
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে MTA ফ্রন্টলাইর্ কমীম্বের জর্ে ঘেচ্ছাম্বেিী COVID-19 বিবর্িং 
ঘপ্রাগ্রাম চালু করম্বি  

  
প্রবি েপ্তাম্বে 2,000 ফ্রন্টলাইর্ NYC ট্রার্বজট, LIRR, ঘমম্বট্রা-র্র্ন এিিং বিজ এিিং টাম্বর্ল কমীম্বের 
োম্বর্ ঘরাম্বটটিং বিল্ড ঘলাম্বকের্, ঘমবিম্বকল অোম্বেেম্বমন্ট এিিং অকুম্বেের্াল ঘেল্র্ োবভন ে ঘেন্টাম্বর 

বির্ামূম্বলে COVID েরীক্ষা প্রোর্ করা েম্বি  
  

র্িুর্ ঘপ্রাগ্রামট বর্উ ইয়কন  ঘমম্বট্রােবলটর্ অঞ্চম্বলর র্র্নওম্বয়ল ঘেল্র্-ঘগাম্বেলর্ জরুবর ঘেিার 
মাধ্েম্বম বির্ামূম্বলে উেলভে েরীক্ষার েবরেরূক  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘমমরাপলিটার্ রান্সমপামটন শর্ অ্থলরটি 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) ফ্রন্টিাইর্ কমীমের জর্য একটি ঘেচ্ছামেবী 
COVID-19 লিলর্িং ঘরাগ্রাম শুরু করমব। এই র্তুর্ উমেযামগর আওতায়, ঘরামটটিিং লিল্ড ঘিামকশর্ 
এবিং ঘমলিমকি অ্যামেেমমন্ট এবিং অ্কুমপশর্াি ঘেল্থ োলভন ে ঘেন্টামর লবর্ামূমিয COVID পরীক্ষা 
রোর্ করা েমব ফ্রন্টিাইর্ NYC রার্লজট, িিং আইিযান্ড ঘরি ঘরাি (Long Island Rail Road, 
LIRR), ঘমমরা-র্থন এবিং লিজ এবিং টামর্ি কমীমের জর্য। এই কমনেূলির রাথলমক পেনাময় রলত 
েপ্তামে 2,000 ফ্রন্টিাইর্ MTA কমীমক লির্ করা েমব- ঘেমশর রথম রার্লজট ওয়াকন ার লিলর্িং 
উমেযাগ।  
  
"আমামের োেেী ফ্রন্টিাইর্ রার্লজট কমীরা এই মোমারীর েময় রলতলের্ লর্উ ইয়কন বােীমের একটি 
অ্পলরোেন ঘেবা রোমর্র জর্য তামের জীবমর্র ঝুুঁ লক লর্ময়মে, এবিং আমামের অ্বশযই তামের েমথনর্ 
করমত েমব ঘেমর্ তারা আমামের েমথনর্ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই র্তুর্ 
ঘেচ্ছামেবী লিলর্িং ঘরাগ্রাম লর্উ ইয়মকন র জাতীয় ঘর্তৃস্থার্ীয় COVID পরীক্ষা কমনেূিীমক কামজ িালগময় 
আমামের ফ্রন্টিাইর্ কমীমের এই অ্ভূতপূবন মোমারীর েময় লর্রাপে রাখমত োোেয করমব।"  
  
র্তুর্ পরীক্ষা কােনক্রম শুরু েমব রাথলমক পেনাময় ফ্রন্টিাইর্ কমীমের িক্ষয কমর একটি লিমুখী 
পদ্ধলতর মাধ্যমম:  

1. লিল্ড োইট: লর্উ ইয়কন  ঘেট কতৃন ক লর্লমনত েট স্পট এবিং ক্লাোর ঘজার্ লর্ধ্নারমণর উপর 
লভলি কমর MTA অ্কুমপশর্াি ঘেল্থ োলভন ে দ্বারা লর্ধ্নালরত বাে লিমপা এবিং োবওময় এবিং 
ঘরিওময় ঘরর্ ইয়ািন েে ঘরামটটিিং লিল্ড ঘিামকশমর্ অ্র্-োইট পরীক্ষা রোর্ করা েমব।  



 

 

