
কী টু নিউ ইয়ক্ক  নিটি (Key to NYC)

ফিটনেস ি্যাফসফিটিসমূহ

আপন ি যন ি ন িউ ইয়র্ক  ন িন িতে করোতিো ন িিতিি 
ব্যবিো প্রন েষ্োি পন িচোলিো রতি থোতরি, েোহতল 
ন িউ ইয়র্ক  ন িন ি িেুি শে্ক োন ি জোন ি রতিতে ও 
িুলিমূহ প্রিোি রতিতে যোতে আপন ি ন িম্নন লন িে 
ন বষয়গুতলো কমতি চলতে পোতিি:

 ○ মেয়রেে ন ির্কবাহ ী আরেশ
 ○ প্বায়শই ন িজ্বান িত প্শ্বারল ী (FAQs)
 ○ িবাইরিি  
 ○ ন িটি অিুরেবান েত রবাস্তরবায়ি মপ্বারটবাকল মটেরলেট
 ○ র্যরিবা প্ন তষ্বািিেূরহে িি্য ি্যবায্য রবাস্তরবায়ি িম্পন র্ক ে ন িরন িতি্ক ন শরো

ব্যবিো প্রন েষ্োিিমূতহি জি্য “র ী িু ন িউ ইয়র্ক  ন িন ি” বোস্তবোয়তিি অতিরগুতলো 
উপোয় িতয়তে। পিবে তী পৃষ্োগুতলোতে ন রেু উিোহিণ িতয়তে। এগুতলো 
প্রতয়োজি ীয় িয়। এই উিোহিণগুতলোি উতদেশ্য হতলো আপিোি ব্যবিো প্রন েষ্োতিি 
জি্য “র ী িু ন িউ ইয়র্ক  ন িন ি” বোস্তবোয়তিি িবতচতয় রোয্করি ও িহজ উপোয় 
ন ির্কোিতণ আপিোতর িহোয়েো রিো। 

অন েন িক্ত েথ্য চোইতল বো করোতিো প্রশ্ন থোরতল অিগু্রহ রতি ন িপোি্কতমন্ট অভ 
স্মল ন বজতিি িোন ভ্ক তিি এি হিলোইতি রল ররুি এই িম্বতি: 888-SBS-4NYC 
(888-727-4692)।

আপিন িরল শি ্ ে মতিত চলেতি এবং 
আপিোি রি ্ ম ী ও গ ্ িোহরিতিরত 
িিুর ্ ষন ে িোিেতি েো িন শ ্ চন ে রিোি 
জি ্ য “ক ী ট ুিন উ ইয়ে ্ ক িন টন ” 
ওয র়রিবাইটর শি ্ েগলুোি পিূ ্ ণ 
েোলন রোিন িতিিু।

https://www1.nyc.gov/site/counseltothemayor/guidance/faq.page
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Key-to-NYC-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/posters/covid-19-vaccine-required-poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/word/covid/covid-19-key-to-nyc-written-implementation-protocol.docx
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page


 ✓ গ্রোহরিো রী রী উপোতয় নিরো গ্রহতণি প্রমোণ ও পয্কোপ্ত 
পনিচয় প্রিশ্কি রিতে পোতিি েোি এরনি পূণ্ক েোনলরো নপ্রন্ট 
রিো যোতে রী রী যোচোই রিতে হতব কি ব্যোপোতি আপিোি 
রমতীিো নিনচিেভোতব এরনি িহোয়র নিতি্ক নশরো পোয় 
মপ্বা টিপ: করউ করউ েোতিি কিোতিও েোতিি পনিচয়পতরেি 
রনপ প্রিশ্কি রিতে পোতি

 ✓ রমতীতিিতর প্রনশক্ষণ কিওয়ো যোতে েোিো এরই িমতয় িরল 
েথ্য জোিতে চোইতে পোতি, কযমি- “নিউ ইয়র্ক  নিনি ইিতিোি 
িোইনিংতয়ি িেুি নিরোিোি িীনে বোস্তবোয়ি রতিতে। আনম 
নর আপিোি েনবিহ পনিচয়পরে ও নিরো গ্রহতণি প্রমোণ 
িতুিোই কিিতে পোনি?”

