
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/31/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ওবর্য়ন্টায় িুধিার থেম্বক থ ালা বির্টি র্িুর্ বির্ামূম্বলে রে্াবিড থেবটিং সাইম্বের 
ঠিকার্া থ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
SUNY ওবর্য়ন্টার বেক্ষােীম্বির মম্বধে অসিং ে থকস ের্াক্ত হওয়ার ির অস্থায়ী িরীক্ষাকরণ 

সাইেগুম্বলা সমগ্র কবমউবর্টির জর্ে উনু্মক্ত োকম্বি  
  

বির্টি বির্ামূম্বলে রে্াবিড থেট সাইে িুধিার থ ালা হম্বি  
  

ওম্বয়টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন  রে্াবিড থেবটিং চলম্বে  
  

থেম্বকাম্বর্া সাইম্বে অোিম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্বিি করম্বি 833-NYSTRNG-থি কল করুর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তির্টি র্িুর্ অ্স্থায়ী রয্াতিড টেতটিং সাইমের ঠিকার্া ট াষণা 
কমরমের্ টেগুম া বধুবার সকা  11োয় ওেমসমগা কাউতির ওতর্য়িা তসটিমি ট া া হমব। বুধবামরর 
ির সাইেগুত  বৃহস্পতিবার টেমক শতর্বার সকা  9ো টেমক সন্ধ্যা 6ো িেনন্ত ট া া োকমব। এই 
সাইেগুম া গভর্নর্ট র SUNY ওতর্য়িামি টসায়াে টিম টমািাময়মর্র অ্িংশ তহমসমব ট া া হমে োমি 
একটি COVID-19 ক্লাটার োমক ো টস ামর্ তশক্ষােীমের মমধয তবকতশি হময়মে। রাষ্ট্রীয় িেমক্ষিটি 
আমস ে র্ SUNY চ্যামে র তজম মা াট্রাস ক্লাটারটি টমাকামব া করমি সাহােয করার জর্য সুতর্ 
ওতর্য়িা কযাম্পামস েইু সপ্তামহর জর্য ইর্-িাসনর্ তর্মেনশর্া স্থতগি ট াষণা কমরর্। িরীক্ষার 
সাইেগুম া বামসে টহ ে টকয়ার (Bassett Healthcare)-এর সামে টেৌেভামব িতরচ্াত ি হমব এবিং 
এগুম া কতমউতর্টির সক  সেসযমের জর্য উন্মকু্ত োকমব এবিং 15 তমতর্মের মমধয িরীক্ষার ফ াফ  
প্রোর্ করা হমব, োর ফম  কন্ট্রাক্ট টট্রতসিং প্রমচ্ষ্টা দ্রুি ট্রযাক করার িাশািাতশ টেমকামর্া র্িুর্ 
সিংক্রমণ তর্য়ন্ত্রণ করা োমব। সক  িরীক্ষা তবর্ামূম য করা হমব।  
  
"আমরা ওতর্য়িামি আমামের প্রমচ্ষ্টা চ্াত ময় োতে। টটে ইউতর্ভাতসনটি অ্ব তর্উ ইয়কন  (State 
University of New York, SUNY)-এর চ্যামে র তজম মা াট্রাস সঠিক তসদ্ধান্ত তর্ময়মের্ এবিং েইু 
সপ্তামহর জর্য কযাম্পাস বন্ধ্ রা ার সাহসী তসদ্ধান্ত তর্ময়মের্ এবিং এ র্ টটে আমামের টেতটিং 
SWAT েম র জর্য সাইে স্থাির্ করমে োমি টকমসর এই ক্লাটারটি ওতর্য়িা তসটি ও এর বাইমর 
েতিময় র্া িমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আতম তবশ্বাস কতর কম জগুত  কয় া  তর্র কযার্াতর। 
আতম তবশ্বাস কতর সারা টেমশ আিতর্ ো টে মের্ িা অ্বযাহি োকমব। ে র্ কম জ ট া া হমব, 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-swat-team-suny-oneonta-contain-covid-19-cluster
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/08-2020/8-30-20/oneonta-covid-response.html


 

 

