
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা টেবটিং ট াযাে টিম এিিং  াম্প্রবিক  মম্বয COVID-19 টকম্ব র িৃবির মুম্বে পবিম 
বর্উ ইযম্বকন  র্িুর্ অস্থায়ী পর়ীক্ষা টকন্দ্র ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
গিকাল টম টেম্বক প্রেমিাম্বরর মি পবিম বর্উ ইযম্বকন  100টিরও টিবে র্িুর্ টকম্ব র বরম্বপােন  করা 

হম্বযম্বে  
  

15 বমবর্ম্বের মম্বযে ফলাফল  হ বির্ামূম্বলে র  ্ যাবপড টেবটিং  াইে েুলম্বি দল  
  

 েবর্িার  ারা অঞ্চল জমু্ব়ে আেটি অস্থায়ী পর়ীক্ষা  াইে টোলা হম্বি  
  

একটি অেপযন্টম্বমম্বন্টর  ময ূচ়ী বর্যনারণ করম্বি 833-NYSTRNG এ কল করুর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মকন  একটি টেশ্চটিং ট ায়াে দল টমাতাময়র্ কমরমের্ 
যা উক্ত অ্ঞ্চমলর COVID-19 টক  বশৃ্চির টমাকামবলা করমব। দলটি কামলইডা টেলথ, ইশ্চর কাউশ্চি 
টমশ্চডমকল ট িার (Erie County Medical Center, ECMC) এবিং কযাথশ্চলক টেলমথর  ামথ 
টযৌথভামব এই অ্ঞ্চল জমু়ে শ্চবর্ামূমলয র  ্ যাশ্চপড টেশ্চটিং  াইে খুলমব। 29 আগট শশ্চর্বার আেটি 
র্তুর্ পরীক্ষা টকন্দ্র টখালা েমব।  
  
শশ্চর্বার টথমক বুধবার  কাল 9ো টথমক  ন্ধ্যা 6ো পযনন্ত  াইে টখালা থাকমব।  কল বাশ্চ ন্দা 
833-NYSTRNG (697-8764) এ কল কমর পরীক্ষা এবিং অ্যাপময়িমমি পাওয়ার জর্য 
টযাগয। শ্চর্উ ইয়কন  টটে এই প্রমেষ্টামক  মথনর্ করার জর্য 50টি র  ্ যাশ্চপড টেশ্চটিং টমশ্চশর্ 
টমাতাময়র্ করমব এবিং প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী আমরা টমাতাময়র্ করমব।  কল পরীক্ষা শ্চবর্ামূমলয এবিং 
ফলাফল ভাইরা  েশ্চ়েময় প়ো পযনমবক্ষণ এবিং শ্চর্য়ন্ত্রণ করার জর্য পশ্চরোশ্চলত কিযাক্ট টেশ্চ িং 
প্রমেষ্টামক  মথনর্ করমব।  
  
"পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মকন , আমামদর একটি  তকন তা উমতাশ্চলত পতাকা আমে এবিং আমরা আজমক ট োমক 
আমরকেু উঁেুমত উ়োমত যাশ্চি। গতকাল এই অ্ঞ্চমল  িংক্রমমণর োর শ্চেল 2 শতািংশ, যা টকার্ 
 ুখবর র্য়।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরা স্বাস্থ্য শ্চবভাগ টথমক একটি ট ায়াে দল টমাতাময়র্ 
করমত যাশ্চি যারা অ্যাবে টেশ্চটিং টমশ্চশর্ বযবোর কমর এই অ্ঞ্চমলর আেটি জায়গায় অ্শ্চতশ্চরক্ত 
পরীক্ষা পশ্চরোলর্া করমত যামি, যা আক্ষশ্চরক অ্মথন এক ঘণ্টার মমধয একই শ্চদমর্র ফলাফল প্রদার্ 
কমর। আমরা ওময়টার্ন শ্চর্উ ইয়মকন র উপর মমর্ামযাগ শ্চদশ্চি এবিং আমরা এর উপর মমর্ামযাগ প্রদার্ 



 

 

োশ্চলময় যামবা। এই প্রমেষ্টায় তামদর  াোমযযর জর্য আমামদর  েমযাগী কামলইডা টেলথ, ইশ্চর কাউশ্চি 
টমশ্চডমকল ট িার এবিং কযাথশ্চলক টেলথমক ধর্যবাদ।"  
  
আেটি র্তুর্ পরীক্ষা  াইমের একটি তাশ্চলকা শ্চর্মে পাওয়া যামব:  
  
টডবলভার্-গ্রাইডার কবমউবর্টি ট ন্টার  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
টু্র টিম্বেল িোবিট চাচন   
907 E. Ferry St.  
Buffalo, NY 14211  
  
র্েনওম্বযট িাম্বফম্বলা কবমউবর্টি ট ন্টার  
155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
  
ডার্কাকন  ফাযার মাবফন  টট্রবর্িং গ্রাউন্ড   
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
  
SUNY ECC র্েন  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
  
বভবজলোন্ট ফাযার হল  
666 Main St.  
West Nyack, NY 14224  
  
জর্ এ. বডউক ব বর্যর ট ন্টার  
1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
  
YWCA অফ র্াযাগ্রা ফ্রবন্টযার  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
  
ওময়টার্ন শ্চর্উ ইয়মকন র ইশ্চতবােক COVID-19 পরীক্ষার োর োর্া র্য় শ্চদর্ ধমর 1 শতািংমশর টবশ্চশ 
েময়মে। এই অ্ঞ্চমলর দদর্শ্চন্দর্ গ়ে র্তুর্ টকম র  িংখযা এখর্ প্রশ্চতশ্চদর্ 70টি টক , যা জমুর্র 



