
নিজেজে রক্ষা েরুি। 
আপিষার নরিয়েিজে রক্ষা েরুি। 
NYC-কে সসু্থ ও নিরষাপদ রষাখজে সষাহষায্য েরুি৷
COVID-19 এর বিস্তার কমতাতে প্রতেযেক বিউ ইয়ক্ক িতাসী গুরুত্বপূর্ক ভূবমকতা পতালি কতরি। এই হল বেিটি পদতষেপ যতা 
আপবি বিতেতক, আপিতার বপ্রয়েি এিং আপিতার সমগ্র সম্প্রদতায়তক রষেতা করতার েিযে এিওয়তাইবস টেস্ট এন্ড টরেস কপ্কতসর 
(NYC Test & Trace Corps) সহতায়েতায় বিতে পতাতরি। বিউ ইয়ক্ক  শহরতক সুস্থ ও বিরতাপদ রতাখতে সতাহতাযযে করুি৷

পরীক্ষা েরুি - মজির শষানতির েি্য 
আপিতার অিস্থতা েতািতে এিং মতািবসক শতাবতি টপতে আপবি আপিতার েিযে বিিতামূতলযে COVID-19 পরীষেতা করতাতে পতাতরি। আপিতার ইতেতামত্যে ভতাইরতাস 
বিতলতা বকিতা েতা বি ্্কতারর করতে অযেতাবটিিবি পরীষেতাও করতায় এমি টকন্দ্রগুতলতা টদখুি। পরীষেতাগুতলতা বিরতাপদ ও ট�তাপিীয়। শহর েতু়ে NYC Test & Trace 
Corps-এর শে শে পরীষেতা টকন্দ্র আতি।

কেষাি অ্যষাপজয়ন্টজমজন্টর রিজয়ষােি কিই। আপিষার েষাছষােষানছ পরীক্ষা কেন্দ্র খঁুজে কপজে, nyc.gov/covidtest ওজয়বসষাইট কদখুি অথবষা 212-COVID19 
িম্বজর েল েরুি।

নবস্ষার বন্ধ েরজে - ক�ষািেজলর েবষাব নদি
আপবি যবদ পরীষেতায় পবেটিভ হি অথিতা COVID-19 এর সংস্পতশ্ক আতসি, েতাহতল আপবি NYC Test & Trace-এর একেি কটিযেতাক্ট টরেসতাতরর কতাি টথতক 
একটি কল পতাতিি। আপবি যবদ NYC Test+Trace, NYC Covid Test, িতা একটি 212 িম্বর টদতখি েতাহতল আপিতার ট�তািকতলর প্রবে সতা়েতা বদি। 

েন্ট্যষাক্ট করেসষাররষা যষা েরজবি:

 � আপবি টকমি অিভুি করতিি েতা বেজ্তাসতা করতিি৷
 � আপিতাতক সুস্থ থতাকতে এিং অিযেতদর টথতক বিরতাপতদ আলতাদতা থতাকতে সতাহতাযযে করতার েিযে বরতসতাতস্কর 
প্রস্তাি টদতিি৷

 � আপিতার আর কে বদি িতাব়ের বভেতর এিং সিতার টথতক দতূর থতাকতে হতি েতা িযেতাখযেতা করতিি৷

আপনি যনদ COVID-19 এর পরীক্ষায় পনেটিভ হি েষাহজল েন্ট্যষাক্ট করেসষার কসইসষাজথ যষা েরজবি:

 � আপবি কীভতাতি সংক্তাবমে হতলি েতা বি ্্কতারতরর েিযে আপিতাতক প্রশ্ন বেজ্তাসতা করতিি৷ 
 � আপিতার সতাতথ ঘবিষ্ঠ টযতা�তাতযতা� বিতলতা এমি সকলতক রষেতা করতে সহতায়েতার েিযে এিং অিযেতদর 
মত্যে ভতাইরতাতসর বিস্তার টরতাত্ েতাতদর িতাম ও টযতা�তাতযতাত�র েথযে চতাইতিি৷

েন্ট্যষাক্ট করেসষার যষা েখজিষা েরজবি িষা:

