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এে#লিসয়র পাস স,েক.
এে#লিসয়র পাস কী?
এে#লিসয়র পাস COVID-19 4কা6দান বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর িনরাপদ, িডিজটাল 6মাণ 6দান কের।
বতH মােন িতন ধরেনর পাস আেছ:
• COVID-19 4কা6দান পাস (4কার চূ ড়াQ <ডাজ <দওয়ার পের 180 িদেনর জনU Vবধ, এই সমেয় এক4
নতু ন পাস পুনYZার করা <যেত পাের)
• COVID-19 PCR <ট_ পাস (পরী;ার পর তৃ তীয় িদন মধUরাত পযHQ Vবধ)
• COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস (পরী;ার সময় <থেক 6 ঘeার জনU Vবধ)
এক4 <মাবাইল এয়ারলাইন <বািডHং পােসর মেতা, িনউ ইয়কH বাসীরা তােদর hাটHেফােন িডিজটালভােব পাস সiয় করেত
পারেবন অথবা অংশlহণকারী বUবসা এবং <ভনুUেত উপnাপন করেত পারেবন।
বUবসা 6িতoান ও <ভনুUpিল <_েটর পুনরায় <খালার িনেদH িশকা <মেন চলার সুিবধার জনU এে#লিসয়র পাস বUবহার
করেত পাের।
এই সমেয়, পাসpিল <কবল মাr COVID-19 4কা6দান বা িনউ ইয়কH <_েট 6াs <নেগ4ভ পরী;ার ফলাফেলর জনU
পুনYZার করা <যেত পাের।
আিম িকভােব এে#লিসয়র পাস ব3বহার করব?
এে#লিসয়র পােস অংশlহণ <tuােসবী। আপিন যিদ অংশlহণ করেত চান, তাহেল আপিন অUাপল অUাপ <_ার বা
pগল <v <_ার <থেক এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUাপ (Excelsior Pass Wallet app) ডাউনেলাড করেত পােরন
এবং িনউ ইয়কH <_েট COVID-19 এর জনU পরী;া <নেগ4ভ করার পর বা 4কা <নওয়ার পর আপনার পাস
পুনYZার করেত িনেদH শাবলী অনুসরণ করেত পােরন।
অনUথায়, আপিন https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক আপনার পাস পুনYZার করেত পােরন।
ওেয়বসাইট <থেক, আপিন এক4 কাগেজ পাস ি6a করেত পােরন, আপনার পােসর এক4 ‹ীনশট িনেত পােরন অথবা
এ4 এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট <মাবাইল অUােপ সংর;ণ করেত পােরন অথবা এ4 আপনার অUাপল ওয়ােলট অUােপ
সংর;ণ করেত পােরন। 6ায়শ িজŒািসত 6ে•র “এক4 পাস পুনYZার” িবভােগ পাস পুনYZার স•েকH আেরা
িব‘ািরত তথU পাওয়া যােব।
অংশlহণকারী বUবসা এবং <ভনুU আপনার পাস Vবধ 6মাণ করেত এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ বUবহার করেব।
তারা আপনােক এক4 ফেটা আইিড উপnাপন করেত বলেব যােত আপনার নাম এবং আপনার জ“ তািরখ থােক যােত
6মাণ করা যায় <য আপিন <য পাস বUবহার করেছন তা আপনার।
6াsবয়’রা অ6াsবয়’েদর জনU পাস িনেত পাের।
আমার এে#লিসয়র পাস লাগেব 6কন?
এে#লিসয়র পাস িনউ ইয়েকH র বUবসার িনরাপদ পুনঃেখালা এবং 6কাশU nােন িফের আসার 6েচ•ার অংশ।

এে#লিসয়র পাস COVID-19 4কা6দান বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর 6মাণ <দখােনার জনU এক4 িবনামূেলU, –ত
এবং িনরাপদ উপায় এবং অেনক সতকH তা, <যমন- মা’ পরা এবং ;মতা সীমাবZতার এক4 যা 6াক-মহামারী
কাযHকলােপ িফের আসার গিত —রাি˜ত করার জনU nাপন করা হেয়েছ।
িকভােব এক8 পাস 9তির হয়?
আপনার পাস আপনার COVID-19 4কাlহণ বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর িডিজটাল 6মাণ িহেসেব কাজ কের এবং
এবং সুরি;ত িনউ ইয়কH <_ট ও িনউ ইয়কH িস4র 4কা6দান ও COVID-19 <টি_ং <ডটােবেস আপনার
সরবরাহকারী বা লUাবেরটির কতৃH ক সরবরাহ করা <ডটার িভি™েত Vতির হয়।
িকছু 6িতoান <যpিল িনউ ইয়কH <_েটর িনয়šক কতৃH পে;র অধীেন <নই (<যমন- <ফডােরল 6িতoান, িনউ ইয়কH
<_েটর বাইের 6থম <দশ ও এখিতয়ার) এই িসে_মpিলেত িরেপাটH নাও করেত পাের, যা এই সমেয় এক4 পাস লভU
করেত পাের না।
আমােক িক এে#লিসয়র পাস ব3বহার করেত হেব?
না। এে#লিসয়র পােস অংশlহণ <tuােসবী। যিদও, এে#লিসয়র পাস এক4 িবনামূেলU, –ত এবং িনরাপদ উপায়
আপনার COVID-19 4কা6দান বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফল বUবসায়ীেদর কােছ উপnাপন করার জনU যা <_ট
পুনরায় <খালার িনেদH িশকা বা অনUানU উে›েশUর অংশ িহেসেব 6েয়াজন হেত পাের।
এে#লিসয়র পাস ব3বহার করেত কত খরচ হয়?
