
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/4/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

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

হ ালার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

অবেবরক্ত পরীক্ষার সাইট জার্ুয়াবর 10 এর সপ্তাম্ব   ুলম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল হ াষণা ক্ররর্ 10-টি হেি ইউথর্ভাথস নটি অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University 

of New York, SUNY) ক্যাম্পাস-থভথিক্ হক্াথভড-19 পরীক্ষার সাইি জার্ুয়াথর 6 এ খুলরে েরল 

হ াষণা ক্রররের্। অথিথরক্তভারে, গভর্ নর হ াষণা ক্রর হে থিিীয় পে নারয়র সাইিগুথল জার্ুয়াথর 

10 এর সপ্তার  হখালা  রে েরল থির ক্রা আরে  

  

"আমরা েখর্ শীিক্ালীর্ েদৃ্ধির সম্মুখীর্  রয় চরলথে, এটি অপথর াে ন হে আমরা থর্উ 

ইয়ক্নোসীরের জর্য আররা পরীক্ষার অযাক্রসস প্রোর্ ক্থর ভাইরারসর থেস্তার সীথমি ক্ররি 

সা ােয ক্রার জর্য," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই সপ্তার র হশরষর মরযয 10-টি সাইি হখালার 

সারি,এেং পররর সপ্তার র মরযয আররা সাইি হখালার সারি, আমরা আমারের সংিার্গুথল 

হেখারর্ হসগুথল প্ররয়াজর্ হসখারর্ হক্ন্দ্রীভূি ক্রার জর্য দ্রুি আমারের ক্ষমিা োথিরয় িুলথে। 

েথেও পরীক্ষা ক্রা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন, আমারের এও থর্দ্ধিি ক্ররি  রে হে আমরা আমারের 

ক্ারে উপলব্ধ সক্ল সরঞ্জরমর প্রথি আমারের র্জর হক্ন্দ্রীভূি ক্থর, েুোর থর্ই, এেং এক্টি 

মাস্ক পথর।"  

  

ে ৃস্পথিোর, জার্ুয়াথর 6 হিরক্ শুরু ক্রর, থর্ম্নথলথখি সাইিগুথল খুলরে এেং অযাপরয়ন্টরমন্ট-

থভথিক্ এেং ওয়াক্-ইর্ হক্াথভড-19 পরীক্ষা প্রোর্ ক্ররে হসামোর হিরক্ শুক্রোর, সক্াল 8:30 

হিরক্ থেরক্ল 4:00 পে নন্ত;  

  

SUNY ওসওম্বয়ম্বগা কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Oswego Community Testing Site)  

মারারর্া ক্যাম্পাস হসন্টার (Marano Campus Center), সুযি B2, 7060 NY-104  

অসওরয়রগা, NY 13126  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 6, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

বিিং ািটর্ ইউবর্ভাবস নটট কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (Binghamton University 

Community Testing Site)  

থেং যামির্ ইউথর্ভাথস নটি ফাউরেশর্ থেদ্ধডং  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384441&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489707649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=40lmFFjC3NEgdk0LK3ZW6sLrpE4Zjk6fOOSOGsUSTn4%3D&reserved=0


10 গযারর্ি ড্রাইভ  

Johnson City, NY 13790  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

SUNY প্ল্োটসিাগ ন কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Plattsburgh Community Testing 

Site)  

অযাথডরর্ডযাক্  ল  

51 সযার্ের্ ন অযাথভথর্উ  

প্ল্যািসোগ ন, NY 12901  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

SUNY হকাটনলোন্ড কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Cortland Community Testing Site)  

1096 লযাঙ্কলার ড্রাইভ  

হক্ািনলযাে, NY 13045  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

িাম্বেম্বলা বিশ্ববিদোলয় কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (University at Buffalo Community 

Testing Site)  

হসন্টার ফর িুমররা থেদ্ধডং  

থিন্ট হরাড  

োরফরলা, NY 14226  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

িাম্বেম্বলা হেট কম্বলজ কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (Buffalo State College Community 

Testing Site)  

অযালাথম্ন হসন্টার (Olympic Center)  

667 গ্র্যান্ট থিি  

োরফরলা, NY 14213  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

SUNY ওম্বর্য়ন্টা কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Oneonta Community Testing Site)  

