
ট্রেসিং: কী প্রত্যাশযা করতত পযাতরন 

ট্রেসিং কী? 
 + ট্রেসিং, যাকে েন্াক্ট ট্রেসিংও বলা হয়, বলকে বুঝায়  COVID-19 এ আক্ান্ত হকয়কেন অথবা আক্ান্ত ব্যক্তির িংস্পক্ শে 

একিকেন এমন ব্যক্তিকেরকে খুকঁে ট্বর েরা এবং যেসেন পয শেন্ত োরা ভাইরাি েডাকনার মে অবস্ায় থাকেন েেসেন পয শেন্ত 
োকেরকে অন্যকের িাকথ েরূত্ব বোয় রাখকে বলা। 

 + COVID-19 এর প্ােুভশোব সনয়ন্ত্রণ েরা এবং ্হরটি সনরাপকে খুকল ট্েয়ার েন্য সনউ ইয়েশে সিটির পসরেল্পনার এেটি অে্যন্ত 
গুরুত্বপূণ শে অং্ হকলা ট্রেসিং। 

কন্যাক্ট ট্রেিযার কযারযা? 
 + েন্াক্ট ট্রেিাররা হকলন Test & Trace Corps (ট্িস্ট অ্যান্ড ট্রেি েপ শেি) এর িেি্য। োরা COVID-19 এ আক্ান্ত 

ব্যক্তিকেরকে ট্�ান েকরন এবং োকেরকে অন্য ব্যক্তিকের ট্থকে েকূর থােকে বকলন। 
 + েন্াক্ট ট্রেিাররা এরপর আর ট্োন ব্যক্তি COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যক্তিকের িংস্পক্ শে একি থােকে পাকরন োকেরকে খুকঁে 

ট্বর েকরন এবং োকেরকেও অন্য ব্যক্তিকের ট্থকে েকূর থােকে বকলন। 

একজন কন্যাক্ট ট্রেিযার ট্কন আমযাতক ট্�যান করতেন? 
 + েন্াক্ট ট্রেিাররা এমন ব্যক্তিকেরকে ট্�ান েকরন যারা COVID-19 এ আক্ান্ত হকয়কেন অথবা আক্ান্ত ব্যক্তির িংস্পক্ শে 

একিকেন। 
 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিার যা েরকবন:

 • আপসন ট্েমন ট্বাধ েরকেন ো োনকে চাইকবন।
 • িুস্ থাোর েন্য এবং COVID-19 এর সবস্ার ট্রাধ েরার েন্য আপনার ট্োকনা িহায়োর প্কয়ােন আকে সেনা ো 

োনকে চাইকবন।
 • আপনাকে েে সেন ঘকরর সভেকর এবং অন্যকের ট্থকে েকূর থােকে হকব ো ব্যাখ্যা েরকবন।

 + যসি আপনযার COVID-19 ধরযা পত়ে, োহকল আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আকরা যা েরকবন:
 • আপসন সেভাকব আক্ান্ত হকয় থােকে পাকরন ো খুকঁে ট্বর েরার েন্য প্শ্ন ক্েকঞেি েরকবন।
 • আপনার অন্যকের মকধ্য ভাইরাি েসডকয় ট্েয়ার িম্াবনা সেল এমন িমকয় আপসন যাকের ঘসনষ্ঠ িংস্পক্ শে একিকেন 

োকের িবার নাম ও ট্যাগাকযাকগর েথ্য ক্েকঞেি েরকবন।

 + যসে আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনার িাকথ ট্�াকন ট্যাগাকযাগ েরকে না পাকরন, োহকল আপনার ট্খােঁখবর সনকে োকের 
আপনার িাকথ ি্রীকর ট্েখা েরকে হকে পাকর। 

COVID-19 এ আক্যান্ত ট্কযাতনযা ব্ক্তির িযাতে “ঘসনষ্ঠ িংস্পশ ্শ” বলতত কী বুঝযায়?
 + ট্যিব ব্যক্তি “ঘসনষ্ঠ িংস্পক্ শে” একিকেন োকের মকধ্য রকয়কেন:

 • যারা COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যক্তির িাকথ বিবাি েকরন।
 • যারা COVID-19 এ আক্ান্ত ট্োকনা ব্যক্তিকে চুম্বন েকরকেন অথবা োর িাকথ ট্যৌনেম শে েকরকেন।
 • যারা COVID-19 এ আক্ান্ত ট্োকনা ব্যক্তির বাসডকে ট্িবা প্োন েকরকেন।
 • যারা COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যক্তির িাকথ েয় �ুকির েম েরূকত্ব 10 সমসনি বা োরকচকয় ট্বস্ িময় োটিকয়কেন।

