
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অর্ননর্বিক বিয়াকলাপগুবল পরু্রায় চাল ুকরম্বি সহায়িা করার জর্ে বর্উ ইয়কন  
ফরওয়ার্ন  রে্াবপর্ টেস্ট টপ্রাগ্রাম্বমর আম্বরা সম্প্রসারম্বের ট াষো বিম্বয়ম্বের্  

  
িৃহস্পবিিার 1 এবপ্রল 25টি র্িুর্ সাইে ট ালাসহ এবপ্রম্বলর মাঝামাবঝ সমম্বয় টস্টেিোপী টমাে 

70টি সাইে ট ালা হম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি, হার্সর্ ভোবল, অঞ্চল, টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  ও লং 
আইলোম্বে র্িুর্ সাইেসমূহ চাল ুহম্বে  

  
সম্প্রসারে সহ িৃহস্পবিিার 1 এবপ্রল টর্ম্বক আঞ্চবলক িীড়া টভর্ুেগুবল পরু্রায় ট ালা হম্বি এিং 

ইম্বভন্ট, বেল্প এিং বিম্বর্াির্ টভর্ুেগুবল শুিিার 2 এবপ্রল টর্ম্বক শুরু হম্বি  
  
িেবিগে টস্টম্বের এম্বেলবসয়র পাম্বস িাম্বির টর্ম্বগটিভ COVID-19 পরীক্ষার ফলাফম্বলর প্রমাে 

র্াউর্ম্বলার্ করম্বি পাম্বরর্ এ াম্বর্  
  
উন্নি অর্ননর্বিক বিয়াকলাম্বপর জর্ে স্বল্প-িেম্বয় রে্াবপর্ টেবস্টং লভে করার জর্ে সরকাবর-
টিসরকাবর অংেীিাবরত্ব গভর্নম্বরর 2021 সাম্বলর প্রর্ম টস্টে অি টস্টে ভাষম্বে ট াষো করা 

হম্বয়বেল  
  
বর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  রে্াবপর্ টেস্ট টপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আম্বরা জারু্র্ এিং আপর্ার কাোকাবে 

একটি টেস্ট সাইে  ুুঁজরু্ এ াম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্যব্সা প্রতিষ্ঠার্ ও ইমভন্টগুতি তর্রাপমে পুর্রায় খুিমি সহায়িা 
করার জর্য তর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  রয্াতপর্ টেস্ট টপ্রাগ্রাম সম্প্রসারমের ট াষো তেময়মের্, টস্টেজমুে 
টমাে 70টি সাইমের মমযয 25টি র্িুর্ সাইে ব্ৃহস্পতিব্ার 1 এতপ্রি এব্ং 10টি সাইে টখািা হমব্ 
আগামী েইু সপ্তামহর মমযয।  
  
এই অ্র্র্য সরকাতর-টব্সরকাতর অ্ংশীোতরত্ব -- গভর্নমরর 2021 সামির টস্টে অ্ব্ টস্টে ভাষমে 
প্রথম ট াষো করা হয়: পুর্রায় কল্পর্া করা | পরু্তর্নমনাে করা | টফব্রুয়াতর মামস পরু্র্নব্ীকরে 
এব্ং চািু করা - ব্তযনি অ্থননর্তিক কমনকাণ্ডমক সমথনর্ করার জর্য জর্গমের জর্য কম খরমচ 
দ্রুি পরীক্ষা িভয কমর টিামি টেমহিু টস্টে অ্থনর্ীতির খাি পুর্রায় খুিমে। তর্উ ইয়কন ব্াসীগে 
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একটি টেস্ট সাইে খুুঁমজ টপমি পামর এব্ং একটি অ্যপয়ন্টমমন্ট করমি পামর এখামর্ এব্ং টস্টমের 
এমেিতসয়র পাস র্াউর্মিার্ করমি পামর ো িামের টর্মগটিভ পরীক্ষার ফিাফমির প্রমাে, ো গি 
মামস চািু হময়মে।  
  