এে#লিসয়র পাস িবনামূেলU পাওয়া যায়।

এে#লিসয়র পাস ব0বহার
=াট?েফান বা ইBারেনট অ3াে#স ছাড়া িনউ ইয়ক?বাসীরা িকভােব 8কাGদান বা পরীIার 6নেগ8ভ ফলাফেলর
Gমাণ Gদান করেত পাের?
এে#লিসয়র পােস অংশlহণ <tuায় এবং এক4 hাটHেফােন 6েবশািধকার িনিবHেশেষ সকল িনউ ইয়কH বাসীেদর অQভুH •
করার জনU িডজাইন করা হেয়েছ। আপিন সহেজই https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইেটর মাধUেম
এক4 কাগেজর পাস ি6a করেত পােরন।
িনউ ইয়কH বাসীরা সরাসির <কােনা বUবসা বা <ভনুUেত COVID-19 4কা6দান বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর িবকž
6মাণ <দখােত পােরন, <যমন- অনU <মাবাইল অUািvেকশন বা কাগেজর ফরম।
অংশMহণকারী ব3বসায় এে#লিসয়র পাস ব3বহার করার সময় আিম কী আশা করেত পাির?
আপিন যখন এে#লিসয়র পাস lহণ কের এমন <কােনা বUবসা বা <ভনুU পিরদশHন কেরন, আপনার পাস Vবধ তা
িনিŸত করেত এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ বUবহার কের আপনার পােসর িকউআর <কাড ’Uান করা হেব। 18+
বছর বয়সী 6াsবয়’েদর জনU, 6িত4 অননU পােসর পাশাপািশ নাম এবং জ“ তািরেখর সােথ এক4 মUািচং ফেটা
আইিড উপnাপন করা আবশUক। 6াsবয়’রা অ6াsবয়’েদর জনU পাস িনেত পাের।
একবার আপিন এবং আপনার দল এক4 6িতoােন 6েবশ করেল, অনুlহ কের সামািজক দূর—, মা’ পরা এবং হােতর
পিরu¡তা স•েকH <_ট এবং CDC িনেদH িশকা অনুসরণ করার কথা মেন রাখেবন।
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আিম িকভােব আমার পাস উপNাপন করব?
আপিন এক4 ‹ীনশট, এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUাপ বা অUাপল ওয়ােলট অUােপর মাধUেম আপনার hাটHেফােন
আপনার পাস উপnাপন করেত পােরন। আপিন এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক এক4 কাগেজর পাস ি6a করেত
পােরন এবং ি6a করা সং’রণ উপnাপন করেত পােরন।
আিম িক একািধক জায়গায় এক8 পাস ব3বহার করেত পাির?
হUাঁ। আপনার পাস যতিদন এ4 সি£য় থাকেব ততিদন বUবহার করা যােব, যতেবিশ জায়গায় আপিন চান। একবার
পােসর <ময়াদ <শষ হেয় <গেল, অংশlহণকারী বUবসা বা <ভনুUেত তা আর lহণ করা হেব না।
এক4 পাস <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, আপনােক এক4 নতু ন পাস পুনYZােরর 6েয়াজনীয়তা অনুসরণ করেত হেব,
যােত অিতির• পরী;া অQভুH • হেত পাের।
আিম 6কন কাগেজর পােসর বদেল এে#লিসয়র পাস ওয়ােলেট পাস ব3বহার করেবা?
আপনার এে#লিসয়র পাস ওয়ােলেট এক4 পাস <যাগ করেল আপিন বUবসা বা <ভনুUেত 6েবেশর সময় আপনার
hাটHেফােন –ত এবং সহেজই এ4 পুনYZার করেত পারেবন। যিদও, আপিন আপনার পাস ‹ীনশট করেত পােরন,
আপনার অUাপল ওয়ােলেট এ4 <সভ করেত পােরন অথবা এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক ি6a করেত পােরন এবং
বUবসা বা <ভনুUেত <সই বা‘ব কিপ <দখােত পােরন।
আিম িক একই িডভাইেস একািধক ব3িSর জন3 পাস 6দখােত পাির?
হUাঁ, 6াsবয়’ এবং অ6াsবয়’েদর জনU একািধক পাস একই িডভাইেস সংর;ণ করা <যেত পাের। 18+ বছর বয়সী
6াsবয়’েদর জনU, 6িত4 অননU পােসর পাশাপািশ নাম এবং জ“ তািরেখর সােথ এক4 মUািচং ফেটা আইিড
উপnাপন করা আবশUক। 6াsবয়’রা অ6াsবয়’েদর জনU পাস িনেত পাের।
আিম িক একই িডভাইেস একািধক ধরেনর পাস 6দখােত পাির?
হUাঁ। আপিন একই িডভাইেস িন¤িলিখত <যেকােনা এক4 পাস 6কার সংর;ণ বা <দখােত পােরন:
• COVID-19 4কা6দান পাস
• COVID-19 PCR <ট_ পাস
• COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস
কতিদন আমার পাস ব3বহার করেত হেব? এটার িক 6ময়াদ 6শষ হেব?
পাস িতন ধরেনর <যpিলর <ময়ােদর িবিভ¡ সময়সীমা আেছ।
COVID-19 4কা6দান পাস 4কার চূ ড়াQ <ডাজ <দওয়ার পর 180 িদেনর জনU িদেনর জনU Vবধ। পােসর <ময়াদ <শষ
হওয়ার পর, আপিন https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত
পােরন।
COVID-19 PCR <ট_ পাস আপনার পরী;ার পর তৃ তীয় িদন মধUরাত পযHQ Vবধ। আপনার COVID-19 PCR
<ট_ পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত এক4 নতু ন পরী;া 6েয়াজন।
COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস আপনার পরী;ার পর 6 ঘeার জনU Vবধ। আপনার COVID-19 এিaেজন <ট_
পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, এক4 নতু ন পাস পুনYZােরর জনU এক4 নতু ন পরী;া 6েয়াজন।
আমার পােসর 6ময়াদ উUীণ? হেয় 6গেছ। আিম িক আেরকটা 6পেত পাির?
