
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

এখর্ পর্ নন্ত আর্ুমাবর্ক 11 বমবলয়র্ এম্বেলবিয়র পাি ইিুে করা  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা, বিবর্ বর্উ ইয়কনিািীম্বেরম্বক িাম্বের এম্বেলবিওর পাি প্লাি িংগ্র  

করার কিা মম্বর্ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্  

  

এখর্ পর্ নন্ত আর্ুমাবর্ক 11 বমবলয়র্ এম্বেলবিয়র পাি ইিুে করা  ম্বয়ম্বে, র্ার মম্বযে 4 

বমবলয়ম্বর্রও হিবে এম্বেলবিওর পাি প্লাি অন্তভভ নক্ত রম্বয়ম্বে  

  

30 জুর্ হিম্বক শুরু কম্বর, িিম্বেম্বয় িাম্প্রবিক এিং িিম্বেম্বয় েক্তক্তোলী টিকা ও পরীক্ষার 

হেম্বের্বেয়াম্বলর অপের্ ব ম্বিম্বি, শুয ুএম্বেলবিওর পাি প্লাি লভে িাকম্বি, কারণ 

এম্বেলবিয়র পাি হময়াম্বোত্তীণ ন  ম্বয় র্াম্বি  

  

বর্উ ইয়কনিািীম্বেরম্বক িাম্বের এম্বেলবিওর পাি প্লাি বির্ামূম্বলে এখার্ হিম্বক িংগ্র  

করার জর্ে উৎিাব ি করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে এখর্ পে নন্ত 10.9 থিথলয়রর্রও হেথি 

এরেলথিয়র পাি ইিযয ক্রা  রয়রে। হের তু থর্উ ইয়ক্নোিীরের চাথ ো পূররণর জর্য হেরির 

এধররর্র প্রিি প্ল্যাটফি ন প্রথতথর্য়ত উন্নত  রে, এেং হের তু িূল এরেলথিয়র পাি 

হিয়ারোত্তীণ ন  রয় োরে, তাই হেট থর্উ ইয়ক্নোিীরেররক্ িেরচরয় িাম্প্রথতক্ এেং িেরচরয় 

িক্তিিালী পারির অপির্, এরেলথিওর পাি প্ল্াি িংগ্র  ক্রার ক্িা িরর্ ক্থররয় থেরে।  

  

"থর্উ ইয়ক্নোিীরের এই চযারলক্তজং িিয়গুরলা হিাক্ারেলা ক্রর এথগরয় োওয়ার এই িিরয়, 

আিারের হেট িা িী, রূপান্তরিূলক্ িিাধার্গুরলা ক্ারজ লাথগরয় হেিরক্ হর্তৃত্ব থেরয় োরে," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আিরা োরেররক্ হিো থেরয় িাথক্ তারের চাথ ো আররা ভারলাভারে 

পূরণ ক্রার উরেরিয থর্উ ইয়ক্ন থিক্তজটাল প্রেযক্তিরক্ ক্ারজ লাগারর্া অেযা ত রাখরে। আথি 

আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নোিীরের িোইরক্ আজই তারের এরেলথিওর পাি প্ল্াি িংগ্র  ক্রার জর্য 

উৎিাথ ত ক্রথে।"  

  

এরেলথিওর পাি প্ল্াি—পারির িেরচরয় র্তুর্ ও িেরচরয় থেি্তৃত অপির্—এক্জর্ েযক্তির 

হক্াথভি-19 টটক্া গ্র রণর হরক্রিনর এক্টট থর্রাপে, থিক্তজটাল ক্থপ, হেটট এক্টট হরক্িন  ওয়ার 

ক্াররণ, হিয়ারোত্তীণ ন  য় র্া। থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্তৃনক্ উপেযিতা োচাইকৃ্ত এেং েতনিারর্ 

েযিরারের 23টটরও হেথি হেট, পযরয়রতনা থররক্া, ক্ার্ািায় েযেহৃত  ওয়া উন্মযি, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsNL75Z0v16qO5xprl1KahxPu64Pr2xZI%2FcQ7wVhGPE%3D&reserved=0


আন্তঃেযে াররোগয িার্েণ্ড রক্ষা ক্রর থর্থি নত  ওয়ায় থর্উ ইয়ক্নোিীরা তারের এরেলথিওর 

পাি প্ল্াি এিে স্থারর্ এেং অর্য হেিে স্থারর্ স্মাটন হ লি ক্ািন (SMART Health Cards) গ্র ণ 

