
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিপার্ন ম্বমন্ট অফ হ ামলোন্ড বিবকউবরটির ভারপ্রাপ্ত হিম্বের্াবর চ্োি উলফম্বক 
আন্তর্ন াবিক বিমাম্বর্র যাত্রীম্বের র্র্ে COVID-19 পরীক্ষার িাধ্েিাধ্কিা র্াবরর আহ্বার্ র্াবর্ম্ব়ে 

বচ্ঠি বেম্ব়েম্বের্  
  

DHS, CDC এিং HHS হক প্রস্থাম্বর্র ৭২ ঘণ্টার মম্বধ্ে হর্বিিাচ্ক PCR পরীক্ষার িাধ্েিাধ্কিা 
র্াবরর র্র্ে অবিলম্বে িেিস্থা বর্ম্বি িম্বলম্বের্  

  
COVID-19 এর যুক্তরাম্বর্ের ভোবরম্ব়েন্ট হেম্বক বর্উ ই়েকন িািীম্বের রক্ষা করা  

  
িপ্তাম্ব  70,000 হেম্বক 80,000 আন্তর্ন াবিক যাত্রী JFK বিমার্িন্দম্বর হপ ৌঁোর্  

  
 বচ্ঠিটি হেখম্বি এখাম্বর্ বিক করুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ যুক্তরামের ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ হ ামল্যান্ড ডিডিউডরটির 
(Department of Homeland Security, DHS) ভারপ্রাপ্ত হিমের্াডর চ্যাি উল্ফমি এিটি ডচ্ঠি 
জাডর িমর বমল্মের্ হয যকু্তরামে প্রমবমের অ্র্ুমডি পাওয়ার পূমবন ডবমার্ যাত্রীমের হযর্ হর্ডিবাচ্ি 
COVID-19 পরীক্ষার ফল্াফল্ পাওয়ার প্রময়াজর্ীয়িা জাডর িরা  য়। প্রায় 120টি হেমের যাত্রীমের 
আন্তজন াডিি ফ্লাইমর্ ওঠার আমগ এিটি হর্ডিবাচ্ি পরীক্ষার ফল্াফল্ উপস্থাপর্ িরমি  য়। 
70,000 হেমি 80,000 আন্তজন াডিি যাত্রী প্রডি িপ্তাম  ডর্উ ইয়িন  ডিটির জর্ এফ হিমর্ডি 
আন্তজন াডিি ডবমার্বন্দমর আমির্। হফিামরল্ িরিার এখর্ যুক্তরাজয হেমি আিা ভ্রমণিারীমের 
এিটি হর্ডিবাচ্ি পরীক্ষার ফল্াফল্ পাওয়ার প্রময়াজর্ীয়িা হরমখমে, ডিন্তু COVID-19 এর 
যুক্তরাজয ভযাডরময়ন্ট 30টিরও হবডে হেমে েড়িময় পম়িমে।  
  
ডচ্ঠিটির িমূ্পণন বািন া ডর্ম্নরূপ:  
  
06 জার্ুয়ারী 2021  
  
ডপ্রয় ভারপ্রাপ্ত হিমের্াডর উল্ফ:  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_Acting_Secretary_Wolf_1.6.2021.pdf


 

 

আডম এিটি জরুডর আডজন  ডর্ময় আপর্ামি ডচ্ঠি ডল্খডে। আডম অ্র্ুমরাধ িরডে হয আপডর্ অ্ডবল্মে 
CDC এবং HHS এর িামে বযবস্থা ডর্র্ যামি আন্তজন াডিি গন্তবয স্থল্ হেমি আিা িিল্ যাত্রীমের 
যাত্রার 72 ঘণ্টার মমধয এিটি হর্ডিবাচ্ি PCR পরীক্ষা িরমি  য়।  
  
বিন মামর্ প্রডি িপ্তাম  মাডিন র্ যুক্তরামের বাইমর হেমি JFK হি 70-80,000 যাত্রী আিমে। আডম 
িময়ি মাি ধমর 100 জমর্র মি িমী হমািাময়র্ িমরডে অ্ভযন্তরীণ ফ্লাইমর্র প্রময়াজর্ীয়িা িরার 
জর্য, এবং আমামের অ্ভযন্তরীণ ভ্রমমণর হিায়ারান্টাইর্ বল্বৎ িরার জর্য, ডিন্তু আন্তজন াডিি 
ফ্লাইমর্ আিা যাত্রীমের জর্য এটি িরার আমার িুমযাগ হর্ই। ডবমার্বন্দমরর ঐ এল্ািাগুডল্ িাস্টমি 
অ্যান্ড বিন ার হপ্রামর্িের্ এবং CDC এর িমূ্পণন হফিামরল্ ডর্য়ন্ত্রণাধীর্। এিবার এিজর্ বযডক্ত 
যুক্তরামের মাটিমি হপ ৌঁমে হগমল্, আডম ডবশ্বাি িডর হয অ্মর্ি হেডর  ময় হগমে।  
  
