
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বে িেিসাবয়ক কাম্বে প্রম্বিম্বের হেম্বে এম্বেলবসয়র পাস প্ল্োেফম্বম নর 

মাধ্েম্বম পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার হকাবভড-19 VACU ID পাস গৃ ী্  ম্বি িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর 

হ াষণা  

  

এই হ াষণা হেম্বের এম্বেলবসয়র পাস স্ক্োর্ার অোবপ্ল্ম্বকের্ ও পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার VACU 

ID পাস এিং এম্বেলবসয়র পাস প্ল্াস ও পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার CESCO বডজেোল হভবরফায়ার 

অোবপ্ল্ম্বকেম্বর্র মম্বধ্ে সামঞ্জসে্ার প্রব্বর্বধ্ত্ব কম্বর  

  

একটে বর্রাপদ বডজেোল টেকাদাম্বর্র হরকডন ব ম্বসম্বি এম্বেলবসওর পাস প্ল্াম্বসর মম্বধ্ে 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর িুোর/িাড়ব্ হডাে অন্তভভ নক্ত রম্বয়ম্বে, এটের হময়াম্বদাত্তীণ ন  ম্বি র্া, 

এিং পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকা স  বর্উ ইয়কন হেম্বের িাইম্বর িেি ার করা যাম্বি  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বদরম্বক ্াম্বদর এম্বেলবসওর পাস প্ল্াস এখার্ হিম্বক সংগ্র  করার ের্ে 

উৎসাব ্ করা  ম্বে; িািা-মা ও অবভভািকরা সন্তার্ম্বদর ের্ে পাস সংগ্র  কম্বর 

বর্ম্বেম্বদর কাম্বে রাখম্ব্ পারম্বির্  

  

হদেিোপী সংগঠর্ ও িেিসা প্রব্ষ্ঠার্গুম্বলা বি এম্বেলবসয়র পাস স্ক্োর্ার অোপ এখার্ 

হিম্বক ডাউর্ম্বলাড করম্ব্ পারম্বির্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে পুরের্না থররক্া হিরক্ ইস্ুয ক্রা হক্াথভড-19 

টিক্াগ্র রণর থডজজিাল হেরডর্থিোল থর্উ ইেক্ন হেরির এরেলথস্ের পাস্ স্ক্যার্ার 

অ্যাথিরক্িরর্র মাধ্যরম অ্থিলরে গৃ ী্  রি। এক্ইভারি, হেরির এরেলথস্ওর পাস্ িাস্ 

পুরের্না থররক্ার CESCO থডজজিাল হভথরফাোর অ্যাথিরক্িরর্র মাধ্যরম গৃ ী্  রি। এর মারর্ 

 রলা পুররাপুথরভারি টিক্াপ্রাপ্ত পুরের্নাথরক্ার্ ও থর্উ ইেক্নিাস্ীরা থর্উ ইেক্ন হেি ও পুরের্না 

থররক্ার্ িযিস্াথেক্ প্ররোজরর্ প্ররিরির হেরে েিােরম ্ারের স্ামঞ্জস্যপূণ ন টিক্াগ্র রণর 

হেরডর্থিোল িযি ার ক্রর্ পাররির্। স্ি নরিষ আেমশুমাথরর ডািা অ্র্ুোেী থর্উ ইেক্ন 

হেরি িস্িাস্ক্ারী এক্ থমথলেরর্রও হিথি িযজি থর্রজরেররক্ পুরের্নাথরক্ার্ থ রস্রি পথরচে 

থেরে িারক্র্। এরেলথস্ের পারস্র গ্র ণরোগয্া ও আও্া স্ম্প্রস্াররণর হেরে এই স্ি নরিষ 

পেরেপ পুরের্না থররক্ার স্রে থর্উ ইেক্ন হেরির  থর্ষ্ট অ্ংিীোথরত্ব এিং পুরের্নাথরক্ার্ 

