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প্রায়ই জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 
 

KEY TO NYC: ইনডডার জবডনাদন, উদযাপন, ডাইজনিং এবিং জিটডনি সিটিংিমূডের িনয 

COVID-19 টকা সনওয়া প্রডয়ািন 

 
COVID-19 ছড়িয়ে পরা ররায়ে সহােতার জন্য, ড়ন্উ ইের্ক  ড়সটি Key to NYC চালু র্রয়ছ রেটায়ত র্র্মী ও পৃষ্ঠয়পাষর্গণ 
COVID-19 টির্া ড়ন্য়েয়ছন্ ড়র্ ন্া তা োচাই র্য়র রেখার জন্য ড়র্ছু প্রড়তষ্ঠায়ন্র প্রয়োজন্।  
 
Key to NYC ড়সটি আউটড়রচ ও ড়িক্ষা র্মােযয়র্ম 17 আগস্ট, 2021 তাড়রয়খ চালু হয়েয়ছ। 13 রসয়েম্বর, 2021 তাড়রখ রেয়র্ 
রসটির প্রয়োগ শুরু হয়ে।  
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প্রজতষ্ঠান ও সিটিংডির ধরন 
 

সকান ধরডনর প্রজতষ্ঠানডক ভ্যাকজিন প্রদাডনর প্রমাে সদখাডত বলা েডব?  

জনজদস ষ্ট কডয়কট ইনডডার জবডনাদন, উদযাপন, ডাইজনিং ও জিটডনি প্রজতষ্ঠাডন তাডদর জভ্জিটর ও কমীরা সয ভ্যাকজিন প্রাপ্ত তা যািাই কডর 

সদখার প্রডয়ািন েয়।  

 
সকান িায়গাগুজলডক "ইনডডার" জেডিডব জবডবিনা করা েয়?  

Key to NYC-এর রক্ষয়ে, "ইন্য় ার" হয়লা এর্মন্ জােগা রেটার ছাে ো ওভারহযাাং এোং ড়তন্টি ো তারও অড়ের্ রেওোল রয়েয়ছ। োইয়হার্, Key to 
NYC-এর রক্ষয়ে, ড়ন্য়চর অের্াঠায়র্মাগুড়ল আউটয় ার ড়হয়সয়ে ড়েয়েচন্া র্রা হে এোং পড়রচালন্ার্ারীয়ের ভযার্ড়সন্ গ্রহয়ণর ড়েস্তাড়রত োচাইয়ের প্রয়োজন্ 
রন্ই: 

• ফুটপাে ো রাস্তার পায়ির অের্াঠায়র্মা এোং পুয়রাপুড়র ফুটপায়ের ড়েয়র্ রু্মখ রখালা, ো 

• আলাো আলাো পয়ক্ষর (য়ের্মন্- প্লাড়স্টয়র্র গমু্বজ) জন্য পড়রর্ড়িত রেয়র্ায়ন্া আউটয় ার  াইড়ন্াং র্াঠায়র্মা োয়ত গমু্বয়জর পেকাপ্ত োেু চলাচল 
েযেস্থা োয়র্। 

 

সকান ধরডনর ইনডডার জবডনাদন সিটিংডি এিব সমডন িলডত েডব?  

রু্মড়ভ ড়েয়েটার, ড়র্মউড়জর্ ো র্ন্সায়টক র স্থান্, প্রাপ্তেেস্কয়ের ড়েয়ন্ােন্, র্যাড়সয়ন্া, রোটাড়ন্র্যাল গায় ক ন্, োড়ণড়জযর্ ইয়ভন্ট এোং পাটিক র রভনু্য, জাদুঘর, 
অযায়র্াোড়রোর্ম, ড়চড়িোখান্া, রপিাোর ক্রীিাঙ্গান্ এোং ইন্য় ার রস্টড় োর্ম, র্ন্য়ভন্িন্ রসন্টার এোং প্রেিকন্ী হল, রহায়টল ড়র্মটিাং এোং ইয়ভন্ট রেস, 
পারফড়র্মকাং আটক  ড়েয়েটার, রোড়লাং গড়ল, রতারণ, ইন্য় ার রখলার জােগা, পুল এোং ড়েড়লো ক  হল এোং অন্যান্য ড়েয়ন্ােন্রূ্মলর্ রখলার রর্ন্দ্র।  
 
েড়ে রর্ায়ন্া রভনু্যর ইন্য় ার ও আউটয় ার উভে অাংিই োয়র্ তাহয়ল Key to NYC-এর িতক ােড়ল শুেুর্মাে ইন্য় ার অাংিটির রক্ষয়ে প্রয়োজয। েড়ে 
রর্ায়ন্া রভনু্য ের্মীে অনু্ষ্ঠায়ন্র জন্য উপাসন্ালে ড়হয়সয়ে ভািা র্রা হে রস রক্ষয়ে ইয়ভন্ট চলার্ালীন্ এটি Key to NYC-এর আওতাে োর্য়ে ন্া। 
 
জববাে বা অনযানয অনুষ্ঠাডনর িনয সকাডনা আওতাভু্ক্ত প্রজতষ্ঠান ভ্াড়া সদওয়াকালীন কাডদরডক Key to NYC সমডন িলডত েডব? 
  
োড়ণড়জযর্ ইয়ভন্ট ও পাটিক  রভনু্যর পািাপাড়ি রহায়টল ড়র্মটিাং ও ইয়ভয়ন্টর জােগাগুড়লয়র্ অেিযই Key to NYC রর্ময়ন্ চলয়ত হয়ে। ড়ভড়জটর ও র্র্মীরা রে 
টির্া গ্রহণ র্য়রয়ছ তা োচাই র্রার োড়েত্ব রভনু্য পড়রচালর্য়ের উপর েতক াে এোং জােগাটি ভািা র্রা েযড়ি ো প্রড়তষ্ঠায়ন্র উপর ন্ে।  

 
সকান ধরডনর খাদয িরবরােকারী প্রজতষ্ঠাডনর Key to NYC সমডন িলা প্রডয়ািন? 

