
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাম্প্রবিক মাসগুবলম্বি বর্উ ইয়কনিাসীম্বের কাম্বে 70 বমবলয়ম্বর্র হিবে 

ওভার-েে-কাউন্টার হকাবভড-19 পরীক্ষা িেিস্থা বিিরম্বের হ াষো করম্বলর্  

  

2021 সাম্বলর বডম্বসের হিম্বক 71,331,202 পরীক্ষা িেিস্থা প্রোর্ করা  ম্বয়ম্বে, হেট দ্বারা 

100 বমবলয়ম্বর্র হিবে পরীক্ষা িেিস্থা সংগৃ ীি  ম্বয়ম্বে  

  

হেট হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন অঞ্চম্বল আম্বরা পরীক্ষা িেিস্থা এিং মাস্ক প্রোর্ করম্বে 

হসখার্কার গম্বের হিবে আক্রাম্বের  ার হমাকাম্বিলা করার জর্ে  

  

গভর্ নর হ াকল হকাবভম্বডর বিরুম্বে সুরবক্ষি িাকম্বি বর্উ ইয়কনিাসীম্বক হেম্বটর 14টট 

বির্ামূম্বলে টটকাোর্ সাইম্বট যাওয়ার িাবগে বেম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে ম ামারীর পুকরা সমকে থর্উ ইেক্নবাসীকের 

সুরথিত রাখকত প্রশাসকর্র চলমার্ প্রকচষ্টার অংশ থ কসকব এখর্ পে নন্ত থর্উ ইেক্ন হেট দ্বারা 70 

থমথলেকর্র হবথশ ওভার-েয-ক্াউন্টার হক্াথভড-19 পরীিা বযবস্থা থবতরণ ক্রা  কেকে। পুকরা 

হেকটর সু্কল এবং র্াথস নং হ ামগুথলকত থর্েথমত বাথিকত দ্রুত পরীিা বযবস্থা প্রোর্ ক্রা  কে, 

এবং সম্প্রথত হেট থবর্ামূকলয জর্সাধারণকক্ থবতরকণর জর্য থর্ব নাথচত ক্ম নক্তনাকের ক্াকে 2.8 

থমথলেকর্র হবথশ পরীিা বযবস্থা প্রোর্ ক্করকে। চূিান্ত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রার জর্য, হেট 

হসন্ট্রাল থর্উ ইেকক্নর ক্াউথন্টগুথলকত হবশ ক্কেক্  াজার বািথত পরীিা থক্ট প্রোর্ ক্করকে 

এবং এক্ইসাকি 59,000 উচ্চমাকর্র হেসমাস্ক সরাসথর প্রোর্ ক্করকে।  

  

"হেমর্ আমরা পুকরা ম ামারী জকুি হেকখথে, পরীিার থক্ট হক্াথভড-19 সংক্ৰমণ হরাকধর 

লিাইকে এবং অর্যকের এর সংস্পকশ ন আসা হেক্াকত এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন  াথতোর," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আথম আজকক্ এটট হ াষণা ক্রকত হপকর গথব নত হে আমরা সক্ল থর্উ 

ইেক্নবাসীর ক্াকে 70 থমথলেকর্র হবথশ ওভার-েয-ক্াউন্টার হক্াথভড-19 পরীিা বযবস্থা থবতরণ 

ক্করথে, এবং আথম আমাকের থর্কবথেতপ্রাণ হেট ক্মী োরা থের্রাত আমাকের সম্প্রোেসমূ কক্ 

থর্রাপে রাখকত এই ভাইরাকসর থবরুকে লিাই ক্রকে তাকের ধর্যবাে জার্াকত চাই। আমরা 

বাথিকত ক্রার পরীিা বযবস্থা থবতরণ ক্রকত এবং আমাকের েক্পাইল গের্ ক্রকত আমাকের 

প্রকচষ্টা অবযা ত রাখকবা োকত ক্কর আমরা ভথবষযকতর জর্য আমাকের প্রস্তুথত মজবুত ক্রকত 

পাথর এবং থর্রাপকে এই ম ামারী ক্াটটকে উেকত পাথর।"  

  



েথেও বাথিকত ক্রার পরীিা বযবস্থা আক্ৰান্ত সর্াক্তক্রণ এবং হক্াথভকডর থবস্তার হরাকধ 

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্কর োকে, গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্থমশর্ার বযাকসট এবং হে থর্উ 

ইেক্নবাসীকক্ টটক্া গ্র ণ এবং বুোর গ্র কণর তাথগে থেকের্ ো  কলা হক্াথভড-19 এর হিকক্ 

সুরিা পাওোর হসরা পেথত। হেকটর থবর্ামূকলয টটক্াোর্ সাইটগুথল হখালা আকে এবং 50 ও 

তার হবথশ বেকসর থর্উ ইেক্নবাসীকের হসন্টাস ন ের থডজজজ ক্কন্ট্রাল অযান্ড থপ্রকভর্শকর্র 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) সাম্প্রথতক্ সম্প্রসাথরত থর্কেনশর্া 

অর্ুোেী থদ্বতীে এক্টট বুোর গ্র কণ উৎসাথ ত ক্রা োকে।  

  