িংরিাে্ভূ্ থর্উ ইেক্নিাস্ীরের প্রথ্ হেরির অ্েীক্ারািদ্ধ্ার আররা এক্টি উো রণ।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=PWEBkryo%2Br5k%2FRzDl%2BOqBFPoUDvwttegeIJZnO%2FhqW0%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=prFBoh59ttPqykHzVgn0%2BVMYV4acOIJIqJa%2F7Fwt168%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=prFBoh59ttPqykHzVgn0%2BVMYV4acOIJIqJa%2F7Fwt168%3D&reserved=0


"আমারের হক্াথভড-19 এর ভযাক্থস্র্ পাস্ থস্রেমগুরলার মরধ্য স্ামঞ্জস্য্া থর্জি্ ক্রর্ 

পুরের্না থররক্ার্ আমারের অ্ংিীোররের স্রে ক্াজ ক্রর্ হপরর থর্উ ইেক্ন হেি গথি ন্ ," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই গুরুত্বপূণ ন অ্ংিীোথরত্ব থর্রাপরে ভ্রমণ, িাথণজয, ও অ্ি ননর্থ্ক্ 

উন্নের্মূলক্ ক্ম নক্ারের অ্িযা ্ভারি থফরর আস্ারক্ ত্বরাথি্ ক্ররি। এরেলথস্ের পাস্ 

িযািফরম নর উন্নের্ ও উদ্ভািরর্র হেরে থর্উ ইেক্ন হেরির অ্িযা ্ভারি হর্্ৃত্ব হেোর এই 

স্মরে, আমরা থর্রাপে ভযাক্থস্রর্ির্ হেরডর্থিোরলর িযি ার স্ম্প্রস্ারণ ক্রর্ েুিরারষ্টর ও 

থিরের অ্র্যার্য অ্ংরির অ্ংিীোররের স্রেও ক্াজ ক্রথে। এটি থর্উ ইেরক্নর প্রকৃ্্ পথরিার, 

ক্মী, ও ভ্রমণক্ারীরের জর্য এক্টি স্থ্যক্াররর ইউটিথলটির্ পথরণ্  রেরে - ো থর্্যথেরর্র 

জীিরর্ এক্টি িাস্তি প্রভাি হফলরে।"  

  

থর্উ ইেক্ন হেি হেরির মরধ্য প্রিম হক্াথভড-19 হেরডর্থিোল থস্রেম চাল ুক্ররথেল, এিং 

এরপর হিরক্ স্ামঞ্জস্যপূণ ন ভযাক্থস্রর্ির্ পাস্ উন্নের্ ও চালুর জর্য েুিরারের ও েুিরারের 

িাইররর অ্ংিীোররের স্রে ক্াজ ক্রর চরলরে - োর মাধ্যরম থর্উ ইেরক্নর ও এর িাইররর আররা 

হিথি স্ংখ্যক্ মার্ুষ এক্টি থিোস্রোগয, হগাপর্ীে্া স্ংরেণক্ারী থডজজিাল টিক্াগ্র রণর 

হরক্রডনর অ্যারেস্ লাভ ক্রর্ পাররে। 5 অ্রটািরর গভর্ নর হ াক্রলর হেো হ াষণা অ্র্ুোেী, 

থর্উ ইেক্ন হেরির এরেলথস্ের পাস্ স্ক্যার্ার অ্যাথিরক্ির্রক্ হেরির ইস্ুয ক্রা স্ংোন্ত 

মার্েেগুরলা পূরণ ক্রর এমর্ অ্র্যার্য পাস্ োচাই ক্রর্ স্েম ক্রর হ্ালার জর্য আপরডি 

ক্রা  ে। এস্ি মার্েরের মরধ্য হফডাররল ও হেি পে নারের হক্াথভড-19 স্ম্পরক্ন জর্স্বাস্থ্য 

থিষেক্ থর্রেনির্ার থভথির্ পুররাপুথরভারি টিক্াপ্রাপ্ত  ওোর স্ংজ্ঞা অ্ন্তভভ নি ররেরে, োর মরধ্য 

CDC ও WHO উভরের অ্র্ুরমাথে্ হক্াথভড-19 এর টিক্াগুরলা অ্ন্তভভ নি ক্রা  রেরে, োর ফরল 

