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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে িাফাম্বলা বিল ভক্তরা পাইলট পবরকল্পর্ার অধীম্বর্ বিতীয় 
ঘ াম ঘে-অফ ঘেলায় অংে বর্ম্বত পারম্বির্  

   
গত সপ্তাম্ব  পবরকল্পর্ার সফল িাস্তিায়ম্বর্র পর 6,700 সমর্নকম্বক বিতীয় ঘ াম ঘে-অফ ঘেলায় 

অংেগ্র ম্বণর অর্ুমবত ঘেওয়া  ম্বি  
  

ঘর্ম্বগটিভ COVID-19 পরীক্ষার ফলাফম্বলর উপর ভবতন  েতন সাম্বপক্ষ; অর্ুসরণ করম্বত কন্টাক্ট ঘেবসং  
  

ঘটইলম্বগটিং বর্বষদ্ধ রম্বয়ম্বে  
   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে গত সপ্তামে ভক্তমের জর্য বিল ঘেবিয়াম 
ঘ ালার পাইলট পবরকল্পর্া সফলভামি িাস্তিায়মর্র পর িাফামলা বিলস ভক্তরা 16 জার্ুয়াবর শবর্িামর 
েমলর বিতীয় ঘোম ঘে-অ্ফ ঘ লায় অ্ংশ বর্মত পারমির্। এই অ্িযােত বিমষামভর অ্ধীমর্, প্রথমম 
একটি ঘর্মগটিভ COVID-19 পরীষার ফলাফল অ্জন র্ এিং সকল জর্স্বাস্থ্য সতকন তা ঘমমর্ চলার 
পরই প্রায় 6,700 সমথনকমক এই ঘ লায় অ্ংশগ্রেমণর অ্র্ুমবত ঘেওয়া েমি। ঘ লার পর কন্ট্যাক্ট 
ঘেবসংও পবরচালর্া করা েমি এিং ঘটইলমগটিং বর্বষদ্ধ থাকমি। এই পবরকল্পর্া বিল, বর্উ ইয়কন  
ঘেট বিপাটন মমন্ট্ অ্ি ঘেলথ অ্যান্ড িাময়ামরফামরন্স লযািমরটবর (New York State Department of 
Health and BioReference Laboratories) এর মমধয ঘেৌথভামি বিকবশত েময়বেল।  
  
"শবর্িার বর্উ ইয়মকন র োজার োজার সমথনমকর সামমর্ িাফামলা বিলস তামের প্রথম ঘোম ঘে-অ্ফ 
ঘ লায় জয়লাভ করমত ঘেম   ুি আর্বিত েময়বেল এিং আমরা এই সপ্তামে জময়র ধারা প্রসাবরত 
করার অ্মপষায় আবে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সমথনকমের জর্য বিল ঘেবিয়াম পরু্রায় ঘ ালার 
জর্য বর্উ ইয়মকন র প্রথম পাইলট পবরকল্পর্া সািলীলভামি কােনকর েময়বেল এিং আগামী সপ্তামের 
ঘ লায় এটি প্রসাবরত করমত ঘপমর আমরা আর্বিত। আমামের পাইলট পবরকল্পর্ার সাফলয িযবক্তগত 
আচরণ ও সমবিগত পেমষমপর উপর বর্ভন র কমর এিং আবম বিল ভক্তমের বর্রাপমে থাকমত এিং 
বর্য়ম ঘমমর্ চলমত অ্র্ুমরাধ করবে ঘেমেতু আমরা আমরকটি ঘরামাঞ্চকর ঘ লার বেমক তাবকময় 
আবে। ঘগা বিল!"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা.  াওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "মামে বিমলর ঘ লা এই 
সপ্তাোমে তামের আিার ঘ লার সুমোগ কমর ঘেয় এিং েযামন্ড তামের সমথনকমের আচরণ তামের 
ঘে ার আমরকটি সুমোগ অ্জন র্ কমরমে। শবর্িার রামতর জর্য সকল বর্রাপত্তা িযিস্থ্া বর্বিত করমত 



আমরা সারা সপ্তাে ধমর বিমলর সামথ আমামের কন্ট্াক্ট ঘেবসং প্রমচিা এিং আমামের কাজ অ্বিরত 
চাবলময় োি। আমরা আত্মবিশ্বাসী ঘে আমরা মামে এিং মামের িাইমর একই ফলাফল পাি।"  
  