2. ঘমলিমকি অ্যামেেমমন্ট ঘেন্টার (Medical Assessment Centers, MAC) এবিং অ্কুমপশর্াি 
ঘেল্থ োলভন ে (Occupational Health Services, OHS) েুলবধ্া: MAC বা OHS েুলবধ্া 
পলরেশনমর্র জর্য লর্ধ্নালরত েকি কমনিারীমকও ঘেচ্ছামেবী পরীক্ষার রস্তাব ঘেওয়া েমব।  

3. র্থনওময়ি ঘেিমথর োমথ লবেযমার্ অ্িংশীোলরত্ব: উপরন্তু, লর্উ ইয়কন  ঘমমরাপলিটর্ অ্ঞ্চি জমু়ে 
র্থনওময়ি ঘেল্থ-ঘগামেিথ জরুলর ঘেবা ঘকমে MTA কমীমের জর্য লবর্ামূমিয িায়াগর্লেক 
পরীক্ষা পাওয়া োয়।  

 
"MTA শ্রলমকমের লর্রাপিায় জালতমক ঘর্তৃত্ব রোর্ কমর োমচ্ছ এবিং র্তুর্ COVID-19 লিলর্িং 
ঘরাগ্রাম এই অ্ভূতপূবন জর্োস্থয জরুলর অ্বস্থার েময় কমীমের লর্রাপিার রলত এই েঢৃ় অ্ঙ্গীকামরর 
োম্প্রলতকতম উোেরণ," MTA ঘচয়ারমোর্ এিিং প্রধ্ার্ বর্িনােী কমনকিন া েোবট্রক ঘজ. িয় 
িম্বলর্। "ভাইরাে আোর পর ঘথমক আমামের কমীরা লর্উ ইয়মকন র ঘমরুেণ্ড লেোমব কাজ কমরমে। 
আমামের েকি েুলবধ্ায় একটি লর্রাপে কামজর পলরমবশ ততলর করা একটি রথম অ্গ্রালধ্কার।"  
  
"আলম েকি কমীমের এই গুরুত্বপূণন র্তুর্ ঘরাগ্রামমর েুমোগ লর্মত ঘজারামিাভামব অ্র্ুমরাধ্ করলে 
কারণ এটি আমামের এই ভাইরাে শর্াক্ত করমত এবিং এর েিংক্রমণ বন্ধ করমত োোেয 
করমব," MTA বচি ঘেিট অবিোর েোবট্রক ওয়াম্বরর্ িম্বলম্বের্। "আমরা জালর্ ঘে 
অ্যালেম্পমটামযাটিক ঘেি এই ভাইরামের োমথ একটি েলতযকামরর উমদ্বমগর লবষয় এবিং কমনমক্ষমি 
এমক অ্পরমক েুরলক্ষত রাখমত আমামের েবাইমক অ্বোর্ রাখমত েমব। আলম পলরশ্রমী MTA 
কমীমের ধ্র্যবাে জার্ামত িাই আমামের েবমিময় কঠির্ েমময় এই শেরমক েিি রাখার জর্য।"  
  
"এই ধ্রমর্র লিলর্িং ঘরাগ্রাম আমরা িাইলেিাম এবিং TWU ঘিাকাি 100 এর েেেযমক েম্ভাবয 
লদ্বতীয় ওময়ভ ঘথমক রক্ষা করার ঘক্ষমি এটি একটি লবশাি পেমক্ষপ," TWU ঘলাকাল 100 
ঘপ্রবেম্বিন্ট টবর্ উিাম্বর্া িম্বলম্বের্। "আমরা এর বাস্তবায়র্ লর্লব়েভামব পেনমবক্ষণ করব লকন্তু 
আমরা কৃতজ্ঞ ঘে এই ধ্রমর্র ঘেমি পরীক্ষা এবিং লিলর্িং এর জর্য আমামের অ্র্ুমরাধ্ ঘশার্া 
েময়মে।"  
  
স্মাটন  ঘজর্াম্বরল ঘচয়ারমোর্ অোন্থবর্ োইমর্ িম্বলর্, "এই পরীক্ষা কমনেূিী ভাইরাে শর্াক্ত করা, 
এর লবস্তার বন্ধ করা এবিং আমামের পলরশ্রমী ভাই ঘবার্মের রক্ষা করার জর্য আমামের রমিষ্টার 
একটি পরবতী পেমক্ষপ, োরা মোমারী জমু়ে বীরমত্বর োমথ এই অ্ঞ্চমির ঘেবা কমরমে। স্মাটন  এই 
গুরুত্বপূণন উমেযামগ MTA 'র োমথ কাজ করমত উেগ্রীব।"  
  