িযিস্া প্রথ্ষ্ঠার্গুরলা থর্উ ইেরক্নর িাইরর হিরক্ আস্া আররা হিথি স্ংখ্যক্ গ্রা ক্রক্ গ্র ণ 

ক্রর্ পাররে। আজরক্র হ াষণার পর হিরক্ এর মরধ্য ক্ার্াডা, ক্যাথলরফাথর্ নো, ক্রলারারডা, 

 াওোই, লুইজজোর্া, ভাজজনথর্ো, ওোথিংির্, ক্ারর্থটক্াি, ওোথিংির্ থড. থস্., ইথলর্থেস্, 

মযাথরলযান্ড, মযাস্াচভ রস্িস্, থর্উ জাথস্ ন, হরাড আইলযান্ড, ও উিা -এর পািাপাথি পুরের্না থররক্া 

হিরক্ ইস্ুয ক্রা স্মািন হ লি ক্াডনগুরলা (SMART Health Cards) অ্ন্তভভ নি িাক্রি।  

  

পুম্বয়ম্ব্না বরম্বকার বিফ ইম্বর্াম্বভের্ এন্ড ইর্ফরম্বমের্ অবফসার এর্বরক ভলকাস ন-বর্র্ 

িম্বলর্, "আমারের প্রিাস্র্ এই িযাপারটি স্ম্পরক্ন স্রচ্র্ হে পুরের্না থররক্া হিরক্ ্ারের 

থপ্রেজর্রের স্ারি হেখ্া ক্রার জর্য এিং িযিস্াথেক্ উরেরিয ভ্রমণ ক্রর আস্া  াজার  াজার 

মার্ুরষর গন্তিযস্থ্ল  রলা থর্উ ইেক্ন। এখ্ারর্ এরস্ হপ ৌঁোরর্ার পর হক্াথভড-19 টিক্াগ্র রণর 

প্রমাণ হেখ্ারর্ার প্রজেো ত্বরাথি্ ক্রার উরেরিয, আমরা এমর্ এক্টি স্ রোথগ্ামূলক্ স্ম্পক্ন 

স্থ্াপর্ ক্ররথে ো পুরের্না থররক্ার স্রক্াররর ইস্ুয ক্রা টিক্াগ্র রণর থডজজিাল হেরডর্থিোল, 

VacuID থর্উ ইেরক্ন গৃ ী্  ওোর স্ুরোগ ক্রর থেরি। উভে ক্্ৃনপে প্রিম থের্ হিরক্ই প্ররচষ্টা, 

জ্ঞার্, ও প্রেুজিগ্ অ্গ্রগথ্র স্জিলর্  টিরে চরলরে, ো আমারের উভে প্রিাস্রর্র মধ্যক্ার 

স্ম্পক্ন ও স্ রোথগ্ার আররা এক্টি উো রণ। আমরা আত্মথিোস্ী হে এই উরেযাগ েুিরারের 

উভে আইথর্ অ্থধ্রেরের মরধ্য স্বাধ্ীর্ভারি চলাচল ক্রারক্ স্ জ্র ক্ররি।"  

  

হেে িাম্বেে বডম্বরক্টর রিােন এফ. মুজেকা েুবর্য়র িম্বলর্, "এরেলথস্ের পাস্ এিং থর্উ 

ইেক্ন হেরির স্থ্াপর্ ক্রা এই অ্ংিীোথরত্ব হেরির িড় িড় অ্ি ননর্থ্ক্ চাথলক্ািজি — পে নির্, 

িযিস্াথেক্ ভ্রমণ, ও িাথণজয থর্রাপরে ও স্ুরথে্ উপারে থফথররে আর্ার থভথি গরড় থেরেরে। 

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=nFw8vO6AY3r3w%2FLnyfaDb6i9ETkeI4tZyJUacuOmHyU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fnew-york-state-trusted-issuers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=qpvwbkgMPMf6djRX5YHto1fRkLGShyacy2zbIjsIdt4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fnew-york-state-trusted-issuers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=qpvwbkgMPMf6djRX5YHto1fRkLGShyacy2zbIjsIdt4%3D&reserved=0


