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গভর্নর কুওম্বমা এিং চ্োম্বেলর মালাট্রাস COVID-19 লালা সসাযাি পরীক্ষার জর্ে FDA 
অর্ুম্বমাদর্ প্রাবি স াষণা কম্বরম্বের্  

  
FDA অর্ুম্বমাদর্ - ির্ন মাম্বর্ সকল SUNY কোম্পাম্বস পরীক্ষা করম্বর্ িেিহৃর্ পরীক্ষাম্বক 

রাজেিোপী িৃহত্তর সেম্বল আর্ার সুম্ব াগ সদয  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুয াযমা এবং স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ই র্ন  (SUNY) চ্যাযেলর নিম 
মালাট্রাস আি স্ট াষণা র্যরযের্ স্টে SUNY আপযেট স্টমনিযর্ল নবশ্বনবদ্যাল  এবং স্টর্া াযেন্ট 
বায াসায যেস দ্বারা তৈনর COVID-19 এর ির্য স্বৈন্ত্র লালা স্টসা াব িা াগর্নের্ স্টটে মানর্ন র্ 
েুক্তরাযের ফুি অ্যান্ড োগ র্নমশর্ (Food and Drug Administration, FDA) র্ৈতন র্ িরুনর 
বযবহাযরর অ্র্ুযমাদ্র্ লাভ র্যরযে। েনদ্ও এই পরীক্ষা এখর্ পেনন্ত SUNY এর র্যাম্পাস িযু়ে 
নশক্ষার্থীযদ্র উপর বযাপর্ পরীক্ষার সমর্থনযর্ বযবহার র্রা হয যে, িরুনর বযবহাযরর অ্র্ুযমাদ্র্ 
অ্নৈনরক্ত লযাবযর্ এই পরীক্ষা বযবহার শুরু র্রযৈ, ভাইরাস শর্াক্ত র্রযৈ এবং নর্উ 
ই র্ন বাসীযদ্র রক্ষা র্রযৈ সাহােয র্রযব।  
  
"COVID-19 সংর্যটর শুরু স্টর্থযর্, এটা পনরষ্কার স্টে পরীক্ষা হযে নবস্তারযর্ মন্থর র্রার সবযচ্য  
গুরুত্বপূণন হানৈ ার। আপনর্ েৈ স্টবনশ স্টটনেং র্রযবর্, স্টেটবযাপী ভারাইযসর স্টর্যসর েনবটি ৈৈ 
স্টবনশ নর্ভুন ল হযব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এটি এর্টি নর্খুুঁৈ উদ্াহরণ নর্ভাযব স্টবসরর্ানর 
খাযৈর সাযর্থ রােী  প্রনৈষ্ঠার্গুযলাযর্ অ্ংশীদ্ার র্রার বযাপাযর নর্উ ই যর্ন র দ্তনিভনি লভযাংশ 
প্রদ্ার্ র্রযে এবং মহামারী স্টমার্াযবলা  আমাযদ্র সাহােয র্রযে। আনম SUNY এর প্রনৈভাবার্ 
দ্লযর্ ধর্যবাদ্ িার্াযৈ চ্াই োরা আযরা পরীক্ষা চ্ালাযর্ার ির্য এই সহি, দ্রুৈ এবং র্ােনর্র 
সমাধার্ তৈনর র্যরযে। আমরা আর্নিৈ স্টে FDA এটি অ্র্ুযমাদ্র্ র্যরযে এবং নর্উ ই র্ন  এবং 
এর বাইযর এর বযবহাযরর অ্যপক্ষা  আনে।"  
  
সেট ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইযকন  চ্োম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্, "এই স্টগম-স্টচ্নজং 
COVID-19 পরীক্ষার FDA অ্র্ুযমাদ্র্ স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ই যর্ন র গুরুত্বপূণন সমসযা 
সমাধাযর্র দ্ক্ষৈা প্রদ্শনর্ র্যর। এই অ্র্ুযমাদ্যর্র মাধযযম আপযেট স্টমনিযর্ল এবং স্টর্া াযেন্ট 
বায াসায যেস দ্বারা নবর্নশৈ উদ্ভাবর্ িাৈী  পেনায  বযবহার র্রা হযব। এই দ্রুৈ, র্র্ইর্যভনসভ 
পরীক্ষা স্টপ্রাযটার্ল- ো ইযৈামযধয SUNY এর পরীক্ষা ক্ষমৈা প্রনৈ সপ্তাযহ 120,000 পরীক্ষা  
উন্নীৈ র্যরযে- ো এখর্ সারা স্টদ্যশর সম্প্রদ্া যর্ আযরা ভাযলাভাযব COVID-19 নচ্নিৈ র্রযৈ 
এবং নর্ ন্ত্রণ র্রযৈ সাহােয র্রযব। এটা আযরা প্রমাণ র্যর স্টে নর্উ ই র্ন  স্টেট এই ভ ঙ্কর 