এমারজনদ্ধি সাথভনরসস থেদ্ধডং, হেইথর্ং রুম 26  

এস. ওরয়ে ড্রাইভ  

অরর্ওণ্টা, NY 13820  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384136&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489707649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y%2F8VZOGgJn14H4gsg6lw2rPBcR24Yjj%2B8BQXANe8jKI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384532&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489717605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nzrfreEPuFmpDjAPR1iYwgNLQHoOfzy133kZUDpncG4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384496&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489717605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2NBj5WJy56k44NkmOyOOhSDhHHDskkVDLxM3XEjd18o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384256&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489727561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9WOGjpDKCVHxSjNv2IZnO5MxDz715faGUWzvY0SKiRU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384301&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489727561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6wUzkR7iiVq3rAu%2FSlliR2xrbLHn4iB14bqdJ6InRqY%3D&reserved=0


অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

SUNY আলিাবর্ কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Albany Community Testing Site)  

হক্ারলাথর্য়াল ডাইথর্ং  ল (Colonial Dining Hall)  

1400 ওয়াথশংির্ অযাথভথর্উ  

আলরেথর্, NY 12222  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

SUNY হটাবর্ ব্রুক কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Stony Brook Community Testing 

Site)  

1500 হডরভলপরমন্ট ড্রাইভ  

হটাথর্ ব্রুক্, NY 11794  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

SUNY পারম্বচজ কবিউবর্টট হটবেিং সাইট (SUNY Purchase Community Testing Site)  

েয পারফথম নং আিন হসন্টার  

735 অযাোরসর্ থ ল হরাড  

পাররচজ, NY 10577  

শুরু  রে জার্ুয়াথর 7, ক্ারজর সময়: সক্াল 8:30 - থেরক্ল 4:00  

অযাপরয়ন্টরমন্টগুথল এখারর্ থর্য নারর্ ক্রা হেরি পারর।  

  

প্রথিটি সাইি প্রথি থের্ আর্ুমাথর্ক্ 225-টি অযাপরয়ন্টরমন্ট এেং 50-টি ওয়াক্-ইরর্র ক্ষমিা 

েজায় রাখরে।  

  

এই অংশীোথররত্বর থিিীয় েফার অংশ থ রসরে, অথিথরক্ত SUNY ক্যাম্পাস-থভথিক্ পরীক্ষার 

সাইি প্রথিষ্ঠা ক্রা  রে। এই সাইিগুথলর মরযয িাক্রে:  

  

• SUNY হজরর্থসও ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY থর্উ পাল্টজ ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY পিসডযাম ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY হেরডাথর্য়া ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY ব্রক্রপািন ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• ফাথম নংরডল হেি ক্রলজ ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• মথরসথভল হেি ক্রলজ ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY ক্যান্টর্ ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY ক্ব্লথস্কল ক্থমউথর্টি হিথেং সাইি  

• SUNY পথলরিক্থর্ক্ ইিটিউি  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6352070&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489737520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vS8RY3M7KE%2Bm66%2BGegZ2ZOkvstSl9NdyDzYjchGDy%2Bs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384217&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489737520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=10Ce6A419%2FZLlXef92ilGxgD2sIHM9SjfL5zboxxuYw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384188&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489737520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cn6PZztHN7tHH2UN%2FDxabvgE7Uew1mko9MQZ3kgBFpk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.squarespacescheduling.com%2Fschedule.php%3Fowner%3D24841628%26calendarID%3D6384391&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e6ee5f647884f608fb608d9cfda772f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769359489747474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Su0MKoAg%2FiXB6k12sr4ycYAZSheJh%2F2jmMoxBJKCJVQ%3D&reserved=0


এই প্রসাররণ অন্তভুনক্ত সাইিগুথলর হখালার িাথরখ এেং পথরচালর্ার সময় আগামী থের্গুথলরি 

উপলব্ধ ক্রা  রে।  

  

SUNY-থভথিক্ পরীক্ষার সাইিগুথল োিাও, সাইরাথক্উজ থেশ্বথেেযালয় ক্যাথরয়ার হডারম এক্টি 

পরীক্ষার সাইিও খুরলরে৷ এই সাইিটি এখর্ হখালা এেং এটি রথেোর হিরক্ শুক্রোর সক্াল 10-

িা হিরক্ েপুুর 3-হি পে নন্ত ক্াজ ক্ররে। এই সাইিটিরি থেরর্ 4,000-টি পরীক্ষা ক্রা  রে এেং 

র্যাশর্াল গাডন (National Guard) ক্মী সংক্রান্ত সা ােয প্রোর্ ক্ররে৷  

  

###  
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