অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্টেটিোপী িেিসা এিং বিম্বর্াদর্ স্টভর্ুে দ্রুত পুর্রায় খুলম্বত সহায়তা করার জর্ে
এম্বেলবসয়র পাস চালু করার স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্

বিবজটাল পাস বর্উ ইয়কন স্টেম্বটর বর্ম্বদন বেকাগুবলর সাম্বে সামঞ্জসে স্টরম্বখ বির্ামূম্বলে COVID-19
ভোবেম্বর্ের্ িা স্টর্ম্বগটিভ COVID-19 স্টটম্বের েোটাস স্টেয়ার করার জর্ে স্টেচ্ছাম্বসিী উপায়
অফার কম্বর
সফল পাইলট অর্ুসরণ কম্বর IBM-এর সাম্বে স্ট ৌেভাম্বি প্রমাবণত, সুরবিত প্র ুবি বিকাে লাভ
কম্বরম্বে
প্রােবমক উম্ববাধম্বর্র অংে বহম্বসম্বি, এম্বেলবসয়র পাস বর্উ ইয়কন স্টেম্বটর বর্ম্বদন বেকা অর্ু ায়ী
বেম্বয়টার, প্রধার্ স্টেবিয়াম এিং অোম্বরর্া, বিিাহ অভেেন র্া, কোটারি ইম্বভন্টস এিং অর্োর্ে
ইম্বভম্বন্ট অংেগ্রহম্বণর মাধেম্বম িেিহার করা স্ট ম্বত পাম্বর
মোবিসর্ স্টকায়ার গাম্বিনর্ এিং টাইমস ইউবর্য়র্ স্টসন্টার এম্বেলবসওর পাস কা ন কর করম্বি;
স্টপ্রাগ্রাম প্রসাবরত হওয়ার সাম্বে সাম্বে অবতবরি অিস্থার্গুবল এই প্ল্োটফমন িেিহার শুরু করম্বি
আগ্রহী বর্উ ইয়কনিাসীগণ এম্বেলবসওর পাস িেিহার করম্বত অপ্ট-ইর্ করম্বত পাম্বরর্ এিং আম্বরা
বেখম্বত পাম্বরর্ এখাম্বর্; আগ্রহী িেিসায়ীগণ অপ্ট-ইর্ করম্বত পাম্বরর্ এিং আম্বরা বেখম্বত
পাম্বরর্ এখাম্বর্
এম্বেলবসওর পাম্বসর বচত্রগুবল পাওয়া াম্বি এখাম্বর্
গভর্ন ম্বরর 2021 সাম্বলর স্টেট অি দে স্টেট ভাষম্বণর প্রেম স্ট াবষত উম্বদোগ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ এমেলসিয়র পাি চালু করার ঘ াষণা সিময়মের্- ইন্টারর্যাশর্াল
সিজমর্ি ঘমসশর্ কমপনামরশর্ (IBM)-এর িামে ঘ ৌেভামি সিকসশত একটি সির্ামূমলয, ঘেচ্ছামিিী
প্ল্যাটফমন, া একজর্ িযসির িাম্প্রসতক ঘর্মগটিভ পসলমামরজ ঘচইর্ সরঅ্যাকশর্ (Polymerase
Chain Reaction, PCR) িা এসন্টমজর্ পরীক্ষার ফলাফল িা টিকািামর্র প্রমাণ সর্সিত করার
জর্য প্রমাসণত, সর্রাপি প্র ুসি িযিহার কমর। একটি ঘমািাইল এয়ারলাইর্ ঘিাস্নিং পামির মমতা,
িযসিগণ তামির পাি সপ্রন্ট আউট করমত পারমির্ অ্েিা এমেলসিয়র পামির ওয়ামলট অ্যাপ

িযিহার কমর তামির স্মাটনমফামর্ িিংরক্ষণ করমত পারমির্। প্রসতটি পামির একটি সর্রাপি QR
ঘকা্ োকমি, া অ্িংশগ্রহণকারী িযিিা প্রসতষ্ঠার্ এিিং ঘভর্ুযগুসলমক COVID-19 ঘর্মগটিভ পরীক্ষার
