
ট্রেসিং: কী প্রত্যাশযা করতত পযাতরন 
ট্রেসিং কী?

ট্রেসিং, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং নযামেও পসিসিত, এটি হম�যা যযামেি পিীক্যায় পসিটিভ ফ�যাফ� এমিমে অথবযা COVID-19 এি 
িংস্পম শ্ে এমিমেন তযামেিমক খুমঁি ট্বি কিযা এবং সনিযাপমে অনট্মেি ট্থমক আ�যােযা থযাকমত ব�যা যতসেন পযশেন্ত নযা তযািযা এই 
ভযাইিযাি আি েডযামত নযা পযামিন।

কন্্যাক্ট ট্রেিযাতরর ভূসিকযা কী?

যযামেি পিীক্যায় পসিটিভ ফ�যাফ� আমি অথবযা যযািযা COVID-19 এি িংস্পম শ্ে এমিমেন তযামেিমক কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি ক� 
কমি থযামকন। কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি যযা কিমবন:

 + আপসন ট্কেন অনভুব কিমেন তযা সিজ্যািযা কিমবন
 + আপনযাি সনমিমক িুস্থ িযাখমত এবং COVID-19 েডযামনযা এডযামত আপনযাি ট্কযামনযা পসিমেবযা বযা িহযায়তযাি েিকযাি 
সকনযা তযা সিজ্যািযা কিমবন

 + আপনযাি কত সেন বযাসডি সভতমি এবং অনট্ ট্�যাকিমনি ট্থমক েমূি থযাকমত হমব তযা বট্যাখট্যা কিমবন
 + আপসন যসে পিীক্যায় পসিটিভ হময় থযামকন, আপসন সকভযামব িংক্রসেত হময় থযাকমত পযামিন তযা সনরশেযািমেি িনট্ 
আপনযামক প্রশ্ন সিজ্যািযা কিমবন

 + আপসন যসে পিীক্যায় পসিটিভ হময় থযামকন, অনট্মেি েমরট্ ভযাইিযাি েসডময় সেমত পযািমতন এেন িেয়কযা�ীন 
আপনযাি িমগে ঘসনষ্ঠ িংস্প শ্ে সে� এেন প্রমতট্মকি নযাে এবং তযামেি িমগে িংস্প শ্ে িংক্রযান্ত তথট্ সিজ্যািযা কিমবন

আপনযাি িুস্থতযা পিীক্যা কিযাি িনট্ একিন কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি ি্িীমি আপনযাি িযামথ ট্েখযা কিমত পযামিন। সতসন আপনযামক 
তযাি পসিিয়পত্র ট্েখযামবন, এটযা প্রেযাে কিমত ট্য সতসন একিন কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি।

সনউ ইয়ক্ক বযািীরযা সকভযাতব জযানতব, ট্ে ব্সতি কল করতে ট্ি NYC Test & Trace Corps এর কন্্যাক্ট ট্রেিযার সকনযা?

COVID-19 ঘটযামনযাি িনট্ েযায়ী ভযাইিযামিি িনট্ পিীক্যায় যযািযা পসিটিভ হময়মেন, অথবযা িংস্পম শ্ে এমিমেন তযামেি 
িবযাইমক ক� কিযাি িনট্ NYC Test & Trace Corps এি কন্ট্যাক্ট ট্রেিযািিযা কযাি কিমেন। আপসন যসে এমেি কযাে 
ট্থমক ট্কযানও ক� পযান তযাহম� অনগু্রহ কমি ট্ফযানক�টি ররুন:

 + NYC Test+Trace
 + NYC Covid Test
 + 212-540-XXXX বযা 212-242-XXXX সেময় শুরু হওয়যা ট্ফযান নযাম্যাি

