
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ িসন্তজুম্বে চলমার্ প্রস্তুবি প্রম্বচষ্টা হজারদার করম্বি 

পুম্বরা হেম্বে 20 বমবলয়ম্বর্র হিবে হকাবভড-19 পরীক্ষািেিস্থা প্রদার্ করা  ম্বি  

  

পরীক্ষািেিস্থা বিিরণ করা  ম্বি র্াবস নিং হ াম, প্রাপ্তিয়স্কম্বদর হকয়ার ফ্োবসবলটে, সু্কল, 

NYCHA আিাস, িয়স্কম্বদর হকন্দ্র, ফু্ড িোিংক, এিিং স্থার্ীয় সম্প্রদায়সমূম্ব র বর্ি নাবচি 

কম নকিনাম্বদর কাম্বে  

  

সাম্প্রবিক মাসগুবলম্বি 54 বমবলয়ম্বর্র হিবে পরীক্ষািেিস্থা ইবিমম্বযে বিিরণ করা 

 ম্বয়ম্বে, এখর্ পর্ নন্ত 90 বমবলয়ম্বর্র হিবে সিংগ্ৰ  করা  ম্বয়ম্বে  

  

হেে কমপম্বক্ষ 20 বমবলয়র্ পরীক্ষািেিস্থা সিকনিামূলকভাম্বি মজুদ করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের চলমার্ প্রস্তুথি প্রকচষ্টাকক্ 

হজারদার ক্রকি 20 থমথলয়কর্র হেথি ওভার-দয-ক্াউন্টার হক্াথভড-19 পরীক্ষােযেস্থা েসন্তজকুে 

পুকরা হেকে থেিরণ ক্রা  কে।  

  

"হেমর্টে আমরা পুকরা ম ামারীজকুে হদকেথি, পরীক্ষার থক্ে হক্াথভড-19 সংক্ৰমণ হরাকের 

লোইকয় এেং অর্যকদর এর সংস্পকি ন আসা হেক্াকি এক্টে অথি গুরুত্বপূণ ন  াথিয়ার," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "েথদও আমাকদর আক্ৰাকন্তর সংেযা এেকর্া ক্ম আকি, িকে পরীক্ষােযেস্থা 

থেিরণ েৃদ্ধি ক্রার এেং আমাকদর মজদু েৃদ্ধি ক্রার এটেই সময়, োকি আমরা ভথেষযকি 

আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ রক্ষা ক্রার জর্য আমাকদর প্রস্তুথি হজারদার ক্রকি পাথর এেং এই 

ম ামারী থর্রাপকদ পার ক্রকি পাথর।"  

  

হেে র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তেয়স্ককদর হক্য়ার ফ্যাথসথলটে, এেং সু্কলগুথলকি ওভার-দয-ক্াউন্টার 

পরীক্ষা থক্ে প্রদার্ ক্রা অেযা ি রােকে, এেং আগামী ক্কয়ক্ মাকস র্িুর্ হক্াথভড-19 

আক্ৰাকন্তর  ের্া সর্াক্ত ক্রা এেং থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ থর্রাপদ রাোর জর্য থর্ে নাথচি 

ক্ম নক্িনাকদর সাকি অংিীদাথরত্ব ক্রকে।  

  

এর মকেয রকয়কি থর্উ ইয়ক্ন থসটের োইকরর সু্কলগুথলকি সু্কল েির হিষ  ওয়ার আগ পে নন্ত এক্ 

সপ্তা  অন্তর অন্তর এক্ থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা প্রদার্। থর্উ ইয়ক্ন থসটে আর থেিরণ পাকে র্া 

ক্ারণ িাকদর ক্াকি এই েির পার ক্রার জর্য েকিষ্ট পরীক্ষা থক্ে রকয়কি। োথেকি ক্রার 



পরীক্ষােযেস্থা আক্ৰাকন্তর  ের্া সর্াক্ত ক্রকি এেং আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ রক্ষা ক্রকি 