ড়ন্য়চর ড়েষেগুড়ল রর্ময়ন্ চলা েরর্ার যজদ না তারা শুধুমাত্র সটক-আউট বা সডজলভ্াজর অিার কডর:  

• NYC ড় পাটক য়র্মন্ট অে রহলে অযান্ড রর্মন্টাল হাইড়জন্ (NYC Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH) 
ররসু্টয়রন্ট রগ্রড় াং রপ্রাগ্রায়র্মর অাংি এর্মন্ সর্ল খােয সরেরাহর্ারী প্রড়তষ্ঠান্ োরা ইন্য় ার  াইড়ন্াং ো পান্ীে পড়রয়ষো প্রোন্ র্য়র, োর র্ময়েয 
রয়েয়ছ: 

o ররসু্টয়রন্ট 
o োর 
o র্ড়ফ িপ 
o ন্াইট ক্লাে 
o রহায়টল, র্য়লজ এোং ড়েশ্বড়েেযালে ও র্মলগুড়লর  াইড়ন্াং প্রড়তষ্ঠান্ 
o র্যায়ফয়টড়রো  

• রহায়টল এোং র্মল সহ ফু  রর্ায়টক  ইন্য় ার রসটিাংস পড়রচালন্া র্য়র এর্মন্ েযেসাড়ের্ প্রড়তষ্ঠান্সরূ্মহ 

• প্রড়তষ্ঠায়ন্র ড়ন্জস্ব প্রাঙ্গয়ন্ র্যাটাড়রাং পড়রয়ষো প্রোন্ র্য়র এর্মন্ েযেসাড়ের্ প্রড়তষ্ঠান্সরূ্মহ 

• রু্মড়ে রোর্ান্, খায়েযর োজার, রোয় গাস এোং অন্যান্য খাোয়রর খুচরা ড়েয়ক্রতা ো ড়ন্উ ইের্ক  রস্টট ড় পাটক য়র্মন্ট অে এড়গ্রর্ালচার অযান্ড র্মায়র্ক ট 
(New York State Department of Agriculture and Markets) দ্বারা ড়ন্েড়িত হে এোং েড়ে তারা ইন্য় ার সাইয়ট খাওোর সরেরাহ র্য়র 

 

েড়ে রর্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠান্ শুেুর্মাে রটর্-আউট, র ড়লভাড়র ো আউটয় ার  াইড়ন্াং অফার র্য়র তাহয়ল ইন্য় ার  াইড়ন্াংয়ের জন্য পৃষ্ঠয়পাষর্য়ের েযেহৃত 
রর্ায়ন্া ইন্য় ার রটড়েল, রচোর ো অন্যান্য আসোেপে অেিযই সড়রয়ে ড়ন্য়ত হয়ে অেো ব্লর্ র্য়র ড়েয়ত হয়ে (য়ের্মন্- রর্ায়ন্া ড়চহ্ন ো রটয়পর র্মােযয়র্ম) 
োয়ত রসগুড়ল েযেহার উপয়োগী ন্া হে।  
 

সকাডনা মুজদর সদাকান, সবাডডগা বা অনযানয খাদয বািাডরর মডতা খাবাডরর খুিরা জবডেতার জক টকা গ্রেডের প্রমাে পরীক্ষা করা দরকার? 

শুেুর্মাে রসই সর্ল গ্রাহয়র্র রক্ষয়ে প্রয়োজয োরা েসার ইন্য় ার খাোয়রর জােগা েযেহার র্য়রন্। রের্মন্, েড়ে প্রড়তষ্ঠান্ রখালা রাখার ড়সদ্ধান্ত রন্ে এোং 
রর্ায়ন্া রু্মড়ে রোর্ান্ ো রোয় গা গ্রাহর্য়ের ড়ভতয়র েসার এোং খাওোর জন্য রটড়েল ও রচোর সরেরাহ র্য়র তাহয়ল রসই জােগা েযেহারর্ারী গ্রাহর্য়ের 
অেিযই টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ োচাই র্রা হয়ে। 
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সকান ধরডনর জিটডনি প্রজতষ্ঠানগুজলডক এিব সমডন িলডত েডব? 
স্বতি ড়জর্ম এোং ড়ফটয়ন্স রসন্টার; রহায়টল ড়জর্ম এোং ড়ফটয়ন্স রসন্টার; উচ্চ ড়িক্ষার প্রড়তষ্ঠায়ন্র ড়জর্ম এোং ড়ফটয়ন্স রসন্টার; ইয়োগা, পাইয়লটস, ন্াচ এোং 
েযায়র সু্টড় ও; েড়সাং এোং ড়র্র্েড়সাং ড়জর্ম; ড়ফটয়ন্স েুট র্যাম্প; ইন্য় ার পুল; ইন্য় ার রটড়ন্স ফযাড়সড়লটি এোং রটড়ন্স োেল; ইন্য় ার আইস-য়স্কটিাং; ক্রসড়ফট 
ো অন্যান্য প্লাইওয়র্মট্রির্ েস এোং অন্যান্য জােগার ইন্য় ার গ্রুপ ড়ফটয়ন্স ক্লাস।*  
 
*য়ন্াট: "গ্রুপ ড়ফটয়ন্স ক্লাসগুড়ল" এর্জন্ প্রড়িক্ষয়র্র রন্তৃয়ত্ব দুই (2) ো তার রেড়ি অাংিগ্রহণর্ারীয়র্ েুড়িয়ে োয়র্।  
 
আবাজিক বা অজিিগুজলর ইনডডার ডাইজনিং, জবডনাদন এবিং জিটডনি সিটিংডি জক Key to NYC প্রডযািয? 

