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গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ররাম্বেম্বল রেম্বের প্রথম ড্রাইভ-থ্রু রকাবভড-19 ভ্রামেমাণ পরীক্ষা রকন্দ্র চালু 
করম্বলর্  

  
র্থনওম্ব়েল এিং িাম্ব়োম্বরফাম্বরম্বের সাম্বথ অংেীদাবরম্বে, ভ্রামেমাণ পরীক্ষা রকন্দ্র আজ 200 জর্ম্বক 

এিং আগামী বদর্গুম্বলাম্বে প্রবেবদর্ 500 জর্ পর্নন্ত পরীক্ষা করম্বি  
  

বর্উ ররাম্বেম্বলর িাবসন্দাম্বদরম্বক ভ্রামেমাণ পরীক্ষা রকম্বন্দ্র অোপম্ব়েন্টম্বমম্বন্টর জর্ে 888-364-3065 
রফার্ করম্বে হম্বি  

  
এখাম্বর্ পরীক্ষা ছাডাও, িাম্ব়োম্বরফাম্বরে গম্বিষর্াগার বর্উ ই়েকন িাসীর জম্বর্ে প্রবে বদর্ 5,000 
পরীক্ষা পবরচালর্া করম্বি -র্া বর্উ ই়েম্বকন  প্রাদভুন াি হিার সম়েকার রেম্বের লম্বক্ষের চাইম্বে 

পাাঁচগুর্ রিবে  
  

রেে জমু্বড 28টি সরকাবর এিং রিসরকাবর গম্বিষর্াগারগুম্বলাম্বে রর্ পরীক্ষা বর্রীক্ষা হম্বি 
রসগুম্বলার সাম্বথ সাম্বথ এই অঙ্গীকারও পবরচাবলে হম্বি  

  
রেম্বে পরীক্ষা বর্রীক্ষার সক্ষমো িহুলাংম্বে িৃবি করার উম্বেম্বেে গভর্নম্বরর আগ্রাসী প্রম্বচষ্টাম্বক 

বভবি কম্বর সামম্বর্ এবগম্ব়ে বর্ম্ব়ে র্া়ে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ররামেমে রেমের প্রথম ড্রাইভ-থ্রু র ানভড-19 ভ্রামযমাণ 
পরীক্ষা র ন্দ্র চােু  মরমের্। র্থনওম়েে (Northwell) এবং বাম়োমরফামরমের (BioReference) 
সামথ অ্ংেীদানরমে, ভ্রামযমাণ পরীক্ষা র ন্দ্র, রেটি ওম়েেমচষ্টার  াউনির স ে অ্ংমে রসবা  ােনক্রম 
পনরচাের্া  মর, রসটি আজম  200 জর্ এবং আগামী নদর্গুমোমে প্রনেনদর্ 500 জর্ম  পরীক্ষা 
 রা পেনন্ত বনৃি পামব।  
  
ভ্রামযমাণ পরীক্ষা র ন্দ্রটি সমবনাচ্চ ঝুুঁ ন পূণন জর্সংখ্যার অ্ংে এমর্ বযনিমদর পরীক্ষা়ে অ্গ্রানি ার 
নদমে। নর্উ ররামেমের বানসন্দারা োরা পরীক্ষা  রামে চার্ োরা 888-364-3065 র্ম্বমর রফার্ 
 মর অ্যাপম়েিমমি  রমে পারমবর্।  
  



 

 

"র্মভে  মরার্াভাইরাস রমা ামবো়ে এবং নর়্েন্ত্রমণ আমরা সবমচম়ে গুরুেপূণন রে  াজটি  রমে 
পানর ো হমে এটির পরীক্ষা  রা এবং এই সং মের মমিয রফডামরে সর ার েখ্র্ অ্সে ন াবস্থা়ে 
পমে নগম়েমে েখ্র্ নর্উই়ে ন  েূর্যস্থার্ পূরণ  রমে এবং পরীক্ষার সক্ষমো বানেম়ে েুেমে এনগম়ে 
এমসমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্থনওম়েে এবং বাম়োমফমরমের সামথ রেমের প্রথম 
ড্রাইভ-থ্রু রেনেং সুনবিা চােু  রমে এবং সবনানি  ঝুুঁ ন পূণন জর্মগাষ্ঠী োমে - এ টি দক্ষ, 
নর্রাপদ, স্মােন  উপাম়ে - এই মহামারীটি নর়্েন্ত্রমণ এবং রমা ামবো  রমে আমামদর সহা়েো  রমে 
প্রম়োজর্ী়ে পরীক্ষাগুমো পা়ে রস উমেমেয অ্ংেীদানরে  মরনে। আমরা েখ্র্ আমামদর নর্জস্ব এবং 
আরও রবনে রবনে রোম র পরীক্ষা  রমবা, েখ্র্ এই ভাইরামস আক্রান্ত মার্ুমের সংখ্যা বােমে 
থা মব, ন ন্তু নর্উ ই়ে ন বাসীর োন্ত থা মে হমব এবং মমর্ রাখ্মে হমব রে আমরা েে রবনে 
আক্রান্ত হবার ঘের্া পাব, েেই আমরা ভাইরাসটিম  সীনমে  রমে এবং এর নবস্তার হ্রাস  রমে 
পারমবা।" 
  
এই র্েুর্ পরীক্ষা স্থাপর্াটি নর্উ ই়ে ন  রেমে পরীক্ষা নর্রীক্ষার সামথনয বহুোংমে বৃনি  রমে 
গভর্নমরর আগ্রাসী উমদযামগর উপর নভনি  মর গমে উমেমে। রফডামরে সর ার জানের জর্য েখ্র্ 
এ টি বািা হম়ে দাুঁনেম়েমে এবং প্রাদভুন ামব প্রারনি ভামব সাো রদও়োর রক্ষমে রদমের সক্ষমোম  
িীর  মর নদম়েমে, েখ্র্ নর্উ ই়ে ন  রেে পরীক্ষার ফাুঁ  পূরমণ পদমক্ষপ নর্মে এনগম়ে এমসমে।  
  
নর্উ ররামেমের ভ্রামযমাণ পরীক্ষা র মন্দ্র পনরচানেে পরীক্ষা োোও, রেে বাম়োমরফামরে 
গমবের্াগামরর সামথ প্রনে নদর্ অ্নেনরি 5,000 পরীক্ষা পনরচাের্ার উমেমেয অ্ংেীদানরে  রমে - 
ো নর্উ ই়েম ন  প্রাদভুন াব হবার সম়ে ার রেমের েমক্ষযর চাইমে পাুঁচগুর্ রবনে। রেে জমুে 28টি 
সর ানর এবং রবসর ানর গমবের্াগারগুমোমে এবং রেমের বাইমর রেগুমোর সামথ নর্উ ই়েম ন  
ইমোমমিয চুনি  রমে রসগুমোমে হও়ো পরীক্ষা নর্রীক্ষার সামথ সামথ এই অ্ঙ্গী ারও পনরচানেে 
হমব। 
  
এগুমোর সবই েে রবনে সিব নর্উ ই়ে ন বাসীম  পরীক্ষা  রামর্া সিব োর জর্য গভর্নর কুওমমা 
এবং স্বাস্থয দপ্তমরর রর়্ো সনক্র়ে পদমক্ষপগুমোর ফোফে।  
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