ফলাফল িা টিকািামর্র প্রমাণ াচাই করমত একটি িহম াগী অ্যাপ িযিহার কমর স্ক্যার্ করমত
পারমি। িযসির তেয িিিময় িুরসক্ষত এিিং ঘগাপর্ীয় রাখা হয়।
এই প্রােসমক উমবাধমর্র অ্িংশ সহমিমি, অ্িংশগ্রহণকারী সর্উ ইয়কন িািীগণ িড় িড় ঘেস্য়াম এিিং
অ্যামরর্া, সিময়র অ্ভযেনর্া অ্েিা কযাটার্ এিিং িামাসজক িমামিমশর িীমা োসড়ময় অ্র্যার্য
অ্র্ুষ্ঠামর্ প্রমিমশর জর্য তামির COVID-19 টিকািার্ িা ঘর্মগটিভ পরীক্ষার ফলাফল াচাই করমত
এমেলসিয়র পাি িযিহার করমত পামরর্। আগ্রহী সর্উ ইয়কন িািীগণ এমেলসিয়র পাি িযিহার
করমত অ্প্ট-ইর্ করমত পামরর্ এিিং আমরা জার্মত পামরর্ এখামর্; আগ্রহী সর্উ িযিিায়ীগণ অ্প্টইর্ করমত পামরর্ এিিং আমরা জার্মত পামরর্ এখামর্। প্রধার্ ঘভর্ুযগুমলা ইমতামমধয ঘ াষণা কমরমে
ঘ আগামী িপ্তাহগুমলামত তারা এই প্র ুসি িযিহার শুরু করমি, ার মমধয রময়মে আগামী িপ্তামহ
সর্উ ইয়কন সিটির মযাস্ির্ ঘস্ক্ায়ার গাম্নর্ এিিং আলিাসর্র টাইমি ইউসর্য়র্ ঘিন্টার। 2 এসপ্রল
ঘেমক, এমেলসিয়র পাি ঘোট সশল্প, সিমর্াির্ এিিং ইমভন্ট ঘভর্ুযমত িম্প্রিাসরত হমি।
"সর্উ ইয়কন িািী প্রমাণ কমরমে ঘ তারা COVID-ঘক পরাসজত করমত জর্োস্থ্য সর্মিন সশকা অ্র্ুিরণ
করমত পামর এিিং অ্েনর্ীসতর আমরা ঘিক্টরগুসল সর্রাপমি পুর্রায় ঘখালা রাখমত এিিং িযসিগত তেয
িুরসক্ষত রাখমত ভাইরামির সিরুমে লড়াই করার জর্য উদ্ভাির্ী এমেলসিয়র পািটি আমামির র্তু র্
টু লিমের অ্র্য একটি হাসতয়ার," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "জর্োস্থ্য িা অ্েনর্ীসতর' প্রমে িিিময়ই
একটি সমেযা পেন্দ রময়মে —- এর উত্তর অ্িশযই উভয়ই হমি। ঘ মহতু প্রসতসির্ আমরা ঘিসশ সর্উ
ইয়কন িািীমক টিকা ঘিওয়া হয় এিিং খর্ প্রধার্ জর্োস্থ্য ঘমসিক সর্য়সমতভামি মামির মমধয তামির
িিনসর্ম্ন হামর ঘপৌৌঁোমত োমক, ফােন-ইর্-িয-ঘর্শর্ এমেলসিয়র পাি আমামির সচন্তাশীল,
সিজ্ঞার্সভসত্তক পুর্রায় ঘখালার পরিতী পিমক্ষপ ঘ াষণা কমর।"
সর্উ ইয়কন ঘেট মাসকন র্
চালু কমরমে। উমবাধমর্র
সিটা পরীক্ষার পাশাপাসশ
িম্পমকন মতামত প্রিামর্র

ু রামের প্রেম ঘেট া এই িম্ভািয রূপান্তরমূলক প্র ুসি আর্ুষ্ঠাসর্কভামি
ি
আমগ, িাম্প্রসতক িপ্তাহগুমলামত িুইটি িফল পাইলট সিমক্ষাভ অ্র্ুসষ্ঠত হয়,
হাজার হাজার সর্উ ইয়কন িািী িযিহারকারী ইন্টারমফি এিিং ফলাফল
