
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সম্প্রবি হকাবভড-19 আক্রাম্বের সংখ্ো িৃদ্ধি পাওয়ার এই সমম্বয় বর্উ ইয়কন িোপী 

গভর্ নর হ াকম্বলর 6টি র্িুর্ হেি পরীক্ষার সাইি চালুর হ াষণা  

  

সাইিগুম্বলা মঙ্গলিার, 4 জার্ুয়াবর হিম্বক চাল ু ম্বি - অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট হর্য়া যাম্বি এখ্াম্বর্  

  

এটি হেিিোপী 13টি র্িুর্ হকাবভড-19 পরীক্ষার সাইি চাল ু ওয়া সম্পম্বকন গভর্ নম্বরর 

িুধিাম্বরর হ াষণার সম্বঙ্গ হযাগ  ম্বে যা এখ্াম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ সম্প্রথি হক্াথভড-19 আক্রান্তের সংখ্যা বদৃ্ধি পাওয়া হ াক্ান্তবলা 

ক্রন্তি র্িুর্ 6টি হেি পরীক্ষার সাইি চালুর হ াষণা থিন্তয়ন্তের্। এসব সাইন্তির লক্ষয  ন্তলা 

ক্যাথপিাল, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স,  াডসর্ ভযাথল ও ওন্তয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন 

অঞ্চলবযাপী হেসব এলাক্ায় উচ্চির প্রন্তয়াজর্ রন্তয়ন্তে হসখ্ান্তর্ পরীক্ষার জর্য বাড়থি অপশর্ 

প্রিার্ ক্রা।  

   

"আ রা র্িুর্ বেরটি শদ্ধিশালীভান্তব শুরু ক্রন্তি চাই এবং আ ান্তির ক্ান্তে িাক্া প্রথিটি 

 াথিয়ার বযব ার ক্রন্তি চাই," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "হেিবযাপী পরীক্ষার সাইিগুন্তলা চাল ু

ক্রার  াধ্যন্ত , আ রা থর্উ ইয়ক্নবাসীন্তির জর্য পরীক্ষা ক্রান্তর্া আন্তরা হবথশ অযান্তেসন্তোগয ও 

সুথবধ্াজর্ক্  ওয়ার থবষয়টি থর্দ্ধিি ক্রন্তবা। হক্ািায় আন্তরা হবথশ সা ি নয এবং বাড়থি সাইন্তির 

প্রন্তয়াজর্ রন্তয়ন্তে িা  ূলযায়র্ ক্ন্তর, আ রা হেন্তির প্রথিটি হক্াণায় পরীক্ষা ক্রান্তর্ার লভযিা 

সম্প্রসারণ ক্রা অবযা ি রাখ্ন্তবা। আথ  প্রন্তিযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীন্তক্ িান্তির থর্ক্িস্থ হক্ান্তর্া 

সাইন্তির সুথবধ্া ক্ান্তজ লাগান্তর্ার জর্য উৎসাথ ি ক্রথে।"  

   

বিন ান্তর্ সব জায়গায় সাইিগুন্তলা সচল ক্রা  ন্তে হেগুন্তলা 4 জার্ুয়াথর, 2022 িাথরখ্ হিন্তক্ খ্ুন্তল 

হিয়া  ন্তব। চাল ু ওয়ার পর হিন্তক্ সব সাইন্তি রয্াথপড অযাথিন্তজর্ পরীক্ষার বযবস্থা িাক্ন্তব। থর্উ 

ইয়ক্নবাসীন্তিরন্তক্ এখ্ার্ হিন্তক্ অযাপন্তয়িন্ত ি হর্য়ার জর্য হজারান্তলাভান্তব উৎসাথ ি ক্রা 

 ন্তে। অযাপন্তয়িন্ত ন্তির পন্তর পরীক্ষার িলািল ইন্ত ইল বা হিেি হ ন্তসন্তজর  াধ্যন্ত  পাঠান্তর্া 

 য়। সরাসথর উপথস্থি  ন্তয় অযাপন্তয়িন্ত ি হর্য়ার বযবস্থাও িাক্ন্তব।  

  

ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. মোবর টি. িোম্বসি িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ন্তলর হর্িৃন্তের অধ্ীন্তর্ 

আ রা হেিবযাপী দ্রুি, অযান্তেসন্তোগয পরীক্ষার অযান্তেস সম্প্রসারন্তণর গুরুেপূণ ন ক্াজ 

অবযা ি হরন্তখ্থে। ওন্তয়ল হ লি (WellHealth)-এর সন্তঙ্গ অংশীিাথরন্তের  াধ্যন্ত  এই েয়টি র্িুর্ 

সাইি থর্উ ইয়ক্নবাসীন্তির জর্য আন্তরা দ্রুি পরীক্ষার বযবস্থা থর্ন্তয় আসন্তব। শীিক্ালীর্ সংক্র ণ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gogettested.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729632976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OcexbuYH3UnS6y1Ymu%2BMHzlF8iOKhY7YwlOPT0hMses%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Ficymi-governor-hochul-announces-13-new-state-testing-sites-across-new-york-amid-recent-surge&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729642933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ect4sc4WaRAk%2BRIm7AQYsfn%2FCZ%2FklElHFWXXxQ4bn8U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gogettested.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729642933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dUPZBL9Hhc4PCXi%2B8sr0Sz2EhaUQEs7%2BWTXMwCDGvHU%3D&reserved=0


বদৃ্ধির সন্তঙ্গ আ ান্তির লড়াই চাথলন্তয় োওয়া এবং আ ান্তির ক্থ উথর্টিগুন্তলান্তক্ ভাইরান্তসর 

থবস্তার হিন্তক্ থর্রাপি রাখ্ার জর্য ক্াজ ক্ন্তর োওয়ার এই স ন্তয় রয্াথপড হিথেং আ ান্তির 

িুলথক্ন্তির এক্টি অথি গুরুেপূণ ন িুল থ ন্তসন্তব রন্তয় হগন্তে - এবং আথ  থর্উ ইয়ক্নবাসীন্তিরন্তক্ 

এসব র্িুর্ সাইি ক্ান্তজ লাগান্তর্ার জর্য উৎসাথ ি ক্রথে।"  

  

বসম্বর্ম্বির সংখ্োগবরষ্ঠ অংম্বের হর্িা অোদ্ধিয়া স্িুয়ািন-কাদ্ধজন্স িম্বলর্, " াউি ভার্ নন্তর্র 

হেস বযাথিে চান্তচনর পরীক্ষার সাইিগুন্তলা স  হক্াথভড পরীক্ষার সাইিগুন্তলা সম্প্রসারন্তণর জর্য 

িার অঙ্গীক্ারবিিার জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্লন্তক্ ধ্র্যবাি জার্ান্তি চাই। এখ্ান্তর্ 

ওন্তয়েন্তচোন্তর এবং থর্উ ইয়ক্ন বযাপী বাড়থি সাইিগুন্তলা হোগ ক্রা থসন্তর্ন্তির জর্য এক্টি শীষ ন 

অোথধ্ক্ার। আথ  জাথর্ গি ক্ন্তয়ক্ সপ্তা  ধ্ন্তর আ ান্তির অদ্ধজনি সবিুকু্ অেগথি থপথেন্তয় 

পন্তড়ন্তে বন্তল  ন্তর্  ন্তয়ন্তে। আ রা েুটির থির্গুন্তলান্তি পুন্তরাপুথর খ্ুন্তল থিন্তি পারার আশা 

ক্ন্তরথেলা , থক্ন্তু আ ান্তির জর্য হক্াথভন্তডর পথরক্ল্পর্া অর্যরক্  থেল। থক্ন্তু এটি 2020 সান্তলর 

 াচন  ান্তসর পুর্রাবথৃি র্য়। আ ান্তির ক্ান্তে এখ্র্ এই ভাইরান্তসর থবরুন্তি লড়াই ক্রার এবং 

  া ারীর  ার্থবক্ ও অি ননর্থিক্ প্রভাব সীথ ি ক্ন্তর আর্ার জর্য শদ্ধিশালী  াথিয়ার রন্তয়ন্তে। 

