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ভ্রমণকারীরা যাম্বে ককায়াম্বরবিম্বর্র বিবি-বর্ম্বেিগুম্বলা কমম্বর্ চম্বল ো বর্বিে করম্বে সাহাযে 
করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা কেম্বের বিমার্িন্দম্বর যাত্রা বিেয়ক এর্ম্ব াসনম্বমি কাযনক্রম ক ােণা 

কম্বরম্বের্  
  

কেম্বের DOH ট্রাম্বভলার  রম পরূম্বণর জর্ে মঙ্গলিার 14 জলুাই কেম্বক িন্দর কেতন পক্ষ এিং 
আঞ্চবলক বিমার্িন্দম্বর এর্ম্ব াসনম্বমি টিম কমাোম্বয়র্ করা হম্বি  

  
র্েুর্ ইম্বলকট্রবর্ক DOH ট্রাম্বভলার  রম এখর্ পাওয়া যাম্বে, ভ্রমণকারী কেতন ক এটি পরূণ করা 

এখর্ আম্বরা সহজ ও আম্বরা কাযনকর  
  

কেম্বের DOH িািেোমূলকভাম্বি জরুবর স্বাস্থ্ে বিেয়ক আম্বেে জাবর কম্বরম্বে কয বর্উ ইয়ম্বকন  
প্রম্বিম্বের পর বর্িনাবরে কেে কেম্বক আসা কেম্বের িাইম্বরর যাত্রীম্বের DOH ট্রাম্বভলার  রম পরূণ 

করম্বে হম্বি  
  
  
ভ্রমণকারীরা যাতে ককায়াতরন্টিতের ন্টিন্টি-ন্টেতেিগুত া কমতে চত  ো ন্টেন্টিে করতে এিং ন্টেউ ইয়কক  
কেতে COVID-19 সংক্রমতণর হার ন্টেয়ন্ত্রতণ সাহাযয করার জেয গভেকর কুওতমা কেতের 
ন্টিমােিন্দরগুত াতে যাত্রা ন্টিেয়ক এেত াসকতমি কাযকক্রম ক ােণা কতরতেে যা মঙ্গ িার 14 জ ুাই 
কেতক শুরু হতি। এেত াসকতমি কাযকক্রতমর অংশ ন্টহতসতি, কগতে আসা ন্টিমাতের যাত্রীতের পযকতিক্ষণ 
করার জেয এিং অিেরণকারী যাত্রীতের শুতভচ্ছা জান্টেতয় এয়ার াইতে ওঠার আতগ, পতর িা ন্টেউ 
ইয়তকক  অিেরণকারী ন্টিমােগুত ার যাত্রীতের মতিয ন্টিেরণ করা কেতের স্বাস্থ্য ন্টিভাতগর ট্রাতভ ার 
 রমটি পূরণ করার জেয কেতের ন্টিমােিন্দরগুত াতে এেত াসকতমি টিম কমাোতয়ে করা হতি। 
এখে স্বাস্থ্য ন্টিভাগ (Department of Health, DOH)-এর ট্রাতভ ার  রতমর একটি ইত ক্ট্রন্টেক 
সংস্করণও পাওয়া যাতচ্ছ, ভ্রমণকারী কেতক ক এটি পূরণ করা এখে আতরা সহজ ও আতরা কাযককর। 
  
কেতের DOH িািযোমূ কভাতি একটি জরুন্টর স্বাস্থ্য ন্টিেয়ক আতেশ কয ন্টেউ ইয়তকক  প্রতিতশর পর 
ন্টেিকান্টরে কেে কেতক আসা কেতের িাইতরর সক  যাত্রীতের DOH ট্রাতভ ার  রম পূরণ করতে 
হতি। কযসি যাত্রী  রম পূরণ ো কতরই ন্টিমােিন্দর কেতক কির হতিে, োতের 2,000 মান্টকক ে 
ড ার জন্টরমাো করা হতি এিং শুোন্টের সম্মুখীে হতে পাতর এিং িািযোমূ ক ককায়াতরন্টিে 
সম্পন্ন করার আতেশ কেওয়া হতে পাতর। ফ্লাইে-পূিক ইতমই , ফ্লাইে-পূিক ক ােণা, ফ্লাইে-চ াকা ীে 
ক ােণা এিং অেযােয পদ্ধন্টে িযিহার কতর েেুে যাত্রীতের শেক াি ী পা ে সম্পতকক  সতচেে করতে 

https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Air_Travel_Order_Draft_Section_16_order_signed.pdf
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Air_Travel_Order_Draft_Section_16_order_signed.pdf


 

 

সাহাযয করার জেয এয়ার াইে সি িরতের অঙ্গীকার প্রোে কতরতে। উপরন্তু, কট্রে এিং গান্টিসহ 
অেযােয মািযতম ন্টেন্টেকষ্ট কেে কেতক ন্টেউ ইয়তকক  আসা যাত্রীতেরতকও অিশযই DOH ট্রাতভ ার  রম 
অে াইতে পূরণ করতে হতি। 
  
