ইউজার গাইড

কীভােব NYS Excelsior Pass
Scanner অ)াপ ব)বহার করেত হয়
iOS 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
বুঝেত ধােপর-পর-ধাপ িনেদF শনা অনুসরণ কHন অথবা আপনার ?েয়াজনীয়
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

পােসর 2,াটাস বুঝেত পারা
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. িডভাইস 1স'ংেসর মাধ.েম ভাষার 1স'ংস পিরবতF ন কHন
19. NY State Pass Scanner অ.ােপর ভাষা পিরবতF ন কHন
20. আইপ.াড সােপাটF

NY Excelsior Pass Scanner !সটআপ

1. NYS Excelsior Pass Wallet অ"াপ ডাউনেলাড ক,ন
1.1 অ*াপেলর অ*াপ ./ার .নিভেগট ক5ন।
1.2 অ*াপ ./ােরর সাচ9 বাের “NYS Excelsior Pass Scanner” <েবশ ক5ন।
1.3 অ*াপ ডাউনেলাড করেত “অজ9ন ক5ণ” চাপুন।
1.4 অ*াপ ./ার ত*াগ ক5ন।

NY Excelsior Pass Scanner /সটআপ

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

NY Excelsior Pass Scanner /সটআপ

3. শত5াবলী পড়ুন এবং ;ীকার ক,ন
3.1 সাদা রেঙর G*াস িHেনর পের, িনয়ম এবং শত9 াবলী <দশ9ন করা হেব। সমO িনয়ম
এবং শত9 াবলী পাঠ করার জন* Hল ক5ন।
3.2 িনয়ম এবং শত9 াবলী পড়ার পের, “আিম শত9 াবলী Rীকার করিছ” .চক করার জন*
সবুজ বৃেU চাপুন। একD .চকমাক9 হািজর হেব।
3.3 পরবতV িHেন অOসর হওয়ার জন* “চািলেয় যান” চাপুন।

NY Excelsior Pass Scanner /সটআপ

4. =াইেভিস পিলিস পড়ুন
4.1 িনYিলিখত িHন <াইেভিস পিলিস <দশ9ন করেব। <াইেভিস পিলিস পড়ার জন* Hল ক5ন।
4.2 <াইেভিস পিলিস স[েক9 আরও পড়ার জন*, “NY.gov-এ স[ূণ9 <াইেভিস পিলিস .দখুন"
িলংেক ি^ক ক5ন, এD আপনার িডভাইেসর _াউজাের ওেয়বসাইটD খুলেব। তারপের চািলেয়
যাওয়ার জন* আপনােক NYS Wallet অ*ােপ িফরেত হেব।
4.3 আপনার িডভাইেস “ব*াক” .বাতাম ট*াপ করার মাধ*েম NYS Wallet-এ িফের আসুন।
4.4 পরবতV িHেন অOসর হওয়ার জন* “চািলেয় যান” চাপুন।

NY Excelsior Pass Scanner /সটআপ

5. ব"বসািয়ক িববরণCিল /রিজEার ক,ন
5.1 পরবতV িHেন ব*বসােয়র িববরণ <েবশ করােনার জন* আপনােক িনেদ9 শ করা হেব।
অনুOহ করা আপনার সনাbকারী তথ* ইংেরিজ-ভাষার ক*ােরfাের সরবরাহ ক5ন, এমনিক
যিদ আপিন এই পৃgার অনুবাদ করা সংhরণ .দখেত পান। যিদ আপিন .কান iDর বাত9 া
পান, বাত9 াD সরােনার জন* “x” চাপুন, আপনার তথ* ডাবল-েচক ক5ন, এবং পুনর
ু ায়
.চjা ক5ন।
5.2 নােমর সেk, আপনার ব*বসােয়র নাম িলখুন। আপনার ব*বসােয়র নাম কমপেl দুইD
ক*ােরfােরর হেত হেব।
5.3 একইসেk টাইপ ক5ন, “িসেলf” চাপুন। এবং .য ব*বসািয়ক ধরন আপনার সেk .বিশ
িমেল যায়, তা িনব9াচন ক5ন। আপনােক একD ব*বসােয়র ধরন িনব9াচন করেত হেব।
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5. ব"বসােয়র িববরণ িলখুন
5.4 “ব*বসােয়র ধরন” িনব9াচন করার পের, আপনােক সয়ংিmয়ভােব পূব9বতV িHেন িরটান9
করা হেব। “িজপ .কাড”-এর পােশ, “<েয়াজনীয়” চাপুন। এবং পপ-আপ কীেবাড9 ব*বহার
কের আপনার ব*বসােয়র িজপ .কাড <েবশ ক5ন। আপনার িজপ .কােড কমপেl পাঁচD
ক*ােরfার থাকেত হেব।
5.5 সকল <েয়াজনীয় িফopিল স[ূণ9 করার পের, িHেনর উপের q5 ক5ন .বাতামD
সিmয় হেব এবং নীল রঙ ধারন করেব। অOসর হওয়ার জন* q5 ক5ন .বাতােম চাপুন।

