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KEY TO NYC 
িলিখত বা�বায়ন ে�ােটাকল 

Key to NYC এর জররী িনবর্াহী আেদেশর আওতাভু� স�াগিলেক অবশয্ই এই আেদেশর আবশয্কতাগিল 
বা�বায়ন এবং বলবৎ করার জনয্ আওতাভু� স�ািটর ে�ােটাকল ৈতির করেত হেব এবং তার একিট িলিখত 
েরকডর্  রাখেত হেব। আইন অনুযায়ী শহেরর একজন কমর্কতর্ ার অনুেরােধ এই জাতীয় িলিখত েরকডর্  পিরদশর্েনর 
জনয্ উপল� থাকেব। 

এই পূরণেযাগয্ েটমে�টিট আপনার িনজ� িলিখত েরকডর্  িহসােব বয্বহৃত হেত পাের, বা আপিন আপনার 
িনজ� একিট ৈতির করেত পােরন। 

বয্বসা/�াপনার নাম: 

িঠকানা:  

মািলক/ময্ােনজােরর নাম: 

1. আপনার বয্বসািট িকভােব আপনার �িত�ােন �েবশ কের এমন েয েকােনা কমর্চারী, ই�ানর্, ে��ােসবী,
বা িঠকাদারেদর জনয্ একিট COVID-19 িটকাকরেণর এবং পিরচেয়র �মাণ (েযখােন �েয়াজন)
যাচাই করেছ তার িববরণ িদন:

2. আপনার �িত�ান িকভােব আপনার �াপনােত েসবা �হণকারী, �েবশকারী, অনু�ােন অংশ�হণকারী বা
পণয্ িকনেত আসা 5 বছর ও উ�র্বয়সী েয েকােনা ে�তার কাছ েথেক একিট COVID-19
িটকাকরেণর এবং পিরচেয়র �মাণ যাচাই করেছ তার িববরণ িদন:

3. িব�ি�িট েযখােন লাগােনা হেয়েছ েসই জায়গার িববরণ িদন:0
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1 Key to NYC এর আওতাভু� একিট �িত�ানেক অবশয্ই একিট সহেজ দশর্নীয় �ােন একিট িব�ি� লাগােত হেব যা 
�াপনায় �েবেশর আেগ স�াবয্ ে�তােদর েচােখ পড়েব এবং কমর্চারী ও ে�তােদর িটকাকরেণর আবশয্কতাগিল স�েকর্ 
অবিহত করেব। একিট �িত�ান NYC �া�য্ দ�র �ারা ৈতির একিট িব�ি� েপা� করেত পাের, যা অনলাইেন 
nyc.gov/keytonyc এ উপল� অথবা 311 ন�ের কল কের পাওয়া েযেত পাের, যারা আপনােক িবনামূেলয্ িব�ি�িট 
ডাকেযােগ পাঠােব। িব�ি�িট একািধক ভাষায় উপল�।  

একিট �িত�ান তার িনজ� িব�ি�ও ৈতির করেত পাের, যা কমপে� 8.5 x 11 ইি� হেত হেব, কমপে� 14-পেয়� 
ফ� বয্বহার করেত হেব এবং এই েলখািট অ�ভুর্ � করেত হেব: "িনউ ইয়কর্  িসিটেত 5 বছর বা তার েবিশ বয়সী 
কম� এবং �াহকেদর এই �িত�ােন �েবেশর জনয্ COVID-19 এর িবরে� িটকা েদওয়া �েয়াজন। েকাথায় িবনামূেলয্ 
একিট COVID-19 িটকা িনেত পারেবন তা জানেত, nyc.gov/vaccinefinder এ যান অথবা েফান করন 
877-829-4692 ন�ের। Key to NYC স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/keytonyc এ যান। " 

http://nyc.gov/keytoNYC
https://nyc.gov/vaccinefinder
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