ড়ন্ম্নড়লড়খত রসটিাংয়স অেড়স্থত ইন্য় ার  াইড়ন্াং, ড়েয়ন্ােন্ এোং ড়ফটয়ন্সগুড়ল Key to NYC-এর অন্তভুক ি ন্ে: 

• োড়সন্দা োর্ার্ালীন্ েযড়িগত আোড়সর্ ভেন্গুড়ল 

• শুেুর্মাে অড়ফস র্র্মীয়ের জন্য েযেহােক অড়ফস ভেন্গুড়ল 

• ড়প্র-য়র্ রেয়র্ রগ্র  12 এর সু্কলসরূ্মহ 

• ড়সড়ন্ের রসন্টার 

• র্ড়র্মউড়ন্টি রসন্টারসরূ্মহ 

• চাইল্ড রর্োর রপ্রাগ্রার্মসরূ্মহ 
 

সপাষাক ও সখলনার সদাকানগুজলর মডতা যাডদর ইনডডার ডাইজনিং সনই এমন িমূ্পেসরূডপর খুিরা প্রজতষ্ঠানগুজলডত জক Key to NYC প্রডযািয? 

ন্া। েড়ে রর্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠান্ সমূ্পণকরূয়প খুচরা হে তাহয়ল প্রড়তষ্ঠায়ন্র টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ পরীক্ষা র্রার প্রয়োজন্ রন্ই।  
 

যজদ সকাডনা প্রজতষ্ঠাডনর ইনডডার ও আউটডডার উভ্য় অিংশই িাডক তােডল কী েডব? 

েড়ে রর্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠায়ন্র ইন্য় ার এোং আউটয় ার উভে অাংিই োয়র্ (উোহরণস্বরূপ, এর্টি আউটয় ার পুল সহ এর্টি ইন্য় ার ড়ফটয়ন্স রসন্টার ো 
গ্রাহর্য়ের জন্য ইন্য় ার এোং আউটয় ার স্থান্ সহ এর্টি োদুঘর), তাহয়ল শুেুর্মাে ইন্য় ার অাংিটিই Key to NYC িতক ােড়লর আওতাে োয়র্।  

যজদ সকাডনা প্রজতষ্ঠান জনবসািডনর িনয সভ্াট সকন্দ্র জেডিডব বযবোর করা েয় তােডল কী েডব? 

রভাট রেওোর জন্য, রভাটারয়র্ সঙ্গ ড়েয়ত অেো ড়ন্েকাচন্ পেকয়েক্ষণ র্রার জন্য আপন্ার প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েির্ারী রর্ায়ন্া েযড়ির টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মায়ণর 
প্রয়োজন্ ন্াই।  
টকা গ্রেডের প্রমাে যািাইকরে 
 
কাডক অবশযই টকা গ্রেডের প্রমাে সদখাডত েডব? 
Key to NYC প্রড়তষ্ঠায়ন্র র্র্মী, গ্রাহর্, ইন্টান্ক, ঠির্াোর এোং রস্বচ্ছায়সের্য়ের টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ প্রেিকন্ র্রয়ত হয়ে। প্রড়তোর েখন্ েযড়ি প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েি 
র্য়র তখন্ প্রর্মাণ প্রেিকন্ র্রার প্রয়োজন্ হে রসয়ক্ষয়ে েযেসােীরা এর্মন্ েযড়িয়ের ররর্ ক  রাখয়ত পায়র োরা পূয়েক টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মান্ প্রোন্ র্য়রড়ছয়লন্। েযেসা 
প্রড়তষ্ঠায়ন্র রর্ায়ন্া েরয়ন্র রর্মড় য়র্ল তেয ররর্ ক  র্রার প্রয়োজন্ রন্ই, ড়র্ন্তু ইয়লর্ট্রড়ন্র্ ররর্ ক  ো র্াগয়জর লগ রাখয়ত পায়র রের্মন্- গ্রাহয়র্র ন্ার্ম, প্রেত্ত 
টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মায়ণর েরন্ এোং এই েরয়ন্র প্রর্মাণ সরেরাহ র্রার তাড়রখ এোং এই েরয়ন্র প্রর্মাণ পেকায়লাচন্া র্রা র্র্মীর ন্ার্ম। েড়ে রর্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠান্ োরোর আসা 
গ্রাহয়র্র তেয োচাইয়ের পড়রেয়তক  ন্ড়েভুি র্রয়ত চান্ তাহয়ল এই পন্থাটি েযেসার পড়রর্িন্াে ররর্ ক  র্রা উড়চত ো Key to NYC-এর িতক ােড়ল োস্তোেন্ এোং 
প্রয়োয়গর জন্য আওতাভুি প্রড়তষ্ঠায়ন্র রপ্রায়টার্ল েণকন্া র্য়র। 
 

জনউ ইয়কস  জিটডত বিবাি কডরন না এমন ঠিকাদারডদর টকা গ্রেডের প্রমাে আমাডক জক যািাই করডত েডব? 
হযাাঁ ।  
 

12 বছডরর কম বয়িী যারা জনউ ইয়ডকস  টকা গ্রেডের সযাগয নয় তাডদর সক্ষডত্র কী েডব?   

12 েছয়রর র্র্ম েেসীয়ের Key to NYC প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েয়ির রক্ষয়ে টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ রেখায়ত হয়ে ন্া এোং খাোর গ্রহণ ও পান্ র্রার সর্মে োয়ে েখন্ তারা 
অন্যয়ের রেয়র্ ছে ফুট সার্মাড়জর্ দূরত্ব েজাে রাখয়ত অক্ষর্ম হয়ে তখন্ই তারা র্মাস্ক েযেহার র্রয়ে। 
 

12 বছডরর সবজশ বয়িী যারা সু্কল ভ্রমডে এডিডছন বা আিটার-সু্কল সপ্রাগ্রাডম অিংশগ্রেে করডছন তাডদর সক্ষডত্র কী েডব?    
12 েছর ো তারও রেড়ি েেসীয়ের তায়ের সু্কল ো ড়সটি অযায়জড়ির র্মােযয়র্ম েিররৃ্ত সু্কল ভ্রর্ময়ণ ো আফটার-সু্কল রপ্রাগ্রায়র্ম অাংিগ্রহণ র্রার সর্মে টির্া 

