
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে COVID-19 ের্াক্তকরণ ও বর্য়ন্ত্রণ উন্নয়ম্বর্ র্তুর্ 
পরীক্ষামূলক উম্ব্োগ স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
COVID-19 এর বিস্তার ের্াক্ত করম্বত 'আবলন ওয়াবর্নিং ইবিম্বকটর' বিম্বেম্বি িজন ে পাবর্ বেম্বেম্বম 
ভাইরােটির পরীক্ষার জর্ে পাইলট স্টপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে 500,000 মাবকন র্ ডলার স্ট াষণা কম্বরর্  

  
স্টমৌেুমী খামার শ্রবমক, স্টেট DOH এিিং কৃবষ ও িাজাম্বরর োম্বে িাাঁধা র্তুর্ গুচ্ছ আবিষ্কাম্বরর পর 

খামাম্বর স্টমািাইল স্টটবেিং টিম পাঠাম্বর্া এিিং বিবচ্ছন্নতা েুবিধােি েিায়তা করা  
  

SUNY "পলুড স্টটবেিং" পদ্ধবতর জর্ে অর্ুম্বমাব্ত যা র্াটকীয়ভাম্বি SUNY আপম্বেট স্টমবডম্বকল 
বিশ্ববি্োলম্বয় পরীক্ষা ক্ষমতা িৃবদ্ধ করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19 পরীক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু র্তুর্ উম্যামগর িথা 
ব াষণা িমরমছর্ যা কর্উ ইয়িন  বেমের সারা সম্প্র্াময়র মমযয ভাইরাস শর্াক্ত এেং কর্য়ন্ত্রণ িরার 
ক্ষমতা উন্নত িরমে।  
  
গভর্নর েজন য পাকর্মত COVID-19 উপকিকত শর্াক্ত িরার জর্য এিটি পাইলে বরাগ্রাম চালু িরার 
ব াষণা ব্র্, যা িকমউকর্টিমত ভাইরাস ছকিময় পিার পূেনাভামসর জর্য এিটি রাথকমি সূচি 
েযেিা িাপমর্র জর্য কিজাইর্ িরা হময়মছ। 500,000 মাকিন র্ িলার ওর্র্িাগা িাউকিমত গৃহীত 
রাথকমি েজন য পাকর্র র্মরু্া সম্প্রসারণমি সহায়তা িরমে এেং কতর্টি অ্কতকরক্ত িকমউকর্টি, 
আলোকর্, কর্উোগন এেং োমেমলামত র্মরু্া সংগ্রহ শুরু িরমে।  
  
এছািাও, কর্উ ইয়মিন র িিযাক্ট বেকসং বরাগ্রামটি সম্প্রকত কর্উ ইয়মিন  ভ্রমণিারী বমৌসুমী শ্রকমিম্র 
সামথ যুক্ত খামারগুকলমত িময়িটি র্তুর্ গুচ্ছ শর্াক্ত িরার পমর, গভর্নর ব াষণা িমরকছমলর্ বয 
স্বািয কেভাগ, িৃকষ ও োজার কেভাগ বেে জমুি গ্রামীণ িাউকিমত খামামর বমাোইল বেকেং টিম 
বররণ িরমে বসইসামথ কেকচ্ছন্ন আোসর্গুকলমত অ্যামেমস সহায়তা িরার জর্য বযখামর্ পরীক্ষার 
মাযযমম যারা আক্রান্ত কর্কিত হময়মছর্ বসসে শ্রকমিম্র জর্য রময়াজর্ীয় কছল।  
  
গভর্নর এছািাও ব াষণা িমরর্ বয ্য কর্উ ইয়িন  এর বেে ইউকর্ভাকসনটি কর্উ ইয়িন  বেে 
কিপােন মমি অ্ে বহলথ িতৃন ি অ্র্ুমমাক্ত হময়মছ যা COVID-19 এর জর্য পলু িরা র্জর্াকর 
পরীক্ষা িরার জর্য - এিটি উদ্ভাের্ী পদ্ধকত বযখামর্ এিটি পরীক্ষার অ্ংশ কহমসমে অ্সংখয র্মুর্া 



