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জাননু। বিনামলূ্ট্ 
COVID-19 
এিং এবটিিবি 

পরীক্া করান৷

অনট্লের সরুবক্ত 

রাখলত বনরাপলে 

আ্াো থাকুন  

এিং হ�ালটল্ িা 

িাব়িলত যত্ন বনন।

আপনার কবমউবনটিলত 

COVID-19 ছব়িল়ে 
প়িা িন্ধ করলত 

আমালের কটিট্াক্ট 

হরেসারলের হ�ানকল্ 

সা়িা বেন।

পরীক়্া যত্ন ননয়়াঅনসুন়্ান

এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস কপ্পস (NYC Test & Trace Corps) আপনার 

িট্বতিগত এিং স্াস্ট্ সম্পবক্প ত তলথট্র হগাপনী়েতা এিং বনরাপত্া রক্ায় 

প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। আমরা হযসি তথট্ পাই তা হগাপনী়ে এিং বনউ ই়েক্প  বসটি 

হ�লথ হকালির (New York City Health Code) অধীলন সরুবক্ত। হটস্ 
এন্ড হরেস কপ্পস (Test & Trace Corps) কালরা ইবমলরেশন স্ট্াটাস সম্পলক্প  

জানলত চাইলিনা। 
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বনদ্জদ্ক রক়্া করুন। 
আপন়ার বরিয়জনদ্ক রক়্া করুন। 
NYC নক পনুর়ায় সচল করদ্ে 
স়াহ়ায্য করুন।
প্রলতট্ক বনউ ই়েক্প িাসী আমালের শ�র বনরাপলে পনুরা়ে সচ্ করলত এিং COVID-19 এর বিস্ার কমালত 
গরুতু্বপূর্প ভূবমকা পা্ন কলর। এই �্ বতনটি পেলক্প যা আপবন বনলজলক, আপনার বপ্র়েজন এিং আপনার সমরে 
সম্প্রো়েলক রক্া করার জনট্ এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস কপ্পলসর (NYC Test & Trace Corps) স�া়েতা়ে 
বনলত পালরন। বনউ ই়েক্প  শ�র বনরাপলে পনুরা়ে সচ্ করলত সা�াযট্ করনু! 

পরীক়্া করুন - মদ্নর শ়াবতির জন্য 
আপনার অিস্া জানলত এিং মানবসক শাবতি হপলত আপবন একটি বিনামলূ্ট্বিনামলূ্ট্ COVID-19 পরীক্া হপলত পালরন। আপনার ইলতামলধট্ ভাইরাস বছল্া বকনা তা বনধ্পারর করলত 
অট্াবটিিবি পরীক্াও করায় এমন হকন্দ্রগলু্া হেখনু। পরীক্াগলু্া বিনামলূ্ট্বিনামলূ্ট্, বনরাপে এিং হগাপনী়ে। শ�র জলু়ি এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস কপ্পলসর (NYC Test & Trace 
Corps) শত শত পরীক্া হকন্দ্র আলছ। 

নক়ান অ্য়াপদ্য়ন্টদ্মদ্ন্টর রিদ্য়়াজন ননই। আপন়ার প়াদ্শ পরীক়্া নকন্দ্র খুদ্জ নপদ্ে, বিবজট করুন, nyc.gov/covidtest এই 
ঠিক়ান়ায় অথি়া 311 এই নম্বদ্র কল করুন।

বিস়্ার িন্ করদ্ে - ন�়ানকদ্লর জি়াি বিন
আপবন যবে পরীক্ায় পবজটিভ �ন অথিা COVID-19 এর সংস্পলশ্প আলসন, তা�ল্ আপবন এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস (NYC Test & Trace) এর একজন কটিট্াক্ট 
হরেসালরর কাছ হথলক একটি ক্ পালিন। আপবন যবে NYC Test+Trace িা একটি 212 নম্বর হেলখন তা�ল্ আপনার হ�ানকল্র প্রবত সাড়া বেন। 

কন্ট্য়াক্ট নরেস়ারর়া য়া করদ্িন:
 � আপবন হকমন অনভুি করলছন তা বজজ্াসা করলিন৷

 � আপনালক সসু্ থাকলত এিং অনট্লের হথলক বনরাপলে আ্াো থাকলত সা�াযট্ করার জনট্ বরলসালস্পর প্রস্াি হেলিন৷

 � আপনার আর কত বেন িাবড়র বভতলর এিং সিার হথলক েলূর থাকলত �লি তা িট্াখট্া করলিন৷

এছ়াড়াও, আপবন যবি COVID-19 এর পরীক়্ায় পবজটিি হন ে়াহদ্ল কন্ট্য়াক্ট নরেস়ার:
 � আপবন কীভালি সংক্াবমত �ল্ন তা বনধ্পারলরর জনট্ আপনালক প্রশ্ন বজজ্াসা করলিন৷ 

 � আপনার সালথ ঘবনষ্ঠ হযাগালযাগ বছল্া এমন সক্লক রক্া করলত স�ায়তার জনট্ এিং অনট্লের মলধট্ ভাইরালসর 
বিস্ার হরালধ তালের নাম ও হযাগালযালগর তথট্ চাইলিন৷

কন্ট্য়াক্ট নরেস়ার য়া কখদ্ন়া করদ্িন ন়া:
 � আপনার নাম িা হসাশট্া্ বসবকউবরটি নম্বর বজলজ্স করা৷

 � িট্বতিগত আবথ্পক িা হক্বিট কালি্প র তথট্ জানলত চাওয়া।

 � আপনার হ�ান, টট্ািল্ট িা কবম্পউটালরর বন়েন্ত্রর বনলত চাওয়া িা স�টওয়ট্ার িাউনল্াি করলত ি্া।

যবে হকান কটিট্াক্ট হরেসার আপনার সালথ হ�ালন হযাগালযাগ করলত না পালর, তা�ল্ আপনার সসু্তা পরীক্া করার জনট্ তালের িট্বতিগতভালি আপনার সালথ হেখা করলত �লত 
পালর। তারা আপনালক তালের পবরচয়পত্র হেখালি, প্রমার করলত হয তারা এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস কপ্পলসর (NYC Test & Trace Corps) একজন কটিট্াক্ট হরেসার। 

যত্ন বনন - আপন়ার বরিয়জনদ্ির রক়্া কর়ার জন্য 
আপবন যবে COVID-19 হরালগ আক্াতি �ন অথিা পরীক্ায় পবজটিভ আসা কালরা সংস্পলশ্প এলস থালকন, তা�ল্ এনও়োইবস হটস্ এন্ড হরেস কপ্পস (NYC Test & Trace 
Corps) আপনালক হ�ালটল্ িা িাব়িলত বনরাপলে আ্াো থাকলত সা�াযট্ করলত পালর। 

পবরচয্পা হ�ালট্গবু্ বিনামলূ্ট্, বনরাপে, আরামো়েক এিং সবুিধাজনক। আমরা পবরি�ন, খািার, ইটিারলনট, হকি্ হটব্বভশন, এ়োর কবন্ডশবনং, মানবসক স্াস্ট্ এিং সসু্তা 
স�া়েতা প্রোন কবর, এিং বপ্র়েজনলের সালথ সংযতুি থাকার জনট্ আনব্বমলটি স্ানী়ে হ�ানক্ প্রোন কবর।

আরও তলথট্র জনট্ ক্ করনু 
1-212-COVID19 (1-212-268-4319)  
অথিা বভবজট করনু testandtrace.nyc
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