অমূলয সম্পদ থ কসকে প্রমাথণি  কয়কি; এগুথল শুেু িীিক্ালীর্ িুটের পকরর সপ্তাক ই থিক্ষািী ও 

ক্মীকদর মকেয ক্মপকক্ষ 15,000 পদ্ধজটেভ হক্স েুুঁজকি হপকরকি।  

  

এইসে অেযা ি থেিরকণর পািাপাথি, হেে পরীক্ষা থক্কের থেিরণ পকয়ন্টও েৃদ্ধি ক্রকি। হেে 

সাোরণ মার্ুকষর জর্য পরীক্ষােযেস্থার উপলভযিা েৃদ্ধি ক্রকি পুকরা থর্উ ইয়কক্নর হময়র, ক্াউথন্ট 

থর্ে না ী, সংসকদর সদসয, েকরার হপ্রথসকডন্ট এেং হেকের থেোয়ক্কদর সাকি অংিীদাথরত্ব 

ক্রকে। এেং হেে থর্উ ইয়ক্ন থসটে আোসর্ ক্িৃনপকক্ষর (NYC Housing Authority, NYCHA) 

ভাোটেয়াকদর ক্াকি 1.74 থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা থেিরণ সমন্বয় ক্রকে, ো প্রথি গৃ স্থাথলকক্ 

চারটে ক্কর পরীক্ষােযেস্থা প্রদাকর্র জর্য েকিষ্ট। অথিথরক্ত 500,000 পরীক্ষােযেস্থা পুকরা হেকের 

থেথভন্ন ফু্ড েযাংক্ এেং েয়স্ক হক্কের জর্য অর্ুকরাকের থভথিকি উপলভয ক্রা  কে।  

  

2021 সাকলর হিকষর থদকক্র ওথমক্ৰর্ উত্থাকর্র পূকে ন, গভর্ নর হ াক্ল এেং িার দল ওথমক্ৰর্ 

উত্থাকর্র থেরুকি লোই ক্রার জর্য ওভার-দয-ক্াউন্টার পরীক্ষা থক্ে থর্দ্ধিি ক্রার, সাোরণ 

জর্গণকক্ থর্য়থমি থেিরণ, পুকরা হেকের সু্কল এেং প্রাপ্তেয়স্ককদর হক্য়ার ফ্যাথসথলটেকক্ 

অগ্রাথেক্ার প্রদাকর্র প্রকয়াজর্ সর্াক্ত ক্কর।  

  

েিকরর শুরু হিকক্ই পুকরা থর্উ ইয়কক্ন ইথিমকেয 54 থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা থেিরণ ক্রা  কয়কি, 

োর মকেয সু্কলগুথলকি প্রায় 30 থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা, র্াথস নং হ াম এেং প্রাপ্তেয়স্ককদর হক্য়ার 

ফ্যাথসথলটেকি 12.5 থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা, এেং স্থার্ীয় ক্ম নক্িনাকদর থর্জ থর্জ সম্প্রদাকয়র 

জর্সাোরকণর মকেয থেিরকণর জর্য 10 থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা রকয়কি। থেিরণ প্রকচষ্টা 

সাম্প্রথিক্ মাসগুথলকি 90 থমথলয়কর্র হেথি দ্রুি পরীক্ষােযেস্থা সংগ্র  ক্রার অর্ুেিী।  

  

সংগৃ ীি 90 থমথলয়কর্র হেথি পরীক্ষােযেস্থার মকেয প্রায় 20 থমথলয়র্ পরীক্ষােযেস্থা েিকরর পকরর 

থদকক্ সম্ভােয আক্ৰাকন্তর সংেযা েৃদ্ধির প্রস্তুথিকি সা ােয ক্রার জর্য জমা রাো আকি।  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটে এিিং ইমারম্বজন্সি সাবভনম্বসম্বসর (State Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES) কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "এই িীিক্াকল, 

