
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল MTA সািওম্ব়ে হেেম্বর্ চারটি র্তুর্ হকাবভড-19 পরীক্ষার সাইম্বির 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

সাইিগুবল হকাবভম্বডর েীতকালীর্ িৃদ্ধির বিরুম্বি লডাই করার চলমার্ প্রম্বচষ্টার অংে  

  

জার্ু়োবর 11 হিম্বক শুরু কম্বর ও়োক-ইর্ পরীক্ষা উপলব্ধ  ম্বি 125তম বিি (A/B/C/D 

লাইম্বর্) এিং হিডম্ব াডন পাম্বকন (B/D Lines)   

  

জার্ু়োবর 12 তাবরখ হিম্বক শুরু কম্বর উপলব্ধ  ম্বি কুইন্স প্লাজা এিং কবর্ আইলোন্ড 

বেলওম্ব়েম্বল  

  

বডম্বসের হিম্বক ইবতমম্বযেই পরীক্ষা উপলব্ধ সাতটি সািওম্ব়ে হেেম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে আগামী সপ্তা  হিরক্ শুরু ক্রর হমররাপথলটর্ 

রান্সরপারটনশর্ অিথরটটর (Metropolitan Transportation Authority) সাবওর়ে হেশরর্ চারটট 

র্তুর্ সাইরট হক্াথভড-19 পরীক্ষা উপলব্ধ  রব। এই অথতথরক্ত পরীক্ষার সুরোগগুথল হসই সাতটট 

সাবওর়ে হেশরর্র পদরক্ষপ অর্ুসরণ ক্রর হেগুথল ইথতমরযযই ও়োক্-ইর্ পরীক্ষা প্রদার্ ক্রর।  

  

"আমরা আমারদর ক্ারে উপলব্ধ প্রথতটট সরঞ্জাম থদর়ে শীতক্ালীর্ বদৃ্ধির থবরুরি লডাই চাথলর়ে 

োদ্ধি, এবং পরীক্ষা ক্রারর্ার বযবস্থা বযাপক্ভারব উপলব্ধ রর়েরে তা থর্দ্ধিত ক্রা এখর্ও 

আমারদর হক্ৌশরলর এক্টট মূল অংশ," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "েখর্ আমরা থর্উ 

ই়েক্নবাসীরদর ক্ারজ থিরর আসার জর্য মরর্ ক্থরর়ে থদই, আমরা চাই আপথর্ জার্ুর্ হে পাতাল 

সাবওর়েগুথল থর্রাপদ, এবং বহু হেশরর্ পরীক্ষা স রজই উপলব্ধ। এটট স জ এবং দ্রুত, তাই 

আপথর্ এবং আপর্ার থপ্র়েজর্রা থর্রাপদ আরের্ তা থর্দ্ধিত ক্ররত হবথরর়ে আসুর্ এবং এই 

স জ উপার়ের সুথবযা থর্র্।"  

  

ও়োক্-ইর্ PCR পরীক্ষা এই স্থার্গুথলরত প্রদার্ ক্রা  রব:  

  

মঙ্গলবার, 11 জার্ু়োথর হিরক্ শুরু  

• মযার্ াটার্: 125তম থিট হেশরর্   A/B/C/D লাইর্গুথল) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, 

সক্াল 8:00 হিরক্ দুপুর 2:00  



• দয ব্রঙ্কস: হবডরিাডন পাক্ন হেশরর্   B/D লাইর্গুথল) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, সক্াল 

8:00 হিরক্ দুপুর 2:00  

  

বুযবার, 12 জার্ু়োথর হিরক্ শুরু  

• কু্ইন্স: কু্ইন্স প্লাজা হেশরর্   E/M/R লাইর্গুথল) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, দুপুর 3:00 

হিরক্ রাত 8:00  

• ব্রুক্থলর্: ক্থর্ আইলযান্ড হেশরর্   D/F/N/Q লাইর্গুথল) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, 

সক্াল 8:00 হিরক্ দুপুর 2:00  

  

