
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মোবিসর্ স্কযার গাম্বিন র্ এিং িারম্বেস সসন্টাম্বর এম্বেলবসযর পাস পরীক্ষা করার 
পাইলট সপ্রাগ্রাম স াষণা কম্বরম্বের্  

  
িারম্বেস সসন্টাম্বর ব্রুকবলর্ সর্টস সেলার সময পাইলম্বটর প্রাথবমক পর্নায সফল  

  
এম্বেলবসযর পাস 2 মার্ন  মোবিসর্ স্কযার গাম্বিন ম্বর্ বর্উ ইযকন  সরন্জাম্বসনর সেলার সময পরু্রায 

পরীক্ষা করা হম্বি  
  

প্রমাবণত হম্বল, বর্রাপদ প্রর্ুবি একজর্ িেবির টিকা িা সাম্প্রবতক সর্বতিার্ক COVID পরীক্ষা 
বর্বিত করম্বি; বথম্বযটার, সেবিযাম এিং অর্োর্ে িেিসাম্বক আরও দ্রুত পরু্রায েুলম্বত সাহার্ে 

করম্বি সর্ম্বহতু আম্বরা বর্উ ইযকন িাসীম্বদর টিকা সদওযা হম্বি  
  

IBM এর সাম্বথ অংেীদাবরম্বে ততবর  
  

এম্বেলবসযর পাম্বসর বির্েট এোম্বর্ পাওযা র্াম্বি  
  

উম্বদোগটি গভর্নম্বরর 2021 সাম্বলর সেট অফ দে সেট িিৃতায প্রথম স াষণা করা হয  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মযাডিসর্ স্কযার গামিন র্ এবং বারমেস সসন্টামরর ঘটর্ার সময 
এমেলডসযর পাস পরীক্ষা করার জর্য একটি পাইলট সরাগ্রাম সঘাষণা কমরমের্। গভর্নমরর 2021 
সামলর সেট অ্ফ দ্য সেট বকৃ্ততায রথম সঘাষণা করা হয এবং IBM-এর সামথ স ৌথভামব 
ডবকডিত, এমেলডসযর পাস একজর্ বযডক্তর টিকা বা সাম্প্রডতক সর্ডতবাচক COVID-19 পরীক্ষা 
ডর্ডিত করার জর্য একটি সগাপর্ীয তথয স্থার্ান্তমরর মাধ্যমম রমাডণত, ডর্রাপদ্ র ুডক্ত বযবহার 
করমব এবং ডর্উ ইযকন  সেমটর গাইিলাইর্ অ্র্ুসরণ কমর ডথমযটার, সেডিযাম এবং অ্র্যার্য 
বযবসামক আরও দ্রুত পুর্রায খুলমত সাহা য করমব। এই র্তুর্ র ুডক্ত 27 সফব্রুযাডর বারমেস 
সসন্টামর ব্রুকডলর্ সর্টমসর সখলার সময পাইলমটর রাথডমক প নাময সফলভামব পরীক্ষা করা হয। 2 
মাচন  মযাডিসর্ স্কযার গামিন মর্ ডর্উ ইযকন  সরঞ্জামসনর সখলা চলাকালীর্ সমময এটি ডিতীযবামরর মত 
পরীক্ষা করা হমব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/COVID-19_App.pdf


 

 

একটি সমাবাইল এযারলাইর্ সবাডিন ং পামসর মত, বযডক্তরা হয তামদ্র পাস ডরন্ট আউট করমত 
পারমবর্ অ্থবা এমেলডসযর পামসর "ওযামলট অ্যাপ" বযবহার কমর তামদ্র স্মাটন মফামর্ সংরক্ষণ 
করমত পারমবর্। রডতটি পামসর একটি ডর্রাপদ্ ডকউআর সকাি থাকমব,  া কামরা COVID স্বাস্থয 
অ্বস্থা ডর্ডিত করমত একটি সঙ্গী অ্যাপ বযবহার কমর স্কযার্ করমব। পাইলট সরাগ্রামমর ফলাফল 
অ্যাডিমকিমর্র মার্ বৃডি, ডবডর্মযামগর উপর ডরটার্ন সমবনাচ্চ এবং উন্নযমর্র সময সংরক্ষণ করমব, 
 া অ্যাপ সোমর  াওযার অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য অ্যাপল এবং Google এর কামে জমা সদ্ওযার আমগ 
বযবহার করা হমব।  
  
