
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়কন হেট জুম্ব়ে SUNY কোম্পাসগুবলম্বে র্েুর্ পরীক্ষার সাইট 

হ ালার জর্ে হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

ভবিষেম্বে আরও সাইট হ ালা স  10-টট হটবেিং সাইট আগামী সপ্তাম্ব  হ ালা  ম্বি  

  

বসরাবকউজ বিশ্ববিদ্োলয় কোবরয়ার হ াম্বম সাইট  ুলম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হেট ইউথর্ভাথস নটট অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University of New York, 

SUNY) এবং সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদ্যালযয়র (Syracuse University) সাযি এক্টট অংশীদ্াথরত্বর 

হ াষণা ক্যরযের্ যাযে 10-টট র্েুর্ পরীক্ষার সাইট রাজয জযু়ে হেট ইউথর্ভাথস নটট অফ থর্উ 

ইয়ক্ন (State University of New York) ক্যাম্পাসগুথলযে এবং 3 জারু্য়াথরর সপ্তায  সাইরাথক্উজ 

থবশ্বথবদ্যালযয় (Syracuse University) হ ালা  যব৷ প্রক্ল্পটট প্রসাথরে  ওয়ার সাযি আগামী 

সপ্তা গুথলযে আরও ক্যাম্পাযসর সাইট হ ালা  যব।  

  

"থর্উ ইয়ক্নবাসীযদ্র জর্য পরীক্ষা ক্রা স জ ক্রার জর্য আমরা আমাযদ্র পদ্ধথেযে সৃজর্শীল 

 যয় উঠথে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এ র্ SUNY ক্যাম্পাসগুথলযে এবং সাইরাথক্উজ 

থবশ্বথবদ্যালযয় পরীক্ষা ক্রা উপলব্ধ িাক্ায় আমরা হক্াথভড-19-এর থবস্তার সীথমে ক্রার থবষয়টট 

থর্শ্চিে ক্রযে রাজয জযু়ে অযাযেস প্রসাথরে ক্রথে। পরীক্ষা ক্রার্, এক্টট মাস্ক পরুর্, এবং 

আপর্ার টটক্া, থিেীয় হডাজ এবং বুোর গ্র ণ ক্রুর্ যাযে আমরা এই শীেক্ালীর্ বৃশ্চদ্ধর মযযয 

থদ্যয় যাওয়ার সময় থর্যজযক্ এবং আপর্ার সম্প্রদ্ায়যক্ থর্রাপদ্ রা যে পারা যায়।"  

  

SUNY পরীক্ষা ক্রার সাইটগুথল ো়োও সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদ্যালয় ক্যাথরয়ার হডাযম এক্টট 

পরীক্ষার সাইটও  ুলযব৷ এই সাইটটট আগামীক্াল, 4 জারু্য়ারী  ুলযব এবং সক্াল 10-টা হিযক্ 

থবক্াল 3-টা পয নন্ত হ ালা িাক্যব। এই সাইযট, থদ্যর্ 4,000-টট পরীক্ষা ক্রা  যব এবং র্যাশর্াল 

গাডন (National Guard) ক্মীযদ্র সাযি সা াযয প্রদ্ার্ ক্রযব৷  

  

হপ্রাগ্রাযমর থবক্াযশর সাযি শ্চিয়াক্লাযপর সটঠক্ অবস্থার্ এবং ক্াযজর সময় হ াষণা ক্রা  যব। 

এই সপ্তায র হশযষ হ ালা  যব এমর্ SUNY পরীক্ষাক্রযণর সাইটগুথলর মযযয রযয়যে:  

  

• থবং ামটর্ ইউথর্ভাথস নটট ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট ( Binghamton University 

Community Testing Site)  



• SUNY প্ল্যাটসবাগ ন ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট ( SUNY Plattsburgh Community 

Testing Site)  

• SUNY হক্াটনলযান্ড ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট (SUNY Cortland Community 

Testing Site)  

• ইউথর্ভাথস নটট অফ বাযফযলা ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট (University of Buffalo 

Community Testing Site)  

• বাযফযলা হেট ক্যলজ ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট (Buffalo State College 

Community Testing Site)  

• SUNY ওসওযয়যগা ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট (SUNY Oswego Community 

Testing Site)  

• SUNY ওযর্য়ন্টা ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট ( SUNY Oneonta Community Testing 

Site)  

• SUNY আলবাথর্ ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট ( SUNY Albany Community Testing 

Site)  

• SUNY হটাথর্ ব্রুক্ ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট (SUNY Stony Brook Community 

Testing Site)  

• SUNY পারযচজ ক্থমউথর্টট হটথেং সাইট ( SUNY Purchase Community Testing 

Site)  

  

ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্ে কবমের্ার  াাঃ হমবর টট. িাম্বসট িম্বলম্বের্, "আথম থর্উ ইয়ক্ন হেট জযু়ে এই 

অথেথরক্ত পরীক্ষযণর অবস্থার্গুথলর আযয়াজর্ ক্রার জর্য আমাযদ্র SUNY অংশীদ্ারযদ্র 

যর্যবাদ্ জার্াযে চাই৷ পরীক্ষা ক্রার মাযযযম আপর্ার হক্াথভড-19 অবস্থা জার্া এবং আপথর্ 

সংিাথমে  যল প্রযয়াজর্ীয় সেক্নো অবলম্বর্ ক্রা আমাযদ্র সন্তার্যদ্র সু্কযল রা া এবং 

আমাযদ্র সম্প্রদ্ায়গুথলযক্ ক্াজ ক্রাযে িাক্ার জর্য গুরুত্বপূণ ন হযয েু আমরা এই শীেক্ালীর্ 

বৃশ্চদ্ধর মযযয থদ্যয় যাশ্চি।"  

  

সাইরাবকউজ বিশ্ববিদ্োলম্বয়র চোম্বেলর হকন্ট বসম্বভরু  িম্বলম্বের্, "আথম গথব নে হয 

সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদ্যালয় আমাযদ্র দ্রজা  ুযল এবং আমাযদ্র পরীক্ষযণর ক্ষমোগুথল হশয়ার 

ক্যর আমাযদ্র রাজয এবং সম্প্রদ্াযয়র সাযি সমি নর্ এবং অংশীদ্াথর ক্রযে সক্ষম। আথম 

আমাযদ্র জর্ স্বাযস্থযর দ্ল এবং আমাযদ্র পরীক্ষযণর পথরক্াঠাযমাযক্ তেথরযে অবদ্ার্ 

হরয যের্ এমর্ সক্ল বযশ্চক্তযদ্র স্বীকৃ্থে জার্াযে এবং োযদ্র প্রথে আমার কৃ্েজ্ঞো প্রসাথরে 

ক্রযে চাই। োযদ্র ক্াযজর ক্ারযণ, সাইরাথক্উজ থবশ্বথবদ্যালয় আবারও আমাযদ্র বৃ ত্তর 

সম্প্রদ্ায়যক্ সমি নর্ ক্রার জর্য এবং এথগযয় থর্যয় যাওয়ার জর্য প্রস্তুে।"  
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