ও়োক্-ইর্ PCR পরীক্ষা বতনমারর্ এই স্থার্গুথলরত প্রদার্ ক্রা  ়ে:  

• টাইমস হকা়োর-42তম থিট   মযার্ যাটার্) হসামবার হিরক্ রথববার, সক্াল 8:00 হিরক্ 

দুপুর 2:00  

• গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল টাথম নর্াল   মযার্ যাটার্) হসামবার হিরক্ রথববার, দুপুর 3:00 হিরক্ রাত 

8:00  

• হপর্ হেশর্   মযার্ যাটার্) হসামবার হিরক্ রথববার, দুপুর 3:00 হিরক্ রাত 8:00  

• ব্রডওর়ে জংশর্   ব্রুক্থলর্) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, সক্াল 8:00 হিরক্ দুপুর 2:00  

• ই. 180তম থিট   ব্রঙ্কস) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, সক্াল 8:00 হিরক্ দপুুর 2:00  

• রুজরভল্ট অযাথভথর্উ   কু্ইন্স) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, সক্াল 8:00 হিরক্ দুপুর 2:00  

• জামাইক্া-179তম থিট   কু্ইন্স) হসামবার হিরক্ শুক্রবার, দুপুর 2:00 হিরক্ সন্ধ্যা 7:00  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটিভ  াবকম হজবিস িম্বলর্, "ম ামারী আমারদর ক্াররা জর্য হশষ  রব র্া 

েতক্ষণ পে নন্ত র্া এটট আমারদর সক্রলর জর্য হশষ  রি। আমারদর শ র এবং রাজয জরুড 

শীতক্ালীর্ বদৃ্ধি  ও়োর সারি সরব নাত্তম প্রথতরক্ষার এক্টট  রব এক্টট শদ্ধক্তশালী পরীক্ষার 

হপ্রাগ্র্াম ো প্রর়োজরর্ প্রথতটট সম্প্রদার়ের ক্ারে অযারেসরোগয। ক্থর্ আইলযান্ড-থেলওর়েল 

অযাথভথর্উ হেশরর্ ও়োক্-আপ হটথেং উপলব্ধ ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হ াচুলরক্ যর্যবাদ 

জার্াই।"  

  

প্রবতবর্বয আবি়োম্বর্া এসপাইল্লাি িম্বলম্বের্, "থবর্ামূরলয, অযারেসরোগয এবং থর্ভনররোগয 

পরীক্ষার অযারেস  ল হক্াথভড-19 ম ামারীর অবথশষ্াংরশর মযয থদর়ে ক্ীভারব আমরা 

অথতক্রম ক্থর তার মূল থভথত্ত এবং এটট থর্উ ই়েক্ন থসটটরক্ থর্রজর বাথড বরল ডারক্র্ এমর্ 

প্ররতযক্ এক্ক্ বযদ্ধক্তর প্রাপয। থর্উ ই়েরক্নর 13তম ক্ংরগ্র্সর্াল থডথিরের বাথসন্দারা থর্রজরদর 

এবং তারদর পথরবাররক্ রক্ষা ক্ররত পারর তা থর্দ্ধিত ক্ররত এবং SOMOS এবং হমররাপথলটর্ 

রান্সরপারটনশর্ অিথরটটর (Metropolitan Transportation Authority, MTA) স রোথগতা়ে এই 

দুটট অথতথরক্ত হটথেং সাইট খুলরত আমার সারি আন্তথরক্ভারব ক্াজ ক্রার জর্য সাযুবাদ 

জার্ারত আথম গভর্ নর হ াচুরলর প্রশংসা ক্থর। এক্ সারি, আমারদর প্ররচষ্াগুথলর মাযযরম 

স রোথগতামূলক্ভারব ক্াজ ক্রর, আমরা এরক্ অপররক্ উন্নীত ক্রর এবং আমারদর 

থর্ব নাচক্রদর তারদর প্রর়োজর্ী়ে সংস্থার্ পাও়োর মাযযরম গত দুই বেররর মরতা এই বদৃ্ধিরক্ 

