
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রাথবমক পর্নাম্বে ভাইরাস ের্াক্ত করার জর্ে COVID-19 লালা পরীক্ষার মম্বযে 
FDA এর #1 রে্াবিম্বে SUNY আপম্বেট মমবিম্বকলম্বক অবভর্ন্দর্ জাবর্ম্বেম্বের্  

  
COVID ের্াক্তকরম্বে বিশ্বিোপী #6-মে সংম্বিদর্েীল পরীক্ষার মম্বযে আপম্বেট মমবিম্বকল ও 

কুোড্রান্ট িাম্বোসাম্বেম্বের ক্লাবরবি COVID-19 মটে বকট  
  

িা. ফ্র্োি বমিলটর্ এর মর্েৃম্বে আপম্বেট, কুোড্রান্ট সহম্বর্াবগোে, SUNY কোম্পাম্বসর সঠিক 
আক্রান্তম্বদরম্বক পমু্বরা মসবমোম্বর সাশ্রেী মূম্বলের সাম্বথ কার্নকর এিং সহম্বজই পরীক্ষামূলক কমনসূবির 

মাযেম্বম সহােো কম্বরবেল  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রথমবামরর মম া ভাইরাস শর্াক্তকরমের জর্য মার্কন র্ খাদ্য ও 
ওষুধ প্রশাসর্ (U.S. Food and Drug Administration) ক তন ক SUNY আপমেট মমর্িমকল 
(SUNY Upstate Medical)-মক COVID-19 লালা পরীক্ষায়  ার প্রথম রয্ার্কিংময়র জর্য 
অ্র্ভর্ন্দর্ জার্র্ময়মের্। পরীক্ষাটি আপমেট মমর্িমকল এবিং NY োটন -আপ মকায়াড্রান্ট 
বাময়াসাময়মেস (NY Start-Up Quadrant Biosciences) দ্বারা র্বকর্শ , যামক ক্লার্রর্ি 
COVID-19 (Clarifi COVID-19) বলা হয়, এোড়াও FDA দ্বারা উদ্ধত  করা হময়মে ময এই 
ভাইরাস শর্াক্ত করার মক্ষমে র্বশ্ববযাপী ষষ্ঠ স্থামর্ রময়মে। এই পরীক্ষাটি কাযনকর এবিং বযবহার করা 
সহজ, যা গভর্নর কুওমমা SUNY কযাম্পাসগুর্লমক (SUNY campuses) ভাইরামসর প্রাথর্মক পযনাময় 
আক্রান্তমদ্রমক র্ির্ি  করম  সাহাযয করার কত র্ ত্ব র্দ্ময়মের্।  
  
"র্র্উ ইয়মকন র র্ির্কৎসা র্বমশষজ্ঞরা মসরা এবিং এই মহামারীর শুরু মথমকই আমরা আমামদ্র 
প্রর্ র্ক্রয়া জার্ামর্ার জর্য  ামদ্র র্বশাল জ্ঞার্ এবিং দ্ক্ষ ার উপর র্র্ভন র কমরর্ে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই গুরু র র্বকাশ এবিং দ্ক্ষ া এবিং যর্দ্ আক্রান্ত, র্বর্িন্ন এবিং দ্রু  পুর্রুদ্ধামরর পমথ 
পর্রিার্ল  হময়মে SUNY র্শক্ষাথীমদ্র দ্ক্ষ ার সামথ  া পরীক্ষা কমর মদ্খার মক্ষমে গুরুত্বপূেন ভূর্মকা 
পালর্ কমরমে। র্র্উ ইয়মকন র পর্রবামরর পক্ষ মথমক, আর্ম এই অ্দ্তশয শত্রুর র্বরুমদ্ধ লড়াইময় 
SUNY আপমেট মমর্িমকল, মকায়াড্রান্ট বাময়াসাময়মেস এবিং িা. ফ্র্যাক র্মিলটর্মক  ামদ্র কম ার 
পর্রশ্রম এবিং দ্তঢ় অ্ঙ্গীকামরর জর্য ধর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
FDA SARS-CoV-2 এর কু্ষদ্র ম র্িিগুর্লর সন্ধামর্র কাযনকার্র ার উপর র্ভর্ি কমর COVID-19 
মটমের পযনামলাির্া কমর, ভাইরাসটি যার িমল COVID-19 হয়। দ্য আপমেট মমর্িমকল অ্যান্ড 



