
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/29/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

কুইন্সম্বিবরম্বে হেম্বের টেকাদাম্বর্র সাইেগুম্বলা পুর্রায় চাল ুকরা  ম্বি িম্বল গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা   

   

এসি হলাম্বকেম্বর্ পরীক্ষা করারও সুম্ব াগ িাকম্বি   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে এলাক্ায় হক্াথভড-19 সংক্রমরণর  ার হেরে 

োওয়া হমাক্ারেলার উরেরযয থর্উ ইয়রক্নর কু্ইন্সরেথররে হেরের এক্টে গণ টেক্াদার্ হক্ন্দ্র 

েুধোর, 1 থডরসম্বর হিরক্ পুর্রায় চাল ুক্রা  রে। এই হলারক্যরর্ হক্াথভড-19 পরীক্ষা ক্রার 

েযেস্থাও িাক্রে।   

   

"যীরের হমৌসুরম েখর্ আররা হেথয সংখযক্ হলাক্জর্ ভ্রমণ ক্ররের্ এেং  ররর হভেরর 

এক্ত্রিে  রের্, এেং ওথমক্রর্ ভযাথররয়রের আথেভনারের মধয থদরয়, আমারদর আররক্োর 

স্মরণ ক্ররে  রলা হে হক্াথভড-19-এর থেরুরে লোইরয় আমারদর সেক্নো থযথিল ক্রার 

হক্ারর্া সুরোগ হর্ই," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "টেক্া প্রদার্ ও পরীক্ষা ক্রারর্া  রলা এই 

ভাইরাস ও এর ভযাথররয়েগুরলা আররা হেথয েথেরয় পো প্রথেররাধ ক্রার জর্য আমারদর হসরা 

 াথেয়ার। েথদ আপথর্ অসুস্থ হোধ ক্ররর্, ো রল পরীক্ষা ক্রার্ এেং োথেরে িাকু্র্। েথদ 

আপথর্ এখরর্া আপর্ার টেক্া র্া থর্রয় িারক্র্, ো রল েে যীঘ্র সম্ভে হের  রয় োর্ ও টেক্া 

থর্র্ এেং েথদ আপর্ার েুোর গ্র রণর সময়  রয় িারক্, হেেেযাপী হডাজগুরলা স রজই লভয 

ররয়রে। মাস্ক পরুর্,  াে ধুরয় থর্র্, এেং যীরের হমৌসুরম প্ররেয ক্ররে োওয়ার এই সমরয় 

থর্রাপদ িাকু্র্।"  

   

কু্ইন্সরেথরর সাইেটে প্রথেথদর্ সক্াল 8:00ো হিরক্ সন্ধ্যা 7:00ো পে নন্ত হখালা িাক্রে। সাইেটে 

পরীক্ষা ক্রার জর্য হসামোর, েুধোর, ও শুক্রোর, এেং টেক্াদারর্র জর্য মঙ্গলোর, 

ে ৃস্পথেোর, ও যথর্োর হখালা িাক্রে। টেক্া গ্র রণর জর্য অযাপরয়েরমে হর্য়া োরে এখারর্। 

সরাসথর উপথস্থে  রয় অযাপরয়েরমে হর্য়ার েযেস্থাও িাক্রে।  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেেেযাপী হক্াথভড-19 পরীক্ষা ক্রারর্ার েযেস্থা ররয়রে। েথদ হক্ারর্া েযত্রির 

হক্াথভড-19 এর উপসগ নগুরলা হদখা হদয়, ো রল োর জর্য পরীক্ষা ক্রারর্া এেং ফলাফল 

জার্রে পারার আগ পে নন্ত থেত্রেন্ন িাক্া গুরুত্বপণূ ন। হসইসারি, হক্াথভড-19 এ আক্রান্ত হক্ারর্া 

েযত্রির সংস্পরয ন এরসরের্ এমর্ েযত্রিরদর পরীক্ষা ক্রারর্া উথচে। হক্াথভড-19 পরীক্ষা ক্রারর্া 

সম্পরক্ন আররা েরিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্রর এখারর্ থিক্ ক্রুর্।   

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C27d115f46ec84cd99dec08d9b3782424%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738151610110965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=a%2Fablp8fq66ALURkk%2BByAQw5suomTFTSubOdfzn2ToQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-testing&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C27d115f46ec84cd99dec08d9b3782424%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738151610110965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=brROjb%2Bpbpz%2F5BmfugtDhWsuGTzOkWilhkFuSaMFxHQ%3D&reserved=0


উপসগ ন হদখা োয়থর্ এমর্ েযত্রি এেং হক্াথভড-19 আক্রান্ত েযত্রির সংস্পরয ন এরস িাক্রে 

পাররর্ এমর্ েযত্রিরদর জর্য কু্ইন্সরেথর সাইরে হসামোর, েুধোর, ও শুক্রোর পরীক্ষা ক্রারর্ার 