গ্রহয়ণর প্রর্মাণ রেখায়ন্া ছািাই  Key to NYC  প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েি র্রয়ত পারয়েন্ এোং েখন্ তারা অন্যয়ের রেয়র্ ছে ফুট সার্মাড়জর্ দূরত্ব েজাে রাখয়ত 
অক্ষর্ম হয়ে তখন্ই তারা র্মাস্ক েযেহার র্রয়ে।  
 
টকা গ্রেডের প্রমাে না সদজখডয় সকাডনা বযজক্তডক জক কাপড় বদলাডনার িনয বািরুম বা লকার রুম বযবোর করার অনুমজত সদওয়া েয়?  
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হযাাঁ , েখন্ তারা অন্যয়ের রেয়র্ ছে ফুট সার্মাড়জর্ দূরত্ব েজাে রাখয়ত অক্ষর্ম হয়ে তখন্ই তারা র্মাস্ক েযেহার র্রয়ে। 
 
আমাডক জক িরবরােকারী বা সভ্ন্ডরডদর টকা গ্রেডের প্রমাে যািাই করডত েডব?  

রেসে েযড়ি র ড়লভাড়র ো ড়পর্আপ র্য়রন্, শুেুর্মাে প্রয়োজন্ীে রর্মরার্মত র্রার উয়েয়িয প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েি র্য়রন্ ো রে েযড়িরা রটর্আউট ো র ড়লভাড়রর 
জন্য খাোয়রর র্ময়তা ড়জড়ন্স ড়ন্য়ত আয়সন্ তায়ের রক্ষয়ে টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ োচাই র্রার প্রয়োজন্ রন্ই। এইসে েযড়িেগক েখন্ অন্যয়ের রেয়র্ ছে ফুট 
সার্মাড়জর্ দূরত্ব েজাে রাখয়ত অক্ষর্ম হয়েন্ তখন্ অেিযই তায়ের র্মাস্ক েযেহার র্রয়ত হয়ে। 
 
সকাডনা ইনডডার জবডনাদডনর সভ্নুয বা খাদয িরবরােকারী প্রজতষ্ঠাডন আিা অজভ্ডনতা এবিং তাডদর জনয়জমত কডমসর অিংশ জেডিডব তাডদর িাডি 

িাকা বযজক্তডদর সক্ষডত্র কী েডব — আমাডক জক তাডদর টকা গ্রেডের প্রমাে যািাই করডত েডব? 

হযাাঁ , েড়ে তারা ড়ন্উ ইের্ক  ড়সটির োড়সন্দা হয়ে োয়র্ন্ অেো তারা ড়ন্েড়র্মতভায়ে Key to NYC প্রড়তষ্ঠান্ র্তৃক র্ ড়ন্য়োগপ্রাপ্ত হয়ল। আলাো রেয়র্ায়ন্া 
অড়ভয়ন্তা ো রসই অড়ভয়ন্তার সায়ে োর্া েযড়িয়র্ টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ রেওোর প্রয়োজন্ রন্ই।  
 
সকাডনা সপাটস ি সেজডয়াডমর ইনডডার িায়গা বা অযাডরনাডত আিা সপশাদার অযািডলট এবিং তাডদর জনয়জমত কডমসর অিংশ জেডিডব তাডদর 

িাডি িাকা বযজক্তডদর সক্ষডত্র কী েডব — আমাডক জক তাডদর টকা গ্রেডের প্রমান যািাই করডত েডব? 
হযাাঁ , আওতাভুি প্রড়তষ্ঠান্য়র্ রপিাোর অযােয়লয়টর পািাপাড়ি সহয়োগী অযােয়লট এোং ড়ন্েড়র্মত র্য়র্মকর অাংি ড়হয়সয়ে তায়ের সায়ে োর্া রেয়র্ায়ন্া 
েযড়ির রক্ষয়ে টির্া গ্রহয়ণর প্রর্মাণ োচাই র্রয়ত হয়ে যজদ এই েযড়িেগক ড়ন্উ ইেয়র্ক  েসোস না র্য়রন্ এোং রপিাোর ো র্য়লজ অযােয়লট প্রড়তয়োড়গতাে 
অাংিগ্রহয়ণর উয়েয়িয আওতাভুি প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েি র্য়র োয়র্ন্। ড়ন্উ ইের্ক  ড়সটির "য়হার্ম টির্ম" রখয়লাোি এোং র্র্মীগণ রেখায়ন্ই োকুর্ ন্া রর্ন্ 
তায়েরয়র্ অেিযই টির্া গ্রহণ র্রয়ত হয়ে।   
টকা গ্রেডের প্রমাডের ধরন  
 
টকা গ্রেডের সকান ধরডনর প্রমাে যডিষ্ট?  

বযজক্তরা অবশযই এট সদখাডবন সয মাজকস ন যুক্তরাডের িুড অযান্ড ড্রাগ অযাডজমজনডেশন (Food and Drug Administration, FDA) ো ড়েশ্ব 
স্বাস্থয সাংস্থা (World Health Organization, WHO) অনু্য়র্মাড়েত র্র্মপয়ক্ষ এর্টি র াজ গ্রহণ র্য়রয়ছন্ ো রেয়র্ায়ন্া সড়ক্রে (য়প্লসয়ো ন্া) COVID-19 
ভযার্ড়সন্ প্রােী রেটি র্মাড়র্ক ন্ েুিরাষ্ট্র ড়ভড়ির্ ড়ক্লড়ন্র্াল ট্রাোয়লর অাংি। 

• FDA: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-
vaccines 

• WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
 

উজিজখত প্রমাোজদ সদখাডনার মাধযডম যিাযি প্রমাে প্রদজশসত েডত পাডর:  

• তাডদর CDC টকা কাডডস র একট িডটা বা োডস  কজপ 

• NYC COVID িুরক্ষা অযাপ 

• জনউ ইয়কস  সেট এডেলজিয়র অযাপ  

• CLEAR এর জডজিটাল ভ্যাকজিন কাডস , CLEAR সেলি পাি 

• অড়ফড়সোল ভযার্ড়সন্ ররর্ ক  

• জনডির সযডকাডনা একটর সক্ষডত্র মাজকস ন যুক্তরাডের বাইডর টকা গ্রেডের অজিজিয়াল ভ্যাকজিন সরকডডস র একট ছজব বা োডস  কজপ1: 

অযাস্ট্রায়জয়ন্র্া (AstraZeneca)/এসয়র্ োয়োসায়েি (SK Bioscience), রসরার্ম ইড়িটিটিউট অে ইড়ন্ডো (Serum Institute of 
India)/রর্াড়ভড়িল্ড (COVISHIELD) ও ভযাসয়জড়ভ্রো (Vaxzevria), ড়সয়ন্াফার্মকা (Sinopharm) ো ড়সয়ন্াভযার্ (Sinovac)।  

 

যজদ সকাডনা বযজক্ত Key to NYC প্রজতষ্ঠাডন টকাদাডনর প্রমাে সদখাডত অস্বীকার কডর তডব কী েডব? 