 + যসি আপসন COVID-19 এ আক্যান্ত হন, োহকল আপনার ঘসনষ্ঠ িংস্পক্ শে আিা ব্যক্তিকেরকে সচসনিে েরকে আপনার 
েন্াক্ট ট্রেিার আপনাকে িাহায্য েরকবন।
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আসম সকভযাতব জযানতবযা ট্য আমযাতক ট্�যান করযা ব্ক্তি Test & Trace Corps এর িিি্?
 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনাকে “NYC Test + Trace” ট্লখা এেটি নম্বর ট্থকে ট্�ান েরকবন।
 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিার কখতনযাই আপনার ট্িা্্যাল সিসেউসরটি নম্বর, ট্ক্সিি োকিশের নম্বর, অথবা ব্যাংকের েথ্য োনকে 

চাইকবন না। যসে ট্েউ আপনাকে ট্�ান েকর এ ধরকনর েথ্য োনকে চায় এবং সনকেকে Test & Trace Corps এর িেি্য বকল 
পসরচয় ট্েয়, োহকল লাইন ট্েকি সেন।

 • আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনাকে ্নাতিেরকণর েথ্য ট্যমন েন্মোসরখ ও টিোনা ক্েকঞেি েরকে পাকরন। 

Test & Trace Corps সকভযাতব আমযার তে্ ট্পতয়তে?
 + যসি আপনযার COVID-19 ধরযা পত়ে েযাতক, োহকল সনউ ইয়েশে সিটি ট্হলথ সিপািশেকমন্ ট্থকে Test & Trace Corps 

আপনার েথ্য ট্পকয়কে। 
 • সনউ ইয়েশে ট্স্টকির আইন এবং সনউ ইয়েশে সিটির স্াস্্য িংক্ান্ত সবসধমালা অনুযায়ী ল্যাবকরিসরগুকলার েন্য COVID-19 

পরীক্ার �লা�লগুকলা সনউ ইয়েশে সিটি ট্হলথ সিপািশেকমকন্ পািাকনা বাধ্যোমূলে।
 • সনউ ইয়েশে সিটি ট্হলথ সিপািশেকমন্ ট্গাপনীয়ো িংক্ান্ত আইনিমূহ ট্মকন Test & Trace Corps এর িাকথ আপনার 

েথ্য সনরাপকে ট্্য়ার েকরকে, এই আইনানুিাকর েনিাধারকণর স্াস্্য িুরসক্ে রাখা এবং ট্রাকগর িংক্মণ বন্ধ েরার 
উকদেক্্য এ ধরকনর েথ্য ব্যবহাকরর অনুমসে রকয়কে।

 + যসি আপসন COVID-19 এ আক্যান্ত ট্কযাতনযা ব্ক্তির িংস্পতশ ্শ এতি েযাতকন তযাহতল, Test & Trace Corps 
আপনার েথ্য ট্পকয়কে োরণ COVID-19 এ আক্ান্ত ট্োকনা ব্যক্তি এেেন েন্াক্ট ট্রেিারকে োসনকয়কেন ট্য যখন 
আক্ান্ত ব্যক্তির ভাইরাি েডাকনার িম্াবনা সেল েখন আপসন োর ঘসনষ্ঠ িংস্পক্ শে একিসেকলন। 

 • আপনার ঘসনষ্ঠ িংস্পক্ শে আিার েথা ট্ে োসনকয়কেন ো আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনাকে োনাকে পারকবন না। 
আইকনর বাধ্যবাধেো অনুযায়ী Test & Trace Corps এর িাকথ ট্্য়ারেৃে িব ব্যক্তিগে েথ্য ট্গাপন রাখা হকব।

আমযার কন্যাক্ট ট্রেিযার আমযাতক কত ঘন ঘন ট্�যান করতবন? 
 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিার প্ায় 10 সেন পয শেন্ত – েখকনা ট্বস্ েখকনা েম – আপনার ট্খােঁখবর সনকে প্সেসেন আপনাকে 

ট্�ান েরকবন।
 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনাকে ট্�ান েরকল িাডা ট্েয়ার িকবশোচ্চ ট্চষ্া েরুন। েলার আইসি সহকিকব “NYC Test + 