সুরোগ িাক্রে। হের েু এই সাইরে হরাগীরদর মলূযায়র্ ক্রার জর্য হক্ারর্া হমথডরক্ল হসো 

প্রদার্ক্ারী অেস্থার্ ক্ররের্ র্া, শুধ ুর্মুর্া সংগ্র  ক্রা  রে, োই আমারদর পরাময ন িাক্রে 

হক্াথভড-19 এর উপসগ নগুরলা হদখা থদরয়রে এমর্ েযত্রিরা োরে হক্ারর্া প্রাইমাথর হক্য়ার ো 

জরুথর হসো গ্র রণর স্থারর্ পরীক্ষা ক্রার্ হেখারর্ এক্জর্ হমথডরক্ল হপযাজীেী োরদররক্ 

মূলযায়র্ ক্ররে পাররের্।   

   

কু্ইন্সরেথর সাইরে ক্রা পরীক্ষাগুরলা োৎক্ষথণক্ভারে ফলাফল পাওয়া োয় এমর্ রয্াথপড হেে 

র্য়, েরং হসগুরলা  রলা PCR হেে হেটের জর্য র্মুর্াগুরলা প্রত্রক্রয়াক্ররণর উরেরযয 

অফসাইরে পাঠারর্া আেযযক্। পরীক্ষার ফলাফল হপরে এক্থদর্ হিরক্ শুরু ক্রর ক্রয়ক্ থদর্ 

পে নন্ত সময় লাগরে পারর। এখারর্ োরয়া হরফাররন্স হপরযে হপােনাল হিরক্ হলাক্জর্ োরদর 

ফলাফল সংগ্র  ক্ররে পাররের্: https://www.bioreference.com/patient-portal/.  

  

ওয়াম্বরর্ কাউবির সপুারভাইজার হিাম্বডনর সভাপবে রে্াম্বচল বসিার িম্বলর্, "ওয়াররর্ 

ক্াউথের পক্ষ হিরক্, আমরা অেযন্ত কৃ্েজ্ঞ হে থর্উ ইয়ক্ন হেে এথভরয়যর্ মরল এক্টে গণ 

টেক্াদার্ হক্ন্দ্র চাল ুক্ররে োরে, হেখারর্ এেেররর শুরুরে এটে  াজার  াজার মার্ুষরক্ 

সফলভারে টেক্াদার্ সম্পন্ন ক্ররথেল। এই সাইরে অথে প্ররয়াজর্ীয় পরীক্ষা ক্রার ক্রম্পারর্ে 

সংরোজর্ ক্রাো এটেরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরের জর্য প্রিম দৃষ্টারন্ত পথরণে ক্রররে এেং ওয়াররর্ 

ক্াউথেরে এসে গুরুত্বপূণ ন পথররষোগুরলারক্ স্বাগে জার্ারে হপরর আমরা অেযন্ত 

গথে নে। ওয়াথযংের্ ক্াউথের সুপারভাইজার হোরডনর সভাপথে সযাম  ল এেং োর ক্মীরদর 

সারি থর্রয় আমারদর দইু-ক্াউথের টেক্াদার্ সংক্রান্ত থযক্ষামূলক্ ক্যারম্পইর্টে থর্উ ইয়ক্ন 

হেে অযারসাথসরয়যর্ অে ক্াউথেজ (New York State Association of Counties) এেং 

ক্াউথে সভাপথেরদর এেং আমারদর পুররা অঞ্চরলর পােথলক্ হ লি থডররক্টররদর সারি 

থর্থেেভারে ক্াজ ক্রার মাধযরম এক্টে থর্রেথদে দলগে প্ররচষ্টার প্ররয়াজর্ েুরল ধরর। এই 

দলগে প্ররচষ্টা োস্তে ফলাফল থর্রয় আসরে ো এই সংক্েপণূ ন সমরয় আমারদর থর্দারুণ 

প্ররয়াজর্, এেং পথররষো খারে এই যরূ্যস্থার্ উপলথি ক্ররে পারায়, আমারদর উরেগগুরলা 

শুর্ার জর্য এেং আমারদর র্ি ন ক্াথিরক্ সা ােয ক্ররে োর দ্রুে সাোদারর্র জর্য আমরা 

গভর্ নর হ াক্রলর প্রথে কৃ্েজ্ঞ। আমরা আমারদর অথধোসীরদর ক্াে হিরক্ প্রথেথদর্ শুর্রে 

পাত্রে হে অযারেসরোগয টেক্াদার্ ও পরীক্ষা ক্রারর্ার চাথ দা ক্রময েতৃ্রে পারে, এেং আমরা 

অেযন্ত আর্রের সরঙ্গ েলরে পাথর হে আমরা োরদর ক্িা শুরর্থে এেং এক্সরঙ্গ থমরল আমরা 

েে দ্রুে সম্ভে সাো প্রদার্ ক্রথে।"  

  

