অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/19/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িেিসা এিং খািার সরিরাহ হয় এমর্ অর্ুষ্ঠার্ বর্রাপম্বে পুর্রায় খুলম্বে সাহায্ে
করার জর্ে বর্উ ইয়কন ফরওয়ার্ন র ্য্াবপর্ টেস্ট টপ্রাগ্রাম চালু করার ট াষণা বেম্বয়ম্বের্

িবধন ে অর্ন নর্বেক কায্ন কলাম্বপর জর্ে গভর্ন ম্বরর 2021 টস্টে অফ েে টস্টম্বের অংে বহসাম্বি কম
খরম্বচ রোবপর্ টেবস্টং উপলভে করার জর্ে সরকাবর-টিসরকাবর অংেীোবরত্ব প্রর্ম ট াষণা
করা হয়
বর্উ ইয়কন বসটিম্বে প্রবেবের্ 5,000 এর টিবে পরীক্ষা পবরচালর্া করম্বে সক্ষম এগাম্বরাটি প্রার্বমক
সাইে আজ টখালা আম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন র ্যানির্ টেস্ট টরাগ্রাম চালু র্রার
ট াষণা নিময়মের্ যামে ব্যব্সাসমূহ নর্রািমি িুর্রায় খুলমে িামর। এই অ্র্র্য সরর্ানর-টব্সরর্ানর
অ্ংশীিানরত্ব - টস্টে িুর্রায় টখালার সময় ব্নধনে অ্র্ননর্নের্ র্াযনর্লামির জর্য গভর্নমরর 2021
টস্টে অ্ফ িয টস্টমের অ্ংশ নহসামব্ র্ম খরমচ রযানির্ টেনস্টং উিলভয র্রার জর্য রর্ম ট াষণা
র্রা হয়। রনেনির্ 5,000 এর টব্শী িরীক্ষা িনরচালর্া র্রার ক্ষমো নর্ময় নর্উ ইয়র্ন নসটিমে
এগারটি রার্নমর্ সাইে টখালা হমব্, অ্র্যনিমর্ আগামী সপ্তাহগুমলামে নর্উ ইয়র্ন নসটি এব্ং রামজযর
অ্র্যার্য অ্ংমশ অ্নেনরক্ত সাইে টখালা হমব্।
"COVID মহামারী জুম়ে, আমরা আমামির নসদ্ধান্ত িনরচালর্া র্রার জর্য আমব্গ এব্ং রাজনর্নের্
ব্ক্তমব্যর ব্িমল নব্জ্ঞামর্র উির নর্ভন র র্মরনে, নর্উ ইয়মর্ন র জর্স্বাস্থ্য এব্ং অ্র্ননর্নের্ চযামলঞ্জ
িনরভ্রমমণর জর্য উিলভয সর্ল সরঞ্জাম ব্যব্হার র্রার মাধযমম," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম
রর্ম টর্মর্ই ব্মলনে টয িরীক্ষা আমামির মহামারী িরব্েী িুর্রুদ্ধামরর এর্টি গুরুত্বিূণন অ্ংশ হমব্
র্ারণ এটি আমামির অ্র্নর্ীনেমর্ িুর্রায় চালু র্রমে সাহাযয র্রমব্- ভাইরাসমর্ িরানজে র্রমে
আমরা টয অ্সাধারণ অ্গ্রগনে র্মরনে ো ব্ানেল র্া র্মর। শহর জুম়ে িরীক্ষা সাইমের সামর্,
নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন র ্যানির্ টেস্ট টরাগ্রাম আমামির নর্নিে র্রমে সাহাযয র্রমব্ টয
জর্গমণর স্বামস্থ্যর জর্য ঝুুঁ নর্ র্মামর্ার সময় আমরা অ্র্ননর্নের্ র্মনর্াণ্ডমর্ উৎসানহে র্রনে।"
এম্পায়ার টস্টে টর্ম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, টপ্রবসম্বর্ে
ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা এবরক গােনলার িম্বলর্, "COVID-19 শুধুমাত্র জর্গমণর
দির্নির্ জীব্মর্ই র্য়, রামের অ্র্নর্ীনে এব্ং নর্উ ইয়র্ন ব্াসীমির জীনব্র্ার টক্ষত্রও ব্যাির্ভামব্
নব্নিে র্মরমে। নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন র ্যানির্ টেস্ট টরাগ্রাম, গভর্নর কুওমমা োর 2021