আজরক্র হ াষণাটি এর স্রে হোগ  রে, থিরিষ ক্রর এই েুইটি গন্তিযস্থ্রল ভ্রমণ ক্ররর্, 

ক্ম নস্থ্ল ররেরে, এিং পথরিার ররেরে এমর্ থর্উ ইেক্নিাস্ী ও পুরের্নাথরক্ার্রের জর্য। আমরা 

এই প্ররচষ্টাে ্ারের অ্ংিীোথররত্বর জর্য পুরের্না থররক্ারক্ এিং স্রাস্থর র্াগথরক্রেররক্ 

স্ াে্া ক্ররি এমর্ উপারে অ্িযা ্ভারি এই িভলরস্ি উদ্ভািরর্র জর্য থর্উ ইেক্ন হেি িযাপী 

ক্াজ ক্রর োওো িহুখ্া্থভথিক্ টিমরক্ ধ্র্যিাে জার্াই।"  

  

হেম্বের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. মোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "এরেলথস্ের পাস্ িযািফম ন থর্উ 

ইেক্নিাস্ীরেররক্ স্রাস্থর ্ারের হক্াথভড-19 টিক্াগ্র রণর েযািাস্ অ্যারেস্ ক্রার স্ুরোগ 

হেোর মাধ্যরম ্ারের স্বাস্থ্য স্ংোন্ত ্রিযর উপর আরগর হেরক্ারর্া স্মরের হচরে হিথি থর্েন্ত্রণ 

প্রোর্ ক্ররে। এক্াথধ্ক্ ভাষাে থির্ামূরলয লভয এই িযািফম ন ও স্ক্যার্ার অ্যাথিরক্ির্ হেরির 

ম ামারী হমাক্ারিলার প্রথ্টি স্তরর এক্টি গুরুত্বপূণ ন বিথিরষ্টয পথরণ্  রেরে, ো জর্স্বাস্থ্য 

স্ংোন্ত র্ীথ্মালা ও ক্াে নেরম স্রাস্থর স্ াে্া ও প্রচাররর ক্াজ ক্ররে। পুরের্না থররক্ার 

স্রে স্ামঞ্জস্য্া এই ইউটিথলটিরক্ স্ম্প্রস্ারণ ক্ররে এিং এটি স্ম্ভি ক্রর হ্ালাে আথম 

গভর্ নর হ াক্লরক্ ্ার হর্্ৃরত্বর জর্য, পুরের্না থররক্ার্ আমারের অ্ংিীোররের, এিং 

হেিিযাপী চলমার্ স্ রোথগ্ামূলক্ ক্াে নেমরক্ ধ্র্যিাে জার্াই।"  

  

ভিরর্র হভ্রর জর্স্াধ্াররণর জর্য উনু্মি স্ক্ল স্থ্ারর্র জর্য হেরির টিক্াগ্র রণর প্রমাণ 

হেখ্ারর্া অ্িিা মাস্ক্ পরার িাধ্যিাধ্ক্্া থিেযমার্ ররেরে, ো এরেলথস্ের পাস্ স্ক্যার্ার 

অ্যাথিরক্ির্রক্ হেরির পুর্রাে হখ্ালার প্ররচষ্টার এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপাোরর্ পথরণ্ ক্রররে। 

এখ্র্ পে নন্ত এরেলথস্ের পাস্ স্ক্যার্ার অ্যাথিরক্ির্টি 198,000 িার ডাউর্রলাড ক্রা  রেরে - 

ো থর্উ ইেরক্নর  াজার  াজার িযিস্া প্রথ্ষ্ঠারর্ এটির অ্ন্তভভ নজির প্রথ্থর্থধ্ত্ব ক্রর োরা স্ রজ 

ও স্ািলীলভারি হক্ারর্া িযজির টিক্াগ্র রণর অ্িস্থ্া োচাই ক্রার জর্য এরেলথস্ের পাস্রক্ 

ক্ারজ লাগারের্। থর্উ ইেক্নিাস্ীরের ও িযিস্া প্রথ্ষ্ঠার্গুরলার র্ ভ্ র্ র্ ভ্ র্ চাথ ো পূররণর জর্য 