রে েযড়ি টির্াোয়ন্র প্রর্মাণ রেখায়ত অস্বীর্ার র্য়র রস খুে দ্রুত এোং সীড়র্মত উয়েিয (য়ের্মন্- োেরুর্ম েযেহার র্রা, খাোর সাংগ্রহ র্রা, ড়েল পড়রয়িাে র্রা 
ো লর্ার রুয়র্ম পড়রেতক ন্ র্রা) ছািা প্রয়েি র্রয়ত পায়র ন্া। এই েরয়ন্র সীড়র্মত উয়েয়িয এর্টি রভনু্যয়ত প্রয়েি র্রার সর্মে, রলার্জন্ অন্য রলার্য়ের 
রেয়র্ ছে ফুট সার্মাড়জর্ দূরত্ব েজাে রাখয়ত ন্া পারয়ল অেিযই রফস র্মাস্ক পরয়ে 
 

আন্তিস াজতক টকাদান কাডডস  সকান তিয অন্তভু্স ক্ত করা প্রডয়ািন?  

র্মাড়র্ক ন্ েুিরায়ষ্ট্রর োইয়র প্রেত্ত টির্াগুড়লর জন্য টির্াোয়ন্র প্রর্মাণ এর্টি অড়ফড়সোল টির্াোন্ ররর্ ক  দ্বারা প্রেড়িকত হয়ত পায়র োয়ত ড়ন্ম্নড়লড়খত ড়েষেগুড়ল 

অন্তভুক ি োর্য়ে:  

• নাডমর প্রিম অিংশ এবিং নাডমর সশষ অিংশ   

• িন্ম তাজরখ  

 
1 14 আগস্ট, 2021 তাড়রখ অনু্োেী। 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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• টকা পডেযর নাম (উদা: AstraZeneca/SK Bioscience)   

• টকাদাডনর তাজরখ  

• সয িাইডট টকা প্রদান করা েডয়জছল বা সয বযজক্ত টকা প্রদান কডরজছল  
o র্মাড়র্ক ন্ েুিরায়ষ্ট্রর োইয়র টির্া গ্রহণর্ারী েযড়িয়ের জন্য, রূ্মল রেিটি রসই জােগা ড়হয়সয়ে তাড়লর্াভুি র্রা রেয়ত পায়র রেখায়ন্ 

টির্া রেওো হয়েড়ছল 

 
ড়েশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা (World Health Organization, WHO) র্তৃক র্ জরুড়র েযেহায়রর জন্য অনু্য়র্মাড়েত টির্া সম্পয়র্ক  সেকয়িষ তয়েযর জন্য, WHO-এর 
ওয়েেসাইট  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines রেখুন্। 
 

টকাদাডনর প্রমাে আিল জক না তা জক আমাডক যািাই করডত েডব? 
ন্া। 
 

যজদ সকউ ভু্য়া টকাদান কাডস  উপস্থাপন কডর তােডল কী েডব?  

েড়ে আপন্ার সয়ন্দহ হে রে রর্উ ভুো টির্াোন্ র্া ক  উপস্থাপন্ র্রয়ছ তাহয়ল আপড়ন্ 311 ন্ম্বয়র র্ল র্য়র ড়রয়পাটক  র্রয়ত পায়রন্, NYS অযাটড়ন্ক 

রজন্ায়রয়লর র্ায়ছ অড়ভয়োগ োড়খল র্য়র ড়রয়পাটক  র্রয়ত পায়রন্: https://ag.ny.gov/complaint-forms ঠির্ান্াে, 833-VAX-SCAM (833- 829-
7226)-এ র্ল র্য়র ো STOPVAXFRAUD@health.ny.gov ঠির্ান্াে রস্টট স্বাস্থয ড়েভাগ (Department of Health ) ইয়র্মইল র্য়র ড়রয়পাটক  র্রয়ত 
পায়রন্ 
 

Key to NYC প্রজতষ্ঠান জক আডরা কড ার নীজত গ্রেে করডত পাডর এবিং আমার প্রজতষ্ঠাডন প্রডবডশর িনয কমী ও পৃষ্ঠডপাষকডদর জক িমূ্পেস 

টকা সদওয়া প্রডয়ািন? 

হযাাঁ । Key to NYC-এর জন্য COVID-19 টির্ার এর্টি র াজ প্রয়োজন্ ড়র্ন্তু Key to NYC প্রড়তষ্ঠান্ Key to NYC-এর িতক ােড়ল ছাড়িয়ে রেয়ত পায়র 
এোং সমূ্পণক টির্াোয়ন্র প্রয়োজন্ হয়ত পায়র, ড়র্ন্তু েরােয়রর র্ময়তাই উপেুি েুড়িসঙ্গত োসস্থান্ ড়েয়েচন্া র্রা উড়চত।   
 

শনাক্তকরডের প্রমাডের ধরন  
 

টকাদাডনর প্রমাে ছাড়াও জক আমার অনযানয শনাক্তকরে যািাই করডত েডব? 

হযাাঁ । টির্াোয়ন্র প্রর্মাণ ড়হয়সয়ে এর্ই িন্াির্ারী তেয েহন্র্ারী িন্াির্রণও অেিযই প্রেিকন্ র্রয়ত হয়ে। 
 

আমাডক জক িবার শনাক্তকরে যািাই করডত েডব? 