"আতম অ্মর্কব্ার টজার তেময়তে টে পরীক্ষা আমামের অ্থনর্ীতি পুর্রায় টখািার একটি গুরুত্বপূেন 
অ্ংশ এব্ং আমামের তর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  রয্াতপর্ টেস্ট টপ্রাগ্রাম সম্প্রসারমের মাযযমম আমরা 
আমামের টমতিক এব্ং টিতসং কযাপাতসটি সম্পমকন  আমরা আত্মতব্শ্বাসী হমি পাতর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্িুর্ রয্াতপর্ টেতস্টং সাইেগুমিা কতমউতর্টি এব্ং ব্যব্সায়ীমের জর্য অ্মূিয হাতিয়ার 
হমব্ কারে তর্উ ইয়কন ব্াসীগে িামের অ্থননর্তিক কমনকামণ্ড তফমর আসার সামথ সামথ িারা সরুক্ষার 
একটি অ্তিতরক্ত স্তর প্রোর্ করমব্।"   
  
এই সাইেগুমিার মমযয টব্শ কময়কটি সাইে কাোকাতে ব্া অ্যামরর্া, টস্টতর্য়াম এব্ং টভর্যুগুতিমি 
টখািা হমব্, ো টস্টমের পরু্রায় টখািার তর্মেন তশকার পতরপূরক, ো ভক্ত এব্ং অ্র্যার্য 
তব্মর্াের্মূিক প্রতিমোতগিা পুর্রায় শুরু করার অ্র্মুতি টেয় েতে সকি অ্ংশগ্রহেকারী সাম্প্রতিক 
টর্মগটিভ COVID-19 পরীক্ষা ব্া টিকাোমর্র প্রমাে টপশ কমর পাশাপাতশ সামাতজক েরূত্ব, টফস 
কভাতরং এব্ং স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ অ্তিতরক্ত স্বাস্থ্য ও সরুক্ষা টপ্রামোকিগুতি অ্র্ুসরে কমর।  
  
তর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  রয্াতপর্ টেস্ট কমনসূতচর িক্ষয হমিা ব্যব্সা প্রতিষ্ঠার্, টপশাোর টখিাযিুা ও 
তব্মর্ােমর্ও টকন্দ্রগুমিা আমরা তর্রাপমে পুর্রায় টখািার জর্য ব্যাপকভামব্ দ্রুি পরীক্ষায় অ্যামেসমক 
প্রসাতরি করা। এই টর্েওয়াকন  টস্টে তর্মেন তশকার সামথ েুক্ত ো সাম্প্রতিক টর্মগটিভ পরীক্ষা ব্া 
টিকাোমর্র প্রমামের কযাপাতসটি ব্ৃতি কমর, োর মমযয রময়মে প্রযার্ টস্টতর্য়াম এব্ং মামে টপশাোরী 
ক্রীো প্রতিমোতগিা, ো 23 টফব্রুয়াতর টথমক পুর্রায় শুরু করার অ্র্ুমতি টেওয়া হয়; তব্ময়র 
তরমসপশর্ এব্ং কযাোরর্ ইমভন্ট, ো 15 মাচন  পরু্রায় শুরু করার অ্র্ুমতি টেওয়া হয়; আঞ্চতিক 
ক্রীো টভর্যু টেখামর্ 1,500 টিাক ইর্মর্ার ব্া 2,500 টিাক আউেমর্ামর থামক, ো 1 এতপ্রি 
ব্ৃহস্পতিব্ার টথমক পরু্রায় টখািার অ্র্ুমতি টেওয়া হয়; এব্ং পারফতমনং আেন স ও তব্মর্াের্ টভর্যু, 
ো 2 এতপ্রি শুক্রব্ার টথমক পুর্রায় টখািার অ্র্ুমতি টেওয়া হয়।  
  
এম্পায়ার টস্টে টর্ম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং টপ্রবসম্বর্ন্ট ও মম্বর্ার্ীি CEO এবরক 
গােন লার িম্বলর্, "তর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  রয্াতপর্ টেতস্টং টপ্রাগ্রামমর সম্প্রসারে  মে েখর্ আমরা 
টব্তশ সংখযক তর্উ ইয়কন ব্াসী টিকার জর্য টোগয হময় ওমে। আমামের এখর্ও সিকন  থাকা এব্ং 
সকি প্রস্তাতব্ি স্বাস্থ্য সম্পতকন ি তর্মেন তশকা পাির্ করা োতয়ত্ব, টেমহিু তর্উ ইয়কন  টস্টে এম্পায়ার 
টস্টমের অ্থনর্ীতির একটি তর্রাপে এব্ং টেকসই পুর্রায় টখািার জর্য প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম সরব্রাহ 
কমর ব্যব্সা প্রতিষ্ঠার্মক সমথনর্ করা অ্ব্যাহি টরমখমে।"  
 