এেযাডযাও ট্য বট্সতি আপনযামক ট্ফযান কমিমেন তযামক আপসন একটি ট্কযাড সেমত ব�মত পযামিন ট্যটি আপসন “Validate 
My Tracer” (আেযাি ট্রেিযাি যযািযাই করুন) টুম� প্রমব্ কিযামবন৷ ট্কযাডটি িঠিক হম� এই টু� কন্যাক্ট ট্রেিযামিি নযাে 
সনসচিত কিমব। ট্কযামনযা িঠিক ট্কযাড একবযাি বট্বহযাি কিযা হময় ট্েম� এটিি ট্েয়যাে ট্্ে হময় যযায় এবং পুনিযায় বট্বহযাি 
কিযা যযামব নযা। “Validate My Tracer” টু� বট্বহযামিি িনট্:

 + 1) সযসন আপনযামক ক� কমিমেন বযা আপনযাি িযামথ ট্েখযা কিমত এমিমেন তযামক একটি ট্কযাড সেমত ব�নু।
 + 2) testandtrace.nyc ওময়বিযাইমট যযান৷
 + 3) “Click Here to Validate My Tracer” (আেযাি ট্রেিযাি যযািযাই কিমত এখযামন সলিক করুন) সনবশেযািন করুন।
 + 4) ট্কযাডটি স�খুন৷
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কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি যযা কখতনযা কিমবন নযা:

 + আপনযাি নযাে িযানমত িযাওয়যা – আপনযামক ক� কিযাি িেয় এটযা তযামেি িযানযা থযাকমব
 + আপনযাি ট্িযা্ট্যা� সিসকউসিটি নম্ি সিজ্যািযা কিযা
 + আপনযাি ট্কযামনযা বট্সতিেত আসথশেক তথট্ সিজ্যািযা কিযা
 + ট্ক্রসডট কযামডশে ি তথট্ সিজ্যািযা কিযা
 + আপনযাি ট্ফযান, টট্যাবম�ট বযা কসপিউটযামিি সনয়ন্ত্রে সনমত বযা িফটওয়ট্যাি ডযাউনম�যাড কিমত ব�যা

একিন কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি বযাসডমত আপনযাি িযামথ ট্েখযা কিমত পযামিন, সবম্ে কমি যসে সতসন আপনযাি িযামথ ট্ফযামন 
ট্যযােযামযযাে কিমত নযা পযামিন। সতসন আপনযামক তযাি পসিিয়পত্র ট্েখযামবন, এটযা প্রেযাে কিমত ট্য সতসন একিন কন্ট্যাক্ট 
ট্রেিযাি।

COVID-19 এর জন্ পরীক্যায় পসজটিভ আিযা কযারও িযাতে "ঘসনষ্ঠ িংস্পশ্ক" বলতত কী ট্বযাঝযায়?

ঘসনষ্ঠ িংস্প শ্ে ট্ক িংজ্যাসয়ত কিযা হময়মে এভযামব: 

 + এেন একিমনি িযামথ বিবযাি কিযা, সযসন COVID-19 এি পিীক্যায় পসিটিভ এমিমেন
 + COVID-19 এি পিীক্যায় পসিটিভ আিযা কযামিযা িযামথ িুম্ন বযা ট্যৌন সে�ন কিযা
 + COVID-19 এি পিীক্যায় পসিটিভ আিযা ট্কযানও বট্সতিি বযাসডমত ট্িবযা প্রেযান কিযা
 + COVID-19 এি পিীক্যায় পসিটিভ আিযা ট্কযানও বট্সতিি েয় ফুমটি েমরট্ 10 সেসনট বযা তযাি ট্ব্ী িেয় বট্য় কিযা

NYC Test & Trace Corps সকভযাতব ট্লযাকজতনর তে্ পযায়?