ATU ঘলাকাল 726 এর ঘপ্রবেম্বিন্ট িোবর্ কোম্বেলা িম্বলম্বের্, "এই কমনেূিীমক একলিত করার জর্য 
আলম গভর্নর এবিং MTA ঘক ধ্র্যবাে জার্াই। COVID লিলর্িং বা তাপমািা গ্রেণ করা আমামের 
েেেয এবিং জর্গমণর জর্য একটি ইলতবািক বযাপার।"  
  
IBT ঘেম্বেটাবর ঘকাষাধ্েক্ষ এি. বেম্বটািার বেলভারা িম্বলর্, "েকি MTA কমীমের জর্য 
লবর্ামূমিয এবিং ঘেচ্ছামেবী COVID-19 পরীক্ষা উপিভয করার জর্য IBT MTA -এর রমিষ্টামক 
েমূ্পণনভামব েমথনর্ কমর। আমরা বুঝমত ঘপমরলে ঘে ঘেন্টার ির লিলজজ কমরাি অ্যান্ড লরমভর্শর্ 



 

 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) লর্উ ইয়কন  ঘেট এবিং শেমরর োস্থয 
কমনকতন া এবিং জর্োস্থয লবমশষজ্ঞরা েুপালরশ করমের্ ঘে  র্  র্ পরীক্ষা কমীমের োস্থয এবিং 
কিযাণ এবিং তামের পলরবামরর জর্য েবমিময় উপকারী। MTA এবিং এর লবমক্রতা বাময়ামরিামরন্স 
িযাবমরটলরজ এবিং ঘকাময়ে িায়াগর্লেকে-এর োমথ অ্িংশীোর েমত ঘপমর আমরা আর্লিত োরা 
আমামের কমীমের জর্য COVID-19 লিলর্িং পরীক্ষা করমব। এটি একটি েলতযকামরর েিগত রমিষ্টা 
এবিং আমরা আমামের কম ার পলরশ্রমী ঘরিকমীমের অ্িংশগ্রেমণর েুপালরশ করব।"  
  
MTA বাময়ামরিামরন্স িযাবমরটলরজ এবিং ঘকাময়ে িায়াগর্লেকে-এর োমথ ঘেৌথভামব পরীক্ষা 
করমে। এই কমনেলূির রাথলমক পেনাময় রলত েপ্তামে েইু োজার কমী পরীক্ষা করার িক্ষয থাকমব, 
োর মমধ্য ফ্রন্টিাইর্ কমীমের 15% পেনন্ত পরীক্ষা করা েমব। COVID-19 লিলর্িং ঘরাগ্রাম লর্বনালিত 
লিল্ড ঘিামকশর্, MAC এবিং OHS েলুবধ্া ঘথমক শুরু েমব এবিং অ্লতলরক্ত োইমট েম্প্রোলরত করা 
েমব এবিং আগামী েপ্তােগুমিামত ঘেি করা েমব। েলে ইমতামমধ্য পলরেশনমর্র জর্য লর্ধ্নালরত র্া থামক 
তােমি কমীমের অ্বশযই একটি MAC বা OHS োইমট আোর জর্য লর্বন্ধর্ করমত েমব।  
  
"MTA কমীরা োমত লর্রাপে এবিং েুস্থ থামকর্ তা লর্লিত করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন," 
িাম্বয়াম্বরিাম্বরন্স লোিম্বরটবরর এবিবকউটভ ঘচয়ারমোর্ জর্ আর. ঘকাম্বের্, এমবি িম্বলর্। 
"COVID-19 মুক্ত েুস্থ কমীেি আমামের এই ভাইরামের লবস্তার বন্ধ করমত এবিং িক্ষ িক্ষ লর্উ 
ইয়কন বােীমক লর্রাপমে এলগময় লর্ময় ঘেমত োোেয করমব।"  
  