 

 

চালামর্া বযমত পামর। SUNY এর পুলি বেকেং পদ্ধকত SUNY আপমেে বমকিমিল কেশ্বকে্যালময়র 
পরীক্ষাগার দ্বারা উন্নত ও বেযিরণ িরা হময়কছল এেং লালা র্মুর্াগুকল েযেহার িরা হমে, 10টির 
মমতা বছাে এেং 25টির মমতা েি র্মরু্াসমূহ েযেহার িরা হমে। SUNY আপমেে এই উদ্ভাের্ী 
পদ্ধকতর েমল ব্কর্ি অ্ন্তত 12,000 পরীক্ষা পকরচালর্া িরমত সক্ষম হমে।  
  
"বযমহতু কর্উ ইয়িন োসীরা এই কেস্তার েন্ধ িরমত সমচতর্ রময়মছ এেং আমাম্র সম্প্র্ায় সতিন তার 
সামথ পুর্রায় চালু িমর, আমরা ্ঢৃ়ভামে পরীক্ষার উপর মমর্ামযাগ র্ার্ িমর থাকি যামত বিামর্া 
র্তুর্ িমরার্াভাইরামসর রা্ভুন াে শর্াক্ত িরা যায় এেং কর্য়ন্ত্রণ িরা যায়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্তুর্ পরীক্ষামূলি উম্যাগ, COVID এর জর্য েজন য পাকর্ কেমেষণ, খামামর গুচ্ছ 
বমািামেলা িরার জর্য বমাোইল বেকেং টিম বমাতাময়র্ িরা এেং পুলি বেকেং েযেহার িমর 
র্তুর্ ক্ষমতায় কেকর্ময়াগ িরা - এেং এই ভাইরাসমি পরাকজত িরা আমাম্র বেমের রমচষ্টার 
এিটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ হমে।"  
  
িজন ে পাবর্ ের্াক্তকরণ পাইলট  
েজন য পাকর্ পাইলে জর্সংখযার COVID-19 এর রেণতার এিটি বর্তৃিার্ীয় সূচি কহমসমে েজন য পাকর্ 
েযেহামরর সম্ভােযতা কর্রূপণ িরমত েযেহার িরা হমে, িায়াগর্কেি পরীক্ষা এেং িন্ট্রাক্ট বেকসং 
এর রময়াজর্গুকলর পূেনাভাস ব্ওয়ার উপমযাকগতা, পাশাপাকশ হাসপাতামলর রস্তুকত, কর্েনাহী 
আম্শগুকলমি শকক্তশালী িরা ো পুর্রায় বখালার পকরিল্পর্াগুকলর পুর্রায় মলূযায়র্ িরার রময়াজমর্র 
মমতা সম্ভােয রশমর্ েযেিা। কর্উ ইয়িন  বেে কিপােন মমি অ্ে বহলথ (New York State 
Department of Health) এেং কর্উ ইয়িন  বেে কিপােন মমি অ্ে এর্ভায়রর্মমিাল ির্জারমভশর্ 
(New York State Department of Environmental Conservation) কসরাকিউস কেশ্বকে্যালয় 
(Syracuse University), SUNY এর্ভায়রর্মমিাল সাময়ন্স অ্যান্ড েমরকি (SUNY 
Environmental Science and Forestry), SUNY আপমেে বমকিমিল ইউকর্ভাকসনটি (SUNY 
Upstate Medical University), কসরাকিউস কভকিি কুয়াড্রাি োময়াসাময়মন্সস এেং ইকিকর্য়াকরং 
ির্সাকটং োমন আিন াকিমসর সামথ পাইলে বরাগ্রামম অ্ংশী্াকরত্ব িরমছ।  
  
