অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/19/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন ফরওয়ার্ন COVID-বর্রাপদ অবফম্বের অংেীদাবরত্ব ঘ াষণা কম্বরম্বের্
বর্ম্বয়াগকর্নাম্বদর জর্ে পরীক্ষার প্রম্বিোবিকার েম্প্রোরম্বণর জর্ে

বর্উ ইয়কন বেটি এিং আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকনর 21টি িাবণবজেক গৃম্বের মাবলক পরীক্ষা েেজ করম্বর্
প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ েম্বয়ম্বে
COVID-19 পরীক্ষার প্রোরণ অর্ন র্ীবর্ পুর্রায় ঘ ালার ঘক্ষম্বে মূল কারণ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্ম াগকর্ন ামের প্রনর্ COVID-19 পরীক্ষা প্রমেশানিকার প্রসানরর্
করার জর্য প্রিার্ োনিনজযক নরম ল এমেট অ্ংশীোরমের সামে নর্উ ই কন ফরও ার্ন COVID-সসফ
অ্নফমসস (New York Forward COVID-Safe Offices) অ্ংশীোনরমের কো স াষিা কমরমের্।
এই উমেযামগর অ্ংশ নিমসমে, 21টি জর্ অ্ংশগ্রিিকারী োন়ির মানলক র্ামের কমীমের নর্ নমর্
র্া াগর্নেক পরীক্ষা পনরচালর্া আগ্রিী ভা়িামটমের জর্য জা গা প্রোর্ করমর্ এেং পরীক্ষামূলক
সসো প্রোমর্র জর্য প্রনর্শ্রুনর্েদ্ধ িম মের্।
"মিামারীর শুরু সেমক, নর্উ ই কন সে সম েমলমে সে আমামের পুর্রুদ্ধার জর্স্বাস্থ্য এেং
অ্েনর্ীনর্র মমিয সকার্ একটি সেমে সর্ও ার পেন্দ র্ - উভ ই িমর্ িমে - এেং এই
অ্ংশীোনরমের মািযমম আমরা প্রেশনর্ করনে সে আমরা কর্টা কােনকরভামে আমামের লক্ষয পূরি
করমর্ পানর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রিার্ োনিনজযক নরম ল এমেট সকাম্পানর্গুনলর সামে এই
র্র্ু র্ অ্ংশীোনরে আমামের শিমরর মূলগুনল এেং োনিনজযক অ্নফসগুনলমক পুর্রুজ্জীনের্ করার
পরের্ী পেমক্ষপ, রাজয এেং আঞ্চনলক অ্েনর্ীনর্মক সমেনর্ করার জর্য। পরীক্ষা উন্নর্
প্রমেশানিকার নর্উ ই কন সেমটর অ্েননর্নর্ক পুর্রুদ্ধারমক আরও এনগম নর্ম োমে নর্ম াগকর্ন া
এেং কমীমের র্ামের নসদ্ধান্তমক পে সেখামর্ার জর্য নেজ্ঞার্ এেং র্েয েযেিার কমর নর্রাপমে
কামজ নফমর সেমর্ উৎসানির্ করার মািযমম।"
প্রেম স াষিা করা ি গভর্নমরর 2021 সামলর সেট অ্যামেমসর অ্ংশ নিমসমে, এই অ্র্র্য
অ্ংশীোনরে পরীক্ষা প্রসানরর্ করমে, ো ভাইরামসর নেস্তার নর্ ন্ত্রমির জর্য অ্র্যন্ত গুরুেপূিন, এেং
কমীমের র্ামের কমনমক্ষমের নর্রাপত্তার উপর অ্নর্নরক্ত আস্থ্া প্রোর্ করমে েখর্ নর্উ ই কন
নর্রাপমে অ্েননর্নর্ক নি াকলাপ আোর শুরু কমর এেং েৃনদ্ধ কমর।