আপনযাি ট্েমহ COVID-19 ভযাইিযামিি অসতিত্ব পযাওয়যা ট্েম�, NYC Test & Trace Corps এনওয়যাইসি স্যাস্থট্ সবভযাে  
(NYC Health Department) ট্থমক আপনযাি তথট্ ট্পময়মে। সনউ ইয়কশে  ট্টেট আইন (New York State law) এবং 
সনউইয়কশে  সিটি স্যাস্থট্ সবসর (New York City Health Code) অনযুযায়ী পিীক্যাি পসিটিভ ফ�যাফ�িেহূ এনওয়যাইসি স্যাস্থট্ 
সবভযামে (NYC Health Department) পযাঠযামনযাটযা �ট্যাবমিটসিগুম�যাি িনট্ বযারট্তযাে�ূক। এনওয়যাইসি স্যাস্থট্ সবভযাে  
(NYC Health Department) ট্েযাপনীয়তযা আইন (privacy laws) ট্েমন NYC Test & Trace Corps-এি িযামথ 
আপনযাি তথট্ িুিসক্তভযামব ট্্য়যাি কমিমে যযা এই রিমনি তথট্ িনস্যাস্থট্ িক্যায় এবং ট্িযামেি সবতিযাি থযােযামত বট্বহযাি 
কিযাি অনেুসত ট্েয়।

যসে আপসন COVID-19 এি িংস্পম শ্ে এমি থযামকন, তযাহম� NYC Test & Trace Corps আপনযাি তথট্ ট্পময়মে কযািে 
COVID-19 এ আক্রযান্ত ট্কউ একিন কন্ট্যাক্ট ট্রেিযািমক বম�মে ট্য আপসন তযাি ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে সেম�ন, অথবযা আপসন 
এেন ট্কযামনযা িযায়েযায় সেম�ন ট্যখযামন COVID-19 এ আক্রযান্ত ট্কউ আপনযাি িংস্পম শ্ে এমিসে�৷ একিন কন্ট্যাক্ট ট্রেিযাি 
আপনযামক ব�মত পযািমবন নযা ট্য ট্ক তযামক বম�মেন ট্য আপসন তযাি ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে সেম�ন।

আিযার স্যার্ক ত�যান সক আিযাতক বলতত পযারতব ট্ে COVID-19 আতে এিন কযাতরযা ঘসনষ্ঠ িংস্পতশ্ক আসি সেলযাি সকনযা?

যসে আপসন COVID Alert NY অট্যাপ ডযাউনম�যাড ও িসক্রয় কমিন, তযাহম� আপসন COVID-19 এি পিীক্যায় পমিটিভ 
ফ�যাফ� পযাওয়যা ট্েমে এেন কযামিযা ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে এমি থযাকম� আপসন একটি অট্যা�যাটশে  পযামবন৷ এই অট্যাপ কখমনযাই আপনযাি 
বট্সতিেত তথট্ িংগ্রহ, ট্প্রিে বযা িংিক্ে কিমব নযা এবং এটি িপূিেশে ট্বনযােী৷ আপনযাি অবস্থযান কখমনযাই রেট্যাক কিযা হমব 
নযা; একই অট্যাপ িহ অনট্ ট্কযামনযা বট্সতি আপনযাি 6 ফুমটি েমরট্ আিম� তযা ট্বযাঝযাি িনট্ এই অট্যাপ Bluetooth প্রযুসতি 
বট্বহযাি কমি৷ আমিযা তমথট্ি িনট্, coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny/ ওময়বিযাইট ট্েখুন।

আিযার COVID-19 আতে৷ আসি সকভযাতব আিযার ঘসনষ্ঠ িংস্পতশ্ক আিযা ব্সতিতেরতক জযানযাতবযা ট্ে তযারযা িংস্পতশ্ক এতিসেল?