NY Excelsior Pass Scanner /সটআপ

5. ব"বসােয়র িববরণ িলখুন
5.6 যিদ q5 ক5ন .বাতােম ট*াপ করা হয়, িকr যিদ <েবশ করা তেথ* সমস*া থােক,
তাহেল একD বাত9 া হািজর হেব যা আপনােক জানােব .য .কান sােন সংেশাধন করেত
হেব। এD সরােনার জন* বাত9 াDর “X” .বাতাম চাপুন।।
5.7 কী tক করেত হেব, তার জন* iDযুb িফoসমূেহ একD ইনিডেকটর হািজর হেব।
5.8 <েবশ করা .ডটা সংেশাধেনর পের, পুনর
ু ায় চািলেয় যাওয়ার জন* q5 ক5ন
.বাতােম চাপুন।।
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6. G"ানার /সটআপ ক,ন
6.1 আপিন h*ানার িHেন িফের যাওয়ার পের, িনYিলিখত অ*ালাট9 হািজর হয়: “NYS
Scanner ক*ােমরা অ*ােvস করেব” NYS Scanner অ*াপ কাজ q5 করার জন* আপনার
অবশ*ই “ওেক” িনব9াচন করেত হেব। যিদ আপিন িনব9াচন কের, অনুOহ কের ধাপ 6.3
চািলেয় যান।
6.2 এখন আপিন পাসpিল h*ািনং q5 করার জন* <wত।
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6. G"ানার /সটআপ ক,ন
6.3 যিদ আপিন “অনুেমাদন করেবন না” িনব9াচন কেরন, তাহেল ক*ােমরা অ*ােvস
করার জন* আপনােক পরবতV িHেন .ফরােনা হেব।
6.4 “ক*ােমরার অ*ােvেসর অনুমিত” চাপুন। আপনােক Rয়ংিmয়ভােব আপনার িডভাইস
.সDংেস িনেয় যাওয়া হেব। ক*ােমরার সুইচ .টাগল ক5ন, যা এDেক সবুজ রেঙ xপাyর
করেব।

পাসCিল G"ািনং করা

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

পাসCিল G"ািনং করা

8. পাস G"ান ক,ন
8.1 প*াটরনেক তােদর পাস <দশ9ন করেত বলুন।
8.2 আপনার িডভাইস sাপন ক5ন .যন পােসর QR .কাড িভউফাইzাের হািজর হয়।
8.3 অ*াপD QR .কাড িচি{ত করেব এবং পােসর /*াটাস |বধ, অৈবধ, পাসD |বধ
নয়, অথবা পাসD পাওয়া যায় নাই, এমন /*াটাসpিল .ফরত .দেব। কীভােব /*াটাস
অনুসাের পাসpিল হ*ােzল করেত হেব, পরবতV .সকশন .দখুন: “পােসর /*াটাসpিল
বুঝেত পারা।” এছাড়াও, িHেনর উপের পােসর ধরন <দশ9ন করা হেব। সহজলভ* পােসর
ধরনpিল হল COVID-19 ভ*ািvেনশন পাস, COVID-19 PCR .ট/ এবং COVID-19
অ*াি•েজন .টে/র পাস।
8.4 “আেরকD পাস h*ান ক5ন” চাপুন। এবং h*ািনং পাসpিল চািলেয় রাখার জন*
2.1-2.3 ধাপpিল পুনর
ু াবৃিU ক5ন।

