাজেকক্াি (VaxiCode) এবং 

একেলথসয়র পাস একক্ অপরকক্ স্বীকৃ্থত হেকব। এটট কু্ইকবক্-ক্ার্ািা-থর্উ ইয়কক্নর আকরক্টট 

ফলপ্রস ূসম্পরকক্র অসািারণ এক্টট উো রণ, এবং আমরা আমাকের শজক্তশালী এবং সমদৃ্ধ 

বন্ধর্ সুেৃঢ় ক্রকত ক্াজ চাথলকয় হেকত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ।"  

  

আজ পে নন্ত, একেলথসয়র পাস স্ক্যার্ার অযাপ 163,000 এর হবথশ বার িাউর্কলাি ক্রা  কয়কে - 

ো থর্উ ইয়ক্ন জকুড়  াজার  াজার বযবসার এক্ত্রীক্রকণর প্রথতথর্থিত্ব ক্কর োরা স কজ এবং 

সুচারুরূকপ এক্জর্ বযজক্তর টটক্াক্রকণর েযাটাস োচাই ক্রার জর্য একেলথসয়র পাস বযব ার 

ক্রা চাথলকয় োকে। স্ক্যার্ার অযাথিকক্শকর্র সক্ষমতা বজৃদ্ধ বযবসাসমূ কক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

বাইকর হিকক্ আসা আরও হবথশ পিৃকপাষক্কক্ গ্র ণ ক্রার সুকোগ প্রোর্ ক্কর। আজকক্র 

হ াষণার অর্ুসরণ ক্কর, সাতটট ক্ার্াথিয়ার্ প্রকেশ এবং অঞ্চকলর পাশাপাথশ, একত মাথক্নর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-excelsior-pass-first-nation-validate-passes-issued-us-states-based&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597853343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uozjWa8ZcbNDkZTZ16ZyAKEMnlRMUlyyXhCMumG0nOk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fnew-york-state-trusted-issuers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597863301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FOedrwbnNliDvUTpkyOIAUbOJP9hxBCVurPLuBfjT2Y%3D&reserved=0


েুক্তরাকষ্ট্রর অর্যার্য হেট হিকক্ ইসযু ক্রা পাসও অন্তভুনক্ত, হেমর্ ক্যাথলকফাথর্ নয়া, ক্কলারাকিা, 

হিলাওয়যার, লুইজজয়ার্া, ভাজজনথর্য়া এবং ওয়াথশংটর্ হেট।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট হেকশর মকিয প্রিম হেট থেল ো 2021 সাকলর মাচন মাকস হক্াথভি-19 টটক্া 

এবং হর্কগটটভ হটকের প্রমাকণর শংসাপত্র থসকেম চালু ক্কর। আজ পে নন্ত 6.6 থমথলয়কর্র হবথশ 

একেলথসয়র পাস হেওয়া  কয়কে োর মকিয 1 থমথলয়কর্র হবথশ একেলথসয়র পাস িাস অন্তভুনক্ত। 

আজকক্র  ালর্াগােক্রকণর অংশ থ সাকব, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োরা তাকের হক্াথভি-19 টটক্ার 

বুোর বা বাড়থত হিাজ হপকয়কের্ তারা তাকের একেলথসয়র ভযাজেকর্শর্ পাস িাস থর্কত 

পারকবর্ - ো, এক্টট বযজক্তর টটক্াক্রকণর এক্টট থর্রাপে ক্থপ  ওয়ার ক্ারকণ হময়াকোত্তীণ ন  য় 

র্া। হেসব থর্উ ইয়ক্নবাসী পূকব ন তাকের একেলথসয়র ভযাজেকর্শর্ পাস িাস হপকয়কের্ তারা 

epass.ny.gov এ থগকয় হেকক্াকর্া সমকয় তাকের র্তুর্ পাস িাস হপকত পাকরর্। বযজক্তরা তারা 

েতগুথল পাকসর জর্য হোগয ততগুথল পাস িারণ ক্রকত পারকবর্।  

  

ে র্ হেট থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং বযবসার প্রকয়াজকর্র থভথত্তকত একেলথসয়র পাস সমািাকর্র 

র্ক্শা অথভকোজর্ এবং সম্প্রসারণ চাথলকয় োকে, অর্য হেট এবং সত্তাকক্ ইন্টারঅপাকরবল 

সমািাকর্র উন্নয়র্ ত্বরাথিত ক্রকত স ায়তা প্রোর্ ক্রা  কে। 27 অকটাবর, গভর্ নর হ াক্ল 

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর একেলথসয়র পাস ব্লুথপ্রকন্টর (New York State's Excelsior Pass Blueprint) 

উপলভযতা হ াষণা ক্করর্ - ো একেলথসয়র পাস িাটফকম নর উপর থভথত্ত ক্কর অর্য হেট এবং 

সরক্ারকক্ থিজজটাল স্বািয শংসাপত্র উন্নয়কর্ সা ােয ক্রার জর্য হেকশর প্রিম হেমওয়াক্ন। 

ব্লুথপ্রকন্টর প্রক্াশর্ার পর, থর্উ ইয়ক্ন হেট আগ্রথ কের বাড়থত সংিার্ এবং প্রেুজক্তগত স ায়তা 

প্রোর্ ক্রার জর্য থবথভন্ন ভাচুনয়াল অর্ুিার্ এবং ওকয়থবর্াকরর আকয়াজর্ ক্রকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর বাইকর বযব ার ক্রা োয় এমর্ এক্টট পাস এবং/অিবা তাকের বুোর বা 

বাড়থত টটক্ার তিয সেথলত এক্টট পাস হপকত আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নবাসীকের তাকের একেলথসয়র 

ভযাজেকর্শর্ পাস িাস এ ার্ হিকক্ সংগ্র  ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রা  কে।  

  

সংিা এবং বযবসা সমূ  একেলথসয়র পাস স্ক্যার্ার অযাপ— ো হেশজকুড় হেকক্াকর্া বযবসার 

জর্য থবর্ামূলয এবং েশটটর হবথশ ভাষায় উপলভয - এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থবশ্বস্ত ইসুযক্ারী 

(Trusted Issuers) হেমওয়াক্ন সম্পকক্ন এ াকর্ আরও জার্কত পারকব। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

একেলথসয়র পাস ব্লুথপ্রন্ট িাউর্কলাি ক্রকত এ াকর্ এই থলংক্ থভজজট ক্রুর্।  

  

###  
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