অথতক্রম ক্রব।"  

  



প্রবতবর্বয কোম্বরাবলর্ মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "হক্াথভড-19 পরীক্ষাক্ররণ অযারেস আমারদর 

রারজযর ম ামারীর থবরুরি লডাইর়ের এক্টট গুরুত্বপূণ ন অংশ  র়ে চরলরে থবরশষ ক্রর ওথমক্রর্ 

ববক্থিরক্র চরম সংক্রমণরোগযতার সারি। আথম শ ররর চারপারশ পরীক্ষাক্ররণর সাইটগুথল 

বাডারত গভর্ নররর প্ররচষ্ারক্ সাযুবাদ জার্াই এবং সপ্তার র থদর্ সন্ধ্যা়ে োতা়োরতর সম়ে কু্ইন্স 

প্লাজা হেশরর্ এই র্তুর্ পপ-আপ পরীক্ষাক্ররণর েরপর জর্য কৃ্তজ্ঞ।"  

  

রাজে বসম্বর্ির মাইম্বকল দ্ধজ়োর্াবরস িম্বলম্বের্, "ওথমক্রর্ হভথরর়েরের দ্রুত থবস্তার 

হক্াথভড পরীক্ষাক্ররণর জর্য থবশাল র্তুর্ চাথ দা বতথর ক্রররে। আথম পদ্ধিম কু্ইরন্স 

পরীক্ষাক্ররণর ক্ষমতা বাডারর্ার জর্য ক্াজ ক্রথে এবং এটট আর্ন্দদা়েক্ খবর। আথম 

আর্দ্ধন্দত হে রাজয এথগর়ে োরি এবং আথম গভর্ নর হ াচুলরক্ যর্যবাদ জার্াই। প্ররতযরক্র 

স রজই থর়্েথমত পরীক্ষা ক্রা ো়ে তা থর্দ্ধিত ক্রার মাযযরম আমরা হক্াথভড-19 এর থবস্তার 

হরায ক্ররত পাথর।"  

  

হেি বসম্বর্ির আম্বলসান্দ্রা বি়োবগ িম্বলম্বের্, "ব্রঙ্কস শ ররর মরযয সবরচর়ে হবথশ হক্াথভড-

19 পদ্ধজটটথভটটর  ার অর্ুভব ক্ররে, এবং হিাডন যাম এলাক্া়ে ইথতবাচক্তার  ার 47%-এর 

হবথশ। ব্রঙ্কসবাসীরদর থর্রাপত্তার জর্য এবং বতনমার্ হক্াথভড-19 এর বদৃ্ধি প্রশথমত ক্রার জর্য 

বররা জরুড টটক্ার সাইটগুথল প্রসাথরত ক্রা অপথর াে ন। আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এবং তার 

সম্পূণ ন দলটটরক্ যর্যবাদ জার্রত চাই হবডরিাডন পাক্ন হেশরর্ এক্টট অথত প্রর়োজর্ী়ে 

পরীক্ষার সাইট প্রাপ্ত ক্রার জর্য, এবং সক্ল থর্উ ই়েক্নবাসীর জর্য হক্াথভড-19 পরীক্ষা 

প্রসাথরত ক্রার প্রথত তারদর থস্থর অঙ্গীক্ারবিতার জর্য।"  

  

রাম্বজের বসম্বর্ির জামাল হিইবল িম্বলর্, "েখর্ আমরা হক্রসর সংখযা হবরড ওঠার থবরুরি 

লডাই ক্রার জর্য ক্াজ ক্রথে, আমারদর হসই সব থক্েু ক্ররত  রব আমারদর সম্প্রদা়েগুথলরত 

জরুরী পরীক্ষার সংস্থার্ বদৃ্ধি ক্রার জর্য, থবরশষ ক্রর োরা সব হচর়ে হবথশ পথরভাথবত  র়েরের্ 