সামলর টস্টে অ্ফ িয টস্টে এমজন্ডার অ্ংশ নহমসমব্ ট াষণা র্মরমের্, যা ESD এর অ্মর্র্
উদ্ভাব্র্ী সরর্ানর টব্সরর্ানর অ্ংশীিানরমত্বর এর্টি যা নব্শ্বব্যািী মহামারীর ির অ্র্নর্ীনে িুর্রায়
খুলমে এব্ং নর্উ ইয়র্ন মর্ এনগময় নর্ময় টযমে সাহাযয র্রমে।"
REBNY টপ্রবসম্বর্ে টজমস হুইলার্ িম্বলর্, "রাজযব্যািী টির্া এব্ং দ্রুে িরীক্ষা রমচষ্টার উির
গভর্নর কুওমমার টর্েৃ ত্বনর্উ ইয়র্ন মর্ শনক্তশালী িুর্রুদ্ধামরর িমর্ নর্ময় টগমে। এর আংনশর্ র্ারণ
হল গভর্নর ব্ুঝমে টিমরমের্ টয সরর্ানর টব্সরর্ানর অ্ংশীিানরত্ব সফলভামব্ ব্যব্সা িুর্রায় টখালা
এব্ং আমামির রাজযব্যািী অ্র্নর্ীনে িুর্গনঠমর্ র্েো গুরুত্বিূণন হমব্। REBNY এব্ং এর সিসযরা
নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন র ্যানির্ টেস্ট টরাগ্রামম এর্টি টযৌর্ ভূ নমর্া িালর্ র্রমে টিমর গনব্নে
এব্ং এই র্মনসূচীর রসার এব্ং আগামী সপ্তাহগুমলামে দ্রুে িরীক্ষায় রমব্শানধর্ার ব্া়োমর্ার জর্য
আমরা কুওমমা রশাসমর্র সামর্ র্াজ র্রনে।"
নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন র ্যানির্ টেস্ট টরাগ্রামমর লক্ষয র্াের্ীয়ভামব্ দ্রুে িরীক্ষায় রমব্শানধর্ার
রসানরে র্রা যামে ব্যব্সা এব্ং নব্মর্াির্ টর্ন্দ্রগুমলা আমরা নর্রািমি িুর্রায় টখালা
যায়। টর্েওয়ার্ন টি সুরক্ষা এব্ং আত্মনব্শ্বামসর এর্টি অ্নেনরক্ত স্তর রিার্ র্মর যখর্ নর্উ
ইয়র্ন ব্াসীরা অ্র্ননর্নের্ র্াযনক্রম িুর্রায় শুরু র্মর, এব্ং এটি ভনব্ষযমের টস্টে গাইমর্ন্স আশা
র্মর যা িরীক্ষার ক্ষমোর সীমা ব্ৃনদ্ধ র্রমব্। গভর্নর এর আমগ ট াষণা র্মরনেমলর্ টয সামানজর্
সমামব্মশর সীমার উিমর খাব্ার সরব্রাহ র্রা হয় এমর্ ইমভন্ট 15 মাচন রােীয় নর্মিন নশর্া
অ্র্ুযায়ী িুর্রায় শুরু র্রমে সক্ষম হমব্, এব্ং এই অ্র্ুষ্ঠামর্র আমগ সর্ল িৃষ্ঠমিাষর্মির িরীক্ষা
র্রমে হমব্। স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নব্ভাগমর্ অ্ব্শযই অ্র্ুষ্ঠার্ সম্পমর্ন আগাম অ্ব্নহে র্রমে হমব্। টসখামর্
50 শোংশ ধারণক্ষমোর সীমা র্ার্মব্ এব্ং 150 জমর্র টব্নশ টলার্ ইমভমন্ট টযাগ নিমে িারমব্
র্া।
টর্েওয়ামর্ন অ্ংশগ্রহণর্ারী িরীক্ষা রিার্র্ারীমর্ অ্ব্শযই 30 মানর্ন র্ র্লামরর মমধয িরীক্ষা উিলভয
র্রমে হমব্, 30 নমনর্মের মমধয অ্ংশগ্রহণর্ারীমির োমির ফলাফল রিার্ র্রমে হমব্, জর্গণমর্
আগাম সময়সূচী নর্ধনারণ র্রমে সুমযাগ নিমে হমব্ এব্ং রামের র্ামে ফলাফল জার্ামে হমব্। নর্উ
ইয়র্ন ব্াসীমির জর্য িরীক্ষার খরচ র্মামে এব্ং সাইমের সংখযা ব্া়োমে, রাে নর্েু সরব্রাহর্ারীর
জর্য অ্যামব্াে নব্র্াক্সর্াও িরীক্ষায় উৎিাির্ মূমলয রমব্শানধর্ার রিার্ র্রমে এব্ং নর্উ ইয়র্ন
নরময়ল এমস্টে টব্ার্ন, নব্জমর্স ইমপ্রুভমমন্ট নর্নিক্ট এব্ং অ্র্যার্য অ্ংশীিারমির সামর্ র্াজ র্রমে
যামে ব্ানণনজযর্ টর্মন্দ্র টেনস্টং টর্েওয়ামর্ন র জর্য খানল জায়গা িার্ র্রা যায়। িার্ র্রা
সাইেগুমলা অ্ব্শযই এর্টি ব্ানণনজযর্ ভামব্ টজার্র্ র্নরমর্ামর র্ার্মে হমব্, যামে র্মিমক্ষ 750
ব্গন ফু ে টখালা জায়গা র্ার্মে হমব্ এব্ং অ্নব্লমে র্ূযর্েম েয় মামসর জর্য িাওয়া যামব্।
সাইেগুমলার অ্ব্শযই রাস্তার স্তমর রমব্শানধর্ার র্ার্মে হমব্, এর্টি নব্শ্রামাগার র্ার্মে হমব্ এব্ং
আমমনরর্ার্স উইর্ নর্জযানব্নলটিস আইর্ টমমর্ চলমে হমব্। টয সব্ সংস্থ্া উিমরাক্ত মার্িণ্ড িূরণ
র্মর এব্ং অ্ংশগ্রহমণ আগ্রহী োমির নব্মব্চর্ার জর্য rapidtestingrealestate@esd.ny.gov ঠির্ার্ায়
ইমমইল র্রা উনচে।
টয সর্ল ব্যনক্ত COVID উিসমগনর সম্মুখীর্ হমের্ র্া এব্ং যারা COVID-19 এর সাম্প্রনের্

