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পটভূরি:  
চলমান COVID-19 প্রবশ্ববযাপী মহামাপ্রিি মষযয প্রনউ ইয়কক  স্টেট স্বাস্থ্য দপ্তি (New York State 
Department of Health, NYSDOH) পপ্রিপ্রস্থ্প্রি পর্কষবক্ষণ কিষি এবং প্রনউ ইয়কক বাসীষদি জনয COVID-19 
ডায়াগনপ্রেক এবং স্টসষিালপ্রজক স্টটপ্রেং সম্প্রসািষণি কাজ চাপ্রলষয় র্াষে। 
 

উদ্দেশ্য:  
প্রনউ ইয়কক  িাষজয COVID-19 এি প্রবস্তাি িপ্রিষিায কিাি জনয পিীক্ষাি উপর্ুক্ত এবং দক্ষ মান এবং 
একটি বহু-স্তির্ুক্ত স্টকৌশষলি, এবং সংস্থ্ানগুপ্রল দক্ষিাি সাষে প্রবিিণ কিা হষে িা প্রনপ্রিি কিাি এক 
অপপ্রিহার্ক উপাদান। প্রনউ ইয়কক  স্টেট দদপ্রনক প্রভপ্রিষি COVID-19 জনয পিীক্ষাি ক্ষমিা বৃপ্রি কিা অবযাহি 
স্টিষেষে। প্রকন্তু, র্িক্ষণ পর্কন্ত না আমিা পূণক সক্ষমিায় আসপ্রে, িিক্ষণ পর্কন্ত এই পে-িদশকন িষয়াজন এটি 
প্রনপ্রিি কিাি জনয স্টর্ প্রনউইয়কক  স্টেট সব স্টচষয় জরুিী জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত িষয়াজন স্টমটাষনাি জনয 
সংস্থ্ানগুপ্রলষক অগ্রাপ্রযকাি স্টদয়। 
 

COVID-19 এি জন্য ডায়দ্দ ারন্রিক এবং/অথবা সেদ্দিালরজক পিীক্ষা একটি স্বাস্থ্য পরিদ্দেবা প্রদান্কািীি 
দ্বািা অন্ুদ্দিারদত হদ্দব যখন্: 

• একজন বযপ্রক্ত উপসগকর্ুক্ত বা COVID-19 এি উপসষগকি ইপ্রিহাস আষে (স্টর্মন জ্বি, কাপ্রশ, 
এবং/অেবা শ্বাস কষ্ট), প্রবষশেি র্প্রদ স্টসই বযপ্রক্ত 70 বেি বা িাি স্টবপ্রশ বয়সী হয়, স্টসই বযপ্রক্তি 
একটি আষপাপ্রসি স্টিাগ িপ্রিষিায বযবস্থ্া আষে, বা বযপ্রক্তি একটি অন্তপ্রনকপ্রহি স্বাস্থ্য সমসযা আষে); 
বা 

• একজন বযপ্রক্ত ঘপ্রনষ্ঠ সংস্পষশক এষসষেন (অেকাৎ েয় ফুষটি মষযয) বা প্রনকট সংস্পষশক এসষেন 
COVID-19 পপ্রজটিভ বষল জানা বযপ্রক্তি সাষে; অেবা  

• একজন বযপ্রক্তষক একটি সিকক িামূলক বা বাযযিামূলক স্টকায়ািান্টাইষন িাো হষয়ষে; অেবা  
• একজন বযপ্রক্ত স্বাস্থ্য পপ্রিষেবা কমী , িেম িপ্রিপ্রক্রয়াকািী বা অনয অপপ্রিহার্ক কমী প্রহষসষব 

প্রনয়প্রজি, প্রর্প্রন কাষজি সময় সিাসপ্রি জনসাযািষণি সাষে আলাপচাপ্রিিায় প্রলপ্ত হন; বা  
• একজন বযপ্রক্ত এমন অবস্থ্া প্রনষয় প্রনষজষক স্টপশ কষিন স্টর্োষন প্রচপ্রকৎসািি প্রিপ্রনপ্রশয়ান, িাজয এবং 