গভর্ নর হ াক্ল ওথমক্ৰকর্র উত্থাকর্র সাকি লোই ক্রকি থর্উ ইয়ক্নোসীর  াকি  াকি পরীক্ষা 

থক্ে হপ ৌঁকি থদকয়কির্। এই থক্েগুথল শুরুকিই আক্ৰান্ত  ওয়া সর্াক্ত ক্কর থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ 

থেস্তার হরাে ক্রকি পদকক্ষপ থর্কি থদকয় আমাকদর সক্লকক্ থর্রাপকদ রােকি সা ােয ক্করকি। 

DHSES-এ আমাকদর দল এই েসকন্ত থর্উ ইয়ক্নোসীকদর আকরা থমথলয়র্ থমথলয়র্ পরীক্ষা থক্ে 

থেিরণ ক্রা অেযা ি রােকে ো ভথেষযৎ ইর্কফ্ক্ির্ সর্াক্ত ক্রকি আমাকদর সা ােয ক্রকে 

এেং শুরুকিই সংক্ৰমণ হেথক্কয় থদকে এেং ভথেষযকির সম্ভােয উত্থাকর্র জর্য হেকের মজদু 

েজায় রােকে।"  

  

হেম্বের স্বাস্থে কবমের্ার ডাাঃ মোবর টে. িেম্বসে িম্বলর্, "হক্াথভড-19 এর থেস্তার দমর্ 

ক্রকি পরীক্ষা ক্রা এক্টে অথি গুরুত্বপূণ ন  াথিয়ার থ কসকে ক্াজ ক্করকি, এেং হেে থর্উ 

ইয়ক্নোসীকদর ক্াকি পরীক্ষা থক্ে হপ ৌঁকি হদওয়ার গুরুত্বপূণ ন ক্াজ অেযা ি হরকেকি। দ্রুি 

পরীক্ষােযেস্থা থেিরণ ক্রা গভর্ নর হ াক্কলর িীিক্ালীর্ আক্ৰান্ত েৃদ্ধির পথরক্ল্পর্ার এক্টে 



 লমাক্ন থিকলা, এেং পরীক্ষা ক্রা এেকর্া আমাকদর হেণীক্ক্ষ, ক্ম নকক্ষত্র, এেং উচ্চ ঝুুঁ থক্সম্পন্ন 

সম্প্রদায়সমূ কক্ সুস্থ ও থর্রাপদ রােকি সা ােয ক্রকি। েথদ থর্উ ইয়ক্নোসীরা হক্াথভড-19 এর 

সংস্পকি ন আকস, ো েথদ িাকদর লক্ষণ হদো োয়, ো েথদ িারা সম্প্রথি োত্রা ক্কর িাকক্, িা কল 

িাকদর উথচি থর্উ ইয়ক্ন হেকের হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে এেং ইমারকজদ্ধি সাথভনকসস থডথভিকর্ 

আমাকদর অংিীদাররা ক্কোর পথরেম ক্কর হে থের্ামূকলযর োথেকি পরীক্ষা ক্রার থক্ে থেিরণ 

ক্রকি, িার সুকোগ গ্র ণ ক্রা।"  

  

বসম্বর্ম্বের সিংখোগবরষ্ঠ হর্িা অোন্সিয়া স্েুয়ােন-কান্সজি িম্বলর্, "হক্াথভড-19 এর থেরুকি 

আমাকদর লোইকয় পরীক্ষা থক্ে অিযােিযক্ীয়, এেং আমাকদর সম্প্রদায়কক্ সুরক্ষা ক্রকি 

সা ােয ক্রার জর্য অথি জরুথর এই সংস্থার্ প্রদাকর্র জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ ের্যোদ 

জার্াই। েের্ আমরা র্িুর্ স্বাভাথেক্ জীেকর্ হফ্রার এেং থর্উ ইয়ক্নকক্ অগ্রসর ক্রার পদকক্ষপ 