 ✓ রমতীতিিতর নিতচি নবষয়নি নজতঞেি রিোি ব্যোপোতি 
উৎিোনহে ররুি: “আপিোি কিোতি নর NYC COVID Safe 

অথবো Excelsior Pass এি মতেো করোতিো অ্যোপ আতে 
কযিোতি আপনি আপিোি নিরো গ্রহতণি প্রমোণ কিিোতে 
পোতিি?” 
মপ্বা টিপ: আইতিোি ব্যবহোিরোিীতিি এই েথ্য েোতিি 
অ্যোপল ওয়োতলতি িংিনক্ষে থোরতে পোতি

আপিবাে পনেকল্পিবা রবাস্তরবায়ি করুি

কী কী যবাচবাই কেরত হরর িবািুি

 ✓ প্রনেষ্োি কিোলো থোরোরোলীি পুতিো িময় প্রতবশমুতি নিরো 
গ্রহতণি প্রমোণ ও পনিচয়পরে যোচোই রিোি িোনয়ত্ব পোলতিি 
জি্য রমতী িিি্য(কিি)-কর মতিোিীে রিো

 ✓ আপিোি রমতীতিিতর স্পষ্টভোতব আপিোি বোস্তবোয়ি 
কপ্রোতিোরল িম্পতর্ক  জোিোতিো যোতে আপিোি নিতমি 
প্রতে্যতর কিনি িম্পোিি রিতে পোতি

 ✓ গ্রোহরতিি িোতথ নববোি িমোরোতি িবতচতয় ভোতলো 
উপোয়গুতলোি প্রনে মতিোতযোগ আরষ্কতণি জি্য রমতীতিিতর 
এখবারি রী িু নিউ ইয়র্ক  নিনি নভনিও প্রিশ্কি রিো 

 ✓ আপিোি বোস্তবোয়ি কপ্রোতিোরতলি এরোনরর রনপ নপ্রন্ট 
রিো এবং িহজ অ্যোতসেতিি জি্য আপিোি প্রনেষ্োতিি 
িুনবরোজির স্োিগুতলোতে িোিো

 ✓ গ্রোহরতিিতর প্রস্তুে ও অবগে হতয় আিতে িহোয়েো রিোি 
জি্য আপিোি ওতয়বিোইি ও ইতমইলিমূতহ “রী িু নিউ ইয়র্ক  
নিনি” িম্পতর্ক  ভোষো অন্তভু্ক ক্ত রিোি নবষয়নি নবতবচিো রিো

িকল অনিনশয়বাল টিকবাে মেকর ্্ক  ময নিল্ডগুরলবা েরয়রে: 
• িোতমি প্রথম অংশ ও কশষ অংশ  
• জন্ম েোনিি 
• নিরোি ব্্যোন্ড িোম
• শুরুমোরে মোনর্ক ি িোি্য ও ওষুর প্রশোিি (FDA) বো নবশ্ব স্োস্্য িংস্ো 

(WHO) অিুতমোনিে নিরোিমূহ গ্রহণতযোগ্য (কযমি: মিোি্কো বো 
নিতিোিোম্ক)  

• লি িম্বি* (দ্রষ্টব্য: অি্যোি্য কিতশি অনিনশয়োল রোতি্ক  লি িম্বি 
অন্তভু্ক ক্ত িোও থোরতে পোতি) 

• নিরো প্রিোতিি েোনিি(িমূহ) 
• নিরো প্রিোতিি করন্দ্র বো নিরো প্রিোিরোিী ব্যনক্ত। যুক্তিোত্রেি বোইতি 

নিরো গ্রহণরোিী ব্যনক্ততিি কক্ষতরে, মূল কিশনি নিরো প্রিোতিি করন্দ্র 
নহতিতব েোনলরোভুক্ত থোরতে পোতি।

https://www.youtube.com/watch?v=jFT6P2HJUJI


চবানলরয় যবাি

িবাহবারয্যে িি্য মকবাথবায় মযরত হরর িবািুি

 ✓ ব্যস্তেম িময়গুতলোতে নিরো গ্রহতণি প্রমোণ যোচোইরিণ 
রোতজি জি্য এরোনরর রমতীতিিতর প্রস্তুে িোিো  
মপ্বা টিপ: আপিোি প্রনেষ্োতি যনি এরোনরর প্রস্োি/
প্রতবশপথ থোতর, েোহতল িনথপতরেি আতিো রোয্করি 
করন্দ্রীভূে যোচোইরিতণি জি্য প্রতবশপতথি িংি্যো হ্োি রিো 
(েতব প্রস্োিপথ িবগুতলোই উন্মুক্ত িোিো)