 

 

মকায়ামড্রন্ট বাময়ার্সময়মেস ক্লার্রর্ি COVID-19 মটে টি লালা পরীক্ষার মশ্রর্েম  পমড় এবিং প্রর্  
র্মর্লটামর ভাইরাসটির 600 কর্পম  শর্াক্তকরমের সবনার্ধক (সবনর্র্ম্ন) সীমা রময়মে। যখর্ বযর্ক্তরা 
সিংক্রামক হম  পামর  খর্ স্বল্প মলািস (LoDs) যকু্ত পরীক্ষাগুর্ল প্রাথর্মক পযনাময় সিংক্রমেগুর্ল 
শর্াক্ত করম  সক্ষম হয়  মব অ্যার্সম্পমটামমটিক হম  পামর। দ্য ক্লার্রর্ি COVID-19 পরীক্ষা 
মযমকামর্া মশ্রর্েম  সবমিময় স্পশনকা র—ব ন মামর্ আমরা পাাঁি জর্ রময়মের্।  
  
SUNY িোম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্। "আপমেট মমর্িমকল এবিং মকায়াড্রযান্ট বাময়াসাময়মেস—
এর লালা পরীক্ষা SUNY-এর জর্য গুরুত্বপূেন - শুধমুাে দ্রু  এবিং সহজ িলািল 48 ঘণ্টার মমধয 
বযবহার করা র্য়, বরিং পরীক্ষাটি র্র্মজই অ্সুস্থ ার প্রাথর্মক পযনাময়র মমধয ভাইরাস খুাঁমজ পায়, 
যাম  আমরা আমরা দ্রু  জার্ম  পার্র মক আক্রান্ত এবিং  ারা অ্র্যমদ্র মথমক আলাদ্া হময়মে  া 
র্র্র্ি  করম  পার্র। যর্দ্ও 2020 সাল অ্বশযই একটি মিষ্টার বের, এটি আমামদ্র জর্সাধারমের 
উচ্চর্শক্ষা বযবস্থার মমধয একটি দ্দু্ন ান্ত র্শক্ষার পাশাপার্শ আমামদ্র সমাজমক মমাকামবলা করা সবমিময় 
জটিল সমসযা সমাধামর্র জর্য ময গুরুত্বপূেন দ্ক্ষ ার কথা স্মরে কর্রময় র্দ্ময়মে  াও আমামদ্র মমর্ 
কর্রময় র্দ্ময়মে। আপমেট মমর্িমকল, র্বমশষ কমর িা. মদ্ওয়ার্ এবিং প্রধার্ গমবষক িা. ফ্র্যাক 
র্মিলটর্ এবিং র্রি উহর্লগ এবিং মকায়াড্রযান্ট বাময়াসাময়মেস  ার দ্লমক আমার অ্র্ভর্ন্দর্।"  
  
আপম্বেট মমবিম্বকম্বলর সভাপবে মর্ম্বোষ মদওোর্ িম্বলর্, "সাম্প্রর্ ক FDA র্রমপামটন  SUNY 
আপমেট মমর্িমকল র্বশ্বর্বদ্যালয় এবিং মকায়াড্রযান্ট বাময়াসাময়মেস (মকায়ামড্রন্ট বাময়াসাময়মেস 
ক্লার্রর্ি COVID-19 পরীক্ষা) দ্বারা প্রাপ্ত ক্লার্রর্ি COVID-19 লালা পরীক্ষা শীষন সিংর্ক্ষপ্ত র লালা 
পরীক্ষা র্হমসমব মদ্খায়, সিংমবদ্র্শীল া হারসহ যা COVID শর্াক্তকরমের জর্য র্বমশ্বর অ্র্য ম মসরা 
এবিং এটি একটি উমেখমযাগয সািলয। মকায়ামড্রন্ট বাময়াসাময়মেস এর সামথ এই গুরুত্বপূেন জীবর্ 
রক্ষাকারী পরীক্ষার উপর আমামদ্র কাজ - আমামদ্র োটন  আপ র্র্উ ইয়কন  র্বজমর্স পাটন র্ার - 
উৎকমষনর একটি র্রিং সহায় া যা র্শল্প এবিং পাবর্লক একামির্ময়ার সামথ অ্িংশীদ্ার্রত্ব মথমক আসম  
পামর।"  
  
