অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/1/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের ওবর্ওন্টা এিং পবিম বর্উ ইয়ম্বকন বির্ামূম্বলে COVID-19 পরীক্ষার
প্রাপেতার কথা স্মরণ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্

SUNY ওবর্ওন্টায় বেক্ষাথীম্বের মম্বযে অসংখ্ে ককস আবিষ্কাম্বরর পর সমগ্র সম্প্রোম্বয়র জর্ে অস্থায়ী পরীক্ষা
সাইট কখ্ালা হম্বয়ম্বে
আগামীকাল বতর্টি বি র ্যাবপড কটস্ট সাইট খ্ুলম্বি
পবিম বর্উ ইয়ম্বকনর িাবসন্দাম্বের মম্বর্ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্ কয এই অঞ্চম্বলর আটটি সাইম্বট চলমার্ বির্ামূম্বলে র
্যাবপড কটবস্টং পাওয়া যাম্বি
কয ককার্ সাইম্বট অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করম্বত 833-NYSTRNG র্েম্বর কল করুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের ওনর্ওন্টা এবং পনিম নর্উ ইয়মর্ন নবর্ামূমযয COVID-19
পরীক্ষার প্রাপযতার র্থা স্মরণ র্নরময় নেময়মের্। আগামীর্ায সর্ায 11 টায় ওটমসমগা র্াউনন্টর ওনর্ওন্টা
শহমর নতর্টি র্তু র্ অ্স্থায়ী র ্যানপড টটনটং সাইট ট াযা হমব। আগামীর্ামযর পর সাইটগুমযা বৃহস্পনতবার
টথমর্ শনর্বার সর্ায 9 টা টথমর্ সন্ধ্যা 6টা পযনন্ত ট াযা থার্মব। এই সাইটগুমযা গভর্নমরর টটট ইউনর্ভানসনটি
অ্ফ নর্উ ইয়র্ন (SUNY) ওনর্ওন্টামত টসায়াট টিম টমাতাময়মর্র অ্ংশ নহমসমব ট াযা হমে যা টস ামর্
োত্র-োত্রীমের মমযয নবর্নশত COVID-19 ক্লাটার নর্য়ন্ত্রমণর যমক্ষয টমাতাময়র্ র্রা হময়মে। রাষ্ট্রীয় পেমক্ষপটি
আমস য র্ SUNY চ্যামেযর নজম মাযাট্রাস ক্লাটারটি টমার্ামবযা র্রমত সাহাযয র্রার জর্য SUNY
ওনর্ওন্টা র্যাম্পামস েুই সপ্তামহর জর্য সশরীমর নর্মেন শর্া স্থনগত ট াষণা র্মরর্। টটনটং সাইটগুমযা বামসট
টহল্থমর্য়ামরর সামথ টযৌথভামব পনরচ্ানযত হমব যা র্নমউনর্টির সর্য সেসযমের জর্য উন্মুক্ত এবং 15 নমনর্মটর
মমযয পরীক্ষার ফযাফয প্রোর্ র্রা হমব, যার ফময টযাগামযাগ টট্রনসং প্রমচ্ষ্টা দ্রুত ট্রযার্ এবং নর্য়ন্ত্রণ র্রমত
পারমব। সব পরীক্ষা নবর্ামূমযয।
"নর্উ ইয়র্ন টটট ওনর্ওন্টা এবং পনিম নর্উ ইয়মর্ন র নবর্াশমার্ ক্লাটারগুমযামর্ টমার্ামবযা র্রার জর্য
তাৎক্ষনণর্ পেমক্ষপ নর্মে, এবং আনম টসই সব এযার্াবাসীমের অ্র্ুমরায র্রনে যারা সম্ভাবয COVID-19
এক্সমপাজার নর্ময় উনিগ্ন, আমামের র্তু র্ পরীক্ষা টর্মে এর্টি অ্যপয়ন্টমমন্ট র্রার জর্য," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলম্বের্। "এই পদ্ধনত এভামবই র্াজ র্রমব- আমামের েয রামজযর COVID-19 তথয পযনমবক্ষণ র্মর, টর্মসর
বৃনদ্ধ তেন্ত র্মর এবং অ্নতনরক্ত পরীক্ষা এবং টযাগামযাগ টট্রনসং প্রোর্ র্মর। আমরা সজাগ থার্ব টযমহতু এই
ভাইরাস এর্টি জাতীয় এবং ববনির্ সংর্ট হওয়া অ্বযাহত টরম মে।"
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্। "দ্রুত COVID-19 এর বৃনদ্ধর সামথ সামথ র্নমউনর্টিগুমযামত
সম্পে প্রময়াগ র্রা এই ভাইরাসমর্ নর্য়ন্ত্রণ র্রা এবং আমামের র্মযজগুমযার চ্ারপামশর জর্মগাষ্ঠীমর্ রক্ষা
র্রার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। SUNY বুঝমত পামর টয ঐ সম্প্রোময়র প্রনত আমামের োনয়ত্ব আমে - এবং এই
ভাইরাস টথমর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের রক্ষা র্রমত স্থার্ীয় এবং রাষ্ট্রীয় উভয় স্তমরর অ্ংশীোরমের সামথ
সহমযানগতা অ্বযাহত রা মব। আনম গভর্নর কুওমমামর্ যর্যবাে জার্ামত চ্াই তার দ্রুত পেমক্ষপ এবং COVID19 এর নবরুমদ্ধ যডাইময় অ্েময অ্ঙ্গীর্ামরর জর্য।"
নতর্টি র্তু র্ সাইমটর অ্বস্থার্ঃ
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
পরীক্ষা শুযুমাত্র অ্যাপময়ন্টমমমন্টর মাযযমম। নর্য় ইয়র্ন বাসীরা 833-NYSTRNG এ র্য র্রমত পামরর্
অ্যাপময়ন্টমমন্ট র্রার জর্য।
িাম্বসট কহল্থম্বকয়ার কর্টওয়াম্বকনর কপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা ড. টবম ইব্রাবহম িম্বলর্, "আমামের
সমামজ এই ভাইরামসর নবস্তার যীর র্রার জর্য দ্রুত সাডা টেওয়ার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এবং
র্নমশর্ার জার্ামরর প্রশংসা র্রনে। এই মহামারী র্াযনর্রভামব নর্য়ন্ত্রণ র্রার জর্য পরীক্ষা এবং টযাগামযাগ
টট্রনসং অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এবং এই সম্প্রোময়র এর্টি স্বাস্থযমসবা সংস্থা নহমসমব আমরা জর্গণমর্ রক্ষা র্রমত
গভীরভামব প্রনতশ্রুনতবদ্ধ এমর্ এর্টি টর্তৃ েমযর সামথ অ্ংশীোর হমত টপমর আর্নিত।"
গভর্নর কুওমমা পনিম নর্উ ইয়মর্ন র বানসিামের এও স্মরণ র্নরময় নেময়মের্ টয এই অ্ঞ্চময আটটি স্থামর্ দ্রুত
পরীক্ষাগুনয পনরচ্ানযত হমে। বানসিারা 833-NYSTRNG এ র্য র্রমত পামরর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট র্রার জর্য।
গভর্নর 27এ অ্গাট, ওময়টার্ন নর্উ ইয়মর্ন এর্টি পরীক্ষার SWAT টিম টমাতাময়র্ র্মরর্ এই অ্ঞ্চমযর
সাম্প্রনতর্ COVID-19 টর্স টবমড ওঠার টমার্ানবযা র্রার জর্য। নতনর্ আটটি সাইমটর র্থাও ট াষণা
র্মরমের্, যা এ ামর্ পাওয়া যামব:
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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