িাফাম্বলা বিম্বলর মাবলক বকম ও ঘটবর ঘপগুলা িম্বলর্, "গত শবর্িার ঘেবিয়ামম আমরা আমামের 
সমথনকমের শবক্ত অ্র্ুভি কমরবে এিং আমরা জাবর্ আমামের ঘকাচ এিং ঘ মলায়াড়রা মামে 
সমথনমর্র প্রশংসা কমরমে। শবর্িার রামত আমরা োমত আিার সমথনকমের আময়াজর্ করমত পাবর তা 
বর্বিত করমত আমরা গভর্নর, তার েল এিং িাময়ামরফামরমন্সর সামথ কাজ কমরবে। তারা সিাই 
এই প্রবিয়ায় মোর্ অ্ংশীোর েময়মে। বর্রাপত্তা বর্মেন বশকা অ্র্ুসরণ করার জর্য আমরা আমামের 
ভক্তমের ধর্যিাে জার্ামত চাই এিং শবর্িার আসা সমথনকমের মমর্ কবরময় বেমত চাই ঘের্ অ্র্ুগ্রে 
কমর আপর্ার মাস্ক পরুর্, সামাবজক েরূত্ব িজায় রা ুর্ এিং বর্য়মসমূে ঘমমর্ চলুর্। বর্রাপমে 
থাকুর্। স্মাটন  েও। ঘজামর আওয়াজ তুলুর্!"  
  
িাম্বয়াম্বরফাম্বরন্স লোিম্বরটবর (BioReference Laboratories) এর বর্িনাব  ঘেয়ারমোর্ জর্ আর. 
ঘকাম্ব র্, এম.বড িম্বলর্, "িাময়ামরফামরন্স (BioReference) তার িৃেৎ আকামরর COVID-19 
স্ক্রীবর্ং কমনসূবচ িাস্তিায়র্ চাবলময় ঘেমত ঘপমর গবিনত, োমত ভক্তরা িযবক্তগতভামি িাফামলা বিল 
উপমভাগ করমত পামর। আমরা গভর্নর এিং বিলমক তামের অ্ংশীোবরমত্বর জর্য ধর্যিাে জার্াই এিং 
আমরকটি ঘরামাঞ্চকর ঘ লার অ্মপষায় রময়বে।"  
  
এই পবরকল্পর্ার অ্িযােত সাফলয বর্উ ইয়কন  জমুড় বিমর্াের্ ঘভর্ুযগুবল পুর্রায় ঘ ালার কথা জার্ামত 
সাোেয করমি। পবরকল্পর্া অ্ধীমর্, েমলর কমীরা ঘেবিয়ামমর সকল প্রস্থ্ার্ ও প্রমিমশর পময়ন্ট্ 
বর্য়ন্ত্রণ করমি এিং শুধুমাত্র একটি র্বথভুক্ত ঘর্মগটিভ COVID-19 পরীষা সে সমথনকমের বভতমর 
প্রমিমশর অ্র্ুমবত ঘেওয়া েমি। িাময়ামরফামরন্স এর সামথ ঘেৌথভামি পরীষা চালামর্া েয়। 
ঘেবিয়ামমর বভতমর একিার প্রমিশ করমল, সমথনকমের সি সময় মাস্ক পরমত েমি এিং সামাবজক 
েরূমত্বর কমোর ঘপ্রামটাকলসমূে ঘমমর্ চলমত েমি। ঘে সি ভক্তরা এই ঘপ্রামটাকল ঘমমর্ চলমত 
অ্স্বীকার করমি, তামের ঘেবিয়াম ঘথমক ঘির কমর ঘেওয়া েমি। সকল সমথনক োমত জর্স্বাস্থ্য 
ঘপ্রামটাকল ও আচরণবিবধ ঘমমর্ চমল তা বর্বিত করমত ঘেবিয়াম জমুড় পবরচারকগণ উপবস্থ্ত 
থাকমির্।  
  
এই পবরকল্পর্ার অ্ধীমর্ ঘটইলমগটিং বর্বষদ্ধ থাকমি এিং বর্উ ইয়কন িাসীমের স্মরণ কবরময় ঘেওয়া 
েমে ঘে তারা ঘের্ ঘ লা চলাকালীর্ সমময় এিং পমর সমামিশ ও পাটিন  এবড়ময় চলমত পামর, কারণ 
এই  টর্াগুমলা ভাইরাল সংিমণ েবড়ময় পড়ার জর্য প্রধার্ কারণ।  
  

###  
  
 

অ্বতবরক্ত তথয ঘপমত ঘে ুর্ www.governor.ny.gov 
বর্উ ইয়কন  ঘেট | এবিবকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সািস্ক্রাইি করুর্ 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=253bcd91-7aa0f4d0-253934a4-000babda0106-527e8ede1eb0fb90&q=1&e=4b84c3f2-2fac-4290-b9b6-bcf915631fb4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES571EBDCD64B7AB778525865A0079A02900000000000000000000000000000000