নচনিে এক্সমিাজার িার্নর্, োরা অ্ংশগ্রহণর্ারী স্থ্ার্ িনরিশনর্ এব্ং এর্টি রশ্নিত্র সম্পন্ন র্মর এই
উমিযামগ অ্ংশগ্রহণ র্রমে িামরর্। ব্যনক্তমর্ অ্ব্শযই নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ামর্নর সর্ল নর্মিন নশর্া টমমর্
চলমে হমব্, যার মমধয রময়মে নর্ন্তু সীমাব্দ্ধ র্য়, মাস্ক িরা, সামানজর্ িূরত্ব এব্ং অ্র্যার্য
টরামোর্ল ব্যব্হার।
প্রার্বমক সাইেগুবলম্বে পরীক্ষা পবরচালর্া করা হম্বি য্ার মাধেম্বম:
•
•

•

নর্ব্নানচে বসবভএস ফাম্বমন বস অ্ব্স্থ্ার্ এব্ং অ্র্যার্য অ্ব্স্থ্ামর্ িাম্বয়াম্বরফাম্বরন্স
লোিম্বরেবর
ক্ল্োবরটি টমর্ম্বহলর্, যা টমাব্াইল টেনস্টং সাইে িনরচালর্া র্মর। আগামী
সপ্তাহগুমলামে অ্নেনরক্ত টমাব্াইল টেনস্টং সাইে টযাগ র্রা হমে যা অ্র্ননর্নের্
র্মনর্াণ্ডমর্ সমর্নর্ র্রার জর্য রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী রাজয জুম়ে স্থ্ার্ান্তর র্রা টযমে
িামর।
টকাম্বয়স্ট র্ায়াগর্বস্টকস আগামী সপ্তাহগুমলামে নর্উ ইয়র্ন নসটি এব্ং রামজযর
অ্র্যার্য অ্ঞ্চমল অ্নেনরক্ত সাইে খুলমব্, সামর্ নর্নিের্রণমূলর্ COVID-19
আণনব্র্ র্ায়াগর্নস্টর্ িরীক্ষার নব্র্ল্প র্ার্মব্

