ইউজার গাইড

কীভােব NYS Excelsior Pass
Scanner অ)াপ ব)বহার করেত হয়
Android ইউজােরর িনেদ+ শনামূলক গাইড
এই গাইড' আপনােক ব.াখ.া কের 1য কীভােব আপিন NY State Pass
Scanner অ.ােপর সুিবধা :হণ করেত পােরন। ?ি@য়া' আরও গভীরভােব
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1সকশেন তাড়াতািড় যাওয়ার জন. সূচীপN ব.বহার কHন।

সূচীপ7
NYS Excelsior Pass Scanner !সটআপ
1. NYS Excelsior Pass Scanner অ.াপ ডাউনেলাড কHন।
2. অ.াপ চালু কHন
3. শতF াবলী পড়ুন এবং Rীকার কHন
4. ?াইেভিস পিলিস পড়ুন
5. ব.বসািয়ক িববরণSিল 1রিজTার কHন
6. U.ানার 1সটআপ কHন
পাস'িল
7.
8.
9.

+,ািনং করা
অ.াপ চালু কHন
পাস U.ান কHন
অ.াপ 1ডটা িরেWশ কHন
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10. Xবধ
11. 1ময়াদ উZীণF
12. Xবধ নয়
13. NYS ব.বহােরর জন. Xবধ নয়
14. পাওয়া যায় নাই
+,ানার অ,াপ টু ল & িরেসাস9 'িল
15. অ.াপ চালু কHন
16. ?াইেভিস পিলিস 1দখুন
17. শতF াবলী 1দখুন
18. ভাষার 1স'ংস পিরবতF ন কHন
19. NY State Excelsior অ.ােপর ভাষা পিরবতF ন কHন
20. ট.াবেলট সােপাটF

NY Excelsior Pass Scanner !সটআপ

1. NYS Excelsior Pass Wallet অ"াপ ডাউনেলাড ক,ন
1.1 আপনার িডভাইেস 0গল 23 24ার অ6ােপ অথবা আপনার 9াইজাের 0গল 23 সাইেট
2নিভেগট ক<ন।
1.2 সাচ? বাের “NYS Excelsior Pass Scanner” িলখুন।
1.3 অ6াপ ডাউনেলাড করেত “ইDটল” চাপুন।
1.4 23 24ার ত6াগ ক<ন।

NY Excelsior Pass Scanner !সটআপ

2. অ"াপ চালু ক,ন
2.1 অ6াপ চালু করেত, “NYS Scanner” আইকনG চাপুন।

NY Excelsior Pass Scanner !সটআপ

3. শত1াবলী পড়ুন এবং 7ীকার ক,ন
3.1 সাদা রেঙর J6াস িKেনর পের, িনয়ম এবং শত? াবলী Rদশ?ন করা হেব। সমT িনয়ম এবং
শত? াবলী পাঠ করার জন6 Kল ক<ন।
3.2 িনয়ম এবং শত? াবলী পড়ার পের, “আিম শত? াবলী Wীকার করিছ” 2চক করার জন6 সবুজ
বৃেZ চাপুন। একG 2চকমাক? হািজর হেব।
3.3 পরবত[ িKেন অTসর হওয়ার জন6 “চািলেয় যান” চাপুন।

NY Excelsior Pass Scanner !সটআপ

4. 9াইেভিস পিলিস পড়ুন
4.1 িন^িলিখত িKন Rাইেভিস পিলিস Rদশ?ন করেব। Rাইেভিস পিলিস পড়ার জন6 Kল ক<ন।
4.2 Rাইেভিস পিলিস স_েক? আরও পড়ার জন6, “NY.gov-এ স_ূণ? Rাইেভিস পিলিস 2দখুন"
িলংেক িcক ক<ন, এG আপনার িডভাইেসর 9াউজাের ওেয়বসাইটG খুলেব। তারপের চািলেয়
যাওয়ার জন6 আপনােক Pass Scanner অ6ােপ িফরেত হেব।
4.3 আপনার িডভাইেস “ব6াক” 2বাতাম চাপার মাধ6েম Pass Scanner-এ িফের আসুন।
4.4 পরবত[ িKেন অTসর হওয়ার জন6 “চািলেয় যান” চাপুন।