 

 

মাঝামাশ্চঝ টথমক  মবনাচ্চ। এটি শ্চকেু অ্িংমশ গুি গুি আকামর ে়োমি যার মমধয রময়মে শমোাকুয়া 
কাউশ্চির একটি খাদয প্রশ্চক্রয়াকরণ কারখার্া যা এখর্ পযনন্ত 53টিমকম র  ামথ জশ্চ়েত, শ্চকন্তু 
এো়োও কশ্চমউশ্চর্টি  িংক্রমমণরও প্রমাণ আমে যা এই পরীক্ষা প্রমেষ্টা শর্াক্ত এবিং শ্চর্য়ন্ত্রণ করমত 
 াোযয করার জর্য শ্চডজাইর্ করা েময়মে।  
  
কাম্বলইডা টহলম্বের টপ্রব ম্বডন্ট এিিং প্রযার্ বর্িনাহ়ী কমনকিন া টজাবড টলাবমও িম্বলম্বের্, "এটি 
 েমযাশ্চগতার এবিং প্রময়াজমর্  ম্প্রদায়মক  াোযয করার জর্য এক ামথ কাজ করার একটি মোর্ 
উদােরণ। এই  প্তাোমন্ত এখামর্ দ্রুত পরীক্ষা আর্ার জর্য গভর্নমরর টর্তৃত্ব এবিং উমদযাগ জর্স্বামস্থ্যর 
দশৃ্চষ্টমকাণ টথমক গুরুত্বপূণন। পশ্চিম শ্চর্উ ইয়কন  জমু়ে পশ্চজটিভ COVID-19 টক  বৃশ্চির  ামথ  ামথ, 
স্বাস্থ্য বযবস্থ্ায় থাকার কারমণ এো আমামদর দাশ্চয়ত্ব - আমামদর  রকার এবিং  ম্প্রদায়মক - 
একশ্চিত েময় একটি  মাধার্ খুঁমজ টপমত  াোযয করা।  শ্চিশ্চলতভামব, আমামদর  বাইমক পরীক্ষা 
 ম্প্র ারণ এবিং কশ্চমউশ্চর্টিমত যামদর পরীক্ষা করা প্রময়াজর্ বা যারা পরীক্ষা করামত োর্ তামদর 
পরীক্ষা প্রাপযতা শ্চর্শ্চিত করার জর্য যথা াধয টেষ্টা োশ্চলময় টযমত েমব।"  
  
েমা  টজ. কুযাম্বরাম্বচ, জবুর্যর, বপএইচবড, টপ্রব ম্বডন্ট এিিং ব ইও, ইবর কাউবন্ট টমবডম্বকল ট ন্টার 
িম্বলর্, "ECMC গভর্নর কুওমমার টর্তৃত্ব এবিং পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মকন র বাশ্চ ন্দা এবিং আমামদর প্রথম 
 াশ্চরর কমীমদর স্বাস্থ্য এবিং শ্চর্রাপতার প্রশ্চত অ্ঙ্গীকামরর ভূয় ী প্রশিং া কমরমে। আমামদর শ্চর্মবশ্চদত 
এবিং অ্শ্চভজ্ঞ তত্ত্বাবধায়করা রামের দ্রুত পরীক্ষা  াইে  শ্চক্রয়করণ  মথনর্ করমত প্রস্তুত, যা 
আমামদর COVID-19 ভাইরাম র শ্চবস্তার  ম্পমকন  মলূযবার্ তথয প্রদার্ করমব। কামলইডা টেলথ এবিং 
অ্র্যার্য স্বাস্থ্যম বা প্রদার্কারীমদর  ামথ, আমরা আমামদর  ের্াগশ্চরকমদর অ্র্ুমরাধ করশ্চে আমামদর 
পশ্চরবার, বনু্ধ্ এবিং প্রশ্চতমবশীমদর রক্ষা করার জর্য মাস্ক পরা,  ামাশ্চজক দরূত্ব বজার রাখা এবিং 
োমতর পশ্চরিন্নতার মত গুরুত্বপূণন  তকন তা অ্বলম্বর্ করমত।"  
 
কোেবলক টহলে এর টপ্রব ম্বডন্ট এিিং প্রযার্ বর্িনাহ়ী কমনকিন া মাকন   াবলভার্ িম্বলর্, "শ্চর্উ 
ইয়মকন র কাযনকরভামব পরীক্ষা এবিং কিাক্ট টেশ্চ িং ক্ষমতা রাে এবিং তার ো পাতালগুমলার মমধয 
ঘশ্চর্ষ্ঠ  েমযাশ্চগতার উপর শ্চর্ভন র কমর, এবিং পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মকন র পশ্চজটিভ COVID-19 পরীক্ষার 
োর টমাকামবলা করার এই  াম্প্রশ্চতক প্রমেষ্টায় গভর্নর কুওমমার  ামথ অ্িংশীদার েমত টপমর আমরা 
গশ্চবনত। আমরা টবশ্চশ জায়গায় শ্চবর্ামূমলয দ্রুত COVID পরীক্ষা প্রদার্ করমত আমরা এক ামথ 
আমামদর টযৌথ  ম্পদ বযবোর করব যামত আমরা এই অ্ঞ্চমলর শ্চবস্তার ধীর করা অ্বযােত রাখমত 
পাশ্চর এবিং জীবর্ বাঁোমত পাশ্চর।"  
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