মকাোম্বড্রন্ট িাম্বোসাম্বেম্বেস এর প্রযার্ বর্িনাহী কমনকেন া বরিািন  উহবলগ িম্বলর্, "ক্রমবধনমার্ভামব, 
র্ির্কৎসা সম্প্রদ্ায়টি স্বীকার করমে ময SARS-CoV-2-এর র্বস্তার সীমাবদ্ধ করার জর্য আমরা 
ভামলা সিংমবদ্র্শীল ার সামথ পরীক্ষা করা অ্ যন্ত গুরুত্বপূেন। FDA সম্প্রর্   ামদ্র সকল FDA 
অ্র্ুমমার্দ্  পরীক্ষার র্র্রমপক্ষ র্বমেষে মথমক িলািল প্রকাশ কমরমে - আমরা আর্র্ন্দ  ময 
ক্লার্রর্ি COVID-19 মটেমক #1 লালা পরীক্ষা র্হমসমব  ার্লকাভুক্ত করা হময়মে এবিং র্বমশ্বর 
মযমকামর্া স্থামর্ পাওয়া সবমিময় সিংমবদ্র্শীল পরীক্ষা।"  
  
আপমেট মমর্িমকল এবিং মকায়ামড্রন্ট বাময়াসাময়মেস ক তন ক ক্লার্রর্ি COVID-19 পরীক্ষা র্শক্ষাথী, 
অ্র্ুষদ্ এবিং কমীমদ্র র্র্য়র্ম , বাধয ামূলক পরীক্ষার জর্য SUNY কযাম্পামস শরৎকালীর্ মসর্মোর 
জমুড় বযবহার করা হময়মে। এখর্ পযনন্ত, SUNY 0.52 শ ািংশ আক্রামন্তর হারসহ কযাম্পামস 
580,805টি পরীক্ষা পর্রিালর্া কমরমে। আপমেট মমর্িমকল এর ব ন মামর্ প্রর্  সপ্তামহ 200,000 
পরীক্ষা পর্রিালর্া করার ক্ষম া আমে। SUNY,আপমেট মমর্িমকল এবিং আলবার্র্ আন্তজন ার্ ক 



 

 

র্বমার্বন্দর সম্প্রর্  11 র্িমসম্বর শুক্রবার মথমক শুরু হময় আসা র্বমার্বন্দমরর কমীমদ্র এবিং এই 
মামসর মশমষর র্দ্মক যােীমদ্র পরীক্ষার জর্য একটি অ্িংশীদ্ার্রমত্বর মঘাষো র্দ্ময়মে।  
  
SUNY আপম্বেট মমবিম্বকম্বলর পলু িাবলে র্জরদাবর পরীক্ষা সম্পম্বকন   
SUNY এই মসর্মোমর সাপ্তার্হক 200,000 এর ও মবর্শ পরীক্ষা পর্রিালর্া করম  সক্ষম হময়মে 
SUNY আপমেট মমর্িমকলমক মবশ র্কেু বড় সািমলযর জর্য ধর্যবাদ্। র্র্উ ইয়কন  মেমটর স্বাস্থয 
র্বভাগ এবিং FDA উভয়ই আপমেট মমর্িমকল এবিং মকায়ামড্রন্ট বাময়াসাময়মেস দ্বারা র্বকর্শ  একটি 
স্ব ন্ত্র লালা মসায়াব পরীক্ষার অ্র্ুমমাদ্র্ র্দ্ময়মে। আপমেট মমর্িমকল এর মেট-অ্র্ুমমার্দ্  
মপাল্ডকত   মটর্েিং মপ্রামটাকমলর সামথ এই গ্রাউন্ডমের্কিং পতথক লালা মসায়াব পরীক্ষামক সিংর্মশ্রে কমর।  
  
আপমেট মমর্িমকল এবিং মকায়াড্রযান্ট দ্বারা র্বকাশকত   পতথক পরীক্ষা এবিং মপাল্ড মটে উভয়ই 
মকামর্া বযর্ক্তর র্ামক প্রমবশ করা মসায়ামবর পর্রবম ন  লালা মসায়াব বযবহার কমর করা মযম  পামর।  
  
