
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ললম্বভল 2 এিং 3 লেে লেম্বক আসা আন্তর্ন াবিক পর্নটকম্বের লকাযারাবির্ এিং 
ভ্রমণ ফমন পরূণ করার কো স্মরণ কবরম্বয বেম্বয বর্িনাহী আম্বেম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
গভর্নম্বরর বর্িনাহী আম্বেে CDC এর বিমার্িন্দম্বর বিবর্ং কবমম্বয আর্ার বসদ্ধান্ত এিং বিশ্বিোপী 

ক্রমির্নমার্ COVID-19 লকম্বসর লপ্রবক্ষম্বি লর্ওযা হম্বযম্বে  
  

NYS বিপাটন ম্বমি অফ লহল্ে চলমার্ লকাযারাবির্ প্রম্বযার্র্ীযিা সম্পম্বকন  আন্তর্ন াবিক 
ভ্রমণকারীম্বের সিকন  করম্বি  

  
পেম্বক্ষপটি বর্উ ইযম্বকন র এর্ম্বফাসনম্বমি প্রম্বচষ্টা িৃবদ্ধ কম্বর এিং উম্বেখম্বর্াগে কবমউবর্টি-িোপী 
ভাইরাস েব়িম্বয োকা রার্েগুবলর র্র্ে COVID-19 ভ্রমণ বর্ম্বেন বেকাম্বক বভবি কম্বর লর্ওযা  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা লেমভে 2 এবং 3 লেশ লেমে আসা আন্তর্ন াতিে পর্নটেমের লোযারাতির্ 
এবং NYS তিপাটন মমি অ্ফ লেল্ে (Department of Health, DOH) এর ভ্রমণ ফমন পূরণ েরার 
েো স্মরণ েতরময তেময তর্বনােী আমেমশ স্বাক্ষর েমরমে, র্ামি COVID-19 এর সংক্রমণ প্রতিমরাধ 
েরা র্ায, র্খর্ তবমের তবতভন্ন লেমশ ভাইরাসটির তিিীয েফার আশঙ্কার্র্ে সংক্রমণ চেমে। 
2020 সামের মাচন  লেমে তর্উ ইযেন  লেমট লেমভে 2 বা লেমভে 3 এর লেশ লেমে প্রমবশ েরা লর্ 
লোর্ ভ্রমণোরীর র্র্য বাধযিামূেে লোযারাতির্ প্রমযার্র্- র্ামি তবমের 31টি লেশ বামে বাতে 
সব রমযমে। লর্মেিু লসিার ফর তিতর্র্ েমরাে অ্যান্ড তপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) আন্তর্ন াতিে ফ্লাইট গ্রেণোরী তবমার্বন্দমর িামের তিতর্ং বযবস্থা 
প্রিযাোর েমর তর্মযমে, িাই েিাক্ট লেতসং এর উমেমশয পর্নটেমের র্োর্ে স্থার্ীয স্বাস্থয তবভামগর 
সামে সংর্কু্ত েরার র্র্য এই পেমক্ষপ লর্যা প্রমযার্র্। স্বাস্থয েতমশর্ার িার র্রুতর স্বাস্থয আমেশ 
প্রসাতরি েরমবর্ র্া র্াগতরে র্তরমার্া আমরামপর অ্র্ুমমাের্ লেয র্তে লোর্ বযতক্ত প্রমযার্র্ীয ফমন 
পূরণ েরমি অ্স্বীেৃতি র্ার্ায। অ্র্োইমর্ তিপাটন মমি অ্ফ লেল্ে োমভোর লেল্ে ফমন পূরণ েরমি, 
ভ্রমণোরীমের এখামর্ লেখমি েমব।  
  
"CDC এর তবমার্বন্দমর বতধনি তিতর্ং বন্ধ েরার তসদ্ধান্ত, এবং সারা তবমের লেশগুমোমি 
উমিগর্র্ে লেস বৃতদ্ধ COVID-19 এর তবরুমদ্ধ র্ুমদ্ধ তর্উ ইযমেন র অ্গ্রগতির র্র্য এেটি 
ক্রমবধনমার্ হুমতে উপস্থাপর্ েমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আর্মের তর্বনােী আমেমশ 
তিপাটন মমি অ্ফ লেল্েমে বাধযিামূেে লোযারাতিমর্র র্র্য লর্ লোর্ লেমভে 2 বা লেমভে 3 
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লেমশর সেে ভ্রমণোরীমে সিেন  েরমি েমব, এেই সামে আন্তর্ন াতিে পর্নটেমের DOH োমভোর 
লেল্ে ফমন পূরণ েরমি েমব র্ামি িারা রামের শতক্তশােী লর্াগামর্াগ লেতসং প্রমচষ্টায সাোর্য েরমি 
পামর এবং COVID-19 এর তবস্তার লরাধ েরমি পামর।"  
  
গভর্নমরর তর্বনােী আমেশ এবং বাধযিামূেে লোযারাতিমর্র প্রমযার্র্ীযিার অ্ধীমর্ র্য এমর্ 31টি 
লেমশর র্াম তর্মচ লেওযা েে:  
  

• American Samoa  
• Anguilla  
• Bonaire  
• Brunei  
• Cambodia  
• Cayman Islands  
• Dominica  
• Falkland Islands  
• Fiji  
• Guernsey  
• Greenland  
• Grenada  
• Isle of Man  
• Laos  
• Macau SAR  
• Marshall Islands  
• Mauritius  
• Micronesia  
• Montserrat  
• New Caledonia  
• New Zealand  
• Palau  
• Saba  
• Saint Barthelemy  
• Saint Kitts and Nevis  
• Saint Lucia  
• Saint Pierre and Miquelon  
• Sint Eustatius  
• Taiwan  
• Thailand  
• Timor-Leste  



 

 

  
আর্মের তর্বনােী আমেশ তর্উ ইযমেন র চেমার্ প্রমযাগ প্রমচষ্টামে বৃতদ্ধ েমরমে এবং লর্সব রামর্যর 
েতমউতর্টি বযাপী এই ভাইরামসর এেটি উমেখমর্াগয মাত্রা রমযমে িামের র্র্য সফে অ্ভযন্তরীণ 
COVID-19 ভ্রমণ তর্মেন তশোর উপর তভতি েমর এই পেমক্ষপমে বতধনি েমর। এই তর্মেন তশো অ্র্ুর্াযী 
এমর্ বযতক্ত র্ারা উমেখমর্াগয েতমউতর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ র্াযগা লেমে তর্উ ইযেন  ভ্রমণ 
েমরমের্, িামের 14 তেমর্র লোযামরতির্ পাের্ েরমি েয। এই লোযামরতির্ এেটি এোো লেমে 
আসা লর্মোমর্া বযতক্তর লক্ষমত্র প্রমর্ার্য, লর্খামর্ 7 তেমর্র গড় প্রতি 100,000 র্র্ বাতসন্দার মমধয 
পরীক্ষায আক্রামন্তর োর 10 র্মর্র লবতশ বা আক্রামন্তর োর 7 তেমর্র গড় 10% বা িার লবতশ।  
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