COVID-19 মহামারীর শুরুমত, বেজ্ঞাকর্ি গমেষণায় ব্খা বগমছ বয এই বরামগর বজমর্টিি উপা্ার্, 
RNA, এই বরামগর িারণ কহমসমে রময়মছ SARS-CoV-2, সংক্রকমত েযকক্তর 40 শতাংশ পযনন্ত 
এমর্কি মলতযাগজকর্ত বরামগর সংক্রমমণও এটি শর্াক্ত িরা যায়। যক্ও েজন য পাকর্ বরাগ 
সংক্রমমণর এিটি িাযনির উৎস েমল কেশ্বাস িরা হয় র্া, এটি এিটি শকক্তশালী ইকিত র্ার্ িমর 
বয বজমর্টিি কসগর্যাল সম্ভেত েজন য পাকর্মত শর্াক্ত িরা বযমত পামর। িময়ি ্শি আমগ 
বপাকলওভাইরাস সংক্রমণ এেং কর্মূনমলর কেষয়টি শর্াক্ত িরমত েজন য পাকর্র মাযযমম সংক্রামি বরামগর 
সংক্রমণ সন্ধামর্র িামজ েযেহৃত হময়কছল।  
  
ওর্র্িাগা িাউকির েজন য পাকর্ েযেিায় ইমতামমযয সীকমত র্মুর্া পকরচালর্া িরা হময়মছ এেং আজ 
গভর্নর িতৃন ি ব াকষত র্তুর্ তহকেমল 500,000 মাকিন র্ িলামরর র্মরু্া ওর্িাগা িাউকিমত এেং 
কতর্টি অ্কতকরক্ত িকমউকর্টি, আলোকর্, কর্উোগন এেং োমেমলামত সম্প্রসাকরত পাইলে গমেষণামি 
সহায়তা িরমে। এই সম্প্র্াময়র বেকশষ্টয এেং বক্ষত্রগুকল রময়মছ যা আোকসি, কশল্প, োকণকজযি 



 

 

এেং/অ্থো করমসােন  এলািার মমতা বছাে বভৌগকলি এলািার উপর সুকর্ক ন্ষ্ট র্জর্াকরর অ্র্ুমকত 
ব্মে। রকতটি িকমউকর্টির মমযয 12টি অ্েিার্ ো র্ ন্মা কচকিত িরা হমে এেং রকতটি র্ ন্মায় 
SARS-CoV-2 এর মাত্রা কর্যনারণ িরমত চার সপ্তামহর মমযয সপ্তামহ কতর্োর র্মুর্া িরা হমে। 
েজন য পাকর্ ভাইরাস বিো এেং COVID-19 আক্রান্ত েযকক্তম্র মমযয সম্পিন  কেমেষণ িরা হমে। 
পাইলে গমেষণা উচ্চ উমদ্বগ ো কেমশষ আগ্রমহর 10টি িামর্ এিটি গভীর ব্কর্ি র্মুর্া বরাগ্রাম 
র্ার্ িরা হমে।  
  
"এই উমিজর্াপূণন র্জর্াকর িমনসূকচটি সামাকজি ্রূমত্বর েযেিার িাযনিাকরতা ও বেমের পযনায়ক্রমম 
পুর্রায় বখালার মূলযায়র্ িরার জর্য কর্উ ইয়মিন র মহামারী অ্স্ত্রাগামরর আমরিটি সরিাম," বর্উ 
ইয়কন  স্টেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. িাওয়াডন  জকুার িম্বলর্। "যখর্ আমরা এই শরৎিামল 
ভাইরাস সংক্রমমণর এিটি রতযাকশত 'কদ্বতীয় সংক্রমণ' এর জর্য রস্তুত হই, আমাম্র অ্েশযই 
উপলভয বেজ্ঞাকর্ি বিোর রকতটি অ্ংশ েযেহার িরমত হমে এেং আমাম্র সম্প্র্ায়মি কর্কিত 
িরমত হমে বয যখর্ এটি পুর্রায় আকেভূন ত হমে তখর্ আমরা এই ভাইরামসর বচময় একগময় 
থািে।"  
  