 

 

ভাইরাযসর নবরুযে ল়োইয  স্টর্ৈত ত্ব নদ্য  োযে। সরর্ানর-স্টবসরর্ানর অ্ংশীদ্ানরত্ব এবং আমাযদ্র 
SUNY র্যাম্পাযস উদ্ভাবযর্র প্রনৈ ৈার অ্বযাহৈ নবনর্য াযগর মাধযযম ৈার অ্দ্ময সমর্থনযর্র ির্য 
আনম গভর্নর কুওযমাযর্ ধর্যবাদ্ িার্াযৈ চ্াই।"  
  
SUNY আপম্বেট সমবিম্বকল বিশ্ববিদোলম্বযর অন্তিনর্ীকালীর্ সভাপবর্ ি. মর্ম্বর্াষ সদওযার্ 
িম্বলর্, "এটা সনৈযই এর্টা স্টগম স্টচ্জার। আমরা নর্উ ই র্ন  রাযিয এই পরীক্ষার উপর্ানরৈা 
স্টদ্যখনে স্টেযহৈু আমরা আমাযদ্র সম্প্রদ্া যর্ এবং আমাযদ্র বৈন মার্ পরীক্ষা র্াযির স্টক্ষযে, স্থার্ী  
সু্কল স্টিলা এবং র্যলি র্যাম্পাস নর্রাপযদ্ রাখার ির্য দ্রুৈ এবং নর্রাপযদ্ উযেখযোগয সংখযর্ 
বযনক্তযর্ পরীক্ষা র্রার ির্য এটি বযবহার র্যরনে।"  
  
সকাযাম্বেন্ট িাম্বযাসাম্বযম্বেম্বসর প্রবর্ষ্ঠার্া এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া বরচ্ািন  উহবলগ িম্বলর্, 
"আমরা স্টরামানিৈ স্টে FDA COVID-19 স্টরাগ নর্ণনয  বযবহাযরর ির্য ক্লানরনফ COVID-19 স্টটে 
িরুনর বযবহার অ্র্ুযমাদ্র্ (Emergency use authorization, EUA) নদ্য যে। র্যরার্াভাইরাস 
নবশ্ববযাপী স্বাস্থয এবং র্লযাযণর উপর মারাত্মর্ প্রভাব স্টফযলযে, ৈাই আমরা অ্টিিম স্টের্ট্রাম 
নিসঅ্িন ার এবং পারনর্র্সে স্টরাযগর মৈ অ্র্যার্য স্বাস্থয অ্বস্থার ির্য RNA িা াগর্নের্ 
পরীক্ষা  স্টে দ্ক্ষৈা অ্িন র্ র্যরনে এই গুরুত্বপূণন পরীক্ষার উন্ন যর্ স্টসই দ্ক্ষৈা প্রয াগ র্রা 
আমাযদ্র ির্য অ্ৈযন্ত ৈত নপ্তদ্া র্।"  
  
বযনক্তবযগনর ির্য FDA অ্র্ুযমানদ্ৈ লালা পরীক্ষা আপযেট স্টমনিযর্ল এবং স্টর্া াোন্ট এর উদ্ভাবর্ী 
পুল পরীক্ষার পনরপূরর্, োর ফযল প্রা  10 স্টর্থযর্ 25 ির্যর্ এর্টি COVID-19 পরীক্ষা  পরীক্ষা 
র্রা োযব। FDA দ্বারা পরীক্ষার অ্র্ুযমাদ্যর্র মাযর্ হযে এটি নর্উ ই র্ন  স্টেট িযু়ে এবং 
স্টদ্শবযাপী বযবহার র্রা স্টেযৈ পাযর।  
  