পােসর E"াটাস বুঝেত পারা

9. অ"াপ /ডটা িরেIশ ক,ন
আপিন িকছু পাস h*ান করেত সlম নাও হেত পােরন, কারণ আপিন িকছু সময় যাবত
ই•ারেনেট সংেযাগ কেরন িন। আপনার .ডটা িরে€শ করেত আপনােক ই•ারেনেট সংেযাগ
করেত হেব।

পােসর E"াটাস বুঝেত পারা

10. Jবধ
যিদ আপনার h*ান করা পাস |বধ হয়, তাহেল পােসর .থেক ফেটা আইিডর উপর নাম
এবং জ•তািরখ িমল করার মাধ*েম পিরিচিত .ভিরফাই করা <েয়াজন। ./ট পুনর
ু ায়
.খালার িনেদ9 শনা অনুসাের, যিদ .কান ফেটা আইিড সহজলভ* না থােক অথবা পাস
আপনার ফেটা আইিডর সেk িমল না হয়, তেব এি‚ <ত*াখ*ান করা হেব।

পােসর E"াটাস বুঝেত পারা

11. /ময়াদ উNীণ5
যিদ আপনার h*ান করা পােসর .ময়াদ .শষ হেয় যায়, তখন পাস .হাoারেক অবিহত
ক5ন এবং তােদরেক িনিƒত করেত বলুন .য তাঁরা সtক পাসD ব*বহার করেছন। যিদ
অন* .কান পাস উপল„ না থােক, আপিন হয়ত িবক… .কান ভ*ািvেনশেনর <মাণ অথবা
.নিগDভ .টে/র ফলাফল Oহণ করেবন। িনিƒত ক5ন .য ফেটা আইিড .থেক িবক…
নিথপে† নাম এবং জ•তািরখ িমল করার মাধ*েম পিরিচিত .ভিরফাই করেবন। ./ট
পুনর
ু ায় .খালার িনেদ9 শনা অনুসাের, যিদ .কান িবক… অথবা পিরিচিত .ভিরিফেকশন স‡ব
না হয়, তেব এি‚ <ত*াখ*ান করা হেব।

পােসর E"াটাস বুঝেত পারা

12. Jবধ নয়
যিদ পাস |বধ না হয়, এর অথ9 হল আমােদর িসে/েম .কান পােসর .রকড9 .নই অথবা
আপনার NYS Scanner অ*ােপর সংhরণ পুরােনা হেয়েছ। অনুOহ কের অ*াপD আপেডট
ক5ন এবং পুনর
ু ায় পাসD h*ান ক5ন।

13. NYS ব"বহােরর জন" Jবধ নয়
পাসD যিদ NYS ব*বহােরর জন* |বধ না হয়, তাহেল এটা িনYিলিখত .কােনা একD
কারেণর জন* হেত পাের: <দানকারী বত9 মােন িনউ ইয়ক9 ./ট ˆারা Rীকৃ ত নয়,
<েয়াজনীয় Dকাকরণ িসিরজD স[ূণ9 করা হয় িন, <েয়াজনীয় DকাকরণD গত 15
িদেনর মেধ* .নওয়া হেয়িছল, অথবা Dকার ধরনD িনউইয়ক9 ./ট Rাs* দ‹র (New
York State Department of Health, NYSDOH) ˆারা অনুেমািদত নাও হেত পাের, যা
এই সমেয় .রাগ িনয়•ণ ও <িতেরাধ .কেŽর (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) িনেদ9 শনা অনুসরণ কের।

পােসর E"াটাস বুঝেত পারা

14. পাওয়া যায় নাই
যিদ পাস না পাওয়া যায়, তাহেল h*ান করা QR .কাড .কান NYS Excelsior Pass-এর
অyভু9 b নয়। একD QR Code ক*ােমরার মাধ*েম িচি{ত করা হয়, িকr এD .কান পাস
.থেক নয়। উদাহরণRxপ, .কান .বািড9ং পাস .থেক h*ান করা .কান QR .কাড এই
ফলাফেল <দশ9ন করা হেব।