বযর্ক্তরা র্র্মজরাই পরীক্ষাগুর্ল পর্রিালর্া কমর,  ামদ্র মুখ মসায়াব কমর এবিং লালার র্মুর্া প্রদ্ার্ 
কমর, যা আপমেট মমর্িমকমল পা ামর্া হয়।  ামদ্র র্মুর্া একটিম  একর্ে  করা হয়, যা COVID 
19 ভাইরামসর জর্য পরীক্ষা করা হয়।  
  
একটি মর্মগটিভ পরীক্ষা মামর্ এই গ্রুমপর 10-25 জর্ মলাকমক কমরার্াভাইরাস মুক্ত বমল ধারো 
করা হয়।  
  
পুমলর জর্য একটি পর্জটিভ পরীক্ষা মামর্ পুমলর মমধয প্রর্ টি লালা র্মুর্া সঠিক পর্জটিভ মকস 
র্ির্ি  করার জর্য পতথকভামব পরীক্ষা করম  হমব। দ্রু  পুর্ঃপরীক্ষার জর্য পর্জটিভ পুমলর 
মার্ুষমদ্র একটি সমূ্পেন র্ ুর্ র্মুর্া জমা র্দ্ম  র্িমর আসার প্রময়াজর্ হয় র্া। এটি প্রর্ক্রয়ামক 
বযাপকভামব ত্বরার্ি  কমর এবিং পরীক্ষা ক্ষম া প্রসার্র  কমর।  
  
বর্উ ইেকন  মেট ইউবর্ভাবসনটি সম্পম্বকন   
SUNY হমলা যুক্তরামে উচ্চর্শক্ষার বতহিম র্বস্তত  বযবস্থা এবিং সমস্ত র্র্উ ইয়কন বাসীর 95 শ ািংমশরও 
মবর্শ SUNY এর 64টি কমলজ এবিং র্বশ্বর্বদ্যালময়র মযমকামর্া একটির 30 মাইমলর মমধয বাস 
কমর। র্সমেম জমুড়, SUNY িারটি একামির্মক স্বাস্থয মকন্দ্র, পাাঁিটি হাসপা াল, িারটি মমর্িমকল 
সু্কল, দ্টুি মিন্টাল সু্কল, মেমটর একমাে অ্পমটামমর্ি কমলজ এবিং একটি ইউএস র্িপাটন মমন্ট অ্ব 
এর্ার্জন  র্যাশর্াল লযাবমরটর্র পর্রিালর্া কমর। 2019 সামলর শরম  415,500 এরও মবর্শ র্শক্ষাথী 
একটি SUNY কযাম্পামসর র্ির্গ্র মপ্রাগ্রামম র্াম মলমখর্। সামর্গ্রকভামব, SUNY প্রায় 1.3 র্মর্লয়র্ 
র্শক্ষাথীমক মক্রর্িট-র্বয়ার্রিং মকাসন এবিং মপ্রাগ্রাম, অ্বযাহ  র্শক্ষা এবিং কর্মউর্র্টি আউটর্রি মপ্রাগ্রামম 
প্রর্শক্ষে মদ্য়। SUNY র্র্উ ইয়মকন র প্রায় এক-ি ুথনািংশ অ্ধযয়র্ র্বষয়ক গমবষোর  ত্ত্বাবধার্ কমর। 
র্শক্ষাথী ও অ্র্ুষমদ্র গুরুত্বপূেন অ্বদ্ার্সহ, 2019 অ্থনবেমর গমবষো বযময়র বযবস্থা 1.7 র্বর্লয়র্ 
মার্কন র্ িলার োর্ড়ময়মে। র্বশ্ববযাপী 3 র্মর্লয়র্ SUNY এর প্রাক্তর্ র্শক্ষাথী রময়মের্ এবিং কমলমজর 
র্িগ্রীসহ র্ র্জর্ র্র্উ ইয়কন বাসীর মমধয একজর্ হমলর্ SUNY এর প্রাক্তর্ র্শক্ষাথী। SUNY র্কভামব 
সুমযাগ ত র্র কমর মস সম্পমকন  আমরা জার্ম , www.suny.edu এ যার্।  

https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/12-20/12-6-20/albany-airport-testing.html
http://www.suny.edu/
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