অ্র্ুযমানদ্ৈ পরীক্ষাগুনল স্টর্ার্ বযনক্তর র্াযর্ প্রযবশ র্রা স্টসা াযবর পনরবযৈন  লালা স্টসা াব বযবহার 
র্যর র্রা স্টেযৈ পাযর। বযনক্তরা নর্যিরাই পরীক্ষা পনরচ্ালর্া র্যর, ৈাযদ্র মখু স্টসা াব র্যর, এবং 
লালার র্মুর্া প্রদ্ার্ র্যর, ো বৈন মাযর্ SUNY আপযেট স্টমনিযর্ল স্টসন্টাযরর লযাবযরটনরযৈ 
প্রনি ািাৈ র্রা হ ।  
  
আগে মাযস নর্উ ই র্ন  স্টেট নিপাটন যমন্ট অ্ফ স্টহল্র্থ (Department of Health, DOH) SUNY 
েুযিন্ট বনিযৈ র্িরদ্ানর পরীক্ষার ির্য SUNY আপযেট র্ৈতন র্ বযবহৃৈ পরীক্ষার অ্র্ুযমাদ্র্ 
স্টদ্ । আিযর্র FDA অ্র্যুমাদ্যর্র মাধযযম, এই র্ৈুর্, উদ্ভাবর্ী পরীক্ষা এখর্ নর্উ ই র্ন  এবং 
মানর্ন র্ েকু্তরাে িযু়ে বযবহাযরর ির্য উপলভয হযব স্টেগুযলা উচ্চ-িটিলৈা নক্লনর্র্যাল লযাবযরটনর 
দ্বারা নচ্নর্ৎসর্যদ্র অ্নফস, িরুনর েত্ন নক্লনর্র্ এবং হাসপাৈাযল স্টরাগীযদ্র স্টসবা প্রদ্ার্ র্যর।  
  
লালা পরীক্ষা SUNY আপযেট এবং স্টর্া াযেন্ট দ্বারা সফলভাযব নবর্নশৈ এর্টি "পুলি পরীক্ষা" 
স্টেখাযর্ এর্ানধর্ র্মুর্া এর্টি এর্র্ "পুলি" র্মুর্া এর্নেৈ র্রা হ , ো COVID-19 ির্য 
পরীক্ষা র্রা হ । েনদ্ পুযরা পুল র্রা র্মরু্া স্টর্নৈবাচ্র্ পরীক্ষা র্যর, এর মাযর্ এই স্টে 10 
স্টর্থযর্ 25 ির্ োযদ্র বযনক্তগৈ র্মরু্া পুল র্রা গ্রুযপ অ্ন্তভুন ক্ত র্রা হয যে ৈাযদ্র সবাইযর্ 



 

 

COVID-মুক্ত বযল ধারণা র্রা হ । DOH এবং FDA অ্র্ুযমাদ্যর্র আযগ, েনদ্ এর্টি পুল র্রা 
র্মুর্া ইনৈবাচ্র্ পরীক্ষা র্রা হ , ৈাহযল প্রযৈযর্ বযনক্তযর্ পুর্রা  পরীক্ষা র্রযৈ হৈ। এখর্, 
SUNY আপযেট এবং স্টর্া াযেন্ট এর এই উদ্ভাবযর্র র্লযাযণ েনদ্ পুল র্রা র্মুর্া ইনৈবাচ্র্ 
পরীনক্ষৈ হ , ৈাহযল পুযলর মযধয প্রনৈটি স্বৈন্ত্র লালা র্মুর্া দ্রুৈ পরীক্ষা র্রা হ  সঠির্ 
ইনৈবাচ্র্ স্টর্স নচ্নিৈ র্রার ির্য এবং এর্টি র্ৈুর্ র্মুর্া সংগ্রযহর প্রয াির্ ো়োই  টযৈ পাযর, 
এইভাযব এর্টি লযাযব এর্ নদ্যর্ দ্রুৈ 15,000 র্মরু্া পরীক্ষা র্যর স্টরাগািান্ত বযনক্তযদ্র শর্াক্ত 
র্রা সম্ভব। সব লালা র্মুর্া এবং পলু প্রেনুক্ত বযবহার র্যর র্িরদ্ানর পরীক্ষা এবং ফযলা-আপ 
বযনক্তগৈ িা াগর্নের্ স্টটনেং এর সমন্ব  এর্টি অ্নভর্ব উদ্ভাবর্ ো SUNY আপযেট এবং 
স্টর্া াযেন্টযর্ সমগ্র SUNY নসযেম িযু়ে সাশ্র ী, অ্নধর্ পনরমাণ পরীক্ষা প্রদ্ার্ র্রযৈ সক্ষম 
হয যে।  
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