তশক্ষােীরা আবার কযাম্পামস আসমব, আসর্গুম ামি একসামে বসমব, সামাতজকীকরণ করমব ি র্ 
সিংক্রমমণর হার টবমি োমব। হয় কম জ প্রশাসর্মক িামের প্রশাসতর্ক বযবস্থাির্ায় কম ার এবিং 
শৃঙ্খ ািরায়ণ হমি হমব তবিরীমি ভাইরা  ট্রােতমশর্ টরে টবমি োমব এবিং টসমক্ষমে কম জ বন্ধ্ 
কমর েরূবিী তশক্ষা বযবস্থায় টেমি হমব।"  
  
"আমামের কযাম্পাস এবিং কতমউতর্টির টেমকামর্া টকামণ েতিময় িিমি িামর এমর্ টকামর্া ভাইরাস 
োকার কারমণ আমামের িাৎক্ষতণক এবিং প্রময়াজর্ীয় বযবস্থা গ্রহণ করা অ্িযন্ত জরুতর।" িম্বলর্ 
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাস। "আতম গভর্নর কুওমমা, টটে তডিােন মমি অ্ব টহ ে (State 
Department of Health) এবিং আমামের স্থার্ীয় অ্িংশীোরমের COVID তবরুমদ্ধ  িাইময় িামের 
অ্েময অ্ঙ্গীকামরর জর্য ধর্যবাে জার্ামি চ্াই। একসামে এবিং সবার মমধয শঙৃ্খ া ও র্ীতি টমমর্ 
চ্ ার মাধযমম, আমরা সফ ভামব আমামের কতমউতর্টিমক এই ভাইরাস টেমক রক্ষা করব।"  
  
র্িুর্ তির্টি সাইমের ঠিকার্া হম া:  
  
Oneonta Armory  
4 Academy St  
Oneonta, NY 13820  
  
Foothills Performing Arts and Civic Center  
24 Market St  
Oneonta, NY 13820  
  
St. James Church  
305 Main St  
Oneonta, NY 13820  
  
টেতটিং শুধুমাে অ্যািময়িমমমির মাধযমম হমব। অ্যািময়িমমমির জর্য তর্উ ইয়কন বাসীগণ 833-
NYSTRNG-এ ক  করমি িামরর্।  
  
ওবর্য়ন্টা থময়র গোবর হাবজন গ িম্বলর্, "SUNY ওতর্য়িার তশক্ষােীমের মমধয সিংক্রামমণর এই র্িুর্ 
টেউ শর্াক্ত হওয়ার ির ওতর্য়িামি সঠিকভামব িরীক্ষা এবিং কিাক্ট টট্রমসর জর্য দ্রুি িেমক্ষি 
গ্রহমণ আতম গভর্নর কুওমমা এবিং SUNY কিৃন িক্ষমক ধর্যবাে জার্াই। রয্াতিড টেতটিং বযবস্থা 
শুধুমাে আমামের কতমউতর্টির স্বিন্ত্র সেসযমের উমেগ েরূ করার জর্য কাজ করমব র্া বরিং এটি 
আমামেরমক িেয প্রোর্ করমব টে তশক্ষােীমের বাইমরও টকামর্া ধরমর্র সিংক্রমণ হময়মে তক র্া।"  
  
গভর্নর কুওমমা ওময়টার্ন তর্উ ইয়মকন র বাতসন্দামের জাতর্ময় তেময়মের্ টে এই অ্ঞ্চম র আেটি 
জায়গায় চ্ মার্ রয্াতিড টেট চ্া ামর্া হমে। বাতসন্দারা 833-NYSTRNG এ ক  করমি িামরর্ 
অ্যািময়িমমি করার জর্য। গভর্নর 27 আগট িাতরম  একটি টেতটিং SWAT ে  গ র্ কমরমের্ 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-testing-swat-team-and-announces-new-temporary-testing-sites-western-new


 

 

ো ওময়টার্ন তর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চম  COVID-19-এর টকস বৃতদ্ধর টমাকামব া করমব। তিতর্ আেটি 
সাইমের কোও ট াষণা কমরমের্, ো এ ামর্ িাওয়া োমব:  
   
Deleavan-Grider Community Center  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
   
True Bethel Baptist Church  
907 E. Ferry St.  
Buffalo, NY 14211  
   
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
   
Dunkirk Fire Murphy Training Grounds  
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
   
SUNY ECC North  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
   
Union Fire Company  
1845 Union Road  
West Seneca, NY 14224  
   
John A. Duke Senior Center  
1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
   
YWCA of the Niagara Frontier  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
  
  

###  
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