জর্য প্র সু ির একটি িীসমত ঘরাল আউমট অ্িংশগ্রহণ কমর।

আগ্রহী সর্উ ইয়কন িািীগণ অ্যান্ড্রময়ম্র জর্য এখামর্ এিিং iOS এর জর্য এখামর্ এমেলসিয়র পাি
ওয়ামলট অ্যাপ ্াউর্মলা্ করমত পারমির্। আগ্রহী সর্উ ইয়কন িািীগণ অ্যান্ড্রময়ম্র জর্য এখামর্
এিিং iOS এর জর্য এখামর্ এমেলসিয়র পাি স্ক্যার্ার অ্যাপটি ্াউর্মলা্ করমত পারমির্।
IBM পািবলক অোন্ড স্টফিাম্বরল মাম্বকনম্বটর স্টজর্াম্বরল মোম্বর্জার বেভ লাম্বেচ
িম্বলর্, "উদ্ভাির্শীল প্র ুসি িযিহার কমর COVID-19 এর প্রসত িাড়া সিময় অ্সধিািী এিিং
কসমউসর্টিমক িহায়তা করমত সর্উ ইয়কন ঘেটমক িমেনর্ করমত ঘপমর IBM গসিনত। একটি র্মর্ীয়
এিিং অ্যামেিম াগয িরঞ্জাম ঘিমে ঘর্ওয়ার ঘক্ষমে া সর্রাপত্তা এিিং ঘগাপর্ীয়তামক তার মূমল রামখ,

ঘেট জর্োস্থ্য িুরক্ষায় িমচষ্ট হময় ওঠার পাশাপাসশ সকভামি র্তু র্, প্র ুসি-িক্ষম পেসতগুসল
অ্েনর্ীসতমক সর্রাপমি পুর্রুোমর িহায়তা করমত পামর তা িারা ঘিমশর জর্য মম্সলিং করমে।"
এমেলসিয়র পাি IBM এর স্সজটাল ঘহলে পাি িমাধামর্র উপর সর্সমনত এিিং অ্ন্তসর্নসহত সচসকৎিা
এিিং িযসিগত তেয ঘশয়ার করার প্রময়াজর্ োড়াই পরীক্ষার ফলাফল এিিং টিকা ঘরকম্নর মমতা
োস্থ্য িিংক্রান্ত প্রমাণপোসির সর্রাপি াচাই িক্ষম করার জর্য স্জাইর্ করা হময়মে। এই প্র ুসি
র্মর্ীয় এিিং ঘস্ক্ল করার জর্য সর্সমনত, অ্র্যার্য ঘেটমক ঘ াগিার্ করার এিিং মহামাসর পরিতী
িাস্তিতায় একটি সর্রাপি, সিশ্বস্ত রূপান্তমর িহায়তা করার িুম াগ কমর ঘিয়। এোড়াও পািটি সপ্রন্ট
করা ঘ মত পামর এিিং এটি অ্র্যার্য ধরমর্র প্রমামণর পসরপূরক া পৃষ্ঠমপাষকগণ িযিহামরর ঘক্ষমে
ঘ মকামর্া িাধা হ্রাি কমর িযিহার করমত পারমির্।
িযসির ঘগাপর্ীয়তা রক্ষার উপর সিমশষ ঘজার ঘিওয়া হময়মে। সর্রাপি প্র ুসি, ঘ মর্- ব্লকমচইর্
এিিং এর্সক্রপশর্, ঘ্টা রক্ষায় িহায়তা করার জর্য এমেলসিয়র পাি জুমড় ঘিার্া হয়, এটিমক
াচাইম াগয এিিং সিশ্বস্ত কমর ঘতামল। অ্যাপমির মমধয ঘকামর্া িযসিগত োমস্থ্যর ঘ্টা িিংরক্ষণ িা
িযাক করা হয় র্া। িযসিগত োমস্থ্যর সিস্তাসরত সিিরণ ঘশয়ার র্া কমর স্সজটাল স্মাটনমফার্
ওয়ামলট িা মুসিত প্রমাণপোসির মাধযমম COVID-19 টিকািার্ িা ঘর্মগটিভ পরীক্ষার ফলাফমলর
প্রমাণ সহমিমি ঘেচ্ছায় একটি QR ঘকা্ ঘিখামত এমেলসিয়র পাি িযিহার করা ঘ মত পামর।