Trace” ট্লখাটি ট্েখা যাকব।
 + যসে আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনার িাকথ ট্যাগাকযাগ েরকে না পাকরন, োহকল আপনার ট্খােঁখবর সনকে োকেরকে 

আপনার িাকথ ি্রীকর ট্েখা েরকে হকে পাকর। 

Test & Trace Corps সকভযাতব আমযার ট্�যাপনীয়তযা সনক্চিত করতব? 
 + আপনার প্োন েরা ব্যক্তিগে েথ্য শুধু Test & Trace Corps েেৃশেে েনস্াস্্য রক্া এবং আপসন অন্যান্য ট্লােেন ট্থকে 

েকূর থাোর িময় আপনাকে প্কয়ােনীয় িহায়োিমূহ প্োন েরার উকদেক্্য ব্যবহৃে হকব।  
এটি সনরাপকে রক্ণাকবক্ণ েরা হকব। 

 + Test & Trace Corps আইসন বাধ্যবাধেো অনুযায়ী আপনার েকথ্যর ট্গাপনীয়ো রক্া েরকব।

কন্যাক্ট ট্রেিযাররযা COVID-19 এ আক্যান্ত ব্ক্তির িংস্পতশ ্শ এতিতেন বতল জযানযা ট্�তে এমন ব্ক্তিতিরতক ট্কন ট্�যান 
করযার প্রতয়যাজন হতব? 

 + COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যক্তি সনকেই োর ঘসনষ্ঠ িংস্পক্ শে আিা ব্যক্তিকেরকে িংস্পক্ শের সবষকয় অবসহে েরকে পাকরন, 
সেন্তু োকেরকে পরীক্া েরকে িাহায্য েরা, োকের লক্ণগুকলা পয শেকবক্ণ েরা, এবং োকের প্কয়ােন হকে পাকর এমন 
ট্যকোকনা পসরকষবা প্োকন িহায়ো েরার েন্য এেেন েন্াক্ট ট্রেিার োকেরকে ট্�ান েরা গুরুত্বপূণশেl 

আমযার কন্যাক্ট ট্রেিযার সক আমযার তে্ আইন প্রতয়যা�কযারী িংস্যা অেবযা অসভবযািন িংক্যান্ত পসরতেবযার িযাতে ট্শয়যার 
করতবন?

 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিাকরর িাকথ আপনার ট্্য়ার েরা ট্যকোকনা েথ্য অসভবািন, আইন প্কয়াগোরী িংস্া, অথবা সবচার 
সবভাকগর েম শেেেশোকের িাকথ ট্্য়ার েরা হকব না, যসে না আইন অনুযায়ী ো আব্্যে হয়।
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যসি আমযার কন্যাক্ট ট্রেিযার আমযাতক জযানযান ট্য আসম COVID-19 এ আক্যান্ত হতয়সে অেবযা আক্যান্ত ব্ক্তির িংস্পতশ ্শ 
এতিসে, তযাহতল আমযার সক বযাইতর যযাওয়যার অনুমসত রতয়তে?

 + আপনার েন্াক্ট ট্রেিার যেক্ণ না আপনাকে বলকেন ট্য বাইকর যাওয়া যাকব, েেক্ণ পয শেন্ত আপনার বাইকর যাওয়া উসচে 
হকব না, যসে না আপনার অপসরহায শে সচসেৎিা ট্িবার প্কয়ােন হয় (ট্যমন, িায়ালাইসিি েরাকনার েন্য অথবা েরুসর 
সচসেৎিা ট্িবার েন্য)। 

 • প্সেসেন আপনার েন্াক্ট ট্রেিাকরর ট্�ান েকলর প্সে িাডা সেন, যাকে সেসন আপনাকে োনাকে পাকরন ট্য আপসন 
েখন আবার বাইকর ট্যকে পারকবন। 

 • যসে আপনার সচসেৎিা ট্িবা সনকে বাসডর বাইকর ট্যকে হয়, োহকল এেটি মাস্ক পরুন এবং আপনার স্াস্্যকিবা 
প্োনোরীকে আকগ ট্থকেই োসনকয় সেন ট্য আপনার COVID-19 ধরা পকডকে অথবা আপসন ট্োকনা আক্ান্ত ব্যক্তির 
িংস্পক্ শে একিকেন। 