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COVID-19 এক4 অতUQ সং£ামক <রাগ। িনউ ইয়েকH COVID-19 সং£মেণর চলমান উপিnিতর কথা মাথায় <রেখ,
পাস সবার tাnU র;ার জনU সামিয়কভােব Vবধ। এক4 পাস <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, আপনােক এক4 নতু ন পাস
পুনYZােরর 6েয়াজনীয়তা অনুসরণ করেত হেব।
COVID-19 4কা6দান পাস 4কার চূ ড়াQ <ডাজ <দওয়ার পর 180 িদেনর জনU িদেনর জনU Vবধ। পােসর <ময়াদ <শষ
হওয়ার পর, আপিন https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত
পােরন।
COVID-19 PCR <ট_ পাস আপনার পরী;ার পর তৃ তীয় িদন মধUরাত পযHQ Vবধ। আপনার COVID-19 PCR
<ট_ পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত এক4 নতু ন পরী;া 6েয়াজন।
COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস আপনার পরী;ার পর 6 ঘeার জনU Vবধ। আপনার COVID-19 এিaেজন <ট_
পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, এক4 নতু ন পাস পুনYZােরর জনU এক4 নতু ন পরী;া 6েয়াজন।
আমার পাস Gদশ? েনর জন3 আমার িক 6কােনা =াট?েফান লাগেব?
না। আপিন https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক এক4 কাগেজর পাস ি6a করেত পােরন।
আিম িক িনউ ইয়ক? ছাড়া অন3 6Wেট এে#লিসয়র পাস ব3বহার করেত পাির?
বতH মােন, এে#লিসয়র পাস ¥ধুমাr িনউ ইয়েকH গৃহীত হয়।

এক2 পাস পুন56ার করা
আমার পাস পুনYZােরর জন3 আমােক কী তথ3 িদেত হেব?
আপনার পাস পুনYZার করেত, আপনােক আপনার নােমর 6থম ও <শষ অংশ, জ“ তািরখ এবং িজপ <কাড সহ
<মৗিলক বUি•গত তথU 6দান করেত হেব। এছাড়াও আপনােক িতন4 "চUােল¨ 6•" িদেয় আপনার পিরচয় যাচাই
করেত হেব যার উ™র আপনার কােছ অননU। যখনই আপিন এক4 পাস পুনYZার করেবন তখন আপনােক এই তথU
6েবশ করােত হেব।
আমার নাবালক স\ান আেছ। তােদর িক পাস লাগেব? তারা িকভােব পাস 6পেত পাের?
যারা িনউ ইয়কH <_েট COVID-19 4কা6দান অথবা পরী;ায় <নেগ4ভ ফলাফল <পেয়েছন, িতিন িশ¥সহ পাস
পাওয়ার <যাগU। বাবা-মা চাইেল তােদর সQানেদর প; <থেক পাস পুনYZার এবং সiয় করেত পােরন।
পাস 6পেত আমােক িক এক8 =াট?েফান অ3াপ ইনWল করেত হেব?
এে#লিসয়র পােস অংশlহণ <tuােসবী। যখন এক4 hাটHেফান অUাপ লভU, আপনার পাস পুনYZার এবং বUবহার
করেত এ4র 6েয়াজন <নই।
আপিন যিদ অংশlহণ করেত চান, আপিন https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক আপনার পাস
পুনYZার করেত পােরন। ওেয়বসাইট <থেক, আপিন এক4 কাগেজর পাস ি6a করেত পােরন, আপনার পােসর এক4
‹ীনশট িনেত পােরন অথবা এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট <মাবাইল অUােপ আপনার পাস সংর;ণ করেত পােরন অথবা
আপনার অUাপল ওয়ােলট অUােপ আপনার পাস সংর;ণ করেত পােরন।

4

আিম যিদ িনউ ইয়েক?র বািস^া না হই তাহেল আিম িক পাস 6পেত পাির?
পাস পুনYZােরর জনU আপনােক িনউ ইয়েকH র বািস©া হেত হেব না, যাইেহাক, আপনােক অবশUই িনউ ইয়কH <_েট
COVID-19 4কা6দান বা পরী;ায় <নেগ4ভ ফলাফল <পেত হেব।
িনউ ইয়েক?র বাইেরর 6কােনা 6Wট, অ`ল, 6দশ বা 6ফডােরল এখিতয়াের যিদ আিম পরীIা কের থািক বা সaূণ?
8কা িনেয় থািক তেব আিম িক পাস 6পেত পাির?
বতH মােন, পাস পুনYZােরর <যাগU হেত আপনােক অবশUই িনউ ইয়কH <_েট এক4 COVID-19 4কা6দান বা পরী;ায়
<নেগ4ভ ফলাফল <পেত হেব।
আপনার পাস4 <_ট 4কা6দান ও COVID-19 পরী;ার <ডটােবসpিলর লভU তেথUর উপর িভি™ কের Vতির হয়।
িকছু 6িতoান <যpিল িনউ ইয়কH <_েটর িনয়šক কতৃH পে;র অধীেন <নই (েযমন- <ফডােরল 6িতoান, িনউ ইয়কH
<_েটর বাইের 6থম <দশ ও এখিতয়ার) এই িসে_মpিলেত িরেপাটH নাও করেত পাের, যা এই সমেয় এক4 পাস লভU
করেত পাের না।
যিদ আপিন িনউ ইয়কH <_েটর বাইের পরী;া বা স•ূণH 4কা lহণ কের থােকন, আপিন সবসময় COVID-19
4কা6দান বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর িবকž 6মাণ বা অনU <কােনা <মাবাইল অUািvেকশন বা কাগেজর ফরেমর
মেতা সরাসির বUবসায় বা <ভনুUেত 6দশHন করেত পােরন।
পাস পুনYZােরর জন3 পরীIা এবং/অথবা 8কাকরেণর Gেয়াজনীয়তা কী?