স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবভাষগি সাষে পিামশকক্রষম, প্রনযকািন কষিন স্টর্ িেয এবং পপ্রিপ্রস্থ্প্রি পিীক্ষা কিা 
িষয়াজন। 

 

হালন্া াদকৃত অন্তববতীকালীন্ রন্দ্দদব শ্ন্া: েকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদান্কািী এবং স্থ্ান্ীয় স্বাস্থ্য রবভা গুরলি জন্য 
প্রদ্দযাজয COVID-19 পিীক্ষাি সপ্রাদ্দটাকল  
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বযপ্রক্তগি প্রিপ্রনকাল কািষণি উপি প্রভপ্রি কষি, স্বাস্থ্য পপ্রিষেবা িদানকািীিা উপর্ুক্ত COVID-19 পিীক্ষা 
(স্টর্মন ডায়গপ্রনপ্রেক বা স্টসষিালপ্রজক) কিাষি হষব, িা সংক্রান্ত প্রচপ্রকৎসাগি প্রসিান্ত স্টনষবন। 
 

পিীক্ষাি অগ্রারিকাি: 
এপ্রিল 17, 2020 িাপ্রিষে একটি প্রনবকাহী আষদশ 202.19 জাপ্রি কিা হয় র্া একটি একক, িাজযবযাপী 
সমপ্রিি পিীক্ষাি অগ্রাপ্রযকাি িপ্রক্রয়া স্থ্াপন কিা িষয়াজনীয় কষি িাষজযি সমস্ত সিকাপ্রি এবং স্টবসিকাপ্রি 
লযাবষিটপ্রিগুপ্রল, র্ািা COVID-19 স্টিাগ প্রনণকয় পিীক্ষা সম্পাদন কিষব, িাষদি জনয, শুযুমাত্র এই িপ্রক্রয়া 
অনুর্ায়ী COVID-19 স্টিাগ প্রনণকয় পিীক্ষা সম্পূণক কিা বাযযিামূলক কষি। 
িাজযবযাপী েিরিত পিীক্ষাি অগ্রারিকািদ্দক েিথবন্ কিাি জন্য, স্বাস্থ্য পরিদ্দেবা প্রদান্কািীদ্দদি 
রন্ম্নরলরখত অগ্রারিকািগুরল রবদ্দবচন্ায় রন্দ্দত হদ্দব যখন্ একটি COVID-19 পিীক্ষা কিাদ্দন্াি রন্দ্দদব শ্ 
সদওয়া হদ্দব: 
 

1. উপসগকর্ুক্ত বযপ্রক্তিা, প্রবষশেি র্প্রদ বযপ্রক্ত একটি উচ্চ-ঝুুঁ প্রকি জনসংেযাি অংশ হন, র্াি মষযয 
হাসপািাষল ভপ্রিক োকা বযপ্রক্তিা অন্তভুক ক্ত; নাপ্রসকং স্টহামগুপ্রলষি বসবাসকািী বযপ্রক্তিা, দীঘকষময়াদী 
পপ্রিচর্কাি স্টফপ্রসপ্রলটিষি বাস কষিন, বা অনযানয সমষবি হওয়াি পপ্রিচর্কাি পপ্রিষবষশ োষকন; স্টর্সব 
বযপ্রক্তি স্টিাগ িপ্রিষিায িন্ত্র আষপাপ্রসি; স্টর্ সমস্ত বযপ্রক্তি একটি অন্তপ্রনকপ্রহি স্বাস্থ্য সমসযা আষে; এবং 
র্ািা 70 বেি বা িাি স্টবপ্রশ বয়সী বযপ্রক্ত। 
 

2. স্টর্সব বযপ্রক্ত ঘপ্রনষ্ঠ (অেকাৎ েয় ফুষটি মষযয) বা প্রনকট জগাজষগ আষেন স্টকান COVID-19 
পপ্রজটিভ বষল পপ্রিপ্রচি স্টকানও বযপ্রক্তি সষে। 
 