ক্রা  য় হিখারর্ েযে ার ক্ররত পাররের্। এই পাি প্ল্ারি এক্জর্ েযক্তির েযোর ো োড়থত 

হিারজর হরক্িনও অন্তভুনি িাক্রে, েথে হিাজ গ্র রণর থতর্ হিরক্ চার থেরর্র িরধয পািটট 

িংগ্র  ক্রা  য়। এরেলথিয়র পারির িরতাই, পরীক্ষার ফলাফল হর্রগটটভ আিরল হিটটর 

জরর্যও এক্টট পাি প্ল্াি লভয ররয়রে।  

  

হেম্বির স্বাস্থ্ে কবমের্ার ে. মোবর টি. িোম্বিি িম্বলর্, "টিক্ হেির্ আপথর্ আপর্ার 

ক্াগরজর CDC টটক্ার ক্ািন ো ড্রাইথভং লাইরিন্স েত্ন ক্রর রারখর্, হিভারে প্ররতযক্ থর্উ 

ইয়ক্নোিীর উথচত তারের এরেলথিওর পাি প্ল্াি িংগ্র  ক্রা ও িরে রাখা। হলাক্জর্রক্ তারের 

স্বাস্থয িংক্রান্ত তরিযর িরািথর অযারেি প্রোর্ ক্রাটা তারেররক্ থর্রজরের স্বাস্থয ও িযস্থতারক্ 

প্রভাথেত ক্ররে এির্ থিদ্ধান্তগুরলা গ্র রণর হক্ষরে িক্তক্রয় ভূথিক্া পালর্ ক্রার ক্ষিতা হেয়। 

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর থেথভন্ন পে নারয়র িংস্থাগুরলার িধযক্ার এই চলিার্ ি রোথগতার িম্পক্নরক্ 

আথি িাধযোে জার্াই, হেখারর্ জর্স্বারস্থযর উন্নথতর জর্য প্রেযক্তিগত উদ্ভাের্রক্ েযে ার ক্রা 

 রে।"  

  

2021 িারলর িাচন িারি হেরির প্রিি হক্াথভি-19 হক্ররির্থিয়াল থিরেি থ রিরে চালয  ওয়া 

এরেলথিয়র পাি শুরুর থেরক্ থর্উ ইয়ক্নোিীরের তারের টটক্া ও পরীক্ষা িংক্রান্ত তরিযর 

িরািথর অযারেি প্রোর্ ক্রর তারের ক্ষিতায়র্ ক্রার পািাপাথি থর্উ ইয়রক্নর অি ননর্থতক্ 

ক্াে নক্রি পযর্রায় শুরু ক্রা ত্বরাথিত ক্রার জর্য চালয ক্রা  রয়থেল। হফিাররল ও হেট পে নারয়র 

থর্রেনির্া অর্যোয়ী, িে এরেলথিয়র ভযাক্থিরর্ির্ পাি CDC-এর পযররাপযথরভারে টটক্াপ্রাপ্ত 

 ওয়ার িংজ্ঞা পূরণ ক্রররে। CDC-এর িে নরিষ থর্রেনির্ায় হেির্টা েলা  রয়রে, থর্উ ইয়ক্ন 

হেরটর স্বাস্থয থেভাগ (Department of Health) হেটট হিরর্ চলরে, হেরটর হলাক্জরর্র উথচত 

িে িযপাথরিকৃ্ত টটক্া গ্র ণ ক্রর  ালর্াগাে িাক্া। 30 জযর্ হিরক্ শুরু ক্রর, এটটর হরক্িন-

থভথত্তক্ ফরিযাট ও োড়থত িক্ষিতা থর্রয়, এরেলথিওর পাি প্ল্াি থর্উ ইয়ক্নোিীরের জর্য লভয 

এক্িাে পারির ধররর্ পথরণত  রে। এখর্ পে নন্ত ইরতািরধয িযপ্রথতটিত ও ভারলাভারে ক্ারজ 

লাগারর্া 4 থিথলয়রর্রও হেথি এরেলথিওর পাি প্ল্াি ইিযয ক্রা  রয়রে।  

  

িাম্বজি বিভাম্বগর (Division of the Budget) ফােন হেপুটি বেম্বরক্টর িান্ড্রা বিম্বয়টি 

িম্বলর্, "হেরির প্রিি হক্াথভি-19 হক্ররির্থিয়াল থিরেি উন্নয়র্ ক্রাটা থর্উ ইয়ক্ন হেট ও 

থর্উ ইয়ক্নোিীরের জর্য িিার্ভারে গুরুত্বপূণ ন এক্টট থেষয় থেল। অযারেিরোগয, রুথচিীল 