 + যসে আপসন আপনার বাসডকে অন্যকের ট্থকে সনরাপে েরূত্ব বোয় রাখকে না পাকরন, োহকল আপনার েন্াক্ট ট্রেিারকে 
োনান অথবা 844-NYC-4NYC (844-692-4692) নম্বকর ট্�ান েরুন। োরা আপনার েন্য সবনামূকল্য এেটি ট্হাকিল 
রুকমর ব্যবস্া েরকে িাহায্য েরকে পাকরন।

Test & Trace Corps সক আমযার �সতসবসধ রে্যাক করতে? 
 + না৷ Test & Trace Corps আপনার গসেসবসধ রে্যাে েরকে স্ািশেক�ান প্যুক্তি অথবা অন্য ট্োকনা পদ্ধসে ব্যবহার েকর না।
 + যসে ট্োকনা েন্াক্ট ট্রেিার ি্রীকর আপনার িাকথ ট্েখা েরকে আকিন, ট্িটি ট্েবল আপনার ও আপনার স্াকস্্যর 

ট্খােঁখবর ট্নয়া এবং আর োরা COVID-19 এর িংস্পক্ শে একি থােকে পাকরন ো োনার েন্য।

বযাইতর ট্�তল আমযাতক সক ট্রেপ্যার বযা জসরমযানযা করযা হতব? 
 + না, বাইকর যাওয়ার েন্য আপনাকে ট্রেপ্ার বা েসরমানা েরা হকব না।
 + COVID-19 েসডকয় পডা প্সেকরাকধর েন্য, আপসন বাইকর ট্যকে পারকবন বকল আপনার েন্াক্ট ট্রেিার আপনাকে না 

োনাকনা পয শেন্ত আপনার বাসডকে থাো এবং আপনার বাসডর অন্যান্য ট্লােেন ট্থকে েকূর থাো অে্যন্ত গুরুত্বপণূ শে, যসে না 
আপনার েরুসর সচসেৎিা ট্িবা ট্নয়ার প্কয়ােন ট্েখা ট্েয়। 

 • প্সেসেন আপনার ট্খােঁ-খবর ট্নয়ার িময় আপনার েন্াক্ট ট্রেিারকে আপনার অপসরহায শে ট্োকনা ক্েসনকির চাসহো 
িম্পকেশে োনাকে পারকবন। োরা সনক্চিে েরকবন যাকে আপনার োকে খাবার, ওষুধ এবং আপনার েন্য অন্যান্য 
প্কয়ােনীয় িাহায্য ট্পৌঁকে ট্েয়া হয়, যাকে আপনার বাইকর ট্যকে না হয়। 

আমযার কন্যাক্ট ট্রেিযাতরর িযাতে কেযা বলযার জন্ অসভবযািন আইতনর আওতযায় আমযাতক সক “পযাবসলক চযাজ্শ” সহতিতব 
সবতবচনযা করযা হতব? 

 + না৷ েন্াক্ট ট্রেিাকরর িাকথ েথা বলার �কল আপনার সরেন োকিশের েন্য আকবেকনর ট্যাগ্যোয় ট্োকনা প্ভাব পডকব না।
 + COVID-19 এর িাকথ িংসলিষ্ সচসেৎিা ট্িবা অথবা প্সেকরাধমূলে স্াস্্যকিবা পসরকষবািমূহ পাবসলে চােশে আইকনর 

আওোয় সবকবসচে হকব নযা।

যসি আসম কম ্শস্তল ট্যতত নযা পযাসর, তযাহতল আসম সক ট্বতনিহ অিুস্তযাজসনত েুটি পযাতবযা?
 + COVID-19 মহামারীর প্সেক্ক্য়ায় গহৃীে ট্�িাকরল Families First Coronavirus Response Act (পসরবাকরর প্াধান্য 

িংক্ান্ত েকরানাভাইরাকির প্সে িাডাোনোরী আইন) অথবা New York State Paid Sick Leave Law ( সনউ ইয়েশে ট্স্টকির 
ট্বেনিহ অিুস্োেসনে েুটি আইন) এর আওোয় আপসন ট্বেনিহ অিুস্োেসনে েুটি অথবা বসধ শেে পাসরবাসরে েুটি 
পাওয়ার ট্যাগ্য বকল সবকবসচে হকে পাকরন।

 + আকরা েকথ্যর েন্য COVID-19 এর েন্য নেুন ট্বেনিহ েুটি ওকয়বকপইে ট্েখুন বা 311-এ ট্�ান েরুন। 

আতরযা ততে্র জন্ TestandTrace.NYC ওতয়বিযাইি ট্িখুন বযা 311- এ ট্�যান করুন

Bengali

https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19
https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19
https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/