3. স্টর্ সমস্ত বযপ্রক্ত স্বাস্থ্য পপ্রিষেবা কমী, িেম িপ্রিপ্রক্রয়াকািী প্রহষসষব অেবা একটি নাপ্রসকং স্টহাষমি স্টর্ 
স্টকান পষদ কাজ কষিন বা দীঘকষময়াদী পপ্রিচর্কাি স্টফপ্রসপ্রলটিষি, বা অনযানয সমষবি পপ্রিচর্কাি 
পপ্রিষবষশ কাজ কষিন, র্াি অন্তভুক ক্ত, প্রকন্তু িাষিই সীপ্রমি নয়: 
 

• সংষশাযন/পাষিাল/স্টিাষবশন কমককিক া 
• সিাসপ্রি পপ্রিচর্কা িদানকািী 
• দমকল কমী 
• স্বাস্থ্য পপ্রিষেবা অনুশীলনকািী, স্টপশাজীবী, সাহার্যকািী, এবং সহায়ক কমী (স্টর্মন 

প্রচপ্রকৎসক, নাসক, জনস্বাস্থ্য কমী) 
• প্রচপ্রকৎসাগি প্রবষশেজ্ঞ 
• প্রনউপ্রিশপ্রনেিা এবং ডাষয়টিপ্রসয়ানিা 
• স্টপশাগি/শািীপ্রিক/প্রবষনাদনমলূক/প্রস্পচ স্টেিাপ্রপে 
• পযািাষমপ্রডক/এমাষজক প্রি স্টমপ্রডকযাল স্টটকপ্রনপ্রশয়ান (EMTs) 
• পুপ্রলষশি কমককিক া 
• মষনাপ্রবদ/মনস্তত্ত্বপ্রবদ 
• আবাপ্রসক পপ্রিচর্কা স্টিাগ্রাষমি মযাষনজািিা 

 
4. স্টর্ বযপ্রক্তিা অপপ্রিহার্ক কমী প্রহষসষব প্রনর্ুক্ত, র্ািা কাজ কিাি সময় জনসাযািষণি সাষে সিাসপ্রি 

আলাপচাপ্রিিায় প্রলপ্ত হন, র্াি অন্তভুক ক্ত, প্রকন্তু িাষি সীমাবি নয়: 

https://www.governor.ny.gov/news/no-20219-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency


  

3 
 

 
• পশু পপ্রিচর্কা কমী (স্টর্মন পশু প্রচপ্রকৎসকিা) 
• স্বয়ংচাপ্রলি পপ্রিষেবা এবং স্টমিামি শ্রপ্রমক 
• বযাংক স্টটলাি ও শ্রপ্রমক 
• প্রবপ্রডং স্টকাড এনষফাসকষমন্ট অপ্রফসাি 
• প্রশশু পপ্রিচর্কা কমীিা 
• িাষয়ন্ট-সমু্মেীন স্টকস মযাষনজাি এবং সমিয়কািী 
• কাউষিলি (স্টর্মন মানপ্রসক স্বাস্থ্য, আসপ্রক্ত, স্টর্ৌবন, কাপ্রিগপ্রি, সঙ্কট ইিযাপ্রদ) 
• সিবিাষহি কমীিা 
• দন্ত প্রচপ্রকত্সক এবং স্টডন্টাল হাইপ্রজপ্রনে 
• অপ্রযকৃি বাসভবন বা ভবষন অপপ্রিহার্ক প্রনমকাণকমী 
• প্রবশ্বাসপ্রভপ্রিক স্টনিািা (স্টর্মন চযাপষলইন, যমকর্াজকষদি সদসয) 
• প্রফড িদন্তকািীিা/স্বাস্থ্য ও প্রনিাপিাি জনয প্রনয়ন্ত্রক 
• োদয পপ্রিষেবাি কমীিা 
• স্টশেকৃিয গৃহ কমীিা 
• স্টহাষটল/স্টমাষটল কমী 
• মানপ্রবক পপ্রিষেবাি িদানকািীিা 
• লপ্রি এবং শুষ্ক পপ্রিেন্নিা কমীিা 
• স্টমইল ও প্রশপ্রপং কমীিা 
• িক্ষণাষবক্ষণ এবং জযাষনটপ্রিয়াল/পপ্রিেন্নিা কমীিা 
• ওষটাষমপ্রিে, অপটিপ্রশয়ান, এবং সহায়ক কমীিা 
• অিযাবশযকীয় বযবসাি েুচিা কমীিা (স্টর্মন মুপ্রদ স্টদাকান, ফাষমকপ্রস, কনষভপ্রনষয়ি স্টোি, 