অ্র্য অ্মর্ি হেে র্মভের বা ডিমিেমর আেমণাত্মি আচ্রণ িমরমে,  য় ফ্লাইর্ অ্বিরণ 
িডরময়মে, অ্েবা িমঠার হিায়ারান্টাইর্ এবং পরীক্ষার প্রময়াজর্ীয়িা বল্বৎ িরার জর্য 
ফ্লাইর্গুডল্মি বাধয িমরমে। প্রায় 120টি হেমে প্রমিযি যাত্রীমি হবাডিন ং এর আমগ এিটি হর্ডিবাচ্ি 
পরীক্ষার ফল্াফল্ উপস্থাপর্ িরমি  য়, এবং আমরা িজর্ খামর্ি িব ভ্রমণ িমূ্পণনভামব ডর্ডিদ্ধ 
িমরমে। 25 ডিমিের িাডরমখ, শুধুমাত্র যুক্তরাজয হেমি ডফমর আিা পযনর্িমের িাে হেমি 
আপর্ারা হেডরমি এিটি হর্ডিবাচ্ি পরীক্ষার ফল্াফমল্র প্রময়াজর্ীয়িা জাডর িমরর্। ডিন্তু 
যুক্তরামজযর ভযাডরময়ন্ট, "B.1.1.7" যা এখর্ পযনন্ত 50-70% পযনন্ত হবডে িংোমি বমল্ অ্র্ুমার্ 
িরা  ময়মে, এখর্ অ্র্য 30টিরও হবডে হেমে পাওয়া হগমে। এই হেইর্ এির্াই ভয়াব  হয 
র্মভের মামি যুক্তরামজযর িব হিমির এি চ্িুেনাংে হেমি মাত্র এি মামির মমধয েইু-িৃিীয়াংমে 
পডরণি  ময়মে। এিটি েডক্ষণ আডিিার্ এবং এখর্ র্াইমজডরয়ার হেইর্ও ডচ্ডিি িরা  ময়মে, 
উভয়ই েমবধনমার্ িংোমিিার প্রমাণ হেখামে।  
  
যডেও আমরা এখমর্া জাডর্ র্া হয এই িব ভযাডরময়মন্টর আমামের জরুডর ডভডিমি তিডর িরা 
টিিার প্রভাব এ়িামর্ার উপায় আমে ডির্া, আমরা শুধু আো িরমি পাডর হয যুক্তরামের 
স্বাস্থযমিবা বযবস্থার ক্ষমিার বাইমর আমামের হিিমল্াি বা়িামর্ার আমগই আমরা িা বন্ধ িমর 
ডেমি পাডর।  
  
এর্া পডরচ্াল্র্া িরার এিমাত্র উপায়  মে উৎমি এর্া ডর্য়ন্ত্রণ িরা - হয হিার্ পডজটিভ যাত্রীমি 
হেমর্ উঠমি বাধা হেওয়া। আমরা আমামের ডর্জস্ব হজমর্টিি পরীক্ষা হেমি হেমখডে হয ডর্উ ইয়মিন  
আিা ভাইরাি ইউমরাপ হেমি এমিমে, চ্ীর্ র্য়। ডবমার্বন্দর ডর্য়ন্ত্রণ িরমি আমামের বযেনিা এই 
ভাইরাি আমামের িামে ডর্ময় এমিমে। আমরা এখর্ হেমখডে হয যুক্তরামজযর হেইর্টি ডর্উ ইয়িন  
এবং অ্র্যার্য রামজয যামি র্া হপ ৌঁোয় িার জর্য ডেিমামি হয পেমক্ষপ হর্ওয়া  ময়মে িা অ্মর্ি 
হেডর  ময় হগমে এবং িা েড়িময় প়িমে।  
  
আমরা এখমর্া গি বিন্ত হেমি আমামের ভুল্ ডেখমি পাডর, আমামের যা িরমি  মব িা আমরা 
িরমি পাডর - আন্তজন াডিি স্থার্ হেমি যকু্তরামে উম়ি আিা িিল্ ডবমার্ িংস্থাগুডল্মি এিটি 
হর্ডিবাচ্ি COVID-19 পরীক্ষার প্রময়াজর্ীয়িা রাখমি ডর্মেনে হেওয়া। হিবল্ যুক্তরামজযর িমিযাটি 



 

 

িমোধর্ িরাই জর্য যমেষ্ট র্য়; হিই ধাপ পার  ময় ডগময়মে। যাইম াি, আমরা ডবজ্ঞার্ অ্র্ুিরণ 
িমর পরবিী ডমউমর্ের্ প্রডিমরাধ িরমি পাডর।  
  
আডম হয হিার্ উপাময় িা াযয িরমি রাডজ আডে, ডিন্তু শুধুমাত্র িাস্টমি এবং বিন ার হপ্রামর্িের্ 
ই আমামের এই পরবিী হুমডি হেমি রক্ষা িরমি পামর।  
  
ডবর্ীি,  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
  
ডিডি:      হিমের্াডর আজার, হ ল্ে এন্ড ড উমযার্ িাডভন মিি  

িঃ হরিডফল্ড, CDC  
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আমরা িংবাে হপমি হেখুর্ www.governor.ny.gov 
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