কন্যাক্ট ট্রেিযািিযা আপনযাি ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে আিযা বট্সতিমেিমক িযানযামব ট্য তযািযা COVID-19 এি িংস্পম শ্ে এমিসেম�ন -  
সকন্তু এটি কিযা হমব শুরুেযাত্র যসে আপসন তযামেি নযাে ও ট্যযােযামযযামেি তথট্ কন্যাক্ট ট্রেিযািমক িযানযান৷ আপনযাি কন্যাক্ট 
ট্রেিযাি আপনযাি ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে আিযা বট্সতিমেিমক কখমনযাই ব�মবন নযা ট্য আপসনই ট্িই বট্সতি সযসন তযামেি নযাে 
সেময়মেন৷

আেযামেি পিযাে শ্ে হম�যা, যসে আপসন স্যাচ্ছন্ট্ ট্বযার কমিন তযাহম� কন্যাক্ট ট্রেিযাি তযামেি িযামথ ট্যযােযামযযাে কিযাি আমেই 
আপসন আপনযাি ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে আিযা বট্সতিমেিমক িযাসনময় সেন ট্য তযািযা COVID-19 এি ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে এমিমেন৷ আপসন 
এরিমনি সকেু ব�মত পযামিন: "এইেযাত্র আেযাি COVID-19 রিযা পমডমে৷ আেযাি কযাে ট্থমক ভযাইিযািটি যখন েসডময় পডযাি 
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িম্যাবনযা সে� তখন আেিযা ঘসনষ্ঠ িংস্পম শ্ে সে�যাে, তযাই আপসনও এি িংস্পম শ্ে এমিমেন৷ আেিযা যখন একিযামথ সে�যাে ট্িই 
িেয় ট্থমক 10 সেমনি িনট্ আপনযাি বযাসডমত এবং অনট্মেি ট্থমক েমূি থযাকযা উসিত৷ যসে আপসন তযা কিমত নযা পযামিন, 
তযাহম� সনিযাপমে আ�যােযা থযাকযাি িনট্, ট্যেন সবনযােমূ�ট্ খযাবযাি বযা আপনযামক সনিযাপমে আ�যােযা থযাকমত িযাহযাযট্ কিযাি িনট্ 
সরি ট্হযামট� রুমেি েমতযা সরি সিমিযািশে িংক্রযান্ত তমথট্ি িনট্ 212-COVID19 নম্মি NYC Test & Trace Corps-এি 
হট�যাইমন ট্ফযান করুন৷ এেযাডযাও আপনযাি কযােযাকযাসে িযায়েযায় একটি পিীক্যা ট্কম্রেি অবস্থযান খুমঁি ট্বি কিমত আপসন এই 
হট�যাইমন ট্ফযান কিমত পযামিন বযা nyc.gov/covidtest ওময়বিযাইট ট্েখমত পযামিন৷"

সকভযাতব NYC Test & Trace Corps ব্সতিগত ততে্র ট্গযাপনীয়তযা এবং সনরযাপত্যা সনসচিত কতর?

NYC Test & Trace Corps ট্ফডযামি�, ট্টেট এবং স্থযানীয় আইন অনযুযায়ী সনউ ইয়কশে বযািীমেি বট্সতিেত স্যাস্থট্ িপিসকশে ত 
তমথট্ি ট্েযাপনীয়তযা এবং সনিযাপত্যা িক্যা কিযাি িনট্ এবং এই রিমনি তমথট্ি িুিক্যাি িনট্ NYC Health + Hospitals 
ও City Health Department (নেি স্যাস্থট্ সবভযাে)-এি েীঘশেসেমনি অসভজ্তযামক িেনু্নত িযাখযাি িনট্ প্রসতশ্রুসতবদ্ধ। 
NYC Test & Trace Corps ট্য িক� তথট্ ট্পময় থযামক ট্িগুম�যা সনউ ইয়কশে  সিটি স্যাস্থট্ সবসরি (New York City 
Health Code) অরীমন ট্েযাপনীয় ও িুিসক্ত।