িযসিগত োস্থ্য তমেযর ইর্মটসগ্রটি সর্সিত করমত একাসধক সর্রাপত্তা িযিস্থ্া চালু আমে। এমেলসিয়র
পাি ইকুযইটি এিিং িমার্ প্রমিশাসধকারিহ স্জাইর্ করা হময়মে। িহু-ভাষা অ্যামেি, একটি
শসিশালী িহায়তা ঘ্স্ক্ এিিং এমেলসিয়র পাি িযিহামরর একাসধক উপায় - আপর্ার একটি
স্মাটনমফার্ োকুক িা র্া োকুক - সর্উ ইয়কন সর্সিত করমত প্রসতশ্রুসতিে ঘ িকল সর্উ
ইয়কন িািী আমামির অ্েনর্ীসতর সর্রাপি, িুসিধাজর্ক এিিং িাসয়ত্বশীল পুর্রায় খুলমত অ্িংশগ্রহণ
করমত পামর।
সর্ম্নসলসখত লযািগুমলা ঘেট স্পাটনমমন্ট অ্ি ঘহলেি (State Department of Health) ইমলকিসর্ক
সিসর্কযাল লযািমরটসর সরমপাটিনিং সিমেম (Electronic Clinical Laboratory Reporting System,
ECLRS)-এর কামে COVID পরীক্ষার ফলাফলগুসলর দ্রুত সরমপাটন করমত প্রসতশ্রুসতিে, া
সর্সিত করমত িহায়তা করমি ঘ এমেলসিয়র পাি িযিহারকারীগণ একটি টর্ার আমগ
প্রময়াজর্ীয় উইমডামত তামির পরীক্ষার ফলাফল ঘপমত িক্ষম: অ্যাসকউটিি ্ায়াগর্সেকি, এসজি
িাময়মেি কমপনামরশর্, িাইময়ামরফামরে লযািমরটসর, ঘিাের্ হাটন ্ায়াগর্সেকি, ব্র্ ইর্সেটিউট,
কায়ুগা ঘমস্মকল ঘিন্টার, িযাসরটি লযাি িসলউশর্ি, ঘলর্মকা ্ায়াগর্সেক লযািমরটসর, মাউন্ট
সির্াই হিসপটালি ঘিন্টার ফর সিসর্কযাল লযািমরটসরজ, র্েনওময়ল ঘহলে, র্
যাসপ্ সরলাময়িল ঘটসেিং
এিিং UR ঘমস্সির্ লযািি। অ্িংশীিারমির এই তাসলকা প্রিাসরত করমত এিিং প্রসতমিির্ ত্বরাসিত
করার জর্য ঘেট অ্র্যার্য লযাি এিিং দ্রুত পরীক্ষামূলক িাইমটর িামে কাজ কমর ামচ্ছ ামত
িযিহারকারীগণ অ্েননর্সতক ও িামাসজক কমনকামে অ্িংশগ্রহমণর জর্য িয়ময়াপম াগী, িঠিক ফলাফল
পার্।

MSG স্টপাটনম্বসর বর্িন াহী স্টচয়ারমোর্ এিং MSG এন্টারম্বটইর্ম্বমম্বন্টর বর্িন াহী স্টচয়ারমোর্ এিং
প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা স্টজমস স্টিালার্ িম্বলর্, "আমরা কৃ তজ্ঞ ঘ ঘেট আমামির অ্ঞ্চল জুমড়
িযিিা সর্রাপমি এিিং দ্রুত পুর্রায় ঘখালার জর্য োিাধয ঘচষ্টা করমে। এমেলসিয়র পাি মার্ুষমক
সর্রাপমি জমড়া হওয়ার অ্র্ুমসত সিমত একটি গুরুত্বপূণন ভূ সমকা পালর্ করমি, া সর্উ ইয়মকন র
পুর্রুোমরর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এমেলসিয়র পাি পাইলমটর অ্িংশ হমত ঘপমর আমরা গসিনত
এিিং এই কমনিূসচমত অ্িংশগ্রহমণর জর্য উিগ্রীি।"