আপন্ায়র্ অেিযই 18 েছর ো তার রেড়ি েেসী েযড়ির িন্াির্রণ োচাই র্রয়ত হয়ে। এই িন্াির্রণ অেিযই এর্ই সর্ময়ে োচাই র্রয়ত হয়ে েখন্ 

আপড়ন্ রর্ায়ন্া ইন্য় ার স্থায়ন্ প্রয়েয়ির জন্য টির্াোয়ন্র প্রর্মাণ োচাই র্রয়েন্। উপরন্তু, আপড়ন্ 18 েছয়রর র্র্ম েেসী েযড়িয়ের িন্াির্রণ োচাই র্রয়ত 
পায়রন্ তয়ে এটি র্রার প্রয়োজন্ রন্ই। আপন্ার র্ায়ছ েড়ে ইয়লর্ট্রড়ন্র্ ো র্াগয়জর ররর্ ক  োয়র্ ো প্রেিকন্ র্য়র রে এই গ্রাহর্গণ পূয়েক টির্াোন্ এোং 
িন্াির্রয়ণর প্রর্মাণ প্রেিকন্ র্য়রয়ছন্ তাহয়ল প্রড়তটি পড়রেিকয়ন্ রসইসে গ্রাহর্য়ের িন্াির্রণ োচাই র্রার প্রয়োজন্ রন্ই। 
  
উপরন্তু, র্র্মকচারী অেো ড়ফটয়ন্স সু্টড় ও ো সাাংসৃ্কড়তর্ প্রড়তষ্ঠায়ন্র সেসযয়ের জন্য িন্াির্রণ োচাই র্রার প্রয়োজন্ রন্ই, েড়ে টির্াোয়ন্র প্রর্মাণ পড়রচে 

ররর্য় ক র সায়ে রর্মলায়ন্া হে ো আপড়ন্ ইয়তার্ময়েয রসই েযড়ির জন্য সাংরক্ষণ র্য়র ররয়খয়ছন্।  
 

শনাক্তকরডে কী িাকডত েডব? 

িন্াির্রয়ণর র্মােযয়র্ম আপন্ায়র্ ড়ন্ড়িত র্রয়ত হয়ে রে েযড়ি প্রয়েয়ির জন্য অনু্য়রাে র্রয়ছ রসই েযড়িই টির্াোয়ন্র প্রর্মায়ণ উড়িড়খত েযড়ি। এর র্মায়ন্ 
হয়লা িন্াির্রয়ণ অেিযই োর্য়ত হয়ে: 

• েযড়ির ন্ার্ম এোং রসই েযড়ির ছড়ে; অেো 
• েযড়ির ন্ার্ম এোং েযড়ির জন্ম তাড়রখ। 

তারপর আপন্ায়র্ অেিযই টির্াোয়ন্র প্রর্মায়ণর সায়ে প্রেড়িকত ন্ার্ম এোং ছড়ে ো জন্ম তাড়রখ ড়র্মড়লয়ে রেখয়ত হয়ে। 
  
শনাক্তকরডের গ্রেেডযাগয িরমগুজলর উদােরেগুজল কী কী? 

িন্াির্রয়ণর গ্রহণয়োগয ফরর্মগুড়লর উোহরণগুড়লর র্ময়েয র্য়ের্টি হয়লা:  
• ড্রাইভায়রর লাইয়সি  
• ন্ন্-ড্রাইভার সরর্াড়র আইড়  র্া ক   
• IDNYC র্া ক  
• পাসয়পাটক   
• সু্কল ো র্র্মকয়ক্ষয়ের আইড়  র্া ক  

েযড়িগণ তায়ের িন্াির্রণ ন্ড়ের অনু্ড়লড়পও রেখায়ত পায়রন্, োর র্ময়েয রয়েয়ছ তায়ের রফায়ন্ োর্া রর্ায়ন্া ছড়ে ো NYC Covid Safe-এর র্ময়তা 
অযায়পর েযেহার ো তায়ের ন্ড়ের এর্টি অনু্ড়লড়প প্রেিকন্ র্রয়ত রেে। 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://ag.ny.gov/complaint-forms
file:///C:/Users/KKelly1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8D0KS8U8/STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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প্রডয়ািনীয় িাইন এবিং নজি  
 

সকাডনা প্রডয়ািনীয় িাইডনি আডছ? 
হযাাঁ । Key to NYC পড়রচাড়লত প্রড়তষ্ঠান্য়র্ অেিযই এর্টি সাইন্ রপাস্ট র্রয়ত হয়ে ো র্র্মকচারী এোং পৃষ্ঠয়পাষর্য়ের টির্াোয়ন্র িতক ােড়ল সম্পয়র্ক  অেড়হত 
র্য়র। NYC স্বাস্থয ড়েভাগ (NYC Health Department)-এর ততড়ররৃ্ত সাইন্ রেয়র্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠান্ রপাস্ট র্রয়ত পায়র, ো অন্লাইয়ন্ 
nyc.gov/keytoNYC ঠির্ান্াে অেো 311 ন্ম্বয়র র্ল র্য়র পাওো োয়ে, ো আপন্ায়র্ সাইন্টি ড়েন্ারূ্ময়লয পাঠায়ে। সাইন্টি এর্াড়ের্ ভাষাে পাওো োয়ে।  
 