স্বাস্থে বিভাম্বগর (Department of Health) কবমের্ার ডাাঃ মোবর টট. িোম্বসট িম্বলর্, 

"বাথিকত ক্রার হক্াথভড-19 পরীিা বযবস্থা এখর্ বযাপক্ভাকব উপলভয এবং এটট আমার 

হক্াথভড-19 েশা সম্পকক্ন বাস্তব সমকে তিয প্রোর্ ক্কর, থবকশষক্কর হেক তু আমরা সংক্ৰমকণ 

বৃজে হেখকত পারথে। োকের পরীিাে পজজটটভ েল আসকব তাকের সক্কলর হিকক্ থবজেন্ন িাক্া 

উথচত এবং োকের লিণ রকেকে তাকের েত দ্রুত সম্ভব থচথক্ৎসার জর্য হমথডকক্ল পরামশ ন 

হর্ওো উথচত। আমরা আমাকের সক্ল প্রথতকরাকধর  াথতোর স জলভয ক্কর রাখথে। টটক্া ও 

বুোকরর পাশাপাথশ, আমরা থর্উ ইেক্নবাসীকের  াকত থমথলের্ থমথলের্ পরীিা থক্ট হপ ৌঁকে 

থেকেথে।"  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমারম্বজন্সি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র (Division of Homeland 

Security and Emergency Services) কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "হক্াথভড-19 হিকক্ 

আপর্ার ও আপর্ার থপ্রেজকর্র সুরিার হসরা উপাে এখকর্া পরীিা ক্রা এবং টটক্া গ্র ণ ক্রা। 

আগামী মাসগুথলর জর্য আমাকের সতক্ন িাক্া এবং সম্প্রোেসমূ কক্ থর্রাপে রাখকত সা ােয 

ক্রার জর্য থর্উ ইেক্নবাসীকের  াকত বাথিকত ক্রার পরীিা বযবস্থা হপ থেকে থেকত িাক্া অতযন্ত 

জরুথর। আমরা স্থার্ীে সরক্ারগুথলকক্ স ােতা ক্রা অবযা ত রাখকবা এবং এই গুরুত্বপূণ ন 

অংশীোথরত্বগুথল আমাকেরকক্ এক্কে ম ামারী ক্াটটকে উেকত সা ােয ক্রকব।"  

  

থডকসম্বকরর হশকষর থেক্ হিকক্ এখর্ পে নন্ত পুকরা থর্উ ইেকক্নর সু্কল, র্াথস নং হ াম এবং বেস্ককের 

েকের েযাথসথলটট, স্থার্ীে সরক্ার এবং থবকশষ থক্েু অলাভজর্ক্ প্রথতষ্ঠার্কক্ এবং আকরা 

সম্প্রথত থর্উ ইেক্ন থসটট আবাসর্ ক্তৃনপি (New York City Housing Authority, NYCHA) এবং 

থবথভন্ন েুড বযাংক্কক্ 71,331,202টট পরীিা বযবস্থা থবতরণ ক্রা  কেকে োকত আকরা 

বযাপক্ভাকব থবতরণ ক্রা োে। গভর্ নর হ াক্ল এর পূকব ন হ াষণা ক্করথেকলর্ হে এখর্ পে নন্ত 100 

থমথলের্ বাথিকত ক্রার পরীিা বযবস্থা সংগ্র  ক্রা  কেকে, এবং তার মকধয 20 থমথলের্ পরীিা 

বযবস্থা এই বসন্তজকুি থবতরণ ক্রা  কব োকত থর্জিত ক্রা োে হে থর্উ ইেকক্নর সম্প্রোেগুথল 

র্তুর্ আক্ৰান্ত সর্াক্ত ক্রকত এবং হক্াথভড-19 থবস্তার সীমাবে ক্রকত প্রস্তুত আকে।  

  

2021 সাকলর হশকষর থেকক্র ওথমক্ৰর্ হক্স হবকি ওোর আকগ, গভর্ নর হ াক্ল এবং তার েল 

ওথমক্ৰর্ বৃজের থবরুকে লিাই ক্রার জর্য ওভার-েয-ক্াউন্টার পরীিার থক্ট পাওোর প্রকোজর্, 

সাধারণ জর্গণকক্ থর্েথমত থবতরণ ক্রা, সমূ্পণ ন রাজয জকুি সু্কল এবং প্রাপ্তবেস্ককের পথরচে নার 

েযাথসথলটটগুথলকক্ অগ্রাথধক্ার প্রোকর্র প্রকোজর্ সর্াক্ত ক্করর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C012b3f766fc44fde1ca108da195baa16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850178735740659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jK0%2BQuTahkhLeCaZdV2ja63M24XkU68mgdKQrVDyNCQ%3D&reserved=0


সংগৃ ীত 100 থমথলের্ পরীিা বযবস্থার মকধয প্রাে 23 থমথলের্ পরীিা বযবস্থা বেকরর হশকষর 

থেকক্র সম্ভাবয হক্ার্ও সংক্ৰমণ বৃজের জর্য সংরিণ ক্রা  কেকে।  

  

###  
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