টাইমস ইউবর্য়র্ স্টসন্টাম্বরর স্টজর্াম্বরল মোম্বর্জার িি স্টিলিার িম্বলর্, "টাইমি ইউসর্য়র্ ঘিন্টার
এই প্ল্যাটফমন িযিহার করমত এিিং ভসিষযমতর ইমভমন্টর জর্য এই চমৎকার প্র ুসি উপলভয করমত
উিগ্রীি। এমেলসিয়র পামির িুসিধার িামে, অ্িংশগ্রহণকারীগণ একটি ঘমািাইল স্ভাইমি টিকািার্
িা ঘর্মগটিভ পরীক্ষার ফলাফমলর প্রমাণ ঘিসখময় জর্োমস্থ্যর প্রচামরর িময় িহমজই মামঠ
প্রমিশাসধকার ঘপমত পারমির্। এটি আমামির ঘভর্ুযর অ্িযাহত পুর্ঃমখালার প্রসক্রয়া এিিং রাজধার্ী
অ্ঞ্চল ও এর িাইমর সর্উ ইয়কন িািীমির জর্য একটি ঘগম ঘচঞ্জার হমি।"
আন্তজনাবতক স্টিটা কম্বপনাম্বরের্ (IDC) ওয়ার্ল্নওয়াইি ব্লকম্বচইর্ স্ট্র্োম্বটবজর গম্বিষণা পবরচালক
স্টজমস ওম্বয়োর িম্বলর্, "আমরা ঘিৌভাগযিার্ ঘ প্র ুসিগুসল টিকািার্ এিিং োমস্থ্যর অ্িস্থ্া
িুরসক্ষত এিিং প্রমাণীকরমণ ভূ সমকা রাখমত পামর, িযসির কী, ঘকাোয় এিিং কখর্ ঘ্টা ঘশয়ার
করা হয় তা সর্য়ন্ত্রমণ রামখ। আমরা সকভামি আমামির োমস্থ্যর অ্িস্থ্ায় ঘেচ্ছামিিক সহমিমি কাজ
কসর ঘি সিষময় মতামত োকমল ঘশষ প নন্ত আমামির িিাইমক দ্রুত োভাসিক অ্িস্থ্ায় সফমর
আিমত িহায়তা করমি।"
পাটনর্ারবেপ ফর বর্উ ইয়কন বসটির স্টপ্রবসম্বিন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা, কোেবরর্ ওয়াইর্ল্,
িম্বলম্বের্, "িযিিায়ী কসমউসর্টি আমামির শহমরর কমীমির অ্সফমি সফসরময় আর্মত, সর্রাপমি
সিমর্ািমর্র স্থ্ার্ এিিং ঘরেু মরন্ট পুর্রায় খুলমত এিিং আমরা অ্মর্ক সকেু মত আগ্রহী। এমেলসিয়র
পাি একটি ঘরামাঞ্চকর র্তু র্ হাসতয়ার া আমামির ঘেট অ্েননর্সতক পুর্রুোরমক ত্বরাসিত
করমি। চাকসর পুর্রুোর এিিং মহামারীমক অ্সতক্রম করার ঘক্ষমে এটি সর্উ ইয়মকন র অ্গ্রগামী
িৃসষ্টভসির প্রমাণ।"
NY ইবন্ডম্বপম্বন্ডন্ট স্টভর্ুে অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র প্রবতষ্ঠাতা এিং বমর্ম্বরি স্টপ্রািাকেম্বর্র মাবলক স্টজর্
বলওর্ িম্বলর্, "সর্উ ইয়কন ইসডমপমডন্ট ঘভর্ুয অ্যামিাসিময়শর্ (New York Independent Venue
Association, NYIVA) খুিই উৎিাসহত ঘ সর্উ ইয়কন আমামির ঘভর্ুয ঘখালার উপায় এিিং
আমামির ঘরাতামির িুরসক্ষত রাখার উপাময়র জর্য িমাধার্ ততসরমত ঘর্তৃ ত্ব সিমচ্ছ। এটা িন্ধ
হওয়ার িী ন এক িের হময় ঘগমে এিিং আমামির িামমর্ অ্মর্ক কাজ আমে তক্ষণ র্া আমরা
সর্উ ইয়কন ঘেটমক সশল্প এিিং িিংস্ক্ৃসতমত সফসরময় আর্মত পাসর া আমামির িিিময়ই সেল।