এই ম ামারীর দ্বারা। আমারদর সাবওর়ে হেশর্গুথলরত আর ও়োক্-ইর্ পরীক্ষার সাইরটর 

প্রসারণ, ব্রঙ্করসর হবডরিাডন পাক্ন স , আমারদর বাথসন্দারদর জর্য পরীক্ষা ক্রারর্া আর হবথশ 

সুগম এবং সুথবযাজর্ক্ ক্রার হক্ষরে গুরুত্বপণূ ন  রব। গভর্ নর হ াচুল আপর্ারক্ যর্যবাদ 

পরীক্ষা ক্রার ক্ষমতা বদৃ্ধি ক্রার জর্য এবং থর্উ ই়েক্নবাসীরদর ক্ারে থর্রজরদর এবং 

থপ্র়েজর্রদর সুরথক্ষত ক্রার জর্য প্রর়োজর্ী়ে সরঞ্জাম আরে তা থর্দ্ধিত ক্রার উরেরশয দ্রুত 

ক্াজ ক্রার জর্য।"  

  

হসম্বর্ির ডা়োর্ সোবভম্বর্া িম্বলর্, "আপর্ার অবযা ত হর্তৃত্ব এবং দথক্ষণ ব্রুক্থলরর্র 

মার্ুষরদর জর্য পরীক্ষা ক্রারর্ার হক্ষরে বযবযার্ হ্রাস ক্রার উরেরশয স া়েতার জর্য 

আপর্ারক্ যর্যবাদ গভর্ নর হ াচুল। ক্থর্ আইলযারন্ডর পদ্ধিম প্রারন্ত এবং থসরগটরক্ প্রা়েশই 

উরপক্ষা ক্রা  ়ে এবং এই প্রর়োজর্ী়ে পপ-আপটট বহু মার্ুরষর জর্য হবষ্র্টট সম্পূণ ন ক্ররত 

হদরব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে মোবিল্ড িোস িম্বলর্, "েখর্ দথক্ষণ ব্রুক্থলর্ উচ্চ হক্াথভড 

ইথতবাচক্তার  াররর সম্মুখীর্  র়ে চরলরে, থর়্েথমত পরীক্ষা ক্রারর্ার বযবস্থার র্াগাল িাক্া 

অপথর াে ন  র়ে পরররে। দুভনাগযবশত, বহু থর্উ ই়েক্নবাসী দী ন লাইর্ এবং অগ্র্ ণরোগয 



অরপক্ষা ক্রার সমর়ের সম্মুখীর্  র়েরের্। আথম অতযন্ত আর্দ্ধন্দত হে গভর্ নর হ াচুল এবং তার 

দল প্রর়োজর্ী়ে পরীক্ষার সাইটগুথল ব্রুক্থলরর্ থর্র়ে আসরের্, টঠক্ এখারর্ ক্থর্ আইলযারন্ড 

এক্টট স । এটট আমারদর হক্াথভরডর থবরুরি সদ্ধম্মথলত লডাইরক্ ভীষণভারব সা ােয ক্ররব 

এবং আথম আবাথসক্রদর উৎসা  থদদ্ধি এর সুথবযা থর্রত এবং প্রর়োজর্ মত পরীক্ষা ক্রারত।"  

  

অোম্বসেবল সদসে কোবি হর্ালার্ িম্বলর্, "এই র্তুর্ পরীক্ষার সাইট প্রদার্ ক্রার জর্য 

আপর্ারক্ যর্যবাদ গভর্ নর হ াচুল, ো আমারদর পদ্ধিম কু্ইন্স এলাক্াগুথলরত উপলব্ধতা বদৃ্ধি 

ক্ররত সা ােয ক্ররব। এই অতযাবশযক্ পথররষবার অযাক্রসস বদৃ্ধি ক্রা আমারদর পথরবার ও 

সম্প্রদার়ের উপর ক্ররার্াভাইরাস সংক্রমরণর ভার হ্রাস ক্রার হক্ষরে প্রযার্ ভূথমক্া পালর্ 

ক্রর।"  

  

###  
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