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ননর্বাহী আদেশ

নিউ ইয়র্কে ভ্রমণকারীর্ের আগমর্ির উপর ককায়ার্রনিি নির্েধাজ্ঞা

এনের্ক, ননউ ইয়র্ব স্টেট সফলভাদর্ COVID-19 এর সংক্রমণ মন্থর র্দরদে;
কেখার্ি, ননউ ইয়র্ব স্টেট স্টেদশর সদর্বাচ্চ সংক্রমদণর হার স্টেদর্ স্টনদম এদসদে এর্ং COVID-19 এর
নর্স্তার হ্রাস র্রদে পাদর অল্প র্দয়র্টি রাদযের মদযে এর্টি;
এনের্ক, গভনবর ননউ ইয়র্ব স্টেট পুনরায় স্ট ালার যনে এর্টি সের্ব , ক্রমর্যবমান ও প্রমাণ-নভনির্
পদ্ধনে গ্রহণ র্দরদেন;
এনের্কস্টসন্টার ফর নিনযয র্দরাল (Centers for Disease Control, CDC) অনে স্টেশ স্টেদর্ মানর্ব ন
যুক্তরাদে আসা যাত্রীদের ঝুুঁ নর্র স্তর ননযবারন র্দর নর্শ্বর্োপী স্বাস্থ্ে সংক্রান্ত ঝুুঁ নর্র সম্পদর্ব ;
কেখার্ি, এই োনরদ , নর্দশ্বর মাত্র এর্নত্রশটি যানের COVID-19 সংক্রমণ "র্ম" (দলদভল 1) র্া
" র্
ু র্ম" (দর্ান ভ্রমণ স্বাস্থ্ে নর্জ্ঞনি স্টনই) ঝুুঁ নর্ উপস্থ্াপন র্দর, এর্ং অনে স্টয সর্ স্টেদশর েেে পাওয়া
যায় োদের স্টলদভল 2 র্া স্টলদভল 3 (মাঝানর র্া উচ্চ ঝুুঁ নর্, যোক্রদম) র্দল গণে র্রা হয় CDC-র দ্বারা;
কেখার্ি, 21 আগে 2020 োনরদ CDC োর আন্তযব ানের্ যাত্রীদের যনে, যারা মানর্ব ন যুক্তরাদে
আদসন এর্টি স্টলদভল 2 র্া স্টলদভল 3 স্টেশ স্টেদর্, োদের যনে CDC োর স্টর্ায়ারান্টাইদনর সুপানরশ প্রেোহার
র্দর ননদয়দে;
কেখার্ি, ননউ ইয়র্ব দর্ অর্শেই রাদযে COVID-19 এর নর্স্তার র্মাদে এর্ং েমন র্রার যনে সম্ভার্ে
সর্ যরদনর প্রদেষ্টা গ্রহণ র্রদে হদর্ য ন স্টফিাদরল সরর্ার এই ভাইরাদসর নর্স্তার যীর র্রদে এর্ং
নীনেগে পনরর্েব ন র্াস্তর্ায়দনর যনে প্রদয়াযনীয় প্রদেষ্টা োনলদয় যাদে যা যনস্বাস্থ্ে এর্ং ননরাপিাদর্ ঝুুঁ নর্র
মুদ স্টফদল;
কেখার্ি, ননউ ইয়র্ব স্টয স্টর্উ নযনন ননউ ইয়র্ব স্টপ ুঁোন এর্টি স্টলদভল 2 র্া স্টলদভল 3 স্টেদশ ভ্রমদণর
পর, োদের যনে পৃের্ভাদর্ এর্টি র্াযেোমূলর্ স্টর্ায়ারান্টাইন প্রদয়াযনীয় র্দরদে; এর্ং

কেখার্ি, এই ননউ ইয়দর্ব র প্রদয়াযনীয় স্টর্ায়ারান্টাইন অর্শেই র্লর্ে োর্দে হদর্ এর্ং স্টফিাদরল
সরর্াদরর অর্দহলাপূর্বর্ স্টর্ায়ারান্টাইদনর সীমার্দ্ধো নশনেল র্রার র্ারদণ COVID-19 সংক্রমণ ননয়ন্ত্রদণ রা া
অর্োহে রা ার যনে ো র্দ ারভাদর্ র্লর্ৎ র্রদে হদর্;
এখি, অতএব, আনম, অোন্ড্রু এম. কুওদমা, ননউ ইয়র্ব স্টেদটর গভনবর, ননউ ইয়র্ব স্টেদটর সংনর্যান ও
আইন-র্েৃব র্ আমাদর্ প্রেি ক্ষমো র্দল, নননেব ষ্টভাদর্ আটিবদর্ল IV, স্টসর্শন এর্ অনুযায়ী ননম্নরূপ আদেশ এর্ং
ননদেব শ প্রোন র্রনে:
ননর্বাহী আদেশ 205, যার অযীদন স্বাস্থ্ে নর্ভাদগর (Department of Health) র্নমশনারদর্ ননউ
ইয়দর্ব প্রদর্দশর সমস্ত প্রযান স্থ্ানগুনলদে র্োপর্ভাদর্ প্রোর র্রার যনে এর্টি ভ্রমণ উপদেষ্টা যানর র্রা
প্রদয়াযনীয় নেল, হাইওদয় স্টমদসয স্টর্াদিব এর্ং ননউ ইয়দর্ব র সমস্ত নর্মানর্ন্দরগুনলদে সহ, স্টয াদন নননেব ষ্ট নর্েু
রাযে স্টেদর্ ননউ ইয়দর্ব প্রদর্শর্ারী সর্ল ভ্রমণর্ারীদের পরামশব স্টেওয়া হয় স্টয োদের স্টর্ায়াদরন্টাইদনর যনে
স্বাস্থ্ে নর্ভাদগর প্রনর্যাদনর সাদে সামঞ্জসে স্টরদ 14 নেদনর যনে স্টর্ায়াদরন্টাইদন োর্া প্রদয়াযন; এেদ্বারা
সংদশানযে র্রা হয়, যার অযীদন র্নমশনারদর্ এমন ভ্রমণ উপদেষ্টা স্টযাগ র্রদে হদর্ স্টয াদন স্টরাগ ননয়ন্ত্রণ ও
প্রনেদরায স্টর্দের (Centers for Disease Control and Prevention) স্তর 2 র্া স্তর 3 স্বাস্থ্ে স্টনাটিশ সহ
স্টযদর্াদনা স্টেশ স্টেদর্ যুক্তরাদে প্রদর্শর্ারী ভ্রমণর্ারীদের স্টর্ায়াদরন্টাইদনর যনে স্বাস্থ্ে নর্ভাদগর প্রনর্যাদনর সাদে
সামঞ্জসে স্টরদ 14 নেদনর যনে স্টর্ায়াদরন্টাইদন োর্া আর্শের্, এর্ং এই সর্ল ভ্রমণর্ারীদের স্বাস্থ্ে নর্ভাদগর
ভ্রমণর্ারীদের স্বাস্থ্ে ফমবটি পূরণ র্রদে হদর্ না হদল স্বাস্থ্ে নর্ভাদগর যনস্বাদস্থ্ের আইন এর্ং নর্নয অনুযায়ী
নাগনরর্ েদের সম্মু ীন হদে হদর্।

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অোলদর্নন শহদর স্টেদটর
ননযস্ব নসলদমাহর সহ েুই হাযার নর্শ
সাদলর স্টসদেম্বর মাদসর আ াশেম নেদন
এটি প্রোন র্রা হদলা।
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