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ককাবভড-19 এর ভোবরম্বেন্টগুম্বলা ের্াক্তকরম্বের কেম্বে কেটম্বক সাহায্ে করার জর্ে 

গভর্ নর কুওম্বমার লোিম্বরটবর বর্ি নাচম্বর্র ক াষো  

  

কেম্বটর ির্নমার্ জজম্বর্াম/ভোবরম্বেন্ট র্জরদাবরর দৃঢ় প্রম্বচষ্টা কজারদার করা হম্বেম্বে  

জর্স্বাস্থ্ে সংক্রান্ত হস্তম্বেপ সম্পম্বকন অিবহর্ করম্বর্ বিবভন্ন আবিষ্কাম্বর সহাের্া 

করার জর্ে ডাটা তর্বর করা হম্বেম্বে  

  

ক োভিড-19 (COVID-19) এর িযোভরয়েন্টগুভি শনোক্ত  রোর কেয়ে কেয়ের প্রয়েষ্টোয়  ক োরদোর 

 রোর  নয গিন নর অ্যোন্ড্রু এম.  ুওয়মো আ  পোাঁেটে িযোবয়রেভর ভনব নোেয়নর ক োষণো ভদয়েয়েন। 
ক োভিড-19 সৃষ্ট োরী িোইরোস SARS-CoV-2 এর  নয পজ টেি নমুনোগুয়িোর ক য়নটে  

ভসয় োয়েজসিং সম্প্রসোভরত  রোর  নয ভনউইে ন কেে ভডপোেনয়মন্ট অ্ব কেিথ এই িযোবয়রেভরগুভির 

সোয়থ অ্িংশীদোভরত্ব গয়ে তুিয়ে৷ এই িযোবয়রেভরগুভির ভসয় োয়েজসিং-এর দেতো ও অ্ভিজ্ঞতো 

রয়েয়ে, এবিং কসইসোয়থ সেমতো ও ভনউইে ন শেয়রর বোইয়র ভনউইে ন কেয়ের এ োভি - োউভন্টর 

ভবশোি এিো োর SARS-CoV-2 এর পজ টেি নমুনোগুভিয়ত অ্যোয়েস রয়েয়ে।  
  

“এই িোইরোসয়  পরোজ ত  রোর  নয আমোয়দর েোয়ত থো ো সব েোভতেোর বযবেোয়রর মোিযয়ম 

ভনউ ইে ন আবোয়রো এই পয়থ কনতৃত্ব ভদয়ে এবিং এসব উদীেমোন িযোভরয়েয়ন্টর  নয পর্ নয়বেণ 

সম্প্রসোরণ  রোর মোিযয়ম আয়রো কবভশ ভনউ ইে নবোসী টে ো কনেোর সোয়থ সোয়থ এটে আমোয়দরয়  

এই মেোমোরী কথয়  এভগয়ে থো য়ত সোেোর্য  রয়ব,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা৷ “ভনয় য়  এবিং 

আপনোর েোরপোয়শর কিো  নয়  সুরভেত রোখোর  নয টে ো কনেোর মোিযয়ম আপভন এটে 

েভেয়ে পেো প্রভতয়রোয়ির  নয আপনোর অ্িংয়শর  ো টে  রয়ত পোয়রন।”  
  

উদীেমোন সিংক্রোম  করোয়গর শনোক্ত রণ উন্নেন সম্প্রসোরয়ণর  নয কসন্টোস ন ফর ভডজ    য়রোি 

অ্যোন্ড্ ভপ্রয়িনশন-এর এভপয়ডভমওিজ  ও িযোবয়রেভরর সেমতোর অ্িংশ ভেয়সয়ব ভনউ ইে ন কেে 

ভডপোেনয়মন্ট অ্ব কেিয়থর ওেোডসওেোথ ন কসন্টোর বোইয়রর িযোবয়রেভরগুভির সোয়থ ভসয় োয়েজসিং-এর 

 নয এ টে অ্িংশীদোভরত্ব গয়ে কতোিোর  নয $20 ভমভিেন ডিোর বযবেোয়রর অ্নুয়মোদন কপয়েয়ে।  
  

এই পোাঁেটে িযোবয়রেভর েয়িো:  

  

• SUNY আপম্বেট কমবডম্বকল ইউবর্ভাবস নটট - SUNY মভিভ উিোর 

অ্যোনোিোইভসস ক োর  

• কম্বে নল ইউবর্ভাবস নটট - িোইয়রোিজ  িযোবয়রেভর ( য়ণ নি অ্যোভনয়মি কেিথ 

ডোেোগনভে  কসন্টোর)  



 

 

• ইউবর্ভাবস নটট অোট িাম্বেম্বলা - জ য়নোভম স অ্যোন্ড্ বোয়েোইনফরয়মটে স ক োর  

• University অি করম্বচোর কমবডম্বকল কসন্টার - UR কমভডভসন কসরোি িযোবয়রেভর  

• বর্উ ইেকন কমবডম্বকল কম্বলজ - জ য়নোভম স ক োর িযোবয়রেভর  

 