"সংক্রমমণর হার কডমময রাখা এবং আমামদ্র অ্থনর্ীডতমক ডর্রাপদ্, স্মাটন  উপাময পুর্রুজ্জীডবত করার 
পািাপাডি  ত দ্রুত সম্ভব ডর্উ ইযকন বাসীমদ্র টিকা সদ্ওযার জর্য আমরা  থাসাধ্য সচষ্টা 
করডে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " খর্ আমরা আমামদ্র অ্থনর্ীডতর ডবডভন্ন খামত ভাল্ব পুর্রায 
খুলমত শুরু কডর, আমরা ডর্মদ্ন ডিকা জাডর করডে  ামত বৃহত্তর সমামবমি অ্ংিগ্রহণকারী বযডক্তরা 
COVID এর জর্য সর্ডতবাচক পরীক্ষা কমর অ্থবা এই ভাইরামসর রাদ্ভুন াব এডামত তামদ্র টিকা 
সদ্ওযা হয। এমেলডসযর পাস একটি ডর্রাপদ্ এবং ডিমলাইর্ উপাময সভর্যু এবং সাইমট তথয সপমত 
একটি গুরুত্বপূণন ভূডমকা পালর্ করমব,  ার ফমল আমরা এই বযবসাগুমলা পরু্রায সখালার ডবষযটি 
দ্রুত করমত পারমবা  া আমামদ্রমক একটি র্তুর্ স্বাভাডবক অ্বস্থায সপৌৌঁোমর্ার জর্য এক ধ্াপ 
এডগময ডর্ময  ামব।"  
  
 ডদ্ও ডকেু বযবসা ক্ষমতা হ্রাস কমর অ্থবা তামদ্র কমীমদ্র বাডড সথমক কাজ কমর পডরচালর্া 
করমত সক্ষম হমযমে, আমরা অ্মর্মক, স মর্ ভক্তমদ্র উপডস্থডত সম্বডলত পারফডমনং আটন স এবং 
সখলাধ্ুলার ইমভন্ট স খামর্ বড, ঘর্ সমামবি হয, সসগুডল শুধ্ুমাত্র কম ার স্বাস্থয এবং ডর্রাপত্তা 
ডর্মদ্ন ডিকার অ্ধ্ীমর্ পরু্রায খুলমত সক্ষম হমযমে। স মহতু আমরা ডর্উ ইযকন বাসীমক টিকা সদ্ওযা 
হমে, এই কা নক্রমগুডলমক র্তুর্ জর্স্বাস্থয ডর্মদ্ন ডিকা অ্র্ু াযী পুর্রায শুরু করার অ্র্ুমডত সদ্ওযা 
হমব, এবং এই র্তুর্ সমাবাইল অ্যাপ এই সভর্ুযগুমলা পুর্রায সখালার বযবস্থা আমরা দ্রুত করমত 
সাহা য করমত পামর।  
  
10 সফব্রুযাডর গভর্নর কতৃন ক সঘাডষত রধ্ার্ সেডিযাম এবং এডরর্া পরু্রায সখালার ডর্মদ্ন ডিকার 
অ্ংি ডহমসমব, সভর্যুগুডলমক অ্বিযই ডর্ডিত করমত হমব স  অ্র্ুষ্ঠামর্র 72 ঘণ্টার মমধ্য সকল 
কমনচারী এবং দ্িনকমদ্র একটি সর্ডতবাচক COVID-19 PCR পরীক্ষা পাওযা ডর্ডিত করমত হমব। 
এই পাইলট সরাগ্রাম চলাকালীর্ সমময, পূবন ডর্ধ্নাডরত অ্ংিগ্রহণকারীমদ্র একটি উপমসট তামদ্র 
সাম্প্রডতক সর্ডতবাচক COVID-19 পরীক্ষা ডর্ডিত করমত পাস বযবহার করমত সক্ষম হমব এবং 
বারমেস সসন্টার এবং মযাডিসর্ স্কযার গামিন মর্র ইমভমন্ট রমবি করমত সক্ষম হমব।  
  