আপিন যিদ গত 10 িদেন COVID-19 এর পরী;ায় পিজ4ভ না হেয় থােকন তাহেল আপিন এক4 পাস পুনYZার
করেত পােরন এবং
• আপনােক িনউ ইয়কH <_েট স•ূণভ
H ােব 4কা <দওয়া হেয়েছ এবং আপনার চূ ড়াQ শেটর পর <থেক 15 িদন বা
তার <বিশ সময় হেয়েছ অথবা
• গত 3 িদেন িনউ ইয়কH <_েট আপনার PCR পরী;া করা হেয়েছ এবং এর ফলাফল <নেগ4ভ িছল অথবা
• গত 6 ঘeায় িনউ ইয়কH <_েট আপনার এক4 এিaেজন পরী;া করা হেয়েছ এবং এর ফলাফল <নেগ4ভ
িছল।
এক4 COVID-19 4কা6দান পাস পুনYZার করেত, আপিন <য 4কা <পেয়েছন তা অবশUই FDA কতৃH ক অনুেমািদত
হেত হেব, যার মেধU রেয়েছ ফাইজার-বােয়াএনেটক, মডানHা এবং জনসন অUা® জনসন/জUানেসন। COVID-19
4কা6দান পাস 4কার চূ ড়াQ <ডাজ <দওয়ার 15 িদন পর উZার করা <যেত পাের। ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডানHা
4কার জনU 3-4 সsােহর বUবধােন দু4 <ডাজ 6েয়াজন এবং জনসন অUা® জনসন/জUানেসন 4কার জনU এক <ডাজ
6েয়াজন। আপিন যিদ আপনার চূ ড়াQ 4কা6দান <ডােজর 15 িদন পর আপনার COVID-19 4কা6দান পাস পুনYZার
করেত না পােরন, অনুlহ কের িনিŸত কYন <য আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার ভUাকিসন
ড°েমেaশেনর আপনার নাম ও <ডটার সােথ িমল আেছ এবং পের আবার <চ•া কYন।
COVID-19 PCR <ট_ পাস এবং COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস সাধারণত আপনার সরবরাহকারী বা লUাব <থেক
আপনার পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফল পাওয়ার কেয়ক ঘeার মেধU পাওয়া যায়। আপিন যিদ আপনার COVID-19 PCR
<ট_ পাস বা আপনার COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস পুনYZার করেত না পােরন, অনুlহ কের িনিŸত কYন <য
আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার ভUাকিসন ড°েমেaশেনর আপনার নাম ও <ডটার সােথ িমল আেছ এবং
পের আবার <চ•া কYন।
আিম যিদ PCR পরীIা কের থািক তাহেল আিম িক পাস পুনYZার করেত পাির?
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হUাঁ, যিদ আপনার PCR পরী;া িনউ ইয়েকH পিরচািলত হয়, আপনার পাস পুনYZােরর 6েচ•ার 3 িদেনর মেধU করা
হেয় থােক এবং আপনার ফলাফল <নেগ4ভ হয়।
আপনার সরবরাহকারী বা লUাব <থেক আপনার পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফল পাওয়ার কেয়ক ঘeার মেধU পাস পাওয়া
যায়। আপিন যিদ আপনার পরী;ার ফলাফল পাওয়ার পর আপনার COVID-19 PCR <ট_ পাস পুনYZার করেত না
পােরন, অনুlহ কের িনিŸত কYন <য আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার ভUাকিসন ড°েমেaশেনর আপনার
নাম ও <ডটার সােথ িমল আেছ এবং পের আবার <চ•া কYন।
আিম িক একটা পাস উZার করেত পাির যিদ আিম এিBেজন 6টW কির?
হUাঁ, যিদ আপনার এিaেজন পরী;া িনউ ইয়েকH পিরচািলত হয়, আপনার পাস পুনYZােরর 6েচ•ার 6 ঘeার মেধU
করা হেয় থােক এবং আপনার ফলাফল <নেগ4ভ হয়।
আপনার সরবরাহকারী বা লUাব <থেক আপনার পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফল পাওয়ার কেয়ক ঘeার মেধU পাস পাওয়া
যায়। আপিন যিদ আপনার পরী;ার ফলাফল পাওয়ার পর আপনার COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস পুনYZার করেত
না পােরন, অনুlহ কের িনিŸত কYন <য আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার ভUাকিসন ড°েমেaশেনর
আপনার নাম ও <ডটার সােথ িমল আেছ এবং পের আবার <চ•া কYন।
যিদ আিম COVID-19 ভ3াকিসন 6পেয় থািক তাহেল আিম িক পাস পুনYZার করেত পাির?
হUাঁ, আপিন যিদ FDA অনুেমািদত COVID-19 4কার সকল 6েয়াজনীয় <ডাজ <পেয় থােকন এবং আপনার 4কা িনউ
ইয়কH <_েট স•¡ হয়।
আপনার COVID-19 4কা6দােনর পাস আপনার চূ ড়াQ <ডােজর 15 িদন পের আপনার জনU লভU হেব এবং 4কার
চূ ড়াQ <ডাজ <দওয়ার পের 180 িদেনর জনU Vবধ। পােসর <ময়াদ <শষ হওয়ার পর, আপিন https://epass.ny.gov এ
এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত পােরন।
আপিন যিদ আপনার চূ ড়াQ 4কা6দান <ডােজর 15 িদন পর আপনার COVID-19 4কা6দান পাস পুনYZার করেত না
পােরন, অনুlহ কের িনিŸত কYন <য আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার ভUাকিসন ড°েমেaশেনর আপনার
নাম ও <ডটার সােথ িমল আেছ এবং পের আবার <চ•া কYন।

নীিতমালা
PCR পরীIা এবং এিBেজন পরীIার মেধ3 পাথ? ক3 কী?