DEC কবমের্ার স্টিবেল স্টেম্বগাে িম্বলর্, "COVID-19 কর্ময় বেমের রকতকক্রয়া জমুি গভর্নর কুওমমা 
কর্উ ইয়িন োসীম্র রকত আহ্বার্ জাকর্ময়মছর্ এেং জাকতমি কেজ্ঞার্মি সেমচময় কর্রাপ্ পথ কর্যনারণ 
িরমত উৎসাকহত িমরমছর্। এই উদ্ভাের্ী উম্যামগর মূলযোর্ বিো ও সূত্র সরেরাহ িরার সম্ভাের্া 
আমছ যা বেমের চলমার্ রকতকক্রয়ামি শকক্তশালী িরমে। এই ভাইরাস বথমি আমাম্র সম্প্র্ায়মি 
রক্ষা িরার এিটি জাতীয় বিৌশমলর অ্র্ুপকিকতমত, লক্ষ লক্ষ আমমকরিার্ কর্উ ইয়মিন র বর্তৃত্ব 
অ্র্ুসরণ িমরমছ িারণ আমাম্র কেমশষজ্ঞরা কেজ্ঞার্ ও এই পাইলে দ্বারা পকরচাকলত কর্উ ইয়িন োসী 
এেং সম্ভােয ব্মশর উপিামরর জর্য িাজ িরমে।"  
  
স্টমৌেুমী খামার শ্রবমকম্ব্র জর্ে স্টমািাইল স্টটবেিং  
  
কর্উ ইয়িন  বেে খামামরর সামথ সংকেষ্ট গুচ্ছগুকলর েৃকদ্ধ ব্মখমছ যারা বেমের োইমর বথমি ভ্রমণ 
িমরমছ এমর্ বমৌসুমী শ্রকমিম্র কর্ময়াগ িমর। খামার ও খা্য উৎপা্র্ সুকেযা গুরুত্বপূণন েযেসা 
কহমসমে উন্মুক্ত থািায় এই গুচ্ছগুকল ঐকতহাকসিভামে কর্কেিভামে শ্রকমমির সংখযা বেকশ হওয়ার 
িারমণ। এছািাও কিছু খামার শ্রকমিম্র জর্য আোসর্ সুকেযা র্ার্ িমর, যা COVID সংক্রমমণর 
জর্য উচ্চ ঝুুঁ কির সৃকষ্ট িমর। কর্উ ইয়িন  কসটি (NYS) জমুি খামামর COVID সংক্রমমণর ঝুুঁ কি 
োিামর্ার এিাকযি িারণ স্বীিার িমর, বেমের স্বািয কেভাগ এেং িৃকষ ও োজার কেভাগ বমৌসুমী 
শ্রকমিম্র সমেনাচ্চ আগমর্ আমছ এমর্ িাউকিমত বমাোইল বেকেং টিম বমাতাময়র্ িরমে। বয সে 
শ্রকমি আক্রান্ত হময়মছ তাম্র জর্য আইমসামলশর্ হাউকজং-এ রমেশাকযিামরর বক্ষমত্র ও বেে রময়াজর্ 
অ্র্ুযায়ী সহায়তা িরমে।  
  
লালা িেিিার অর্ুম্বমা্র্ কম্বর SUNY পলুড স্টটবেিং অর্ুম্বমা্র্  
 
কর্উ ইয়িন  বেে ইউকর্ভাকসনটি ে কর্উ ইয়িন  বেে কিপােন মমি অ্ে বহলথ িতৃন ি অ্র্ুমমাক্ত হময়মছ 



 

 

COVID-19 এর জর্য পুল িরা র্জর্াকর পরীক্ষা িরার জর্য - এিটি উদ্ভাের্ী পদ্ধকত বযখামর্ 
এিটি পরীক্ষার অ্ংশ কহমসমে অ্সংখয র্মুর্া চালামর্া বযমত পামর। SUNY এর পুল িরা পরীক্ষা 
পদ্ধকত SUNY আপমেে বমকিমিল কেশ্বকে্যালময়র গমেষণাগার এেং কুয়াড্রাি োময়াসাময়ন্সস দ্বারা 
উন্নত এেং বেয এেং লালা র্মুর্া েযেহার িরা হমে, 10 টি বছাে এেং 25 টি েি র্মুর্া কহসামে 
েযামচ পুল িরা হমে।  
  