NYC Test & Trace Corps কযামিযা ইসেমগ্র্ন টেট্যাটযাি িপিমকশে  িযানমত িযাইমব নযা। কপশেমিি ডযাটযামবি ট্কযানও আইন 
প্রময়যােকযািী িংস্থযাি ডযাটযামবমিি িযামথ স�ঙ্ক কিযা হমব নযা। NYC Test & Trace Corps দ্যািযা িংেৃহীত ট্য ট্কযান তথট্ 
সনিযাপমে িংিক্ে কিযা হমব এবং িনস্যাস্থট্ িক্যাি িীসেত উমদেম্ট্ অনুমেযাসেত কেশেিযািীমেি দ্যািযা বট্বহযাি কিযা হমব।

Test & Trace Corps ট্েতক পসরতেবযা গ্রহণ করযার জন্ সক কযাউতক ইসিতগ্রশন আইতনর অধীতন "পযাবসলক চযাজ্ক " 
সহতিতব সবতবচনযা করযা হতব?

নযা। পিীক্যা কিযা, কন্ট্যাক্ট ট্রেিযামিি িমগে কথযা ব�যা, অথবযা সনিযাপমে আ�যােযা থযাকযাি িনট্ Take Care Hotel বট্বহযাি 
কিযা আপনযাি স্থযায়ী বিবযামিি (গ্রীন কযাডশে ) িনট্ আমবেন কিযাি িক্েতযামক প্রভযাসবত কিমব নযা। উপিন্ত, COVID-19 
িপিসকশে ত সিসকৎিযা বযা প্রসতমিযারে�ূক স্যাস্থট্মিবযা পসিমেবযাগুস� পযাবস�ক িযািশে  আইমনি অরীমন সবমবিনযা কিযা হমব নযা।

সনউ ইয়ক্ক বযািীতের ববসচত্্িয় চযাসহেযা বুঝতত NYC Test & Trace Corps সকভযাতব কযাজ করতে, সবতশে কতর এই 
ভযাইরযাি দ্যারযা িবতচতয় ট্বসশ ক্সতগ্রস্ত কসিউসনটিগুতলযার?

এই প্রমিষ্যায় যযামত ববসিত্রট্েয় ্হমিি প্রসতফ�ন ঘমট তযা সনসচিত কিমত Corps কযাি কিমে। কসেউসনটি গ্রুপগুম�যা 
আেযামেিমক কযাযশেকি, িযাংসৃ্সতকভযামব যথযাযথ পসিমেবযা প্রেযামন এবং COVID-19 েহযােযািী দ্যািযা অিেযানপুযাসতকভযামব 
প্রভযাসবত হওয়যা কসেউসনটিগুম�যাি িযাসহেযা পূিে কিমত িযাহযাযট্ কিযাি িনট্ উপমে্ এবং িহযায়তযা প্রেযান কমি। এেযাডযাও, 
কন্ট্যাক্ট ট্রেিযািিযা COVID-19 দ্যািযা িবমিময় ট্বস্ ক্সতগ্রতি হওয়যা NYC-এি এ�যাকযাগুম�যা ট্থমক এমিমেন।

উপিন্তু, ্হি িমুড এক ডিমনিও ট্বস্ কসেউসনটি-সভসত্ক িংস্থযাি িযামথ অং্ীেযাসিমত্বি েযারট্মে, সনউ ইয়কশে বযািী তযামেি 
বযাসডমত সনিযাপমে আ�যােযা থযাকযাি িেয় খযাবযাি বযা ওেুর িংগ্রমহি েত িিে িংক্রযান্ত ট্যিব িেিট্যাি িমু্খীন হমত পযামিন 
ট্িগুম�যা কযাটিময় উঠমত িহযায়তযা কিযাি িনট্ NYC Test & Trace Corps সিমিযািশে ট্নসভমেটি িিবিযাহ কিমে।

NYC Test & Trace িম্পতক্ক  আতরযা জযানতত testandtrace.nyc ওতয়বিযাইর ট্েখুন৷
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