ফু ড অUা® ±াগ অUাডিমিনে²শন (FDA) অনুসাের, PCR পরী;া হেu আণিবক পরী;া যা ভাইরােসর <জেন4ক
উপাদান শনা• কের এবং এিaেজন পরী;া ভাইরাস <থেক িনিদH • <6া4ন শনা• কের। FDA এর কেরানাভাইরাস
িডিজজ 2019 <টি_ং <বিসকস এ পরী;া স•েকH আেরা পড়ুন।
আমােক কী ধরেনর পরীIা করেত হেব?
COVID-19 PCR পরী;া এবং COVID-19 এিaেজন উভয় পরী;ার জনU পাস উZার করা <যেত পাের; যিদও,
4কা6দান এবং/অথবা পরী;ার 6েয়াজনীয়তা আপনার পিরকžনা করা বUবসা বা nােনর উপর িভি™ কের পিরবিতH ত
হেত পাের।
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এটা সুপািরশ করা হয় <য িনিদH • এিµ 6েয়াজনীয়তা বুঝেত আপিন <য বUবসা বা <ভনুU পিরদশHন করেত চান তার
সােথ <যাগােযাগ কYন। সাধারণ, িশž িভি™ক পুনরায় <খালার িনেদH িশকা https://forward.ny.gov/ এ পাওয়া যােব।
আিম 6কাথায় পরীIা করােত পাির?
আপিন https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you পিরদশHন কের আপনার কাছাকািছ এক4
পরী;া <ক» পােবন। আপনার যিদ পরী;ার <যাগUতা বা 6েবশািধকার িনেয় 6• থােক, তাহেল আপনােক িনউ ইয়কH
<_ট COVID-19 হটলাইেন 1-888-364-3065 ন¼ের <ফান করেত হেব অথবা
https://covid19screening.health.ny.gov এ িভিজট করেত হেব।
আিম িক আমার পাস অন3 কােরা কােছ হnা\র করেত পাির?
না। আপনার পাস আপনার পরী;া বা 4কা6দােনর ইিতহােসর জনU িনিদH • এবং অনU কােরা কােছ nানাQর করা যােব
না। যখন আপিন এক4 পাস বUবহার কেরন, আপনােক ফেটা আইিড <দখােত হেব যা আপনার নাম এবং জ“ তািরখ
ধারণ কের যা 6মাণ কের <য আপিন পােসর মািলক িকনা।
আিম িক পাস ব3বহার না কের আমার পরীIার ফলাফল িGB আউট করেত পাির?
হUাঁ। আপিন যিদ চান, আপিন আপনার <6াভাইডার বা লUাব <থেক এক4 লUাব িরেপাটH পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর
6মাণ িহেসেব বUবহার করেত পােরন।
আিম যিদ 6কােনা অনুoােনর 8িকট িকেন থািক তাহেল আিম িক টাকা 6ফরত 6পেত পাির, যিদ আমার পাস 9বধ না
হয়?
আপিন <য বUবসা বা <ভনুUেত যােuন তার জনU অথH <ফরত নীিত অননU। এটা সুপািরশ করা হয় <য আপিন তােদর
<ফরত পিলিস স•েকH সরাসির বUবসা বা <ভনুUর সােথ পরামশH করেত পােরন।

িনরাপ:া এবং <গাপনীয়তা
আমার 6ডটা িক ব3িSগত এবং িনরাপদ?
আপনার <ডটা বUি•গত, িনরাপদ এবং ¥ধুমাr আপনার পাস পুনYZার করেত বUব½ত হয়। COVID-19 4কাকরণ
বা পরী;ার ফলাফল Vবধ করার একমাr উে›শU ছাড়া আপনার বUি•গত <ডটা িব£য় বা িবপণেনর উে›েশU বUবহার
করা হেব না।
এে#লিসয়র পাস আপনােক আপনার বUি•গত <ডটার িনয়šণ বজায় রাখেত এবং এমনভােব <শয়ার করার ;মতা <দয়
যা িনরাপদ, যাচাইেযাগU এবং িব¾‘। আপনার পাস ি£ে¿াlািফক tা;র ধারণ কের যা িনিŸত কের <য এ4 আসল
এবং <কােনা ডাটা-েট•ািরং ঘেটিন।
আপিন যিদ এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUাপ বUবহার করেত পছ© কেরন, <সে;েr ¥ধুমাr আপনার <সভ করা
পাসpিল আপনার <মাবাইল িডভাইেস সংর;ণ করা হেব। আপিন <যেকােনা সময় পাস মুেছ <ফলেত পােরন।
আমার বUি•গত tাnU তথU িক আমার <ফােন অথবা এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUােপ সংর;ণ করা হেব?
আপিন যিদ এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUাপ বUবহার করেত পছ© কেরন, তাহেল আপনার িডভাইেস <কােনা বUি•গত
tাnU তথU সংরি;ত করা হয় না। আপনার পােস সংরি;ত একমাr বUি•গত শনা•করণ তথU হল আপনার নােমর
6থম ও <শষ অংশ এবং জ“ তািরখ। আপিন <যেকােনা সময় পাস মুেছ <ফলেত পােরন।
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আপনার পিরচয় যাচাই করেত বUব½ত "চUােল¨ 6ে•র" উ™র সংর;ণ করা হেব না, তাই আপিন 6িতবার এক4
নতু ন পাস পুনYZার করার সময় আপনার পিরচয় যাচাই করেত হেব।
যখন আপনার পাস ’Uান করা হয়, এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ পােসর ধরন এবং ’Uােনর ফলাফল স•েকH
িবেÁষণ সংlহ কের। পাস <থেক <কােনা বUি•গত তথU সংlহ বা সংর;ণ করা হয় না।
এে#লিসয়র পাস 6কান 6কান pাN3 তথ3 এে#স করেত পাের?