গযাস স্টেশন, হাডক ওয়যাি স্টোি) 
• প্রনিাপিািক্ষী ও কমীিা 
• আশ্রয় কমী ও গৃহহীনষদি সহায়ক কমীিা 
• সমাজ কমীিা 
• প্রশক্ষক/অযযাপক/প্রশক্ষা িদানকািী 
• পপ্রিবহণ কমীিা (স্টর্মন প্রবমানবন্দি, স্টিলপে, বাস, এবং ভাডা কিাি র্ানবাহন) 
• আবজক না এবং পনুবকযবহািষর্াগয কিণ কপ্রমকিা 
• ইউটিপ্রলটি কমীিা 

 
ডায়া ন্রিক সটরিং এি অযাদ্দেে: 
স্টর্ সকল বযপ্রক্ত এই অগ্রাপ্রযকাষিি প্রবভাগগুপ্রলি সাষে মাপসই হন এবং র্াষদি বিক মাষন পিীক্ষাি অযাষেস 
স্টনই িািা প্রনউ ইয়কক  স্টেট COVID-19 হটলাইন 1-888-364-3065 এ কল কিষি পাষিন অেবা 
NYSDOH এি ওষয়বসাইট https://covid19screening.health.ny.gov/ এ স্টর্ষি পাষিন স্টর্াগযিাি জনয 
প্রিন কিাষনাি জনয, এবং স্টর্াগয হষল, িাষজযি একটি স্টটপ্রেং সাইষট একটি অযাপষয়ন্টষমন্ট প্রস্থ্ি কিষি 
পাষিন। 
 
োবিান্তা: 

https://covid19screening.health.ny.gov/
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স্টকান িষেযি িকাশ অবশযই স্বাস্থ্য বীমা স্টপাষটক প্রবপ্রলটি এবং জবাবপ্রদপ্রহিা আইন (Health Insurance 
Portability and Accountability Act, HIPAA) এবং বযপ্রক্তগি স্বাস্থ্য িষেযি িশাসন কষি অনয স্টর্ স্টকান 
িষর্াজয স্টফডাষিল এবং িাষজযি আইন কষ ািভাষব স্টমষন চলষি হষব। স্টর্ সকল িদানকািীষদি িশ্ন আষে 
িািা 518-473-4439 নম্বষি বযবসাি সময়, অেবা সন্ধ্যায়, সপ্তাহাষন্ত, এবং েুটিি প্রদষন  
1-866-881-2809 নম্বষি সংক্রামক স্টিাগ প্রনয়ন্ত্রষণি NYSDOH বুযষিাষি (NYSDOH Bureau of 
Communicable Disease Control) স্টর্াগাষর্াগ কিষি পাষিন। 
 
অরতরিক্ত উপকিণ: 

• NYS DOH COVID-19 ওষয়বসাইট 
• NYS স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবভাষগি প্রডষিক্টপ্রি 
• স্টিাগ প্রনয়ন্ত্রণ ও িপ্রিষিায স্টকন্দ্রগুপ্রল (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

COVID-19 ওষয়বসাইট 
• প্রবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (World Health Organization, WHO) COVID-19 ওষয়বসাইট 

 

https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