থর্দ্ধে, িের্ আথম মার্ুষকক্ উৎসাথ ি ক্রকো উপলভয সংস্থাকর্র সদ্ব্যে ার ক্রার জর্য, হেমর্ 

টেক্া ও েুোর গ্র ণ।"  

বর্উ ইয়কন বসটের হময়র এবরক অোডামস িম্বলর্,"আমাকদর সকে নাচ্চ ঝুুঁ থক্গ্রস্ত 

জর্কগাষ্ঠীসমূক র ক্াকি পরীক্ষােযেস্থা পাোকর্ার মােযকম, গভর্ নর হ াক্ল সে নাকপক্ষা দুে নল থর্উ 

ইয়ক্নোসীর ক্াকি োকি সুস্থ িাক্ার েযেস্থাসমূ  অেযা িভাকে উপলভয িাকক্ িা থর্দ্ধিি ক্রকি 

সা ােয ক্রকির্। অথিথরক্ত এই পরীক্ষােযেস্থাগুথল ি কর থেিরণ  ওয়া লক্ষ লক্ষ পরীক্ষা থক্কের 

সমূ্পরক্ থ কসকে ক্াজ ক্রকে, থর্উ ইয়ক্ন থসটেকক্ থর্রাপদ রােকে এেং আমাকদর সমূ্পণ ন ভাকে 

পুর্রায় সেথক্িু েুকল থদকি সা ােয ক্রকে। আমাকদর ম ামারী প্রস্তুথির এক্টে অথি গুরুত্বপূণ ন 

অংি  কলা সরক্াকরর সক্ল পে নাকয়র সাকি অংিীদাথরত্ব ক্রা এেং আথম গভর্ নকরর অেযা ি 

অংিীদাথরকত্বর জর্য িার প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে কাউবি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (NYS Association of Counties) বর্ি না ী 

পবরচালক বেম্বফ্র্ হর্. অোকুয়াবরও িম্বলর্, "ওভার-দয-ক্াউন্টার পরীক্ষা থক্কের উপলভযিা 

েৃদ্ধি ক্রা  কলা হক্াথভড-19 েুগ হিকক্ স্বাভাথেক্ জীেকর্ হফ্রি আসার জর্য আমাকদর 

হক্ িকলর এক্টে মুেয অংি। হক্াথভড-19 এর হিকক্ সুরক্ষার জর্য টেক্াগ্র ণই এেকর্া হসরা 

উপায়, থক্ন্তু পরীক্ষা ক্রাও ইর্কফ্ক্ির্ থেস্তার প্রথিকরাকের আকরক্টে গুরুত্বপূণ ন েযেস্থা োকি 

ক্কর আমরা থর্রাপকদ ক্াজ, সু্কল, এেং সামাদ্ধজক্ ক্ম নক্াকে থফ্রকি পাথর। আমরা ম ামারীর 

এই র্িুর্ পে নাকয়র মকেয থদকয় থর্উ ইয়ক্ন হেেকক্ হর্িৃত্ব থদকয় োওয়ার জর্য এেং আমাকদর 

োথসন্দাকদর থর্কজকদর ও িাকদর পথরোরকক্ থর্রাপদ রাোর জর্য প্রকয়াজর্ীয় েযেস্থা প্রদাকর্র 

জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রিংসা ক্রথি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে হময়র কর্ফ্াম্বরম্বির (New York State Conference of Mayors, 

NYCOM) বর্ি না ী পবরচালক বপোর এ. িাম্বয়ি িম্বলর্, "NYCOM গভর্ নর হ াক্কলর এই পুকরা 

থর্উ ইয়কক্নর স্থার্ীয় সরক্াকরর হর্িৃেৃকন্দর সাকি সদ্ধক্ৰয় অংিীদাথরকত্বর হর্িৃত্ব হদওয়াকক্ 