হেি হেমর্ এক্থেরক্ এরেলথস্ের পারস্র স্মাধ্ার্টিরক্ উন্ন্ ও স্ম্প্রস্ারণ ক্রা অ্িযা ্ 

হররখ্রে, এক্ই স্মরে স্ামঞ্জস্যপূণ ন স্মাধ্ার্স্মূ  উন্নেরর্র জর্য অ্র্য হেি ও স্বত্ত্বাগুরলারক্ 

আররা হিথি স্ াে্া প্রোর্ ক্রা  রে। 27 অ্রটাির ্াথররখ্, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইেক্ন হেরির 

এরেলথস্ের পারস্র ি্লুথপ্রন্ট লভয  ওোর ক্িা হ াষণা ক্ররথেরলর্ - হেটি এরেলথস্ের পাস্ 

িযািফরম নর উপর থভথি ক্রর থডজজিাল স্বাস্থ্য হেরডর্থিোল প্রণেরর্র হেরে অ্র্য হেি ও 

স্রক্ারগুরলারক্ স্ াে্া ক্রার জর্য হেরির প্রিম হেমওোক্ন।  

  

এখ্র্ পে নন্ত 2.8 থমথলের্ এরেলথস্ের পাস্ িাস্ স্  9.6 থমথলেরর্রও হিথি এরেলথস্ের পাস্ 

ইস্ুয ক্রা  রেরে। থর্উ ইেক্নিাস্ীরেররক্ ্ারের িুোর হডাজ িা অ্থ্থরি হডারজর জর্য পাস্ 

অ্পির্ স্  পাওোর জর্য এিং পুরের্না থররক্া স্  অ্র্য হেস্ি স্থ্ারর্ স্মািন হ লি ক্াডন গৃ ী্ 

 র্ পারর হস্স্ি স্থ্ারর্ িযি ার ক্রর্ পারার জর্য ্ারের এরেলথস্ওর ভযাক্থস্রর্ির্ পাস্ িাস্ 

স্ংগ্র  ক্রর্ উৎস্া  হেো  রে। এক্জর্ িযজির টিক্াগ্র রণর হরক্রডনর এক্টি থর্রাপে ক্থপ 

থ রস্রি এরেলথস্ওর পাস্ িাস্ ক্খ্রর্া হমোরোিীণ ন  রি র্া। থর্উ ইেরক্নর িািা-মা ও 

অ্থভভািক্রা ্ারের স্ন্তার্রের জর্য এরেলথস্ওর পাস্ িাস্ স্ংগ্র  ক্রর থর্রজরের ক্ারে 

রাখ্র্ পাররির্।  

থর্উ ইেক্নিাস্ীরা ্ারের এরেলথস্ওর পাস্ িাস্ এখ্ার্ হিরক্ স্ংগ্র  ক্রর্ পাররির্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=8n6XQQSWVurycXmHGTNbsuXHht9Nn%2FeTg67tIgCwsK8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=8n6XQQSWVurycXmHGTNbsuXHht9Nn%2FeTg67tIgCwsK8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-states-excelsior-pass-blueprint&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=cpy49B%2BuorFTMzC5PenB6sVgnWIFjp0Noxt2CZnlne0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=PWEBkryo%2Br5k%2FRzDl%2BOqBFPoUDvwttegeIJZnO%2FhqW0%3D&reserved=0


থিথভন্ন স্ংস্থ্া ও িযিস্া প্রথ্ষ্ঠার্ এই এরেলথস্ের পাস্ স্ক্যার্ার অ্যাপ—ো হেিিযাপী হেরক্ারর্া 

িযিস্া প্রথ্ষ্ঠারর্র জর্য থির্ামূরলয ও েিটিরও হিথি ভাষাে পাওো োরি—এিং থর্উ ইেক্ন 

হেরির থিেস্ত ইস্ুযক্ারীরের হেমওোক্ন স্ম্পরক্ন এখ্ার্ হিরক্  আররা ্িয জার্র্ পাররির্।  

  

থর্উ ইেক্ন হেরির এরেলথস্ের পারস্র ি্লুথপ্রন্ট ডাউর্রলাড ক্রর্ এই থলংরক্ থভজজি ক্রুর্।  
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