ইন্টাররফরির িাধযরি থর্রাপে, িযরথক্ষত প্রেযক্তি হপ ৌঁরে হেওয়ার ক্াজটট হেট িরক্ার িম্পন্ন 

ক্ররত িক্ষি এেং আররা হেথি পথরিারণ ক্রা উথচত। শুরু হিরক্ই, এরেলথিয়র পাি প্ল্যাটফি ন 

এেং থর্উ ইয়ক্ন হেট ওয়ারলট অযাপ অথধোিীরের চাথ োর থভথত্তরত উন্নত ক্রার উরেিয থর্রয় 

র্ক্িা ক্রা  রয়রে, এেং টুলগুরলার উভরয়ই প্রথতটট ধারপ হিটট ক্রর আিরে। এক্টট হটক্িই, 

থিক্তজটাল হরক্িন থ রিরে, এরেলথিওর পাি প্ল্াি থর্উ ইয়ক্নোিীরেররক্ তারের টটক্া গ্র ণ ও 

পরীক্ষা িংক্রান্ত তিয থর্রজরের ক্ারে িংরক্ষণ ক্রার িক্ষিতা হেয় এেং এক্ইিারি হেটরক্ 

হলাক্জরর্র পরেতীরত হক্ার্ িিাধার্গুরলা প্ররয়াজর্ হি থেষয়টট থেরেচর্া ক্রার িযরোগ ক্রর 

হেয় - এেং িািরর্ আররা িিাধার্ আিরত োরে।"  

  



এরেলথিয়র পাি চালয  ওয়ার পরর থর্উ ইয়ক্ন হেট েযেিা প্রথতিার্গুরলার জর্য এরেলথিয়র 

পাি স্ক্যার্ার অযাপ চালয ক্রররে। এখর্ পে নন্ত, স্ক্যার্ার অযাপটট 215,000 এরও হেথি িাউর্রলাি 

 রয়রে, ো ক্রয়ক্ লক্ষ েযেিা প্রথতিার্ ও িংগিরর্ েযেহৃত  ওয়ার প্রথতথর্থধত্ব ক্রর োরা 

ক্াে নক্রি পযর্রায় চালয ক্ররত ি ায়তার জর্য এই টুলটট ক্ারজ লাথগরয়রের্।  

  

2021 িারলর আগে িারি, থর্উ ইয়ক্ন হেট এরেলথিওর পাি প্ল্াি চালয ক্রর, হেখারর্ থর্উ 

ইয়ক্নোিীরের জর্য পািটটর আররা হেথি েযে াররর িযরোগ িম্প্রিারণ ক্রা  য়, হেির্ ভ্রিণ ও 

োথণক্তজযক্ ক্ারজ েযে াররর িযরোগ। এক্ই ধররর্র ক্রিার থর্রাপত্তা ও হগাপর্ীয়তার থফচার 

েজায় হররখ, আপরিটকৃ্ত পাি প্ল্াি স্মাটন হ লি ক্ািনি হেিওয়াক্ন েযে ার ক্রর থর্থি নত এক্টট 

থিক্তজটাল স্বাস্থয হরক্িন থ রিরে র্ক্িা ক্রা  রয়রে। বেথিক্ভারে স্বীকৃ্ত ভযাক্থির্ 

হক্ররির্থিয়াল ইথর্থিরয়টটভ (Vaccine Credential Initiative)-এর িরে হেরটর থেিেযাপী-

প্রথিদ্ধ অংিীোথররত্ব উপর থভথত্ত ক্রর এরেলথিওর পাি প্ল্াি থর্উ ইয়ক্নরক্ হেি থক্েু 

হিয়ারকৃ্ত, িিন্বয়পূণ ন িার্েণ্ড উন্নয়রর্র ক্ারজ হর্তৃত্ব থেরত ি ায়তা ক্রররে হেগুরলা 

উন্নয়রর্র পর হিরক্ হেিেযাপী হেটগুরলা, পযরয়রতনা থররক্ার িরতা অঞ্চলগুরলা এেং ক্ার্ািা ি  

অর্যার্য হেি গ্র ণ ক্রর থর্রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন হেট হেরটর িীিার্া োথড়রয় অর্যার্য স্থারর্ 

হক্ররির্থিয়ালগুরলা িািজিযপূণ ন ও গ্র ণরোগয  ওয়া থর্ক্তিত ক্ররত প্রথতটট িত্ত্বার িরে ক্াজ 

ক্রররে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির বেফ হিকম্বর্ালক্তজ অবফিার এিং হেপুটি বেফ ইর্ফরম্বমের্ 