NY Excelsior Pass Scanner !সটআপ

5. ব"বসােয়র িববরণ িলখুন
5.1 পরবত[ িKেন ব6বসােয়র িববরণ Rেবশ করােনার জন6 আপনােক িনেদ? শ 2দওয়া হেব।
অনুTহ কের ইংেরিজ ভাষার অgর ব6বহার কের আপনার সনাhকারী তথ6 সরবরাহ ক<ন,
এমনিক আপিন যিদ এই পৃiার অনুবাদ করা সংjরণG 2দখেত পান তবুও।
5.2 একইসেk নামকরণ ক<ন, “Rেয়াজনীয়” চাপুন এবং পপ-আপ কীেবাড? ব6বহার কের
আপনার ব6বসািয়ক তথ6 Rেবশ ক<ন।
5.3 একইসেk টাইপ ক<ন, “িসেলm” চাপুন। এবং 2য ব6বসািয়ক ধরন আপনার সেk 2বিশ
িমেল যায়, তা িনব?াচন ক<ন।
5.4 “িজপ 2কাড”-এর পােশ, “Rেয়াজনীয়” চাপুন এবং পপ-আপ কীেবাড? ব6বহার কের
আপনার ব6বসােয়র িজপ 2কাড Rেবশ ক<ন।
5.5 সকল Rেয়াজনীয় িফn0িল স_ূণ? করার পের, িKেনর উপের o< ক<ন 2বাতামG
সিpয় হেব এবং নীল রঙ ধারন করেব। অTসর হওয়ার জন6 o< ক<ন 2বাতােম চাপুন।
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5. ব"বসােয়র িববরণ িলখুন
5.6 যিদ o< ক<ন 2বাতােম চাপা হয়, িকq যিদ Rেবশ করা তেথ6 সমস6া থােক,
তাহেল একG ইনিডেকটর এবং একG বাত? া হািজর হেব যা আপনােক জানােব 2য 2কান
িফেn সংেশাধন করেত হেব। যিদ একািধক ভু ল থােক, তেব বাত? াG Rথম িফেn হািজর
হেব যত সময় ঐ িফেnর সমস6া সমাধান না করা হয়।
5.7 Rেবশ করা 2ডটা সংেশাধেনর পের, পুনর
ু ায় চািলেয় যাওয়ার জন6 “o< ক<ন”
2বাতাম চাপুন।
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6. A"ানার Bসটআপ ক,ন
6.1 আপনার 2ফােনর ক6ােমরা ব6বহার করেত j6ানার অ6াপেক অনুমিত 2দওয়ার জন6
“ক6ােমরা আেsেসর অনুমিত” চাপুন।
6.2 ছিব এবং িভিডও Tহণ করার জন6 আপনােক অ6ােপর জন6 অনুমিত Rদান করেত
বলা হেব। চািলেয় যাওয়ার জন6 “অনুমিত Rদান” চাপুন।
6.3 এখন আপিন পাস0িল j6ািনং o< করার জন6 Rtত।
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6. A"ানার Bসটআপ ক,ন
6.4 যিদ আপিন “Rত6াখ6ান” িনব?াচন কেরন, তাহেল ক6ােমরা আেsস সিpয় করার জন6
আপনােক পূব?বত[ িKেন িফিরেয় 2দওয়া হেব।
6.5 আপিন একG বাত? া 2দখেত পােবন 2য, আপনার অনুমিত Rত6াখ6ান করা হেয়েছ।
“ওেক” চাপুন
6.6 পুনর
ু ায় “ক6ােমরা অ6ােsেসর অনুমিত” চাপুন। আপনােক পুনর
ু ায় অনুমিত Rদান করেত
বলা হেব। পুনর
ু ায় “ক6ােমরা অ6ােsেসর অনুমিত” চাপুন। অনুTহ কের মেন রাখেবন: যিদ
আপিন “আর িজvাসা করেবন না” এবং “Rত6াখ6ান” চােপন, তাহেল িডভাইেসর 2সGংেস
অনুমিত Rদান করার জন6 আপনােক অ6াপ 2থেক 2বর হেত হেব।

পাস$িল ()ািনং করা

7. অ"াপ চালু ক,ন
7.1 অ6াপ চালু করার জন6 NYS Scanner আইকেন চাপুন।

পাস$িল ()ািনং করা

8. পাস A"ান ক,ন
8.1 প6াটরনেক তােদর পাস Rদশ?ন করেত বলুন।
8.2 আপনার িডভাইস wাপন ক<ন 2যন পােসর QR 2কাড িভউফাইxাের হািজর হয়।
8.3 অ6াপG QR 2কাড িচিyত করেব এবং পােসর 46াটাস zবধ, অৈবধ, পাসG zবধ
নয়, অথবা পাসG পাওয়া যায় নাই, এমন 46াটাস0িল 2ফরত 2দেব। কীভােব 46াটাস
অনুসাের পাস0িল হ6ােxল করেত হেব, পরবত[ 2সকশন 2দখুন: “পােসর 46াটাস0িল
বুঝেত পারা।“ এছাড়াও, িKেনর উপের পােসর ধরন Rদশ?ন করা হেব। সহজলভ6 পােসর
ধরন0িল হল COVID-19 ভ6ািsেনশন পাস, COVID-19 PCR 2ট4 এবং COVID-19
অ6াি}েজন 2টে4র পাস।
8.4 “আেরকG পাস j6ান ক<ন” চাপুন। এবং j6ািনং পাস0িল চািলেয় রাখার জন6
2.1-2.3 ধাপ0িল পুনর
ু াবৃিZ ক<ন।