"ঘকায়ালিটি COVID-19 পরীক্ষা আমামের ঘেমশর ফ্রন্টিাইর্ কমীমের েতটা েম্ভব লর্রাপমে কাজ 
করমত োোেয করার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন," িম্বলর্ ওম্বয়বি এে মািার, ঘকাম্বয়ট 
িায়াগর্বটম্বকর বর্ম্বয়াগকিন া জর্েিংখ্ো োস্থ্ে ঘপ্রাগ্রাম্বমর বর্িনােী েবরচালক। "লর্উ ইয়মকন র 
MTA কমীরা রলতলের্ তামের োস্থয বাজী রাখমে োমত আমরা বালকরা মোমারীর েময় ঘেখামর্ 
োওয়া েরকার ঘেখামর্ ঘপৌুঁোমত পালর। লর্উ ইয়কন  রাই ঘেট এিাকায় গভীর লশক়ে লবলশষ্ট একটি 
েিংগ র্ লেমেমব, ঘকাময়ে িায়াগর্লেকে এই জটিি েমময় আমামের COVID-19 পরীক্ষা ঘথমক 
অ্ন্তেৃন লষ্ট রোর্ কমর NY MTA -এর র্ায়কমের েমথনর্ করমত গলবনত র্া েময় পামর র্া।"  
  
পরীক্ষা েমব RT-PCR এবিং ঘর্জাি ঘোয়াব পলরিাির্া করমত রায় পাুঁি লমলর্ট েময় 
িাগমব। ঘরাগ্রামটি ঘেচ্ছামেবী, লকন্তু অ্িংশগ্রেণ েঢৃ়ভামব েুপালরশ করা েয়। োভালবক পলরলস্থলতমত 
48  ণ্টার মমধ্য িিািি পাওয়া োমব এবিং কমীরা ঘেই েময়েীমায় তামের িিািি পামবর্।  
  
ঘরাগ্রামটি এখর্ ঘথমক র্মভম্বর পেনন্ত লর্ম্নলিলখত অ্বস্থামর্ শুরু েমব:  

• ইে লর্উ ইয়কন  বাে লিমপা  
• ফ্ল্যাটবশু বাে লিমপা  
• জযালক লিের্ বাে লিমপা  
• উিমার পাকন  বাে লিমপা  
• বাইেলি পাকন  বাে লিমপা  



 

 

• ঘকলে ঘেমঙ্গি লিমপা  
• কমিজ পময়ন্ট লিমপা  
• িার রকওময় লিমপা  
• জযামাইকা লিমপা  
• ঘজএিমক লিমপা  
• িাগালিন য়া লিমপা  
• কুইন্স লভমিজ লিমপা  
• লেিং লক্রক বাে লিমপা  
• ঘফ্রশ পন্ড  
• গ্রযান্ড অ্যালভলর্উ  
• ইেমিোর লিমপা  
• গার্ লেি লিমপা  
• লকিংেলিজ লিমপা  
• ওময়ে িামনে লিমপা  
• ইয়ঙ্কােন লিমপা  
• মাোর ক্লারা ঘেি লিমপা  
• মযার্োটর্লভি লিমপা  
• মাইমকি ঘজ কুইি  
• টামেলগ এয়ারমমর্ (100তম ঘেন্ট)  
• কযামেিটর্ লিমপা  
• িািনেটর্ লিমপা  
• ঘমমরলিথ লিমপা  
• ইউকর্ লিমপা  
• ঘমলিমকি অ্যামেেমমন্ট ঘেন্টার 1  
• ঘমলিমকি অ্যামেেমমন্ট ঘেন্টার 3  
• ঘমলিমকি অ্যামেেমমন্ট ঘেন্টার 5, ঘকালর্ আইিযান্ড ইয়ািন   
• OHS ঘগ্রবার িযালেলিটি (MNR)  
• OHS মাইমর্ািা িযালেলিটি (LIRR)  
• 207 তম লিট ইয়ািন   
• লেিোইি ইয়ািন  (LIRR)  
• ঘক্রাটর্-োরমর্ (MNR)  

COVID-19 এর উপেমগনর েম্মুখীর্ কমীমের অ্লবিমম্ব তামের বযলক্তগত লিলকৎেমকর োমথ ঘেখা 
করা উলিত অ্থবা স্থার্ীয় পরীক্ষা ঘকমে পরীক্ষা করা উলিত।  
 
লর্উ ইয়কন  ঘেট লিপাটন মমন্ট অ্ি ঘেল্থ (Department of Health, DOH)-এ, অ্থবা NYS 
COVID-19 েটিাইমর্ 1-888-364-3065 র্ম্বমর ঘিার্ কমর পরীক্ষার তথয পাওয়া োমব।  
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