 � আপিতার িতাম িতা টসতাশযেতাল বসবকউবরটি িম্বর বেতজ্স করতা৷
 � িযেবতি�ে আবথ্কক িতা টক্বিে কতাতি্ক র েথযে েতািতে চতাওয়তা।
 � আপিতার ট�তাি, েযেতািতলে িতা কবপিউেতাতরর বিয়ন্ত্রর বিতে চতাওয়তা িতা স�েওয়যেতার িতাউিতলতাি করতে িলতা।

Test & Trace Corps ওতয়িসতাইতে “Validate my Tracer” (আমতার টরেসতার যতাচতাই করুি) েুতল প্রতিশ করতাতিতার েিযে আপবি কলকতারী িযেবতিতক একটি 
টকতাি টদয়তার েতিযেও িলতে পতাতরি।

যবদ টকতাি কটিযেতাক্ট টরেসতার আপিতার সতাতথ ট�তাতি টযতা�তাতযতা� করতে িতা পতাতর, েতাহতল আপিতার সুস্থেতা পরীষেতা করতার েিযে েতার িযেবতি�েভতাতি আপিতার সতাতথ 
টদখতা করতে হতে পতাতর। বেবি টয NYC Test & Trace Corps-এর একেি কটিযেতাক্ট টরেসতার েতা প্রমতার করতে বেবি আপিতাতক েতার পবরচয়পত্র টদখতাতিি।

যত্ন নিি - আপিষার নরিয়েিজদর রক্ষা েরষার েি্য 
আপবি যবদ COVID-19 টরতাত� আক্তাতি হি অথিতা পরীষেতায় পবেটিভ আসতা কতাতরতা সংস্পতশ্ক এতস থতাতকি, েতাহতল NYC Test & Trace Corps আপিতাতক 
টহতাতেতল িতা িতাব়েতে বিরতাপতদ আলতাদতা থতাকতে সতাহতাযযে করতে পতাতর। 

পবরচয্কতা টহতাতেলগুবল বিিতামতূলযে, বিরতাপদ, আরতামদতায়ক এিং সুবি্তােিক। আমরতা পবরিহি, খতািতার, ইটিতারতিে, টকিল টিবভ, মতািবসক স্তাস্থযে এিং সুস্থেতা 
সহতায়েতা প্রদতাি কবর, এিং বপ্রয়েিতদর সতাতথ সংযুতি থতাকতার েিযে আিবলবমতেি স্থতািীয় ট�তািকল প্রদতাি কবর।

আরও েতথযের েিযে কল করুি 
212-COVID19 (212-268-4319)  
অথিতা বভবেে করুি testandtrace.nyc
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COVID-19 এর নবরুজধে এর নবরুজধে 
লডষাই েরষার েি্য আপনি লডষাই েরষার েি্য আপনি 
েী েরজে পষাজরিেী েরজে পষাজরি 

CO
VID

-19 TEST

আপিতার 
স্টযেতােতাস েতািিু। 
আপিতার েিযে 
বিিতামতূলযে একটি 
COVID-19 
পরীষেতা করতাি।

অিযেতদর 
সুরবষেে রতাখতে 
বিরতাপতদ আলতাদতা 
থতাকুি  
এিং টহতাতেতল 
িতা িতাব়েতে যত্ন 
বিি।

আপিতার 
কবমউবিটিতে 
COVID-19 
িব়েতয় প়েতা িন্ধ 
করতে আমতাতদর 
কটিযেতাক্ট টরেসতারতদর 
ট�তািকতল সতা়েতা 
বদি।

পরীক্ষা যত্ন কিয়ষাঅিসুন্ধষাি

এিওয়তাইবস টেস্ট এন্ড টরেস কপ্কস (NYC Test & Trace Corps) 
আপিতার িযেবতি�ে এিং স্তাস্থযে সপিবক্ক ে েতথযের ট�তাপিীয়েতা এিং 
বিরতাপত্তা রষেতায় প্রবেশ্রুবেিদ্ধ। আমরতা টযসি েথযে পতাই েতা ট�তাপিীয় 
এিং বিউ ইয়ক্ক  বসটি টহলথ টকতাতির (New York City Health Code) 
অ্ীতি সুরবষেে। টেস্ট এন্ড টরেস কপ্কস (Test & Trace Corps) কতাতরতা 
ইবমতগ্রশি স্টযেতােতাস সপিতক্ক  েতািতে চতাইতিিতা।