যখন আপিন িনউ ইয়কH <_েট COVID-19 4কা6দান বা পরী;া পান, tাnU িবভাগ আপনার 4কা 6দানকারী,
সরবরাহকারী বা লUাব <থেক আপনার <রকেডHর এক4 কিপ পায়। আপনার 6দ™ তথU বUবহার কের, এে#লিসয়র পাস
আপনার COVID-19 4কাকরণ বা <নেগ4ভ COVID-19 পরী;ার ফলাফেলর জনU tাnU িবভােগর <রকডH অনুসÂান
কের এবং তারপর আপনার নাম, জ“ তািরখ, পাস টাইপ এবং পােসর <ময়াদ উ™ীেণHর তািরখসহ এক4 পাস 6দান
কের। অনU <কােনা তেথUর অUাে#স বা সংরি;ত <নই।
এে#লিসয়র পাস িক তথ3 সংMহ বা স`য় কের?
আপিন যিদ এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUাপ বUবহার করেত পছ© কেরন, <সে;েr ¥ধুমাr আপনার <সভ করা
পাসpিল আপনার <মাবাইল িডভাইেস সংর;ণ করা হেব। সংরি;ত পাস আপনার নাম, জ“ তািরখ, পাস টাইপ এবং
পােসর <ময়াদ উ™ীেণHর তািরখ ধারণ কের। আপিন <যেকােনা সময় পাস মুেছ <ফলেত পােরন।
আপনার পিরচয় যাচাই করেত বUব½ত "চUােল¨ 6ে•র" উ™র সংর;ণ করা হেব না, তাই আপিন 6িতবার এক4
নতু ন পাস পুনYZার করার সময় আপনার পিরচয় যাচাই করেত হেব।
যখন আপনার পাস ’Uান করা হয়, এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ পােসর ধরন এবং ’Uােনর ফলাফল স•েকH
িবেÁষণ সংlহ কের। পাস <থেক <কােনা বUি•গত তথU সংlহ বা সংর;ণ করা হয় না।
এে#লিসয়র পাস ওেপন 6সাস? নািক ওেপন 6সাস? GযুিSেত িনিম? ত?
না। এে#লিসয়র পাস ওেপন <সাসH নয় বা এ4 ওেপন <সাসH 6যুি•র উপর িনিমHত নয়। যাইেহাক, এে#লিসয়র পাস
চারপােশর উ“ু• মােনর উপর িনিমHত। এ4 এক4 pY—পূণH পাথHকU। ওেপন <সাসH বলেত এমন সফটওয়Uারেক <বাঝায়
যার <সাসH <কাড বUবহার, পিরবিতH ত বা 6সািরত করার জনU অবােধ লভU থােক। এে#লিসয়র পাস <কাডেবস
বUি•গত ও <কােনা বািহUক <ডেভলপারেদর জনU লভU নয়। ওেপন _Uা®াডHpিল <সই <Ãিসিফেকশনpিলেক িনেদH শ কের
যা বণHনা কের <য িকভােব সফটওয়Uােরর এক4 অংশ অনUানU অUািvেকশন বা িসে_েমর সােথ ইaােরÄ কের।
এে#লিসয়র পাস4 অনUানU 4কা বা <ট_ পােসর সােথ ভিবষUেতর সাম¨সUতা িনিŸত করার জনU উ“ু• মান িদেয়
িনিমHত।
এে#লিসয়র পাস িক আমার অবNান q3াক কের?
না। এে#লিসয়র পাস আপনার অবnান ÅUাক কের না।
আমার পাস r3ান করার সময় ব3বসায়ীরা িক ব3িSগত তথ3 6দখেত পায়?
আপনার পাস ’Uান করার সময় বUবসা বা <ভনুU একমাr <য তথU <দখেত পাের তা হেলা আপনার নাম, জ“ তািরখ,
পােসর ধরন এবং পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার তািরখ। উপরÆ, এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ এক4 বUবসা বা
<ভনুUেক জানােত <দয় আপনার পাস Vবধ িকনা।
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এক4 Vবধ পাস িনেদH শ কের <য আপনােক হয় COVID-19 এর িবYেZ স•ূণভ
H ােব 4কা <দওয়া হেয়েছ অথবা
আপনার সাÇিতক <নেগ4ভ COVID-19 পরী;া হেয়েছ। এক4 অকাযHকর বা <ময়াদউ™ীণH পাস এক4 ইিÈত নয় <য
আপনার COVID-19 আেছ।
যারা আমার পাস r3ান কের তারা িক আমার ব3িSগত তথ3 সংMহ বা সংরIণ করেত পারেব?
না। এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ4 আপনার তথU ডাউনেলাড বা সংর;ণ কের না, তাই আপিন যিদ <কােনা
অংশlহণকারী বUবসা বা <ভনুU <থেক চেল িগেয় আবার িফের যান তাহেল আপনার পাস আবার ’Uান করেত হেব।
আিম িকভােব িনিsত করেত পাির 6য আর 6কউ আমার পাস ব3বহার কের না?
আপনার পাস ¥ধুমাr আপনার নাম, জ“ তািরখ, িজপ <কাড, <ফান ন¼র এবং আপনার অননU "চUােল¨ 6ে•র"
সÉক উ™র <জেন পুনYZার করা যােব। বUবসা বা <ভনুU এক4 ফেটা আইিডর সােথ পােসর নাম এবং জ“ তািরখ
সম˜য় কের 6েতUক পাস <হাÊােরর পিরচয় যাচাই করেব।
যিদ আিম এক8 পরীIার পিজ8ভ ফলাফেলর পর পাস পুনYZােরর 6চtা কির তাহেল িক 6Wট বা Nানীয়
ব3বসায়ীেদর জানােনা হেব?