পুলি বেকেং রায় 10-25 জর্মি এিটি পরীক্ষায় কির্ি িরার অ্র্মুকত র্ার্ িমর। বরাগীর 
র্ামি ব ািামর্া বসায়ামের ে্মল লালা েযেহার িমর এই পরীক্ষা িরা বযমত পামর। েযকক্তরা 
কর্মজরাই পরীক্ষা পকরচালর্া িমর, তাম্র মুখ 10 অ্থো 15 বসমিমন্ডর জর্য বসায়াে িমর এেং 
কচকিৎসিম্র লালার র্মরু্া সরেরাহ িমর।  
  
তাম্র র্মুর্া এিটিমত এিকত্রত িরা হয়, যা িমরার্াভাইরাস জর্য পরীক্ষা িরা হয়। এিটি 
বর্কতোচি পরীক্ষা মামর্ এই গ্রুমপর 10-25 জর্ বলািমি িমরার্াভাইরাস মকু্ত েমল যারণা িরা 
হয়। পুমলর জর্য এিটি ইকতোচি পরীক্ষা মামর্ ঐ গ্রুমপর রমতযি েযকক্তমি পৃথিভামে PCR 
পরীক্ষা িরমত হমে।  
  
"আগামী সপ্তাহগুমলামত, SUNY বেে জমুি উচ্চকশক্ষা পুর্রায় চালু িরমে তার 415,000 কশক্ষাথী 
এেং 90,000 িমী আমাম্র 64টি িযাম্পামস কেমর আসমে," SUNY অবিোর ইর্ চাজন  রিাটন  
স্টমগর্া িম্বলর্। "SUNY আপমেে বমকিমিমলর গমেষণা ্ল এেং কুয়াড্রাি োময়াসাময়মন্সস এেং 
SUNY কসমেম এেং SUNY করসাচন  োউমন্ডশমর্র ্লমি যর্যো্, আমাম্র পরীক্ষার ক্ষমতা 
উমেখমযাগযভামে রসাকরত হময়মছ। অ্র্-িযাম্পামস জীের্যাত্রা শুরু িরার সামথ সামথ আমাম্র 
র্জর্ারী পরীক্ষার জর্য এটি আরও দ্রুত ও আরও সাশ্রয়ী হমে। এই পরীক্ষা অ্র্ুমমা্মর্র জর্য 
আমরা গভর্নরমি তার বর্তৃত্ব এেং কর্উ ইয়িন  স্বািয কেভামগর জর্য যর্যো্ জার্াই।"  
  
"SUNY আপমেে বমকিমিল কেশ্বকে্যালয় কুয়াড্রাি োময়াসাময়ন্সমসর সামথ আমরা বয লালা পরীক্ষা 
বরামোিল বতকর িমরকছ তার জর্য বেমের সমথনমর্র রশংসা িমরমছ," SUNY আপম্বেট স্টমবডম্বকল 
বিশ্ববি্োলম্বয়র অন্তিনতীকালীর্ স্টপ্রবেম্বডন্ট মর্ম্বটাে স্ট্ওয়ার্ MD িম্বলর্। "কর্উ ইয়মিন র এিটি 
োেন -আপ বিাম্পাকর্ কুয়াড্রাি োময়াসাময়মন্সস-এর সামথ আপমেমের িাজ অ্টিজম বেিোম 
কিসঅ্িন ার (Autism Spectrum Disorder), পারকির্সন্স কিকজজ (Parkinson's disease) এেং 
আ ামতর মমতা স্নায়কেি অ্েিার জর্য লালা কভকিি িায়াগর্কেি সমাযার্ উন্নয়মর্ গুরুত্বপূণন 
সােমলযর বর্তৃত্ব ক্ময়মছ। িমলজ এেং কেশ্বকে্যালয়মি সাহাযয িরার এই অ্কভর্ে পদ্ধকত হস্তান্তর 
িরার ক্ষমতা সারা বেেজমুি িযাম্পামস কশক্ষাথীম্র কেকরময় আর্ার জর্য অ্ভূতপূেন এেং গুরুত্বপূণন 
িামজর মাযযমম িমলজ এেং কেশ্বকে্যালয়মি সাহাযয িরার ক্ষমতা COVID মহামারীর রকত কর্উ 
ইয়মিন র রকতকক্রয়ার এিটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ।"  
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