এই সংক্ন্তির এই সাম্প্রথিক্ পে নায় অথিক্র  ক্রার জর্য আ ান্তির প্রন্তিযন্তক্র টিক্া ে ণ ক্রা, 

বুোর হডাজ ে ণ ক্রা,  াস্ক পথরধ্ার্ ক্রা এবং পরীক্ষা ক্রান্তর্া প্রন্তয়াজর্।"  

  

ওম্বয়ল হ লি-এর প্রবিষ্ঠািা অংেীদারম্বদর একজর্, ওম্বয়ল হ লি-এর CEO ও হমবডম্বকল 

বডম্বরক্টর ড. আব্দলু-আ াদ  াই, MD িম্বলর্, "আ ান্তির থ শর্  ন্তলা েি হবথশ সংখ্যক্ 

হলাক্জর্ন্তক্ সম্ভব হক্াথভড-19 পরীক্ষা ক্রান্তর্ার স জ, অযান্তেসন্তোগয সাইিগুন্তলা খ্ুুঁন্তজ হপন্তি 

সা ােয ক্রা এবং দ্রুি, থর্ভুনল িলািল হপ ৌঁন্তে হিয়া। হক্াথভড-19   া ারী অবযা ি িাক্ার এই 

স ন্তয়, হেি বযাপী থবথভন্ন অবস্থান্তর্ থর্উ ইয়ন্তক্নর ক্থ উথর্টিগুন্তলান্তি েয়টি র্িুর্ পরীক্ষার 

সাইি থর্ন্তয় আসার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেি এবং স্বাস্থয থবভান্তগর (Department of Health) সন্তঙ্গ 

এই অংশীিাথরন্তের  াধ্যন্ত  ক্াজ ক্রন্তি হপন্তর আ রা গথব নি, হে র্িা আ রা ইন্তিা ন্তধ্যই 

আন্তরা অন্তর্ক্ হেন্তির সন্তঙ্গ ক্ন্তরথে। থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োন্তি পরীক্ষা ক্রান্তর্ার জর্য আন্তরা হবথশ 

অযান্তেস পায় িা থর্দ্ধিি ক্রন্তি িার হর্িৃন্তের জর্য আ রা গভর্ নর হ াক্লন্তক্ ধ্র্যবাি জার্াই - 

ো ক্থ উথর্টিগুন্তলান্তক্ থর্রাপি িাক্ন্তি ও হখ্ালা িাক্ন্তি সা ােয ক্রন্তব।"  

  

অর্ুে  ক্ন্তর লক্ষ ক্রুর্ হে 4 জার্ুয়ারী, 2022 িাথরন্তখ্ সক্ল সাইন্তির ক্ ন ণ্টা িপুুর 12িা হিন্তক্ 

সন্ধ্যা 6িা  ন্তব, োর বযথিক্র   ন্তলা রাজধ্ার্ী অঞ্চন্তলর সাইিগুন্তলা হেগুন্তলা সন্ধ্যা 7িা পে নে 

হখ্ালা িাক্ন্তব। 4 জার্ুয়ারীর পর হিন্তক্ সাইিগুন্তলা থর্য়থ ি ক্ ন ণ্টার স ন্তয় হখ্ালা িাক্ন্তব। 

অঞ্চল অর্ুোয়ী পরীক্ষার সাইিগুন্তলার এক্টি িাথলক্া ও পথরচালর্ার স য়সূথচ থর্ন্তচ হিয়া 

 ন্তয়ন্তে:  

   

রাজধার্ী অঞ্চল  

Crossgates Mall (প্রাির্ Ruby Tuesday হক্ন্দ্র)  

1 Crossgates Mall Road  

Albany, NY 12203   

ক্ান্তজর স য়: হসা বার - শথর্বার: সক্াল 9-িা - সন্ধ্যা 7-িা  

  



হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

CNY Regional Market F Shed  

2100 Park Street  

Syracuse, NY 13208   

ক্ান্তজর স য়: হসা বার - শথর্বার: সক্াল 8-িা - সন্ধ্যা 6-িা  

  