পাস$িল ()ািনং করা

9. অ"াপ Bডটা িরেEশ ক,ন
আপিন িকছু পাস *+ান করেত স/ম নাও হেত পােরন, কারণ আপিন িকছু সময় যাবত ই8ারেনেট সংেযাগ কেরন িন।
আপনার <ডটা িরে>শ করেত আপনােক ই8ারেনেট সংেযাগ করেত হেব।

পােসর /)াটাস বুঝেত পারা

10. Fবধ
যিদ আপনার j6ান করা পাস zবধ হয়, তাহেল পােসর 2থেক ফেটা আইিডর উপর নাম
এবং জ~তািরখ িমল করার মাধ6েম পিরিচিত 2ভিরফাই করা Rেয়াজন। 24ট পুনর
ু ায়
2খালার িনেদ? শনা অনুসাের, যিদ 2কান ফেটা আইিড সহজলভ6 না থােক অথবা পাস
আপনার ফেটা আইিডর সেk িমল না হয়, তেব এি• Rত6াখ6ান করা হেব।

11. Bময়াদ উJীণ1
যিদ আপনার j6ান করা পােসর 2ময়াদ 2শষ হেয় যায়, তখন পাস 2হাnারেক অবিহত
ক<ন এবং তােদরেক িনি€ত করেত বলুন 2য তাঁরা স‚ক পাসG ব6বহার করেছন।
যিদ অন6 2কান পাস সহজলভ6 না থােক, আপিন হয়ত িবকƒ 2কান ভ6ািsেনশেনর
Rমাণ অথবা 2নিগGভ 2টে4র ফলাফল Tহণ করেবন। িনি€ত ক<ন 2য ফেটা আইিড
2থেক িবকƒ নিথপে„ নাম এবং জ~তািরখ িমল করার মাধ6েম পিরিচিত 2ভিরফাই
করেবন। 24ট পুনর
ু ায় 2খালার িনেদ? শনা অনুসাের, যিদ 2কান িবকƒ অথবা পিরিচিত
2ভিরিফেকশন স…ব না হয়, তেব এি• Rত6াখ6ান করা হেব।

পােসর /)াটাস বুঝেত পারা

12. Fবধ নয়
যিদ পাস zবধ না হয়, এর অথ? হল আমােদর িসে4েম 2কান পােসর 2রকড? 2নই
অথবা আপনার NYS Scanner অ6ােপর সংjরণ পুরােনা হেয়েছ। অনুTহ কের অ6াপG
আপেডট ক<ন এবং পুনর
ু ায় পাসG j6ান ক<ন।

13. NYS ব"বহােরর জন" Fবধ নয়
পাসG যিদ NYS ব6বহােরর জন6 zবধ না হয়, তাহেল এটা িন^িলিখত 2কােনা একG
কারেণর জন6 হেত পাের: Rদানকারী বত? মােন িনউ ইয়ক? 24ট †ারা Wীকৃ ত নয়,
Rেয়াজনীয় Gকাকরণ িসিরজG স_ূণ? করা হয় িন, Rেয়াজনীয় GকাকরণG গত 15
িদেনর মেধ6 2নওয়া হেয়িছল, অথবা Gকার ধরনG িনউইয়ক? 24ট Wাw6 দ‰র
(New York State Department of Health, NYSDOH) †ারা অনুেমািদত নাও হেত
পাের, যা এই সমেয় 2রাগ িনয়‹ণ ও Rিতেরাধ 2কেŒর (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) িনেদ? শনা অনুসরণ কের।

পােসর /)াটাস বুঝেত পারা

14. পাওয়া যায় নাই
যিদ পাস না পাওয়া যায়, তাহেল j6ান করা QR 2কাড 2কান NYS Excelsior
Pass-এর অ•ভু? h নয়। একG QR Code ক6ােমরার মাধ6েম িচিyত করা হয়, িকq
এG 2কান পাস 2থেক নয়। উদাহরণWŽপ, 2কান 2বািড?ং পাস 2থেক j6ান করা 2কান
QR 2কাড এই ফলাফেল Rদশ?ন করা হেব।