রেয়র্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠান্ তার ড়ন্জস্ব সাইন্ও ততড়র র্রয়ত পায়র, ো র্র্মপয়ক্ষ 8.5 x 11 ইড়ি হয়ত হয়ে, র্র্মপয়ক্ষ 14-পয়েন্ট ফন্ট েযেহার র্রয়ত হয়ে এোং 
ড়ন্য়ম্নাি পাঠযটি অন্তভুক ি র্রয়ত হয়ে: “ড়ন্উ ইের্ক  ড়সটিয়ত এই প্রড়তষ্ঠায়ন্ প্রয়েয়ির জন্য 12 েছর ো তার রেড়ি েেসী র্র্মী এোং গ্রাহর্য়ের COVID-19-
এর টির্া রেওো প্রয়োজন্। ড়েন্ারূ্ময়লয COVID-19 টির্া রর্াোে পায়েন্ তা জান্য়ত nyc.gov/vaccinefinder ড়ভড়জট র্রুন্ অেো 877-VAX-4NYC 
(877-829-4692) ন্ম্বয়র র্ল র্রুন্। Key to NYC সম্পয়র্ক  আয়রা তেয জান্য়ত nyc.gov/keytoNYC রেখুন্।” 
 
সকািায় িাইনট সপাে করডত েডব? 
সাইন্টি এর্মন্ এর্টি অেস্থায়ন্ রপাস্ট র্রয়ত হয়ে োয়ত পৃষ্ঠয়পাষর্গণ ইন্য় ার এলার্াে প্রয়েি র্রার আয়গ সহয়জই তা রেখয়ত পায়র। 
 

আমাডক সকান নজিগুজল িিংরক্ষে করডত েডব?  
আপন্ার অেিযই এর্টি ড়লড়খত ররর্ ক  োর্য়ত হয়ে ো েণকন্া র্য়র রে আপড়ন্ র্ীভায়ে র্র্মকচারী এোং পৃষ্ঠয়পাষর্য়ের জন্য টির্াোয়ন্র প্রর্মাণ োচাই র্রয়েন্। 
ররর্ ক  অেিযই সাইয়ট োর্য়ত হয়ে এোং পড়রেিকয়ন্র জন্য উপলভয োর্য়ত হয়ে। এর্টি আওতাভুি সত্তা ো এর্াড়ের্ স্থায়ন্ এর্ই েরয়ন্র আওতাভুি 
প্রাঙ্গণ পড়রচালন্া র্য়র তার এর্টি পড়রর্িন্া োর্য়ত পায়র ো সর্মস্ত অেস্থায়ন্র জন্য প্রয়োজয তয়ে ড়ন্ড়িত র্রয়ত হয়ে রে প্রড়তটি স্থায়ন্ পড়রর্িন্ার এর্টি 
অনু্ড়লড়প রাখা হয়েয়ছ োয়ত এটি পড়রেিকয়ন্র সর্মে প্রেড়িকত হয়ত পায়র। 
 
আজম জক ইিংডরজি ছাড়া অনয সকাডনা ভ্াষায় আমার বাস্তবায়ন পজরকল্পনা জলখডত পাজর? 

ড়লড়খত োস্তোেন্ পড়রর্িন্া ইাংয়রড়জয়ত হওোর প্রয়োজন্ রন্ই। আপড়ন্ রেয়র্ায়ন্া ভাষাে আপন্ার োস্তোেন্ পড়রর্িন্া ড়লখয়ত পায়রন্। 

 
নযায়িঙ্গত বাস্তবায়ন এবিং যুজক্তিঙ্গত আবািন 
 

আমাডক জক পৃষ্ঠডপাষক এবিং কমসিারীডদর সকাডনা যুজক্তিঙ্গত আবািন প্রদান করডত েডব?  

প্রড়তটি Key to NYC েযেসার উড়চত এই ন্ীড়ত এোং জন্স্বায়স্থযর উয়েিযগুড়ল র্মাোে ররয়খ উপেুি েুড়িসঙ্গত োসস্থান্ ড়েয়েচন্া র্রা। অড়তড়রি তয়েযর 
জন্য, 888-SBS-4-NYC এ কু্ষদ্র েযেসাড়ের্ পড়রয়ষো হটলাইয়ন্ র্ল র্রুন্ অেো CCHR-এর 

ওয়েেসাইট https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page রেখুন্ এোং CCHR-এর তেয সম্বড়লত িীটগুড়ল পিুন্: 
Key to NYC: ন্যােসঙ্গত োস্তোেন্ এোং Key to NYC সম্পয়র্ক  গ্রাহর্ এোং র্র্মকচারীয়ের জন্য ড়ন্য়েক িন্া: ন্যােসঙ্গত োস্তোেন্ সম্পড়র্ক ত েযেসায়ের 
ড়ন্য়েক িন্া। 
 
পৃষ্ঠডপাষক বা কমীগে ববষময িম্পডকস  সকািায় অজভ্ডযাগ করডত পাডরন? 

েযেসাড়ের্ তেষর্ময ো হেরাড়ন্ রেয়র্ রু্মড়ি পাওোর অড়ের্ার রেয়র্ায়ন্া েযড়িরই রয়েয়ছ। র্মান্োড়ের্ার সাংক্রান্ত NYC র্ড়র্মিয়ন্র সায়ে 
NYC.gov/HumanRights ঠির্ান্াে ো 311 ন্ম্বয়র র্ল র্য়র রোগায়োগ র্রুন্। 
 

  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page%23top&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|81f3461bc4fc45ea500208d961ae0e72|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637648222448658070|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ZdIa6inOFp1Llitrk14TwZLNq+k1Y4eL6vCB7MYP9J8=&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
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বযবিার জরডিািস  
 

এই জনডদস জশকা বুঝডত আমাডক িোয়তা করার িনয জক ওডয়জবনার পাওয়া যাডব?  