G"ানােরর টু লস এবং িরেসাস5 Cিল

15. অ"াপ চালু ক,ন
15.1 অ*াপD চালু করার জন* “NYS Scanner” অ*াপ আইকনD চাপুন।
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16. =াইেভিস পিলিস /দখুন
16.1 h*ানার িHেনর ডানিদেকর উপের .কাণায় .সDংস বাটন চাপুন।
16.2 <াইেভিস পিলিস .দখার জন* “<াইেভিস পিলিস” চাপুন।
16.3 <াইেভিস পিলিস স[েক9 আরও জানার জন*, “NY.gov-এ স[ূণ9 <াইেভিস পিলিস .দখুন”
িলংেক চাপুন।, যা আপনার .ফােনর _াউজাের ওেয়বসাইট খুলেব। িরটান9 করার জন* “ব•
ক5ন” .বাতামD চাপুন।
16.4 NYS Scanner-এ িরটান9 করার জন*, “েসDংস”-এ চাপুন।

G"ানােরর টু লস এবং িরেসাস5 Cিল

17. শত5াবলী /দখুন
17.1 শত9 াবলীর পােশর অ*ােরা চাপুন এবং শত9 াবলী .দখার জন* Hল ক5ন।
17.2 পূেব9র িHেন িরটান9 করার জন* “েসDংস” .বাতােম ি^ক ক5ন।
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18. িডভাইস (স)ংেসর মাধ/েম ভাষার পিরবত4ন
যিদও NY State Pass Scanner-এর িডফ* ভাষা ইংেরিজ, এছাড়াও অ6াপ8 আরিব, বাংলা, চাইিনজ,
হাইিতয়ান-িBওল, ইটািলয়ান, Dকািরয়ান, Dপািলশ, রািশয়ান, G6ািনশ ইয়ািডস ভাষা সমথKন কের।
আপনার পছেMর অ6ােপর ভাষা পিরবতK ন করেত নীেচর ধাপPিল অনুসরণ কSন। উেUখ6: যিদ আপনার
িডভাইস অন6 Dকানও ভাষােত Dসট করা থােক, তাহেল Pass Scanner অ6াপ Xয়ংিBয়ভােব আপনার

িডভাইেসর Dস8ংেসর Yিতফলন করেব।

18.1 Dস8ংস Dখালার জন6 “েস8ংস” আইকন8 চাপুন।।
18.2 “সাধারণl” চাপুন।।
18.3 “ভাষা & অ]ল” চাপুন।।
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18. িডভাইস (স)ংেসর মাধ/েম ভাষার পিরবত4ন
18.4 “অন*ান* ভাষা”-এ চাপুন।।
18.5 িল/ .থেক আপনার পছ•নীয় ভাষা িনব9াচন ক5ন।
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18. িডভাইস (স)ংেসর মাধ/েম ভাষার পিরবত4ন
18.6 পরবতV হািজর হওয়া িHেন, “ইংেরিজ রাখুন” িনব9াচন ক5ন, .যন qধুমা† অ*ােপর ভাষা
পিরবত9 ন হয়।
18.7 লl* ক5ন .য আপিন .য ভাষা িনব9াচন কেরেছন তা “পছ•নীয় ভাষার mম” অধীেন
হািজর হেয়েছ।
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19. NY State Excelsior অ/ােপর ভাষা পিরবত4ন ক8ন
19.1 NYS Scanner অ*ােপর .সDংস আইকেন ি^ক ক5ন।
19.2 “ভাষা” চাপুন। আপনার িডভাইেসর .সDংস অ*ােপ আপনােক অ*ােপর িবশদ িHেন
িনেয় যাওয়া হেব।
19.3 যিদ অ*াপD আপনার পছ•নীয় ভাষােত .সট করা না হয়, তেব “ভাষা” চাপুন এবং
<দU “<‘াব করা ভাষা” .থেক আপনার পছে•র ভাষা িনব9াচন ক5ন।
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20. আইপ/াড সােপাট4
20.1 NYS Excelsior Pass Scanner অ*াপ আইপ*ােড উপলভ* রেয়েছ।
20.2 পােসর ফলাফল সিরেয় .ফলার জন* এD বাড়িত .বাতাম রেয়েছ, যা ট*াপ করা
.যেত পাের।