()ানােরর টু লস এবং িরেসাস6 $িল

15. অ"াপ চালু ক,ন
অ6াপG চালু করার জন6 “NYS Scanner” অ6াপ আইকনG চাপুন।
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16. 9াইেভিস পিলিস Bদখুন
16.1 j6ানার িKেনর ডানিদেকর উপের 2কাণায় 2সGংস বাটন চাপুন।
16.2 Rাইেভিস পিলিস 2দখার জন6 “Rাইেভিস পিলিস” চাপুন।
16.3 Rাইেভিস পিলিস স_েক? আরও জানার জন6, “NY.gov-এ স_ূণ? Rাইেভিস পিলিস 2দখুন”
িলংেক চাপুন, যা আপনার 2ফােনর 9াউজাের ওেয়বসাইট খুলেব।
16.4 NYS Scanner-এ িফের আসার জন6 আপনার িডভাইেস “ব6াক” 2বাতামG চাপুন।
16.5 2সGংেস িফের আসার জন6, িKেনর বাম পােসর 2কাণােত ব6াক অ6ােরােত চাপুন।
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17. শত1াবলী Bদখুন
17.1 শত? াবলীর পােশর অ6ােরা চাপুন এবং শত? াবলী 2দখার জন6 Kল ক<ন।
17.2 পূেব?র িKেন িরটান? করার জন6 “েসGংস” 2বাতােম িcক ক<ন।
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18. িডভাইেসর ভাষা পিরবত1ন ক,ন
যিদও NY State Pass Scanner-এর িডফ* ভাষা ইংেরিজ, এছাড়াও অ6াপ8 আরিব, বাংলা, চাইিনজ,
ইটািলয়ান, @কািরয়ান, @পািলশ, রািশয়ান এবং C6ািনশ ভাষােত সহজলভ6 রেয়েছ যিদ আপনার িডভাইস
ঐ ভাষাHিলেত @সট করা হয়। আপনার পছেJর অ6ােপর ভাষা পিরবতK ন করেত নীেচর ধাপHিল অনুসরণ
কPন। উেRখ6: যিদ আপনার িডভাইস অন6 @কানও সমথKন করা ভাষােত @সট করা থােক, তাহেল Pass
Wallet অ6াপ Wয়ংিXয়ভােব আপনার িডভাইেসর @স8ংেসর Yিতফলন করেব।
18.1 @স8ংস @খালার জন6 “েস8ংস” আইকন8 চাপুন।
18.2 “িসে\ম” চাপুন।
18.3 “ভাষা & ইনপুট” চাপুন।
18.4 “ভাষা” চাপুন।
18.5 “ভাষা @যাগ কPন” চাপুন এবং আপনার পছেJর ভাষা িনবKাচন কPন। িনি_ত কPন @য আপিন
@য ভাষা িনবKাচন কেরেছন তা “পছJনীয় ভাষার Xম” অধীেন হািজর হেয়েছ।
18.6 NYS Wallet অ6াপ পুনর
ু ায় @খালার জন6 চাপুন। আপিন @য ভাষা িনবKাচন কেরেছন, অ6ােপর
@ট`েটর ইaারেফস এখন YদশKন করা উিচৎ।
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19. NY State Excelsior অ"ােপর ভাষা পিরবত1ন ক,ন
এছাড়াও, অ6াপ8 হাইিতয়ান িXওল এবং ইয়ািডস, বাড়িত িহসােব িডভাইেসর মাধ6েম ভাষাHিল সােপাটK কের। আপনার
পছেJর অ6ােপর ভাষা cধুমাd পিরবতK ন করার জন6 এই ধাপHিল অনুসরণ কPন।
19.1 NYS Scanner অ6ােপ যাওয়ার জন6 িপছেন @নিভেগট কPন।
19.2 “েস8ংস” আইকন8 চাপুন।
19.3 “ভাষা” চাপুন। আপনার িডভাইেসর @স8ংস অ6ােপ আপনােক অ6ােপর িবশদ িeেন িনেয় যাওয়া হেব।
19.4 যিদ অ6াপ8 আপনার পছেJর ভাষােত @সট করা না থােক, তেব Yfািবত ভাষাHিলর Yদg িল\ @থেক আপনার
পছেJর ভাষা িনবKাচন কPন।
19.5 যিদ আপিন িডভাইেসর ভাষা পিরবতK ন করেত চান, “িডভাইেসর @স8ংেস অ6ােপর ভাষায় িফের যান” চাপুন।
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20. ট"াবেলট সােপাট1
20.1 NYS Excelsior Pass Scanner অ6াপ ট6াবেলেট উপল• রেয়েছ।
20.2 অ6া•েয়ড ট6াবেলেট, একG বাড়িত “X” 2বাতাম রেয়েছ যা আপিন পােসর ফলাফল
সরােনার সময় চাপেত পােরন।