বর্উ ইেকন কেট বডপাটনম্বমন্ট অি কহলথ-এর কবমের্ার ড. হাওোডন জাকার িম্বলর্,  

“ক োভিড-19 মেোমোরী উয়েগ-সৃটষ্ট োরী িযোভরয়েন্টগুভি শনোক্ত রয়ণর  নয জ য়নোম 

ভসয় োয়েজসিংয়ের গুুত্বয়  তুয়ি িয়রয়ে র্ো আমোয়দর  নস্বোয়যযর প্রভত সোেো প্রদোয়নর 

অ্ভবয়েদয অ্িংশ ভেয়সয়ব ওেোডসওেোথ ন কসন্টোর অ্বযোেতিোয়ব পর্ নয়বেণ  রয়ে৷ আমরো এই 

নতুন অ্িংশীদোভরয়ত্বর ভবষেটে ক োষণো  রয়ত কপয়র আনজিত র্ো কেে য়ুে এই ন রদোভরর 

সেমতো সম্প্রসোরণ  রয়ব এবিং েিমোন ক োভিড-19 মেোমোরীর প্রভত সোেো প্রদোয়নর প্রয়েষ্টোে 

সেোেতো  রয়ব। আবোয়রো বিভে, আমরো সব কর্োগয ভনউ ইে নবোসীয়  টে ো কনেোর  নয 

উৎসোভেত  রভে,  োরণ এটেই গুুতর অ্সুযতো এেোয়নোর কসরো উপোে।”  
  

এই প্রয়েষ্টোর িেয েয়িো ভনউ ইে ন ভসটের বোইয়র ভনউ ইে ন কেয়ের সোিোরণ  নয়গোষ্ঠীর  োে 

কথয়  পোওেো SARS-CoV-2 পজ টেি নমুনোগুয়িোর ভসয় োয়েজসিং বযোপ িোয়ব সম্প্রসোরণ  রো, 

এবিং এর মোিযয়ম আমোয়দর বতনমোন জ য়নোম/িযোভরয়েন্ট-এর ওপর ন রদোভরর ক োরোয়িো 

প্রয়েষ্টোয়  আয়রো ক োরদোর  রো এবিং কেে য়ুে SARS-CoV-2 এর সিংক্রমণ ও েভেয়ে পেোর 

ববভশষ্টযগুয়িো ভেভিত  রো৷ ন রদোভর েোেোও, সৃষ্ট ডোেো করোয়গর প্র োশ, কথরোভপ বো টে ো এভেয়ে 

র্োওেো এবিং  োর্ ন োভরতো সম্পয় ন আমোয়দর উপিভিয়ত সেোেতো  রয়ব, এবিং  নস্বোয়যযর কেয়ে 

েস্তয়েপগুয়িো সম্পয় ন  োনোয়ত অ্নযোনয আভবষ্কোরগুভিয়  সমথ নন  রয়ব। অ্িংশীদোর 

িযোবয়রেভরগুভি কথয়  পোওেো ভসয় োয়েজসিং-এর ফিোফি ভনউ ইে ন কেে ভডপোেনয়মন্ট অ্ব কেিথ 

এবিং এভিেোন ইনফর িুয়েঞ্জো ডোেো কশেোর  রোর  নয ববভি  উয়দযোগ-এর  োয়ে ভরয়পোেন  রো েয়ব।  
  

এ টে ভরমোইন্ড্োর ভেয়সয়ব, ভডপোেনয়মন্ট অ্ব কেিথ-এর ওয়েবসোইয়ে কর্িোয়ব বণ ননো  রো েয়েয়ে, 

র্ুক্তরোয়ে  ুভর বযবেোয়রর  নয অ্নুয়মোভদত ক োভিড-19 এর সব টে ো ক োভিড-19 এর  োরয়ণ 

গুুতর অ্সুযতো, েোসপোতোয়ি িভতন েওেো, এবিং মৃতুয প্রভতয়রোয়ি অ্তযন্ত  োর্ ন র বয়ি প্রমোভণত 

েয়েয়ে। FDA-অ্নুয়মোভদত টে োগুভির  োর্ ন োভরতো এমনভ  নতুন প্র োভতগুভির ভবুয়েও 

শজক্তশোিী রয়েয়ে, র্োর ময়িয রয়েয়ে উয়েগ-সৃটষ্ট োরী িযোভরয়েন্টগুভি কর্মন িোরয়ত শনোক্ত েওেো 

কডল্টো িযোভরয়েন্ট, র্ো B.1.617.2 নোয়মও পভরভেত। র্োরো টে ো কননভন তোরো গুুতর অ্সুয েওেোর 

সবয়েয়ে কবভশ ঝুাঁ ভ য়ত রয়েয়েন, আর এ  োরয়ণই ভনউ ইে ন কেে ভডপোেনয়মন্ট অ্ব কেিথ সব 

কর্োগয ভনউ ইে নবোসীয়  র্ত তোেোতোভে সম্ভব টে ো কনেোর  নয ক োরোয়িোিোয়ব আহ্বোন  োনোয়ে৷  

  
###  
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