24 জেু, গভেকর ন্টেউ জান্টসক এিং কাতেন্টিকাতের সাতে একটি কযৌে ভ্রমণ সম্পন্টকক ে সরকান্টর 
ক ােণা ন্টেতয়তেে যাতে মারাত্মকভাতি COVID-19-এর ন্টিস্তার রতয়তে এমে কন্টমউন্টেটি কেতক আসা 
িযন্টিতের শোিকত ে কেে কেতক সিকতশে আসার সময় কেতক পরিেী 14 ন্টেতের জেয ককায়াতরন্টিতে 
োকতে হতি িত  ন্টেতেকশো রতয়তে। পন্টজটিভ কেতের ন্টেক কেতক 10 শোংতশর অন্টিক অেিা 
1,00,000 িান্টসন্দা প্রন্টে 10-এর অন্টিক পন্টজটিভ ককতসর কক্ষতত্র সাে ন্টেতের করান্ট ং গতির 
ন্টভন্টিতে ককায়াতরন্টিে প্রতয়াজে, িেক মাতে ঊন্টেশটি কেে এই কযাগযোশেক  পূরণ কতর। কেতের ভ্রমণ 
সম্পন্টকক ে সরকান্টর ক ােণা সম্পতকক  আরও েেয পাওয়া যাতি এখাতে।  
  
"COVID-19 ভাইরাতসর ন্টিরুতদ্ধ  িাইতয় ন্টেউ ইয়তকক র সা  য েইুটি হুমন্টকর মুতখ: ন্টেয়ম কমতে 
চ ার অভাি এিং সংক্রমতণর হার িািতে োকায় অেযােয কেে কেতক ন্টেউ ইয়তকক  ভাইরাসটি 
আসতে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ইতোমতিয সতিকাচ্চ সংক্রমতণর হার শোি হওয়া কেে 
কেতক আসা পযকেকতের জেয একটি ককায়াতরন্টিে আতেশ িাস্তিায়ে কতরন্টে, ন্টকন্তু আমরা এই 
আতেশ অমােয করন্টে যার  ত  মহামারী আকার িারণ করতে পাতর এিং ইতোমতিয আমরা কয 
িযাপক অগ্রগন্টে সািে কতরন্টে ো হুমন্টকর সম্মুখীে হতে পাতর। স্বাস্থ্য ন্টিভাগ আজতক 
িািযোমূ কভাতি একটি জরুন্টর স্বাস্থ্য ন্টিেয়ক আতেশ জান্টর করতে যাতচ্ছ কয ন্টিমােিন্দর কেতক 
কির হওয়ার আতগ কেতের িাইতরর যাত্রীরা DOH ট্রাতভ ার  রম পূরণ করতি এিং আমরা সমগ্র 
কেতের ন্টিমােিন্দতর একটি এেত াসকতমি কাযকক্রম শুরু করন্টে যাতে ন্টেউ ইয়তকক  আসা যাত্রীরা এই 
আতেশ পা ে কতর।" 
  
িন্দর কেতন পক্ষ বিমার্িন্দম্বর এর্ম্ব াসনম্বমি  
িন্দর কেতক পক্ষ ন্টিমােিন্দতর কমাোতয়েকত ে এেত াসকতমি টিম কেে এতজন্টের শান্টি কমককেক াতের ন্টেতয় 
গঠিে হতি এিং কেতের স্বাস্থ্য ন্টিভাতগর কমীগণ সমূ্পরক ন্টহতসতি কাজ করতি এিং িন্দর কেতক পক্ষ 
পুন্ট তশর কমককেক াগণ সি িরতের সহায়ো করতি। এেত াসকতমি টিম কগতে আসা ন্টিমাতের যাত্রীতের 
পযকতিক্ষণ করতি এিং অিেরণকারী যাত্রীতের শুতভচ্ছা জান্টেতয় কেতের DOH ট্রাতভ ার  রম 
পূরতণর জেয আহ্বাে জাোতি। িন্দর কেতক পক্ষ যোযে সান্টরিদ্ধো এিং সামান্টজক েরূতের িযিস্থ্া 
গ্রহতণর মািযতম এেত াসকতমি এ াকাটিতে শারীন্টরক েরূে িজায় রাখার সি িরতের সুন্টিিা প্রোে 
করতি।  
  
আঞ্চবলক বিমার্িন্দম্বর এর্ম্ব াসনম্বমি  
মযাকআেকার, ওতয়েতচোর, অযা িান্টে, ন্টসরান্টকউস, করাতচোর, িাত ত া এিং োয়াগ্রা   স 
এয়ারতপাতেক  আক্রাি কেেগুত া কেতক প্রন্টেন্টেে আগমতের উপর ন্টভন্টি কতর প্রন্টেন্টেে সাইতে 
এেত াসকতমি টিম োকতি। এ ন্টমরা, অগতডেসিাগক এিং প্ল্যােসিাগক ন্টিমােিন্দতর আক্রাি কেেগুত া 
কেতক দেেন্টন্দে িন্টহভূক ে আগমতের উপর ন্টভন্টি কতর সাইতে এেত াসকতমি টিম োকতি। এই 
আঞ্চন্ট ক ন্টিমােিন্দতর কমাোতয়েকত ে এেত াসকতমি টিম কেতের DOH শান্টি কমককেক া এিং 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


 

 

কমকচারীতের ন্টেতয় গঠিে হতি যাতে কেতের পনু্ট শ কমককেক াগণ সহায়ো করতি এিং কগতে আসা 
ন্টিমাতের যাত্রীতের পযকতিক্ষণ করতি এিং অিেরণকারী যাত্রীতের শুতভচ্ছা জান্টেতয় কেতের DOH 
ট্রাতভ ার  রম পূরতণর জেয আহ্বাে জাোতি। প্রন্টেটি এয়ারতপাতেক  যোযে সান্টরিদ্ধো এিং 
সামান্টজক েরূতের িযিস্থ্া গ্রহতণর মািযতম এেত াসকতমি এ াকাটিতে শারীন্টরক েরূে িজায় রাখার 
সি িরতের সুন্টিিা প্রোে করতি।  
  

###  
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