আমরা গভর্নমরর পুর্ঃউমবাধর্ী িমলর িামে হাত সমসলময় কাজ চাসলময় াওয়ার অ্মপক্ষায় আসে
ামত আমামির িিিযগণ আমামির সশল্প ও িিংস্ক্ৃসত খাতমক পুর্রুজ্জীসিত করমত তামির প্রময়াজর্ীয়
িরঞ্জাম এিিং িমেনর্ প্রিার্ করমত পামর।"

বর্উ ইয়কন স্টেট হসবপটাবলটি অোন্ড টু েবরজম অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র স্টপ্রবসম্বিন্ট মাকন
স্টিার িম্বলর্, "এমেলসিয়র পাি এই ধরমর্র উদ্ভাির্ী, অ্গ্রগামী সচন্তার একটি িড় উিাহরণ ঘ
COVID িিংকট ঘেমক ঘিসরময় আিার িামে িামে প নটর্ সশল্পমক সর্রাপমি কামজ সফমর ঘ মত হমি।
এই প্রেম এই ধরমর্র ঘেট অ্যাপটি আমামির িিিযমির জর্য ঘেট সর্মিন সশকার অ্ধীমর্ সর্রাপমি
অ্র্ুষ্ঠার্ আময়াজর্ করা িহজ করমি এিিং আমরা আমামির িিিয এিিং অ্সতসেমির জর্য এটি
িযিহার করার জর্য প্রতযাশায় রময়সে।"
বর্উ ইয়কন স্টেট টু েবরজম ইন্ডাবস্ট্র্ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Tourism Industry
Association, NYSTIA) স্টপ্রবসম্বিন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা িি প্রম্বভাে িম্বলর্, "সর্উ ইয়কন
ঘেমটর এমেলসিয়র পাি প নটর্ সশল্প এিিং ঘভািা উভময়র জর্য একটি অ্মূলয িম্পি হমি। এটি
ঘভর্ুযর জর্য প্রসক্রয়া সিমলাইর্ করার িময় পরীক্ষা এিিং টিকািামর্র অ্িস্থ্া াচাইময়র সর্ভুন লতা
সর্সিত করমি এিিং জর্গণমক িসধনত িুসিধা এিিং সর্রাপত্তা প্রিার্ করমি। িিাই সজমতমে! সর্উ
ইয়কন ঘেটমক ধর্যিাি িমিনাত্তম অ্র্ুশীলমর্ আমরকটি েণনমার্ সর্ধনারমণর জর্য।"
বর্উ ইয়কন স্টেট স্টরেু ম্বরন্ট অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র স্টপ্রবসম্বিন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা স্টমবলসা
স্টেইশুট িম্বলর্, "অ্েনর্ীসত পুমরাপুসর পুর্রায় ঘখালা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন এিিং অ্যাপটি একটি গুরুত্বপূণন
হাসতয়ার া এটি টামত িহায়তা করমত পামর। আমামির িিিযগণ এই ধরমর্র ঘ মকামর্া প্রমচষ্টামক
িমেনর্ কমর ামত অ্েনর্ীসত পুর্রায় সর্রাপি এিিং শসিশালীভামি ঘখালা ায়।"
এম্পায়ার স্টেট স্টরেু ম্বরন্ট অোন্ড টোভার্ন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র বর্িন াহী পবরচালক কট ওম্বয়েলার