না। এে#লিসয়র পাস আপনার <ডটা কােরা সােথ <শয়ার কের না এবং আপিন যিদ এক4 পরী;ার পিজ4ভ ফলাফল
পান তাহেল এক4 পাস পুনYZার করা যােব না।
আিম িক এই অ3াপ8 ব3বহার কের 6দখেত পাির 6য অন3 কাউেক পুেরাপুির 8কা 6দওয়া হেয়েছ নািক পরীIা
6নেগ8ভ ফল লাভ কেরেছন?
না। এে#লিসয়র পাস ¥ধুমাr বUি•গত বUবহােরর উে›েশU করা হয়।
এে#লিসয়র পাস 6গাপনীয়তা নীিতমালা আিম 6কাথায় পড়েত পাির?
আপিন https://epass.ny.gov/privacy এ এে#লিসয়র পাস <গাপনীয়তা নীিতমালা <দখেত পােরন।

>যুি@গত সহায়তা
এে#লিসয়র পাস অ3ািuেকশন ব3বহােরর 6মৗিলক Gেয়াজনীয়তা কী?
এে#লিসয়র পাস ’Uানার iOS 13.0+ বা অUাÌেয়ড 7.0+ চলমান hাটHেফান ও টUাবেলেটর সােথ সাম¨সUপূণ।
H
যিদ পছ© করা হয়, িনউ ইয়কH বাসীরা এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট এর মাধUেম তােদর পাস অUাে#স করেত পাের
এবং এক4 কাগেজর কিপ ি6a করেত পাের।
এে#লিসয়র পাস িক একািধক ভাষায় পাওয়া যায় অথবা যােদর wবণ শিS বা দৃিtশিSর দুব?লতা থাকেত পাের
তােদর জন3 পাওয়া যায়?
ইংেরিজ এবং ÃUািনশ ভাষায় 6াথিমক ভােব চালু হওয়ার পর, এই অUাপস ঐিতহUবাহী চীনা, রািশয়ান, হাইিত-<£ওল,
<কািরয়ান এবং বাংলা সহ একািধক ভাষায় পাওয়া যােব। যােদর Ïবণ বা দৃি•শি•র দুবHলতা আেছ তােদর জনU এ4
বUবহার করা সহজ িকনা তা িনিŸত করার জনU অUািvেকশন4 পুÐানুপুÐভােব অUাে#সেযাগUতা পরী;ার মাধUেম <গেছ।
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আিম যিদ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট বা এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অ3াপ ব3বহার করেত না পাির তাহেল আিম
কী করব?
আপনার যিদ <কােনা সমসUা হয়, অনুlহ কের আমােদর একজন সহায়ক, ধােপ ধােপ িনেদH শনামূলক গাইেডর সােথ
পরামশH কYন:
• এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট
• iOS এর জনU এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট
• অUাÌেয়েডর জনU এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট
আপিন যিদ এখনও আপনার সমসUার সমাধান করেত অ;ম থােকন, আপিন সবসময় আপনার COVID-19 4কা6দান
বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর এক4 িবকž ফরম বUবহার করেত পােরন।
আিম িকভােব এে#লিসয়র পাস অ3াে#স এবং ডাউনেলাড করব?
এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUােপর মাধUেম অথবা https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইেটর মাধUেম
পাস অUাে#স করা যােব। এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অUাপ অUাপল অUাপ <_ার এবং pগল <v <_ার <থেক িবনামূেলU
ডাউনেলাড করা যােব।
অংশlহণকারী বUবসায়ীরা অUাপল অUাপ <_ার বা pগল <v <_ার <থেক িবনামূেলU এে#লিসয়র পাস ’Uানার অUাপ
ডাউনেলাড করেত পােরন।
যিদ আমার PCR বা এিBেজন পরীIার ফলাফল না পাওয়া যায় তাহেল আিম কী করব?
যারা পরী;ায় <নেগ4ভ ফলাফল লাভ কের তােদর জনU পাস পাওয়া যায়। আপনার সরবরাহকারী বা লUাব <থেক
আপনার পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফল পাওয়ার কেয়ক ঘeার মেধU পাস পাওয়া যায়।
আপিন যিদ আপনার পরী;ার ফলাফল পাওয়ার পর আপনার COVID-19 PCR <ট_ পাস পুনYZার করেত না
পােরন, অনুlহ কের িনিŸত কYন <য আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার ভUাকিসন ড°েমেaশেনর আপনার
নাম ও <ডটার সােথ িমল আেছ এবং পের আবার <চ•া কYন। আপিন যিদ একািধক 6েচ•ার পর পাস পুনYZার
করেত অ;ম হন, আপিন আপনার পরী;ার <নেগ4ভ এক4 িবকž ফরম বUবহার করেত পােরন, <যমন- অনU
<মাবাইল অUািvেকশন বা কাগেজর ফরম।
যিদ অ3াপ8 বেল 6য আমার COVID-19 PCR 6টW পাস বা COVID-19 এিBেজন 6টW পােসর 6ময়াদ উUীণ? হেয়
6গেছ তাহেল আিম কী করব?