বযডক্তমক একটি সমেতাডযত ডিডজটাল স্মাটন মফার্ মাডর্বযাগ বা মুডিত রমাণপত্রাডদ্ বযবহার কমর 
তামদ্র বযডক্তগত স্বাস্থয তথয ডর্যন্ত্রণ বজায রাখার একটি ডর্রাপদ্,  াচাইম াগয এবং ডবশ্বস্ত উপায 
রদ্ার্ করমত িডক্তিালী সগাপর্ীযতা সুরক্ষা ডিডজটাল স্বাস্থয পাস সমাধ্ার্ জমুড বযবহৃত হমযমে। 
রমতযক অ্ংিগ্রহণকারী ডর্ধ্নারণ করমত পারমব স  তারা এটি বযবহার করমত চায ডকর্া - এবং 
 ডদ্ তাই হয, তাহমল তারা সকার্ উমেমিয বযবহার করমত চায - সবই তামদ্র অ্ন্তডর্নডহত বযডক্তগত 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen


 

 

তথয সিযার র্া কমর। বযবহারকারীর তথয সবসময সমূ্পণন সগাপর্ীয রাখা হয, এবং অ্ংিগ্রহণ 
সস্বোমসবী। ডকউআর সকাি সভর্ুযমক শুধ্ুমাত্র একটি পাস ববধ্ র্াডক অ্ববধ্ তা জার্ায।  
  
IBM পািবলক অোন্ড সফিাম্বরল মাম্বকন ম্বটর সজর্াম্বরল মোম্বর্জার বেভ লাম্বের্ িম্বলর্, "এই সমাধ্ার্ 
ডর্উ ইযকন  এবং অ্র্যার্য রাজযমক, একটি সর্ডতবাচক COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল বা টিকাকরমণর 
রমাণ সদ্খামর্ার জর্য একটি সহজ, ডর্রাপদ্ এবং সস্বোমসবী পিডত রদ্ার্ করমত পামর। উদ্ভাবর্িীল 
র ুডক্ত বযবহার কমর COVID-19 এর রডত সাডা ডদ্ময অ্ডধ্বাসী এবং সম্প্রদ্াযমক সাহা য করমত 
ডর্উ ইযকন  রাজযমক সমথনর্ করমত সপমর IBM গডবনত।"  
  
MSG সপাটন ম্বসর বর্িনাহী সর্যারমোর্ এিং MSG এন্টারম্বটইর্ম্বমম্বন্টর বর্িনাহী সর্যারমোর্ এিং 
প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া সজমস সিালার্ িম্বলর্, "আমরা এই গুরুত্বপূণন পাইলমটর বযাপামর রামের 
সামথ অ্ংিীদ্ার হমত সপমর আর্ডিত,  া আমরা আিা কডর ডর্উ ইযকন  ডসটিমক পুর্রায খুলমত 
আমরক ধ্াপ এডগময স মত সাহা য করমব।"  
  
BSE সলািাম্বলর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া জর্ অোিামবন্ড িম্বলর্, "আমরা এমেলডসযর পাস 
ডবকামির জর্য রামের রিংসা করডে,  া ডর্উ ইযকন বাসীমদ্র COVID-19 এর হাত সথমক সুরডক্ষত 
রাখার পািাপাডি তামদ্র দ্রুত সভর্যুমত ডফমর স মত সাহা য করমত পামর। বারমেস সসন্টার এবং 
সর্টস এই রমচষ্টায অ্ংিগ্রহণ করমত সপমর গডবনত।"  
  
এমেলডসযর পাস এবং এর সঙ্গী  াচাই অ্যাপ IBM এর ডিডজটাল সহল্থ পাস সমাধ্ামর্র উপর 
ডর্ডমনত এবং পরীক্ষার ফলাফল এবং টিকা সরকমিন র মত স্বাস্থয রমাণপত্রাডদ্  াচাই সডক্রয করার 
জর্য ডিজাইর্ করা হমযমে। ব্লকমচইর্ র ুডক্ত বযবহার কমর, বযডক্তরা তামদ্র স্মাটন মফামর্ একটি 
এর্ডক্রপ্ট করা ডিডজটাল ওযামলমটর মাধ্যমম অ্ন্তডর্নডহত বযডক্তগত তথয সিযার করা োডাই সস্বোয 
তামদ্র স্বাস্থয অ্বস্থা সিযার করমত পারমবর্। এই র ুডক্ত র্মর্ীয এবং সস্কল করার জর্য ডর্ডমনত, 
অ্র্যার্য রাজযমক স াগ দ্ার্ করার এবং মহামারী পরবতী বাস্তবতায একটি ডর্রাপদ্, ডবশ্বস্ত রূপান্তর 
লালর্-পালমর্ সাহা য করার সুম াগ কমর সদ্য।  
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