হযাাঁ । nycsmallbizcourses.eventbrite.com ড়ভড়জট র্রুন্ এোং "Key to NYC Guidelines and Resources to Help Your Business" অনু্সন্ধান্ 
র্রুন্ োয়ত আসন্ন ভাচুক োল ওয়েড়েন্ারগুড়ল খুাঁয়জ পাওো োে ো আপন্ার েযেসায়র্ সহােতা র্রার জন্য ড়েেযর্মান্ ড়ন্য়েক ড়ির্া এোং অন্যান্য ড়রয়সাসকগুড়লর 
র্মােযয়র্ম পাওো োয়ে।  
 

এই আডদশ িম্পজকস ত অজতজরক্ত বযডয়র সক্ষডত্র আমাডক িোয়তা করার িনয জক সকাডনা অিসায়ডনর বযবস্থা আডছ?  
ড়সটির পাাঁ চটি েয়রা জুয়ি NYC ড়েজয়ন্স সড়লউিন্ রসন্টার রয়েয়ছ ো আপন্ায়র্ ড়েন্ারূ্ময়লয ড়রয়সাসক প্রোয়ন্র র্মােযয়র্ম সহােতা র্রয়ত পায়র। তারা 40টিরও রেড়ি ঋণোতার 
সায়ে র্াজ র্য়র এোং আপন্ার জন্য অেকােয়ন্র সঠির্ ড়ের্ি ড়ন্য়ে আয়লাচন্া র্রয়ত পায়র। আয়রা জান্য়ত http://www.nyc.gov/financingassistance ঠির্ান্াে োন্ 
অেো SBS হটলাইয়ন্ 888-SBS-4NYC এ র্ল র্রুন্।  
 

আমার যজদ অজতজরক্ত কমী জনডয়াডগর প্রডয়ািন েয় সিডক্ষডত্র কী েডব?  
ড়সটির ওোর্ক য়ফাসক1 (Workforce1) রর্ন্দ্রগুড়ল পাাঁ চটি েয়রা জুয়ি অেড়স্থত এোং এটি আপন্ায়র্ ন্তুন্ প্রড়তভা ও আপন্ার েতক র্মান্ র্র্মীয়ের প্রড়িক্ষয়ণর জন্য 
ড়েন্ারূ্ময়লয সাংেুি র্রয়ত সহােতা র্রয়ত পায়র। আয়রা জান্য়ত www.nyc.gov/recruitment ঠির্ান্াে োন্ অেো SBS হটলাইয়ন্ 888-SBS-4NYC 
এ র্ল র্রুন্। 
 

আইজন প্রডয়াগ  
 

গ্রােকগে িেডযাজগতা করডত অস্বীকার করডল বযজক্তগত বযবিাগুডলার কী করা উজিত?  

প্রিাসড়ন্র্ ড়েচার ও শুন্াড়ন্র অড়ফস (The Office of Administrative Trials and Hearings) 20 আগস্ট, 2021 তাড়রয়খর র্ময়েয গ্রাহর্ এোং েযেসার 
র্ময়েয দ্বন্দ্ব ড়ন্ষ্পড়ত্তর প্রড়িক্ষয়ণর জন্য সয়েকাত্তর্ম অনু্িীলন্ ড়ন্েকারণ র্য়র এর্টি ওয়েড়েন্ার (https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-

resolution/conflict-resolution.page ) রপাস্ট র্রয়ে। জীেন্ ো েযড়িগত সম্পড়ত্তর জন্য ড়েপয়ের র্ারণ হয়ত পায়র এর্মন্ জরুড়র পড়রড়স্থড়ত ো অেস্থাে 
েযড়িগত েযেসার উড়চত 911 ন্ম্বয়র র্ল র্য়র ড়রয়পাটক  র্রা।  
 

কীভ্াডব Key to NYC-এর শতস াবজল প্রডয়াগ করা েডব?  

ড়েড়ভন্ন ড়সটি এয়জড়ির পড়রেিকর্গণ 13 রসয়েম্বর, 2021 তাড়রখ রেয়র্ এই িতক ােড়ল প্রয়োগ র্রয়েন্। পড়রেিকর্গণ রে এয়জড়ি রেয়র্ই আসুর্ ন্া রর্ন্ 
তায়েরয়র্ এর্ই Key to NYC িতক ােড়ল রর্ময়ন্ চলার জন্য পড়রেিকন্ র্রয়েন্। 
 

অিম্মজতর সক্ষডত্র জক সকাডনা িজরমানার বযবস্থা রডয়ডছ? 

13 রসয়েম্বর, 2021 তাড়রখ পেকন্ত, রর্ায়ন্া প্রড়তষ্ঠান্য়র্ অসঙ্গড়তপূণক েয়ল র্ময়ন্ হয়ল $1,000 জড়রর্মান্া হয়ত পায়র। োরোর লঙ্ঘয়ন্র ফয়ল জড়রর্মান্ার 
পড়রর্মাণ ো অন্যান্য আইড়ন্ পেয়ক্ষপ েৃড়দ্ধ রপয়ত পায়র।  
 

পজরদশসন িম্পডকস  প্রশ্ন বা উডেগ িাকডল আজম কাডক কল করডত পাজর? 

কু্ষদ্র েযেসা পড়রয়ষোর হটলাইন্ 888-SBS-4-NYC এ র্ল র্রুন্।  
 

টকা গ্রেে করা 
 

COVID-19 টকা িম্পডকস  আজম সকািায় আডরা িানডত পাজর?  

COVID-19 টির্া ড়ন্রাপে, র্ােকর্র এোং ড়েন্ারূ্ময়লয। আয়রা জানু্ন্ এখায়ন্ nyc.gov/covidvaccine ো 311 ন্ম্বয়র র্ল র্য়র। 
 

আমার কমীডদর সকািায় টকা সদওয়া সযডত পাডর?  

টির্া সাইট খুাঁয়জ রপয়ত ভযার্ড়সন্ ফাইন্ডার (Vaccine Finder)-এ োন্ (nyc.gov/vaccinefinder) আপন্ার র্াছার্াড়ছ অেস্থান্ খুাঁয়জ রপয়ত অেো 
অযাপয়েন্টয়র্ময়ন্টর সর্মে ড়ন্েকারণ র্রয়ত 877-VAX-4NYC (877-829-4692) এ র্ল র্রুন্।  

https://www.eventbrite.com/o/nyc-department-of-small-business-services-5423713077
http://www.nyc.gov/financingassistance
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.page&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV/zpbxKrl0yFqTve/rpruxa4WONJHojzHVUTfLQ=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.page&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV/zpbxKrl0yFqTve/rpruxa4WONJHojzHVUTfLQ=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.page&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV/zpbxKrl0yFqTve/rpruxa4WONJHojzHVUTfLQ=&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/