ওয়াবেিংের্ কাউবির সুপারভাইজার হিাম্বডনর সভাপবে সোম  ল িম্বলর্, "আমার 

প্রথেরেযী ওয়াররর্ ক্াউথের সারি অেযা ে অংযীদাথররত্বর জর্য এেং কু্ইন্সরেথররে অথে 

প্ররয়াজর্ীয় টেক্াদার্ ও পরীক্ষার সাইেটে পুর্রায় চালু ক্রার হক্ষরি গভর্ নররর ও থর্উ ইয়ক্ন 

হেরের স ায়োর জর্য আমরা কৃ্েজ্ঞ। েথদও আমারদর পােথলক্ হ লি টেম থর্ষ্ঠার সারি 

টেক্াদারর্র থিথর্ক্গুরলা পথরচালর্া ক্রর োরে, আমারদর ক্াোক্াথে এলাক্াগুরলারে 

টেক্াদার্ ও পরীক্ষার সুরোগ আররা েযাপক্ভারে লভয িাক্াো শুধ ুটেক্াদার্ ও পরীক্ষার 

অযারেস েতৃ্রে ক্রার জর্যই গুরুত্বপূণ ন র্য়, েরং এটে আমারদর পােথলক্ হ লি টেমরক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bioreference.com%2Fpatient-portal%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C27d115f46ec84cd99dec08d9b3782424%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738151610120916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BuwXE1VPrDB3SWw4oX70YjMgIE918CE9qGe4s6ky5gk%3D&reserved=0


ক্াউথেেযাপী োরা োথের োইরর হের  ওয়া থর্রয় সমসযার সম্মুখীর্  রের্ োরদর উপর অিো 

আমারদর আররা হেথয  থর্ষ্ঠ ক্থমউথর্টে থিথর্ক্গুরলার থদরক্ মরর্ারোগ হদয়ার সুরোগ ক্রর 

থদরে।"  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেরের সে গণ টেক্াদার্ হক্ন্দ্র 5 েের ও োর হচরয় হেথয েয়সী হোগয থর্উ 

ইয়ক্নোসীরদর জর্য হখালা ররয়রে, হেখারর্ সেগুরলা সাইরে 12 েের ো োর হেথয েয়সী 

েযত্রিরদর জর্য আরগ-আসরল আরগ-পারের্ থভথিরে সরাসথর উপথস্থে  রয় টেক্া গ্র রণর 

সুরোগ ররয়রে। 5-11 েের েয়সী থযশুরদর জর্য হক্ার্ সাইেগুরলারে অযাপরয়েরমে হর্য়া 

আেযযক্  রে হস সম্পথক্নে েিয আমারদর ওরয়েসাইরে পাওয়া োরে। হেসে েযত্রি হেে-

পথরচাথলে গণ টেক্াদার্ হক্রন্দ্র এক্টে অযাপরয়েরমে থর্রে চার্ োরা 'আথম থক্ হোগয' অযারপ 

(Am I Eligible App) or ো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বরর হফার্ ক্রর ো ক্ররে পাররর্। হলাক্জর্ 

অযাপরয়েরমরের জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থেভাগ, ফারম নথস, ডািার ো  াসপাোরল হেখারর্ টেক্ার 

েযেস্থা আরে হসখারর্ হোগারোগ ক্ররে পাররর্, অিো োরদর ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপরয়েরমরের েিয খুুঁজরে vaccines.gov ওরয়েসাইরে হেরে পাররর্।   

   

থর্উ ইয়ক্নোসীরা োরা 5-11 েের েয়সী থযশুরদর জর্য টেক্ার অযাপরয়েরমে থর্ধ নারর্ ক্ররে 

চার্ োরদর সন্তারর্র থযশুররাগ থেরযষজ্ঞ, পাথরোথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বাস্থয থেভাগ, 

হফডাররলগেভারে হোগযোপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র ো ফারম নথস, হেগুথল 

এই েয়সী গ্রুরপর জর্য টেক্াক্রণ পথরচালর্া ক্ররে, োরদর সারি হোগারোগ ক্ররে উৎসাথ ে 

ক্রা  রে। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুরলা খুুঁরজ থর্রে থপোমাো ও অথভভােক্রা vaccines.gov 

ওরয়েসাইরে হেরে পাররর্, োরদর ত্রজপ হক্াড থলরখ 438829 র্ম্বরর হেেে ক্ররে পাররর্ 

অিো 1-800-232-0233 র্ম্বরর হফার্ ক্ররে পাররর্। থর্ত্রিে ক্রুর্ হে হপ্রাভাইডার ফাইজার-

োরয়াএর্রেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রদার্ ক্রর, হের েু এই েয়সদরলর জর্য অর্য হক্াথভড-19 

টেক্া এখরর্া অর্ুরমাথদে র্য়।   

   

থেরযষভারে এই েয়সী থযশুরদর থপোমাো ও অথভভােক্রদর জর্য র্েুর্ েিয, েহুল ত্রজজ্ঞাথসে 

প্রশ্নােথল ও উির, ও েিযসূরির জর্য আমারদর ওরয়েসাইে হদখুর্৷   
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