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ননর্বাহী আদেশ 
 

নিউ ইয়র্কে  ভ্রমণকারীর্ের আগমর্ির উপর ককায়ার্রনিি নির্েধাজ্ঞা 
 

 
এনের্ক, ননউ ইয়র্ব  স্টেট সফলভাদর্ COVID-19 এর সংক্রমণ মন্থর র্দরদে; 
 
এনের্ক, ননউ ইয়র্ব  স্টেটটি স্টেদশর সদর্বাচ্চ সংক্রমদণর হার স্টেদর্ স্টনদম এদসদে এর্ং COVID-19 

ধারদণর জনয মাত্র র্দয়র্টি স্টেদটর মদধয অনযতম;  
 
এনের্ক, গভনবর ননউ ইয়র্ব  স্টেট পুনরায় স্ট ালার জনয এর্টি সতর্ব , ক্রমর্ধবমান এর্ং প্রমাণ-নভনির্ 

পদ্ধনত গ্রহণ র্দরদেন;  
 
যনেও, অনযানয স্টেট যারা র্ম সতর্ব  েনৃিভনি গ্রহণ র্দরদে তারা COVID-19 এর ক্রমর্ধবমান 

প্রর্ণতা অনভুর্ র্রদে;  
 
যনেও, ননউ ইয়র্ব দর্ অর্শযই তার প্রনতদর্শী স্টেট ননউ জানসব এর্ং র্াদননির্াদটর সাদে স্টযৌেভাদর্ 

র্াজ র্রদত হদর্, সর্ল র্ানসন্দাদের স্বাস্থ্য এর্ং র্লযাদণর জনয উদে দযাগয ঝুুঁ নর্র আদলাদর্, নতনটি স্টেদটর 
এলার্ায় COVID-19 আদরা েন়িদয় প়িার মাধযদম, অগ্রগনত রক্ষার জনয; 

 
এখি, অতএব, আনম, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর সংনর্ধান ও 

আইন-র্তৃব র্ আমাদর্ প্রেি ক্ষমতা র্দল, নননেবিভাদর্ আটিব দর্ল IV, স্টসর্শন এর্ অনুযায়ী ননম্নরূপ আদেশ এর্ং 
ননদেবশ প্রোন র্রনে: 
 

ননউ ইয়দর্ব  প্রদর্দশর সর্ল প্রধান পযবাদয় এর্টি ভ্রমণ সম্পনর্ব ত সরর্ানর স্ট াষণা র্রার জনয স্বাস্থ্য 
নর্ভাগ (Department of Health, DOH)-এর র্নমশনার, হাইওদয়র স্টমদসজ স্টর্ার্ব  এর্ং ননউ ইয়দর্ব র সর্ল 
নর্মানর্ন্দদর র্যাপর্ভাদর্ স্টযাগাদযাগ র্রা হদর্, স্টয াদন: 
 

স্টযসর্ল স্টেদট গত সাত নেদন গদ়ি প্রনত 100,000 অনধর্াসীর মদধয 10 জদনর স্টর্নশ মানুদষর র্দরানা 
পরীক্ষার ফল পনজটিভ এদসদে র্া 10% এর স্টর্নশ মানুদষর র্দরানা শনাক্ত হদয়দে স্টসসর্ স্টেট স্টেদর্ আগত 
র্যনক্তগণদর্ স্বাস্থ্য নর্ভাদগর স্টর্ায়াদরনিন নর্নধমালা অনুযায়ী 14 নেদনর র্াধযতামূলর্ স্টর্ায়াদরনিন পালন র্রদত 
হদর্। 
 



  

র্নমশনার প্রদয়াজনীয় র্মীদের জনয র্া অনযানয অসাধারণ পনরনস্থ্নতদত অনতনরক্ত স্টপ্রাদটার্ল জানর 
র্রদত পাদর, য ন স্টর্ায়াদরনিন সম্ভর্ হয় না তদর্ শতব  োদর্ স্টয এই জাতীয় র্যর্স্থ্া জনস্বাদস্থ্যর সরুক্ষায় 
অর্যাহত োদর্।  
 

শতব  এর্ং স্টপ্রাদটার্ল ননউ জানসব এর্ং র্াদননির্াদটর স্বাস্থ্য র্নমশনারদের সাদে সমন্বয় র্রা হদর্, যাদত 
নতনটি স্টেদটর এলার্া COVID-19 এর র্নমউননটি সংক্রমণ স্টেদর্ সুরনক্ষত োদর্, য ন স্টেটগুনলর মদধয এর্ং 
ভ্রমদণর উন্মুক্ত অনুমনত স্টেওয়া হয়।  
 

ননউ ইয়দর্ব র স্বাস্থ্য র্নমশনার তার ওদয়র্সাইদট প্রভার্ নর্স্তাদরর নর্ষয়টি জনসম্মুদ  প্রর্াশ র্রদর্ন 
এর্ং র্নমশনার র্তৃব র্ র্ানতল না হওয়া পযবন্ত 25 জনু, 2020 তানরদ  রাত 12:01 নমননদট এই ধরদনর ভ্রমণ 
সম্পনর্ব ত সরর্ানর স্ট াষণা র্াযবর্র হদর্।  
 

স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অনধেপ্তর র্া স্টেদটর স্বাস্থ্য নর্ভাদগর স্বাস্থ্য অনধেফতদরর ভ্রমণ সম্পনর্ব ত সরর্ানর 
স্ট াষণাদর্ অনুসরণ র্দর স্বাস্থ্য নর্ভাদগর র্নমশনারদর্ স্টেওয়া স্টর্ায়াদরনিন র্া আইদসাদলশদনর আদেদশর স্টর্াদনা 
লঙ্ঘন জনস্বাস্থ্য আইদনর 21 নং অনুদেে অনুযায়ী র্াযবর্র র্রা স্টযদত পাদর এর্ং 10,000 মানর্ব ন র্লাদরর 
স্টেওয়ানন জনরমানা সাদপদক্ষ অমানয র্রা অনতনরক্তভাদর্ জনস্বাস্থ্য আইদনর ধারা 12 এর অধীন লঙ্ঘন নহদসদর্ 
নর্দর্নিত হদত পাদর।  
 

 
আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন স্টেদটর নপ্রনভ সীল সহ 

অযালদর্নন শহদর েইু হাজার নর্শ সাদলর 

জনু মাদসর িনিশ তানরদ  এটি প্রোন 

র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্তৃব র্  

 

গভনবদরর সনির্ 