NYCOM অকর্ক্ মূলয হদয়। জর্স্বাস্থয েযেস্থা, হেমর্ এই পরীক্ষা থক্ে প্রদার্ েৃদ্ধি ক্রা, সেকিকক্ 

ভাকলা ক্াজ ক্কর েের্ িা থমউথর্থসপযাথলটেগুথলর সাকি এক্টে সমথন্বি উপাকয় ক্রা  য়, হেক িু 

িারা সরক্াকরর সেকিকক্ ক্াকির মার্ুষ। হময়কররা থর্উ ইয়ক্ন োসীকদর স্বাস্থয সুরক্ষা ক্রার সক্ল 

ক্াকজ গভর্ নকরর সাকি  াকি  াি থমথলকয় ক্াজ ক্কর োকে।"  

  



বর্উ ইয়কন বসটে কাউন্সিম্বলর (New York City Council) স্পিকার এন্সিয়ার্ অোডামস 

িম্বলর্, "হক্াথভড-19 আক্ৰাকন্তর  ার ক্মাকি এেং টেক্াগ্র ণ েৃদ্ধি ক্রকি থর্উ ইয়কক্নর 

অভাের্ীয় অগ্রগথি সকেও, আমরা এেকর্া এক্টে বেথিক্ ম ামারীর আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ 

সুস্থ রাো থর্দ্ধিি ক্রকি আমাকদরকক্ সিক্নিা অেলম্বর্ ক্রা অেযা ি রােকি  কে এ হেসক্ল 

সংস্থাকর্ আমাকদর থেথর্কয়াগ অেযা ি রােকি  কে িার মকেয রকয়কি পরীক্ষােযেস্থা, ো থর্উ 

ইয়ক্নোসীকক্ পদ্ধজটেভ হক্স সর্াক্ত ক্রকি সা ােয ক্কর। আথম থর্উ ইয়ক্ন হেেজকুে পরীক্ষা 

থক্ে থেিরকণ মকর্াকোগ থদকি িার হর্িৃকত্বর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ের্যোদ জার্াদ্ধে।"  

  

অোম্বসেবল স্পিকার কাল ন ব বে িম্বলর্, "ম ামারীর দুই েির পর, আমরা জাথর্ থেস্তার 

হেক্াকি এেং থর্কজকদর, আমাকদর েনু্ধকদর এেং পথরোর ও আমাকদর থপ্রয়জর্কদর রক্ষা ক্রার 

জর্য পরীক্ষা ক্রাকর্া ক্িো গুরুত্বপূণ ন। েথদও থর্উ ইয়কক্ন আক্ৰাকন্তর সংেযা এের্ অকর্ক্ ক্ম, 

িেুও এই পরীক্ষা থক্েগুথল এটে ক্রকে োকি আমাকদর সম্প্রদায়সমূ  এেং আমাকদর সেকিকক্ 

দুে নল জর্কগাষ্ঠী ভথেষযকির জর্য প্রস্তুি িাকক্।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বেম্বভর্ বসমম্বোউইচ িম্বলর্, "NYCHA হডকভলপকমন্টগুথলকি োথেকি 

পরীক্ষা ক্রার থক্কের সংেযা েৃদ্ধি ক্রার অি ন  কে েযস্ত ক্ম নজীেী পথরোরগুথল এেং েয়স্করা 

স কজই এই পরীক্ষােযেস্থা হপকি পারকে এেং থর্কজকদরকক্ এেং থর্কজকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ 

হক্ার্ও অথিথরক্ত সময় ো প্রকচষ্টা িাোই থর্রাপকদ রােকি পারকে। আথম এইসে পরীক্ষা থক্ে 

থেিরণকক্ আমাকদর হেকের হক্াথভড পুর্রুিাকরর অিযােিযক্ীয় অংি থ কসকে অগ্রাথেক্ার 

প্রদাকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রিংসা ক্রথি।"  
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