িম্বলর্, "এমেলসিয়র পাি উমিযাগ ঘেমটর আসতমেয়তা সশল্পমক সস্থ্সতশীল করার জর্য একটি
গুরুত্বপূণন পিমক্ষপ। এটি আমামির পৃষ্ঠমপাষকমির একটি হাসতয়ার প্রিার্ করমি ামত তারা সশল্প,
িািংস্ক্ৃসতক, ঘখলাধুলা এিিং অ্র্যার্য িামাসজক কমনকামে সফমর আমি া সর্উ ইয়কন মক িিিাি, কাজ
এিিং ঘখলার জর্য একটি চমৎকার স্থ্ার্ কমর ঘতামল।"
মাম্বজার্ হসবপটাবলটির স্টকটাবরং এর ভাইস স্টপ্রবসম্বিন্ট ের্ উইলকের্ িম্বলর্, "এমেলসিয়র পাি
একটি ঘরামাঞ্চকর হাসতয়ার া টিকািার্ এিিং পরীক্ষার ঘরক্ন াচাই করার একটি সর্রাপি এিিং
কা নকর উপায় প্রিার্ কমর, া মামজার্ হিসপটাসলটির মমতা ঘকটারারমির সর্রাপমি অ্র্ুষ্ঠামর্র
আময়াজর্ করমত িহায়তা কমর। ঘেমটর সর্রাপি পুর্রায় ঘখালা এিিং এই হাসতয়ামরর প্রকাশ একটি
িুিনান্ত িহায়তা হমি খর্ আমরা আমামির িরজা খুমল ঘিি এিিং অ্সতসেমির োগত জার্ামিা এিিং
সর্উ ইয়কন ঘেমটর উদ্ভাির্ী িমেনমর্র জর্য আমরা কৃ তজ্ঞ।"
স্টেট ইউবর্ভাবসন টি অি বর্উ ইয়কন (SUNY) এর বচফ অপাম্বরটিং অবফসার স্টিে িাবলন র্
িম্বলর্, "সর্উ ইয়কন ঘেমটর COVID-19 এর প্রেম আক্রামন্তর এক িেমররও ঘিসশ িময় পার হময়
ঘগমে এিিং আমামির সশক্ষােী, সশক্ষক এিিং কমনচারী—এিিং আমরা ঘ িি কসমউসর্টিমত ঘিিািার্
কসর—এই ভাইরামির সিরুমে লড়াইম িহায়তা করার জর্য অ্মর্ক সকেু কমরমে। ঘ মহতু আমরা
িিাই এমক অ্পরমক রক্ষা করার জর্য কমঠার পসররম করসে, উদ্ভাির্ী এমেলসিয়র পাি এিিং
অ্র্যার্য িরঞ্জাম আমামির সর্রাপমি আমরা িযসিগতভামি পুর্রায় শুরু করমত িহায়তা করমি, া

আমামির অ্েনর্ীসতর প্রতযািতন র্ ত্বরাসিত করমত এিিং আমরা োভাসিক িমময় সফমর আিমত িহায়তা
করমি।"
বর্উ ইয়কন বসটি ইউবর্ভাবসন টি (CUNY) এর বর্িন াহী ভাইস চোম্বেলর এিং বচফ অপাম্বরটিং
অবফসার স্টহক্টর িাবতস্তা িম্বলর্, "এমেলসিয়র পাি আমামির কসমউসর্টিমক টিকািার্ এিিং পরীক্ষার
ঘরক্ন াচাই করার একটি িুসিধাজর্ক উপায় প্রিার্ করমি, া CUNY-ঘক ঘেট সর্মিন সশকা
অ্র্ু ায়ী সর্রাপমি পুর্রায় ইমভন্ট শুরু করমত িহায়তা করমি। এই ঘেট অ্যাপটি একটি গুরুত্বপূণন
হাসতয়ার হমি ঘ মহতু আমামির রামের সর্রাপি পুর্রায় ঘখালা অ্িযাহত রময়মে এিিং আমরা সর্উ
ইয়কন ঘেমটর উদ্ভাির্ী িমেনমর্র জর্য কৃ তজ্ঞ।"
বর্উ ইয়কন ফরওয়ািন বরওম্বপবর্ং এর উপম্বদষ্টা স্টিাম্বিনর সহ-সভাপবত এিং এম্পায়ার স্টেট