নর্উ ই কন নসটিমর্, 100 নমনল র্ েগন ফু মটরও সেনশ োনিনজযক অ্নফস সেমসর প্রনর্নর্নিেকারী
আটজর্ োন়ির মানলকমের ইনর্মমিয অ্ংশগ্রিি করমর্ প্রনর্শ্রুনর্েদ্ধ। আপমেট নর্উ ই মকন ,
রাজিার্ী অ্ঞ্চল, োমফমলা, সরামচোর এেং সাইরানকউজ এলাকা জুম়ি োকা 13 জর্ োন়ি মানলক
র্ামের ভা়িামটমের জর্য পরীক্ষা প্রমেশানিকার সম্প্রসারমির প্রনর্শ্রুনর্ নর্নির্ কমরমে। এম্পা ার
সেট সর্মভলপমমন্ট (Empire State Development) সপ্রাগ্রাম সম্প্রসারমির জর্য আমরা োনিনজযক
সম্পনত্তর মানলকমের সমে কাজ করা অ্েযাির্ সরমখমে।
এম্পায়ার ঘেট ঘর্ম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
ঘপ্রবেম্বর্ে ও মম্বর্ার্ীর্ প্রিার্ বর্িন ােী কমন কর্না এবরক গাটনলার িম্বলর্, "নর্উ ই কন সেট
COVID-19 মিামারীর সপ্রক্ষাপমট রামজযর অ্েনর্ীনর্ পুর্গনঠমর্র উমেমশয মমর্ামোগ প্রোর্ কমরমে।
োনিনজযক নরম ল এমেট সেকমিাল্ডারমের সামে এই র্র্ু র্ অ্ংশীোনরে আমরা সকাম্পানর্মের র্ামের
কমীমের অ্নফমস নফনরম আর্মর্ সািােয করমে, সোট েযেসাগুনলর োস্তুর্ন্ত্রমক সমেনর্ করার সামে
োরা স্থ্ার্ী কমনমক্ষমে কাজ কমর এমর্ গ্রািকমের উপর নর্ভন র কমর।"
অ্ংশগ্রিিকারী োনিনজযক সম্পনত্তর মানলকমের মমিয রম মে:
বর্উ ইয়কন বেটি
•
•
•
•
•
•
•
•

Brookfield Properties
L&L Holding Company
Related Companies
RXR Realty
Rudin Management Company
SL Green Realty Corp.
Tishman Speyer
Vornado

িাফাম্বলা
•
•
•

Iskalo Development Corp.
Savarino Properties, LLC
Uniland Development Company

কোবপটাল বরবজওর্
• Galesi Management Group
• Omni Development Company, Inc.
• First Columbia, LLC
রম্বেোম্বর

•
•
•
•

Buckingham Properties
Gallina Development
Gordon & Napatow Families
Three City Center Partners

োইরাবকউজ
•
•
•

Sutton Real Estate
VIP Structures
JF Real Estate

নর্উ ই কন COVID-19 সংকট জুম়ি পরীক্ষার ক্ষমর্া উন্ন মর্ অ্গ্রিী ভূ নমকা পালর্ কমরমে,
প্রনর্নের্ গম়ি 200,000 এরও সেশী পরীক্ষা পনরচালর্া কমর, এেং পরীক্ষা করা িমে নর্রাপমে
অ্েনর্ীনর্ পুর্রা সখালার চানেকাঠি, োর ফমল নর্উ ই কন োসীরা আমরা ভামলা ভামে গম়ি র্ু লমর্
পারমে। COVID-সসফ অ্নফস পাটনর্ারনশপ (COVID-Safe Offices Partnership) সম্প্রনর্ শুরু
িও া নর্উ ই কন ফরও ার্ন র ্োনপর্ সটে সপ্রাগ্রামমর (New York Forward Rapid Test
Program) উপর নভনত্ত কমর গম়িউমঠমে, একটি অ্র্র্য সরকানর-সেসরকানর অ্ংশীোনরে ো
জর্গমির কামে কম খরমচর ্োনপর্ সটনেং উপলব্ধ করার জর্য করা িম মে, েনিনর্ অ্েননর্নর্ক
নি াকলামপ সিা র্া করার জর্য েখর্ রাজয অ্েনর্ীনর্র খার্গুমলা পুর্রা খুমল চমলমে।
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