বিঙ্গার হলকস  

YMCA Carlson MetroCenter  

444 E Main Street  

Rochester, NY 14604  

ক্ান্তজর স য়: হসা বার - শথর্বার: সক্াল 8-িা - সন্ধ্যা 6-িা  

  

 াডসর্ ভোবল  

Grace Baptist Church  

52 S 6th Avenue  

Mount Vernon, NY 10550    

ক্ান্তজর স য়: হসা বার - শথর্বার: সক্াল 9-িা - সন্ধ্যা 6-িা  

  

Patriot Hills Golf Club  

19 Club House Lane  

Stony Point, NY 10980  

ক্ান্তজর স য়: হসা বার - শথর্বার: সক্াল 8-িা - সন্ধ্যা 6-িা  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

Northwest Buffalo Community Center  

155 Lawn Avenue  

Buffalo, NY 14207  

ক্ান্তজর স য়: হসা বার - শথর্বার: সক্াল 8-িা - সন্ধ্যা 6-িা  

  

হেিবযাপী আন্তরা বাড়থি সাইি চালরু জর্যও পথরক্ল্পর্া ক্রা  ন্তে, এবং শীঘ্রই এসব সাইি 

সম্পন্তক্ন হ াষণা প্রিার্ ক্রা  ন্তব। থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এখ্ান্তর্ িান্তির থর্ক্িস্থ সাইিগুন্তলা খ্ুুঁন্তজ 

থর্ন্তি পারন্তবর্।  

  

ওন্তয়ল হ লি সম্পন্তক্ন:  

  

ওন্তয়ল হ লি পরীক্ষার চাথ িার সান্তি সঙ্গথি হরন্তখ্ দ্রুি থবিরণন্তোগয এবং সম্পূণ নরূন্তপ  যান্ডস-

অি অথভজ্ঞিা, হক্াথভড হক্স বযবস্থাপর্া, ও থচথক্ৎসা থর্ন্তয় 'থবন্তশষ হক্াথভড হসবা' প্রিার্ ক্ন্তর 

িান্তক্। স জ, হস্কলন্তোগয স াধ্ার্ হপ ৌঁন্তে হিয়ার জর্য শদ্ধিশালী প্রেুদ্ধি ক্ান্তজ লাগান্তর্ার  াধ্যন্ত  

ওন্তয়ল হ লি অবযা িভান্তব র্িুর্ পরীক্ষা ও থচথক্ৎসার সক্ষ িান্তক্ চাথলি ক্ন্তর। হক্াথভড-19 

  া ারীর প্রথি সাড়া থিন্তি থগন্তয়, ওন্তয়ল হ লি অর্র্য প্রন্তিাক্ল প্রথিষ্ঠা ক্ন্তরন্তে এবং আ ান্তির 

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%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729652890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7lp5cYRgwNKmjeRq4cjlcGjDwFqo5fs7lunJHu0mcTQ%3D&reserved=0


হরাগীন্তির জর্য এক্গুে স থিি হ থডন্তক্ল ও সুরক্ষা পিন্তক্ষপ হপ ৌঁন্তে থিন্তয়ন্তে। এখ্র্ পে নে, 

ওন্তয়ল হ লি প্রথিথির্  াজার  াজার পরীক্ষা চাথলন্তয় োওয়ার সক্ষ িা থর্ন্তয় েুিরাষ্ট্রবযাপী 1.1 

থ থলয়ন্তর্রও হবথশ হক্াথভড-19 পরীক্ষা সম্পন্ন ক্ন্তরন্তে। ওন্তয়ল হ লি হিোস, সাউি ক্যান্তরাথলর্া, 

হর্ভািা, হরাড আইলযান্ড, ওয়াথশংির্, থর্উ জাথস ন, অযাথরন্তজার্া, র্ি ন ক্যান্তরাথলর্া, ক্যার্সান্তসর 

বাথসন্দান্তির হসবা থিন্তয়ন্তে, এবং এখ্র্, থর্উ ইয়ন্তক্নর বাথসন্দান্তির হসবা থিন্তে, এবং উির 

আন্ত থরক্া বযাপী পরীক্ষার বযবস্থা সম্প্রসারণ ক্রন্তে।  

  

###  
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