টর্েওয়ামকন  অ্ংশগ্রহেকারী পরীক্ষা টপ্রাভাইর্ারমেরমক অ্ব্শযই 30 মাতকন র্ র্িামরর মমযয পরীক্ষা 
িভয করমি হমব্, 30 তমতর্মের মমযয অ্ংশগ্রহেকারীমের িামের ফিাফি প্রোর্ করমি হমব্, 
জর্গেমক আগাম সময়সূতচ তর্যনারে করমি সুমোগ তেমি হমব্ এব্ং টস্টমের কামে ফিাফি জার্ামি 
হমব্। তর্উ ইয়কন ব্াসীমের জর্য পরীক্ষার খরচ কমামি এব্ং সাইমের সংখযা ব্াোমি, টস্টে তকেু 
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সরব্রাহকারীর জর্য অ্যামব্াে তব্র্াের্াও (Abbott BinaxNow) পরীক্ষায় উৎপাের্ মূমিয অ্যামেস 
প্রোর্ করমে এব্ং তর্উ ইয়কন  তরময়ি এমস্টে টব্ার্ন , তব্জমর্স ইমপ্রুভমমন্ট তর্তিক্ট এব্ং অ্র্যার্য 
অ্ংশীোরমের সামথ কাজ করমে োমি ব্াতেতজযক টকমন্দ্র টেতস্টং টর্েওয়ামকন র জর্য খাতি জায়গা োর্ 
করা োয়।  
  
টে সকি ব্যতক্ত COVID উপসমগনর সম্মখুীর্ হমের্ র্া এব্ং োরা COVID-19 এর সাম্প্রতিক 
তচতিি এেমপাজার পার্তর্, িারা অ্ংশগ্রহেকারী সাইে পতরেশনর্ ও একটি প্রশ্নপত্র সম্পন্ন কমর এই 
উমেযামগ অ্ংশগ্রহে করমি পামরর্। ব্যতক্তমক অ্ব্শযই তর্উ ইয়কন  ফরওয়ামর্ন র সকি তর্মেন তশকা টমমর্ 
চিমি হমব্, োর মমযয রময়মে তকন্তু সীমাব্ি র্য়, মাস্ক পরা, সামাতজক েরূত্ব এব্ং অ্র্যার্য 
টপ্রামোকি ব্যব্হার।  
  
র্িুর্ এব্ং তব্েযমার্ সাইেগুতির পরীক্ষা ব্াময়ামরফামরন্স িযাব্মরেতর (BioReference 
Laboratories), ক্লাতরটি টমর্মহিথ (Clarity MedHealth), টকাময়স্ট র্ায়াগর্তস্টক (Quest 
Diagnostics) ও দ্রুি তর্ভন রমোগয পরীক্ষা (Rapid Reliable Testing) দ্বারা পতরচাতিি হমব্।  
  
এই উমেযামগ অ্ংশগ্রহেকারী অ্ংশীোরমের খুুঁমজ টপমি এব্ং একটি অ্যাপময়ন্টমমন্ট তর্যনারে করমি, 
কমনসূতচর ওময়ব্সাইে তভতজে করুর্।  
  
তর্ম্নতিতখি র্িুর্ পরীক্ষার অ্ব্স্থ্ার্গুতি টখািা হমব্ 1 এতপ্রি, ব্ৃহস্পতিব্ার:  