 ✓ িিি্যতিি নিরো গ্রহতণি প্রমোণ কিরি্ক  রতি িোিোি এরনি 
ব্যবস্ো রোয্করি িোিো, যোতে প্রনেবোি করোতিো িিি্য প্রনেষ্োতি 
প্রতবশ রিতল েোতর বোিবোি প্রমোণ প্রিশ্কি রিতে িো হয়

 ✓ কচর-ইি রোউন্টোতিি রোতে নভড় নিয়ন্ত্রতণি জি্য স্পষ্টভোতব 
আঁরো লোইি বো আউিতিোি ওতয়নিং স্োতিি মতেো এরনি 
ব্যবস্ো রোয্করি িোিো

 ✓ আপিোি রমতীতিিতর প্রশ্ন রিোি আতগ গ্রোহরতিিতর নিনিি 
আতিশ িম্পতর্ক  পড়তে উৎিোনহে রিোি জি্য “রী িু নিউ 
ইয়র্ক  নিনি” িোইিনি নবতশষভোতব প্রিশ্কি রিো

ন িন ি িংস্োিগুতলো ব্যবহোি ররুি কযগুতলো প্রন েন ি পিতক্ষতপ আপিোতর িহোয়েো রিোি জি্য িোজোতিো হতয়তে: 

 ✓ প্রতয়োজি ীয় িোইতিজ, প্রোয়শই ন জঞেোন িে প্রশ্নোবল ী এবং 
বোস্তবোয়তিি কিমতলেতিি রনপি জি্য ক ী টু ন িউ ইয়ক্ক  ন িটি 
ওরয়রিবাইট  কিিুি

 ✓ আনথ্কর ও ন বিোমূতল্যি ন িতয়োগ িংক্োন্ত িহোয়েোি 
অ্যোতসেতিি মতেো অি্যোি্য ব্যবিোন য়র িংস্োিিমূতহি েতথ্যি 
জি্য SBS ওরয়রিবাইট কিিুি 

 ✓ যুন ক্তিঙ্গে িনু বরো ও ি্যোয্য বোস্তবোয়ি িম্পন র্ক ে েতথ্যি জি্য 
CCHR ওরয়রিবাইট কিিিু   

 ✓ আপিোি/আপিোি ব্যবিো প্রন েষ্োতিি রোেোরোন ে 
করোতিো ন িরোিোি করন্দ্র িুঁ তজ কপতে কিিুি nyc.gov/
vaccinefinder  

 ✓ রম তীিো যন ি মতি রতিি কয েোিো ন িরো প্রিোতিি করোতিো জোল 
প্রমোণ কিিতেি - ের্ক  রিতবি িো! রম তীতিিতর প্রন শক্ষণ ন িি 
যোতে েোিো 311 বো 833-VAX-SCAM (833- 829-7226) 
িম্বতি রল রতি, STOPVAXFRAUD@health.ny.gov 
ন িরোিোয় ন িপোি্কতমন্ট অভ কহলথতর ইতমইল রতি অথবো 
এরন ি অন িরযবাগ িেে পূিণ রতি কি িম্পতর্ক  অবন হে 
রিতে পোতি।  

নিউ ইয়র্ক  সিসি এই ব্যবিানয়র 
প্রনিষ্ানি প্রনবনের জি্য 
COVID-19 এর নবরুনধে 

আপনার সিরাগ্রহণ 
বাধ্যিামূলর রনরনে।

5 বছর এবং তার ববশি বয়স্কদের 
তাদের COVID-19 টিকাকরদের  

প্রমাে বেখাদত হদব।

বকাথায় ববনামদূ্যে একটি COVID-19 টিকা বনদত পারদবন তা 
জানদত nyc.gov/vaccinefinder এ যান বা ক্ করুন 

877-829-4692 নম্বদর.

 আদরা তদথযের জনযে 
nyc.gov/keytonyc 
এ যান।

বযোয়ামাগার এবং বরদ্ারারঁ মত 
প্রততষ্ানসমদূহ ববষমযে বা হয়রাবনর 
শিকার না হওয়ার অবিকার আপনার 
আদছ। nyc.gov/humanrights 
বিকানায় NYC মানবাবিকার 
কবমিদনর (NYC Commission  
on Human Rights) সাদথ 
বযাগাদযাগ করুন।

পবরতথিততর পবরবত্ত ন অনযুায়ী NYC তার সপুা-
বরিগুল্ পবরবত্ত ন করদত পাদর। 12.14.21

Bengali

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/sbs/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page#key
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/vaccinefinder
mailto:STOPVAXFRAUD%40health.ny.gov?subject=
https://ag.ny.gov/complaintforms

