
 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 12/29/2021 গভর্ নর কোবি হাচু 

 

 

যবি আপবর্ এটি পূম্বি ন হিম্বে র্া িাম্বকর্: ম্প্রবি হকাবভড-19 আক্রাম্বের ংেো িৃদ্ধি 

পাওয়ার এই মম্বয় বর্উ ইয়কন িোপী গভর্ নর হাকম্বর 13টি র্িুর্ হেি পরীক্ষার াইি 

চাুর হ াণা 

 

াইিগুব আজ েুম্বে, িুধিার, বডম্বের 29 

 

অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট হর্ওয়া যাম্বি এোম্বর্ 

 

গবন নয ক্যাথি হাচুর ম্প্রথি হক্াথবড-19 হক্সয ংখ্যা ফদৃ্ধিয হভাক্াসফরা ক্যসি নিুন 13-টি 

নিুন যাসযযয যীক্ষায াইি আয খ্ুরসে ফসর হ ালণা ক্সযসেন। এফ াইসিয রক্ষয সরা 

থনউ ইয়ক্ন থটি, রং আইরযান্ড, হন্ট্রার থনউ ইয়ক্ন, নি ন ক্াথন্ট্র, থপঙ্গায হরক্, হভাাক্ বযাথর ও 

াদান ন টিয়ায অঞ্চরফযাী হমফ এরাক্ায় উচ্চিয প্রসয়াযন যসয়সে হখ্াসন ফাথি যীক্ষায 

থফক্ল্প প্রদান ক্যা। াইিগুথর আয, ফুধফায, থডসম্বয 29 এ খ্ুরসফ, থক্ন্তু নিুন ফেসযয আসগয 

থদন থফসক্র 4:00-িায় ফন্ধ সয় মাসফ এফং েুটি ারন ক্যসি নফ ফসল নয থদন ফন্ধ িাক্সফ। 

অযাসয়ন্টসভন্ি এখ্াসন ক্যা মাসফ। 

 

"মখ্ন আভযা এই ীিক্ারীন ফদৃ্ধিয ভসধয থদসয় মাদ্ধি, আভাসদয অফযই ভসন যাখ্সি সফ হম 

আভযা এই বাইযাসয থফরুসি রাইসয় অায় নই, এফং আভাসদয ক্াসে উরব্ধ যঞ্জাভগুথর 

ফযফায ক্যসি সফ," গভর্ নর হাচু িম্বর্। "এই নিুন াইিগুথর যাযয যসু অঞ্চরগুথরসি 

যীক্ষা ক্যাসনায অযাক্স প্রাথযি ক্যসফ এফং দুফ নর থনউ ইয়ক্নফাীহদয ুযথক্ষি যাখ্ায যনয 

আভাসদয প্রসচষ্টায় গুরুত্বূণ ন ম্পদ সয় উঠসফ। অুস্থ সর ফাথসি িাক্ায ক্িা ভসন যাখ্ুন, 

আনায ভাস্ক ুন, এফং এখ্নও না থনসয় িাক্সর আনায টিক্া ফা ফুস্টায ি থনন মি 

িাািাথ ম্ভফ।" 

 

অঞ্চর অনুমায়ী যীক্ষায াইিগুসরায এক্টি িাথরক্া থনসচ াওয়া মাসফ: 

 

Central New York 

 

Moravia Fire Department 

38 Keeler Street 

Moravia, NY 13118 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fappointments.bioreference.com%2Fnystatecovidtesting&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8249122d89c84a33dcb308d9cae421b2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763903440040854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HPXaiBkt5mObF6i6HIZHWZkft0OJLDlugmUn%2FjPastA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fappointments.bioreference.com%2Fnystatecovidtesting&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8249122d89c84a33dcb308d9cae421b2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763903440040854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HPXaiBkt5mObF6i6HIZHWZkft0OJLDlugmUn%2FjPastA%3D&reserved=0


ক্াসযয ভয়: হাভফায, ফুধফায, ও শুক্রফায: ক্ার 10-িা - থফসক্র 4-িা; থনফায: ক্ার 9-িা - 

ন্ধযা 3-িা 

 

Finger Lakes 

 

SUNY Genesee Community College 

Albion Campus Center 

456 West Avenue 

Albion, NY 14411 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: 10 a.m. - 7 p.m. 

 

Long Island 

 

IBEW Local 25 

370 Motor Parkway 

Hauppauge, NY 11788 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: ক্ার 8-িা - ন্ধযা 6-িা 

 

Kennedy Memorial Park 

335 Greenwich Street 

Hempstead, NY 11550 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - শুক্রফায ক্ার 9-িা - ন্ধযা 7-িা; থনফায ক্ার 9-িা - থফসক্র 5-িা 

 

Mohawk Valley 

 

American Legion Post 

86 West Main Street 

Milford, NY 13807 

ক্াসযয ভয়: হাভফায, ফুধফায ও শুক্রফায: ক্র 8-িা - থফসক্র 5-িা; থনফায ক্ার 8-িা - 

দুুয 12-িা 

 

New York City 

 

Adam Clayton Powell State Office Building 

163 West 125th Street 

New York, NY 10027 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: 10-িা - 6-িা 

 

Central Family Life Center 

59 Wright Street 



Staten Island, NY 10304 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: ক্র 9-িা - থফসক্র 5-িা 

 

Concourse Village Community Center 

777 Concourse Village East 

Bronx, NY 10451 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: ক্র 9-িা - থফসক্র 5-িা 

 

Kings Plaza Mall 

5100 Kings Plaza 

Brooklyn, NY 11234 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: ক্ার 9-িা - ন্ধযা 6-িা 

 

York College Performing Arts Center 

94-45 Guy R Brewer Boulevard 

Jamaica, NY 11451 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: ক্ার 9-িা - ন্ধযা 7-িা 

 

North Country 

 

Citizens Advocates 

201 West Main Street 

Malone, NY 12953 

ক্াসযয ভয়: ভঙ্গরফায, ফৃস্পথিফায ও থনফায: ক্ার 10-িা - থফসক্র 4-িা 

 

Maple Ridge Center 

7421 East Road 

Lowville, NY 13367 

ক্াসযয ভয়: হাভফায ও ফুধফায: ক্ার 9-িা - দুুয 2-িা; শুক্রফায;  ক্ার 9-িা - দুুয 12:30 

  

Southern Tier 

 

Watkins Glen State Park Gift Shop/The Glen Café 

1009 North Franklin Street 

Watkins Glen, NY 14891 

ক্াসযয ভয়: হাভফায - থনফায: ক্ার 10-িা - ন্ধযা 6-িা 

 

হস্টিফযাী আসযা ফাথি াইি চারুয যনযও থযক্ল্পনা ক্যা সি, এফং ীঘ্রই এফ াইি 

ম্পসক্ন হ ালণা প্রদান ক্যা সফ। থনউ ইয়ক্নফাীযা এখ্াসন িাসদয থনক্িস্থ াইিগুসরা খ্ুুঁসয 

থনসি াযসফন। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Ffind-test-site-near-you&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8249122d89c84a33dcb308d9cae421b2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763903440050813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5vPQt5AzQqmRvQUeqpFqaAxKgULIb3FZupPpXqcWz6w%3D&reserved=0
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