·   BioReference, 63 Columbia Street, Albany, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 373 Willis Avenue, Roslyn Heights, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 640 Franklin Ave, Valley Stream, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 480 Montauk Highway, Bay Shore, NY  
·   BioReference, 3 Times Square, New York, NY  
·   BioReference, Oculus; 185 Greenwich Street, Suite LL4330, New York, NY  
·   BioReference, 11 Pennsylvania Plaza, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, 2106 Ellsworth Boulevard, Malta, NY  
·   Quest Diagnostics, 212 Station Plaza North, Mineola, NY  
·   Quest Diagnostics, 265 Jericho Turnpike, Floral Park, NY  
·   Quest Diagnostics, 165 North Village Avenue, Rockville Centre, NY  
·   Quest Diagnostics, 222 Rockaway Turnpike, Cedarhurst, NY  
·   Quest Diagnostics, 534 Montauk Highway, Center Moriches, NY  
·   Quest Diagnostics, 889 Harrison Avenue, Riverhead, NY  
·   Quest Diagnostics, 500 West Main Street, Suite 202, Babylon, NY  
·   Quest Diagnostics, 695 Dutchess Turnpike, Poughkeepsie, NY  
·   Quest Diagnostics, 30 Hatfield Lane, Goshen, NY  
·   Quest Diagnostics, 978 Route 45 Ste 202, Pomona, NY  
·   Quest Diagnostics, 970 North Broadway, Suite 205, Yonkers, NY  
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·   Quest Diagnostics, 224-226 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY  
·   Quest Diagnostics, 101 Broadway, Suite 302, Brooklyn, NY  
·   Quest Diagnostics, 137 East 36th Street, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, 268 3rd Avenue, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, 3014 37th Street, Astoria, NY  
·   Rapid Reliable Testing, Nassau Coliseum, 1255 Hempstead Turnpike, 

Uniondale, NY  
  
তর্ম্নতিতখি র্িুর্ পরীক্ষার অ্ব্স্থ্ার্গুতি আগামী েইু সপ্তামহর মমযয টখািা হমব্:  

·   BioReference at CVS Pharmacy, 814 West Hempstead Avenue, West 
Hempstead, NY  

·   BioReference at CVS Pharmacy, 753 Fort Salonga Road, Northport, NY  
·   BioReference, 555 5th Avenue, New York, NY  
·   BioReference, Grand Central Station; 89 East 42nd Street, New York, NY  
·   BioReference, 301 East 45th Street, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, Shop City Plaza, 396 Grant Boulevard, Syracuse, NY  
·   Quest Diagnostics, 418 3rd Street, Niagara Falls, NY  
·   Rapid Reliable Testing, Barclays Center, 620 Atlantic Ave, Brooklyn, NY  
·   Rapid Reliable Testing, Madison Square Garden, 4 Pennsylvania Plaza, New 

York, NY  
·   Rapid Reliable Testing, Citi Field, 41 Seaver Way, Queens, NY  
  

তর্ম্নতিতখি উন্মকু্ত পরীক্ষার অ্ব্স্থ্ার্গুমিা পূমব্ন ট াষো করা হময়তেি:  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 1916 Williamsbridge Road, Bronx, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 27 North 6th Street, Brooklyn, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 168 Montague Street, Brooklyn, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 532 Neptune Avenue, Unit 1, Brooklyn, NY  
·   BioReference, 599 Lexington Avenue, New York, NY  
·   BioReference, 6 West 52nd Street, New York, NY  
·   BioReference, 1700 Broadway, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 2182 Broadway, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 475 6th Avenue, New York, NY  
·   BioReference, 231 West 40th Street, New York, NY  
·   BioReference, 205 West 34th Street, New York, NY  
·   BioReference, 200 West 57th Street, Suite 604, New York, NY  
·   BioReference, 352 7th Avenue, Suite 1204, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 358 5th Avenue, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 5 Penn Plaza, New York, NY  



 

 

·   BioReference at CVS Pharmacy, 338 East 23rd Street, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 387 Park Avenue South, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 275 Third Avenue, New York, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 30-97 Steinway Street, Astoria, NY  
·   BioReference at CVS Pharmacy, 68-02 Myrtle Avenue, Glendale, NY  
·   Clarity MedHealth, New York City Police Memorial, Liberty Street and South 

End Avenue, New York, NY  
·   Clarity MedHealth, Irish Hunger Memorial, Vesey Street and North End 