এই উমিযামগ অ্ংশগ্রহণর্ারী অ্ংশীিারমির খুুঁমজ টিমে এব্ং এর্টি সাক্ষাৎর্ার নর্মে,
টরাগ্রামমর ওময়ব্সাইে নভনজে র্রুর্।
নর্ম্ননলনখে িরীক্ষার অ্ব্স্থ্ার্গুমলা শুক্রব্ার টখালা র্ার্মব্:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

নর্উ ইয়র্ন নসটি িুনলশ টমমমানরয়াল, নলব্াটিন নিে এব্ং সাউর্ এন্ড এনভনর্উ, নর্উ
ইয়র্ন , NY 10282 এ ক্ল্যানরটি টমর্মহলর্ টমাব্াইল লযাব্
আইনরশ হাঙ্গার টমমমানরয়াল, টভনস নিে এব্ং র্র্ন এন্ড এনভনর্উ, নর্উ ইয়র্ন NY
10282-এ ক্ল্যানরটি টমর্মহলর্ টমাব্াইল লযাব্
নিয়ার A, 22 ব্যাোনর টেস, 10004 এ ক্ল্যানরটি টমর্মহলর্ টমাব্াইল লযাব্
ব্াময়ামরফামরন্স, 1700 ব্রর্ওময়, নর্উ ইয়র্ন , NY 10019
ব্াময়ামরফামরন্স, 6 ওময়স্ট 52েম নিে, নর্উ ইয়র্ন , NY 10019
ব্াময়ামরফামরন্স, 599 টলনক্সংের্ এনভনর্উ, নর্উ ইয়র্ন , NY 10022
নসনভএস ফামমননসমে ব্াময়ামরফামরন্স, 27 N 6ষ্ঠ নিে, ব্রুর্নলর্, NY 11249
নসনভএস ফামমননসমে ব্াময়ামরফামরন্স, 30-97 টস্টইর্ওময় নিে, অ্যামস্টানরয়া,
NY 11103
নসনভএস ফামমননসমে ব্াময়ামরফামরন্স, 1916 উইনলয়ামসব্াগন টরার্, ব্রঙ্কস, NY 10461
নসনভএস ফামমননসমে ব্াময়ামরফামরন্স, 2182 ব্রর্ওময়, নর্উ ইয়র্ন , NY 10024
নসনভএস ফামমননসমে ব্াময়ামরফামরন্স, 475 6ষ্ঠ এনভনর্উ, নর্উ ইয়র্ন , NY 10011

এর্টি টর্নেব্াচর্ িরীক্ষার ফলাফল সংক্রমমণর সম্ভাব্র্া উন়েময় টিয় র্া অ্র্ব্া এর মামর্ এই র্য়
টয টর্ার্ ব্যনক্তর COVID-19 সংক্রানমে ব্া েন়েময় ি়োর ঝুুঁ নর্ টর্ই। যনিও, এই উমিযামগর
নিনর্ং এব্ং িরীক্ষা আমরর্টি হানেয়ার - মুখাব্রণ, সামানজর্ িূরত্ব এব্ং অ্র্যার্য টরামোর্ল
ব্যব্হার ো়োও - যা নর্উ ইয়র্ন রামজযর ব্যব্সামর্ আমরা নর্রািমি িুর্রায় টখালার িমর্ নর্ময়
টযমে িামর। নর্উ ইয়র্ন ফরওয়ার্ন র ্যানির্ টেস্ট টরাগ্রাম সম্পমর্ন আরও জার্মে এব্ং স্বাস্থ্য
নব্ভামগর নর্মিন নশর্া টিখুর্, টরাগ্রামমর ওময়ব্সাইে নভনজে র্রুর্।
নর্উ ইয়র্ন COVID-19 সংর্ে জুম়ে িরীক্ষা ক্ষমো উন্নয়মর্ অ্গ্রণী ভূ নমর্া িালর্ র্মরমে, রনেনির্
গম়ে 200,000 এর টব্নশ িরীক্ষা িনরচালর্া র্মরমে। আির্ার র্াোর্ানে এর্টি িরীক্ষা টর্ন্দ্র
খুুঁজমে স্বাস্থ্য িপ্তমরর ওময়ব্সাইমে যার্।
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