আপনার সাÇিতক পরী;ার পােসর <ময়াদ উ™ীণH হেয় <গেল আপনােক আেরক4 পরী;া িনেত হেব। আপিন যিদ গত
3 িদেন PCR পরী;া বা গত 6 ঘeায় এক4 এিaেজন পরী;া স•¡ কেরন এবং একািধক 6েচ•ার পর আপিন পাস
পুনYZার করেত অ;ম হন, তাহেল আপিন আপনার পরী;ার <নেগ4ভ এক4 িবকž ফরম বUবহার করেত পােরন,
<যমন- অনU <মাবাইল অUািvেকশন বা কাগেজর ফরম। <ময়াদ উ™ীণH পাস বUবসা বা <ভনুUেত lহণ করা হেব না।
আমার পাস উZােরর সময় যিদ আিম আমার পিরচয় যাচাই করেত না পাির তাহেল আিম কী করব?
6থমত, িনিŸত কYন <য আপিন <য <ডটা বUবহার করেছন তা আপনার 4কা <রকডH বা লUাব িরেপাটH <থেক তেথUর
সােথ িমেল যায়। আপিন যিদ একািধক 6েচ•ার পর পাস পুনYZার করেত অ;ম হন, তাহেল আপিন আপনার
COVID-19 4কা6দান বা পরী;ার <নেগ4ভ ফলাফেলর এক4 িবকž ফরম বUবহার করেত পােরন, <যমন- অনU
<মাবাইল অUািvেকশন বা কাগেজর ফরম।
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যিদ আমার 8কার 6রকড? না পাওয়া যায় তাহেল আিম কী করব?
আপিন এক4 COVID-19 4কা পাস পুনYZার
• গত 10 িদেনর মেধU COVID-19 এর
• আপনােক িনউ ইয়কH <_েট স•ূণÑ
H েপ
• আপনার চূ ড়াQ শেটর পর 15 িদন বা

করেত পােরন যিদ:
জনU পিজ4ভ পরীি;ত না হেয় থােকন; এবং/অথবা
4কা <দওয়া হেয়েছ এবং
তার <বিশ সময় হেয় <গেছ

আপিন <য 4কা <পেয়েছন তা অবশUই FDA কতৃH ক অনুেমািদত হেত হেব। বতH মােন FDA কতৃH ক অনুেমািদত 4কাpেলার
মেধU রেয়েছ ফাইজার-বােয়াএনেটক, মডানHা এবং জনসন অUা® জনসন/জUানেসন। COVID-19 4কা6দান। ফাইজারবােয়াএনেটক এবং মডানHা 4কার জনU 3-4 সsােহর বUবধােন দু4 <ডাজ 6েয়াজন এবং জনসন অUা®
জনসন/জUানেসন 4কার জনU এক <ডাজ 6েয়াজন।
আপিন যিদ 6েয়াজনীয়তা পূরণ কেরন, িনিŸত কYন <য আপিন <য তথU 6েবশ করেছন তা আপনার 4কার <রকেডH
থাকা তেথUর সােথ িমেল যায়। আপিন যিদ একািধক 6েচ•ার পর পাস পুনYZার করেত অ;ম হন, তাহেল আপিন
আপনার COVID-19 4কার এক4 িবকž ফরম বUবহার করেত পােরন, <যমন- অনU <মাবাইল অUািvেকশন বা
কাগেজর ফরম।
আমার পােসর 6ময়াদ উUীণ? হেয় 6গেল আিম কী করব?
পাস িতন ধরেনর <যpিলর <ময়ােদর িবিভ¡ সময়সীমা আেছ।
COVID-19 4কা6দান পাস 4কার চূ ড়াQ <ডাজ <দওয়ার পর 180 িদেনর জনU িদেনর জনU Vবধ। পােসর <ময়াদ <শষ
হওয়ার পর, আপিন https://epass.ny.gov এ এে#লিসয়র পাস ওেয়বসাইট <থেক এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত
পােরন।
COVID-19 PCR <ট_ পাস এক4 পরী;ার পর তৃ তীয় িদন মধUরাত পযHQ Vবধ। আপনার COVID-19 PCR <ট_
পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, এক4 নতু ন পাস পুনYZার করেত এক4 নতু ন পরী;া 6েয়াজন।
COVID-19 এিaেজন <ট_ পাস এক4 পরী;ার সময় <থেক 6 ঘeার জনU Vবধ। আপনার COVID-19 এিaেজন
<ট_ পােসর <ময়াদ উ™ীণH হওয়ার পর, এক4 নতু ন পাস পুনYZােরর জনU এক4 নতু ন পরী;া 6েয়াজন।
আিম িকভােব এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট অ3াপ 6থেক এক8 পাস অপসারণ করব?
অনুlহ কের িকভােব ধােপ ধােপ এক4 পাস অপসারণ করা যায় যা আপনার জনU সবেচেয় 6াসিÈক তা পযHােলাচনা
কYন:
• iOS এর জনU এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট
• অUাÌেয়েডর জনU এে#লিসয়র পাস ওয়ােলট

যিদ 6কােনা সমস3া হয় অথবা আমার আেরা Gy থােক তাহেল আিম কী করব?
আপিন যিদ এখনও সমসUায় থােকন, তাহেল আপিন এে#লিসয়র পাস সােপাটH ফরম পূরণ করেত পােরন অথবা Vদিনক
সকাল 7টা <থেক রাত 10টা পযHQ এে#লিসয়র <হž <ডে’ 844-699-7277 ন¼ের <যাগােযাগ করেত পােরন। মেন
রাখেবন <য সােপাটH 4েমর <কােনা বUি•গত tাnU <রকেডH 6েবশািধকার <নই এবং তাই তারা পােসর জনU বUি•গত
<যাগUতা স•েকH সুিনিদH • িববরণ 6দান করেত পারেবন না।
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আিম িকভােব অ3াপ বা পাস সaেক? মতামত জমা িদেত পাির?
আপনার যিদ এে#লিসয়র পাস স•েকH মতামত থােক, অনুlহ কের আমােদর সােপাটH ফরেমর মাধUেম <শয়ার কYন।
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