অবফিার রাক্তজভ রাও িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট ওয়ারলট অযাপ এেং এরেলথিয়র পাি 

িিাধার্ এক্টট অথধক্তর িক্তিিালী, আররা হেথি থস্থথতিীল থিক্তজটাল হেরটর থভত গরড় থেরয়রে 

এেং অেযা তভারে হিই ক্াজ ক্রর োরে। প্রথতথের্ এিে িিাধার্ হক্ারর্া েযি নতা োড়াই 

হলাক্জর্রক্ হিো হপ ৌঁরে থেরে। থর্উ ইয়রক্নর ি ািারী পরেতী পযর্রুদ্ধাররর ক্িা থেরেচর্া 

ক্রার এই িিরয়, আিারের অেিযই থিথর্ক্যাল তিয এেং িরক্াথর পথররষোগুরলা হপ ৌঁরে 

হেওয়ার হক্ষরে থর্থেনষ্ট গক্তণ্ডর োইরর হের  ওয়ার হচষ্টা চাথলরয় হেরত  রে। থর্উ ইয়ক্ন হেরটর 

ভথেষযরত শুধয অেক্ািারিা িাক্রল  রে র্া, েরং থিক্তজটাল অেক্ািারিা িাক্রত  রে, ো 

অথধোিীরের েতনিার্ ও উেীয়িার্ চাথ োগুরলা পূররণ ি ায়তার জর্য থর্থি নত  রে।"  

  

হেরটর এরেলথিয়র পাি প্ল্যাটফি নরক্ উন্নত ও িম্প্রিারণ ক্রা অেযা ত রাখার এই িিরয়, 

িািজিযপূণ ন িিাধার্গুরলার উন্নয়র্ ত্বরাথিত ক্রার জর্য অর্য হেট ও স্বত্ত্বাগুরলারক্ আররা 

হেথি ি ায়তা প্রোর্ ক্রা  রে। 2021 িারলর অরটােরর, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেরটর 

এরেলথিয়র পারির ে্লযথপ্রন্ট লভয  ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্ররথেরলর্ হেটট এরেলথিয়র পাি 

প্ল্যাটফি ন ও এরেলথিয়র পাি প্ল্াি িিাধারর্র উপর থভথত্ত ক্রর থিক্তজটাল স্বাস্থয হক্ররির্থিয়াল 

প্রণয়রর্র হক্ষরে অর্য হেট ও িরক্ারগুরলারক্ ি ায়তা ক্রার জর্য হেরির প্রিি হেিওয়াক্ন।  

  

িে থর্উ ইয়ক্নোিী তারের থের্ািূরলযর এরেলথিওর পাি প্ল্াি িংগ্র  ক্ররত epass.ny.gov 

টিক্ার্ায় থভক্তজট ক্রা উথচত। থর্উ ইয়ক্নোিীরা েতগুরলা পারির জর্য উপেযি ততগুরলা পাি 

রাখরত পাররের্, এেং োো-িা ও অথভভােক্রা 18 েেররর ক্ি েয়িী িন্তার্রের পািগুরলা 

রাখরত পাররের্। থর্উ ইয়ক্ন হেরটর ওয়ারলট অযাপ হিরক্ হেরক্ারর্া িিয় পািগুরলা িযরে 

হফলা োরে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-acceptance-puerto-ricos-covid-19-vacu-id-pass-through-excelsior-pass&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dOsqdp%2BJyN3djJUK80dfTqiyoSdsyBaW3c%2BjsmsAelI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-acceptance-canadian-vaccination-credentials-business-entry-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W0EX0Okar9grGYP85P17U319wtOCM0W46sfcUcG0PIE%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgpz9BkmfX4HIEYy63ZwSSx%2BCb48rncexL%2BuY8HEXp0%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgpz9BkmfX4HIEYy63ZwSSx%2BCb48rncexL%2BuY8HEXp0%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1D0EcjBq1FBgHGkbkG5mM8qeAxHIEKBSkLhgEkvCGeg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H9aFhif3zbctxRA9bw5HOkc2HDB2ujCntWbBRQuq6UE%3D&reserved=0


  

থর্উ ইয়ক্নোিীরা এরেলথিওর পাি প্ল্াি িম্পরক্ন এখারর্ FAQ পিৃায় আররা তিয জার্রত 

পাররের্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর এরেলথিয়র পাি ে্লযথপ্রন্ট িাউর্রলাি ক্ররত, এখারর্ হেওয়া থলংক্টটরত 

োর্।  
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