স্টিম্বভলপম্বমন্ট স্টিািন অি বিম্বরক্টরস এর স্টচয়ারমোর্ বেম্বভর্ এম. স্টকাম্বহর্ িম্বলর্, "ঘ মহতু
আমরা একটি সর্রাপি এিিং স্মাটন অ্েননর্সতক পুর্রুোমরর পমে এসগময় চমলসে, এমেলসিয়র পাি
একটি অ্গ্রগামী র্তু র্ প্ল্াটফমন া সর্উ ইয়কন িািীমির তামির পেমন্দর কমনকামে সফমর ঘ মত
িহায়তা করমি। এই সর্রাপি, উদ্ভাির্ী এিিং িহমজ িযিহামরর প্র ুসি ঘেট জুমড় সর্উ ইয়মকন র
িাসিন্দা এিিং িযিিামক িমার্ভামি িমেনর্ করমি এিিং িমগ্র জাসতমক অ্র্ুিরণ করার জর্য একটি
িৃষ্টান্ত স্থ্াপর্ করমি।"
MTA-এর স্টচয়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা পোবিক স্টজ. স্টফাবয় িম্বলর্, "সর্উ ইয়কন িািী
এিিং প নটকগণ িমার্ভামি এই অ্ঞ্চল জুমড় কাজ এিিং িামাসজক অ্র্ুষ্ঠামর্ সফমর আিমত শুরু
কমরমে এিিং মহার্গর পসরিহর্ কতৃন পক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA) কখর্ই
তামির ঘিিা করার জর্য এমতা ঘিসশ প্রস্তুত হয়সর্। গত এক িের ধমর, আমামির িীরত্বপূণন
িামমর্র িাসরর কমীগণ শহমরর িীরত্বপূণন িামমর্র িাসরর কমীমির পসরিহমর্র জর্য সর্রলিভামি
কাজ কমরমে। আমরা আমামির িািওময়, িাি এিিং ােী ঘরলপমে সর্রাপত্তা এিিং পসরচ্ছন্নতা িজায়
ঘরমখসে। MTA সর্উ ইয়মকন াওয়ার িিমচময় ভামলা উপায় এিিং মহামারীর পর ধীমর ধীমর এিিং
সর্রাপমি জীিমর্ সফমর আিার কারমণ এই অ্ঞ্চমলর ঘিিা করমত ঘপমর আমরা গসিনত।"
গভর্নর কুওমমা িম্প্রসত সর্উ ইয়কন ফরওয়া্ন নাসপ্ ঘটে ঘপ্রাগ্রাম িম্প্রিারমণর ঘ াষণা সিময়মের্
িযিিা, কযাটার্ ইমভন্ট, ভিমির িামে ঘপশািারী ক্রীড়া ঘখলা এিিং ইমভন্ট, সশল্প এিিং সিমর্াির্
ঘভর্ুয সর্রাপমি পুর্রায় ঘখালা, ঘ খামর্ ্জর্ খামর্ক িাইট এখর্ ঘেটিযাপী ঘখালা আমে। এই
অ্র্র্য িরকাসর-ঘিিরকাসর অ্িংশীিাসরত্ব িসধনত অ্েননর্সতক সক্রয়াকলাপমক িমেনর্ করার জর্য
জর্িাধারমণর কামে েল্প িযময় দ্রুত পরীক্ষা আমরা িহজলভয কমর ঘতামল, কারণ ঘেট অ্েনর্ীসতর
ঘক্ষেগুসল পুর্রায় চালু করা অ্িযাহত ঘরমখমে। িকল অ্িংশগ্রহণকারী পরীক্ষা প্রিার্কারী ECLRS-এ
COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রসতমিির্ করমত প্রসতশ্রুসতিে, া এমেলসিয়র পামির িামে
একীভূ ত করমত প্রসতশ্রুসতিে। ঘপ্রাগ্রাম িম্পমকন আমরা জার্ুর্ এিিং একটি অ্যাপময়ন্টমমন্ট সর্ধনারণ
করুর্ এখামর্।
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