Avenue, New York, NY  
·   Clarity MedHealth, Pier A, 22 Battery Place, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, 2 Executive Park Drive, Albany, NY  
·   Quest Diagnostics, 146 A Manettohill Road, Plainview, NY  
·   Quest Diagnostics, 91 College Plaza, Selden, NY  
·   Quest Diagnostics, 380 Washington Avenue, Kingston, NY  
·   Quest Diagnostics, 1869A East Main Street, Beach Shopping Center, 

Peekskill, NY  
·   Quest Diagnostics, 280 Dobbs Ferry Road, White Plains, NY  
·   Quest Diagnostics, 2415A Arthur Avenue, Bronx, NY  
·   Quest Diagnostics, 331 West 57 Street, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, 115 East 57 Street, Suite 1530, New York, NY  
·   Quest Diagnostics, 8229 153rd Avenue, Queens, NY  
·   Quest Diagnostics, 98 John James Audubon Parkway Buffalo, NY  
·   Rapid Reliable Testing, 5 Times Square, New York, NY  

  
একটি টর্মগটিভ পরীক্ষার ফিাফি COVID-19 এর সংক্রমমের সম্ভাব্র্া উতেময় টেয় র্া অ্থব্া 
এর মামর্ এই র্য় টে টকামর্া ব্যতক্তর COVID-19 সংক্রমে ব্া েতেময় পোর ঝুুঁ তক টর্ই। োমহাক, 
এই উমেযামগর স্ক্রীতর্ং ও পরীক্ষা আমরকটি হাতিয়ার -- টফস কভাতরং, সামাতজক েরূত্ব ও অ্র্যার্য 
টপ্রামোকি ব্যব্হার োোও - ো উচ্চির সক্ষমিায় আমরা তর্রাপমে পুর্রায় টখািার জর্য তর্উ 
ইয়কন  টস্টমের ব্যব্সাগুতিমক অ্গ্রগতির তেক তর্ময় টেমি পামর। তর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  রয্াতপর্ টেস্ট 
কমনসূতচ সম্পমকন  আমরা জার্মি এব্ং স্বাস্থ্য তব্ভামগর (Department of Health, DOH) তর্মেন তশকা 
টেখমি, কমনসতূচর ওময়ব্সাইে টেখুর্।  
  
সকি অ্ংশগ্রহেকারী পরীক্ষা সরব্রাহকারী DOH এর ইমিকিতর্ক তক্লতর্কযাি িযাব্মরেতর তরমপাটিন ং 
তসমস্টমম (Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS) দ্রুি COVID-19 
পরীক্ষার ফিাফি প্রতিমব্ের্ করমি প্রতিশ্রুতিব্ি, এমেিতসয়র পামসর -- সামথ ইতন্টমগ্রশর্ সতক্রয় 
কমর - ইন্টারর্যাশর্াি তব্জমর্স টমতশর্ কমপনামরশর্ (International Business Machines 
Corporation, IBM) এর সামথ অ্ংশীোতরমত্ব তব্কতশি একটি তব্র্ামূমিয, টস্বোমসব্ী প্লােফমন, ো 
প্রমাতেি, তর্রাপে প্রেতুক্ত ব্যব্হার কমর টকামর্া ব্যতক্তর সাম্প্রতিক টর্মগটিভ পতিমামরজ টচইর্ 
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তরয়াকশর্ (Polymerase Chain Reaction, PCR) ব্া অ্যাতন্টমজর্ পরীক্ষার ফিাফি ব্া DOH 
এর তর্মেন তশকা অ্র্ুোয়ী ব্যব্সা প্রতিষ্ঠার্ এব্ং ইমভমন্টর টভর্ুযগুতি পরু্রায় চািু করমি সহায়িা 
করার জর্য টিকাোমর্র প্রমাে তর্তিি কমর।  
  
তর্উ ইয়কন  COVID-19 সঙ্কে জমুে পরীক্ষার কযাপাতসটি ব্ৃতিমি অ্গ্রেী ভূতমকা পাির্ কমরমে, 
প্রতিতের্ গমে 200,000 এর টব্তশ পরীক্ষা পতরচাির্া কমরমে। আপর্ার কাোকাতে PCR ব্া 
একটি পরীক্ষা টকন্দ্র খুুঁমজ টপমি স্বাস্থ্য তব্ভামগর ওময়ব্সাইে টেখুর্।  
  

###  
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