
এই ছুটির মরশুমম ভ্রমণ করমেন না। 
যদি বেমরান বকায়ারান্াইন করার  
জন্য প্রস্তুত থকুন।

মার ক্ি ন যুক্তরাষ্ট্র জড়ুে এবং বহু অন্ান্ দেড়ে COVID-19 এর ব্াপ্ সংক্রমণ রড়েড়ে। এই মুহূড় ক্ি  ভ্রমণ ্রড়ে ্া আপনাড়্, 
আপনার পররবারড়্ এবং আপনার সম্প্রোেড়্ রবপড়ে দেেড়্ পাড়র দযড়হ্ু ্া আপনার COVID-19 হওোর এবং েোড়নার 
সম্াবনাড়্ বাড়েড়ে দ্াড়ে। যরে আপনাড়্ ভ্রমণ ্রড়্ই হে, আপনাড়্ বাড়েড়্ দেরার পড়র দ্াোরান্াইন অবে্ই ্রড়্ 
হড়ব। আপনার উপসরকি োোই COVID-19 থা্ড়্ পাড়র এবং উপসরকি োো মানুষ ভাইরাসটি েোড়্ পাড়র। 

দনউ ইয়ক্ক  বটেমি ব�ৌছঁমছেন? 
•   আ�নামক অেশ্যই NYS ট্্যাভাল বেলথ ফম্ক  ভর ক্ি  ্রড়্ হড়ব (লেঙ্কটি রলি্ ্রুন অথবা QR 
দ্াডটি স্্ান ্রুন অ্াড়সেস ্রার জন্) দপৌেঁড়নার পড়র দ্াোরান্াইন ্রুন।
–   মার ক্ি ন যুক্তরাষ্টষ্ট্রর স্ে আরমণগুলে বকেল ্াড়নক্টি্াি, ম্াসাচুড়সিস,রনউ জাটসকি, দপক্সিেভারনো 
বা ভামকিন্ বাড়ে

–  দবশের ভার আন্তজকি ার্্ আরমণগুলে 

•   আ�নামক অেশ্যই বকায়ারান্াইন করমত েমে! 10 রেড়নর জন্ ভ্রমড়ণর দ্াোরান্াইন যরে না আপরন িটুি 
দনর্বাচ্ COVID-19 পরীক্ার েে পান, এইর্ম:

1) রনউ ইেড় ক্ি  ব�ৌছঁমনার 72 ঘণ্া আমে পরীক্া ্রান
2) দপৌড়ঁোবার 4 দিন �মর �রীক্া করান। 

•   এই আেশ্যকতাগুলল বমমন চলমত ে্যথ্ক  েমল তা আরথ্কক জদরমানা এেং অন্যান্য শাটতির কারণ েমত �ামর।

যখন রাতিায় ো োড়িমত থাকমেন, সে সময় এক মলূ COVID-19 প্রড়তমরাধ করার টরিয়া অনশুীলন করুন। 

•   োড়িমত থাকুন: যরে আপরন সুস্থ দবাধ না ্ড়রন, COVID-19 এর পরীক্াে ইর্বাচ্ েে দপড়ে থাড়্ন, অথবা 
এমন ্াড়রা রন্ি রন্ি সংস্পড়েকি এড়স থাড়্ন যার COVID-19 আড়ে ্াহড়ে বাড়েড়্ থা্ুন। 

•   িরূত্ব েজায় রাখনু: অন্ড়ের দথড়্ অন্ত্ 6 েুি েূড়র থা্ুন। 
•   একটি মমুখর আেরণ �রুন: বাড়ের বাইড়র থা্ার সমে সব সমে মুড়ে এ্টি আবরণ পরার মাধ্ড়ম রনড়জড়্ এবং 
চারপাড়ের অন্ড়েরড়্ সুরটক্্ রােুন। NYS এর স্ে রণ পররবহড়ন (রাড়ের পররড়ষবা সহ) এবং রবমান, ট্রেন ও 
বাড়সর দ্ররোড়র যা্াোড়্র সমে মুড়ে আবরণ পরা বাধ্্ামূে্। 

•   আ�নার োতগুলল �দরষ্ার রাখনু: প্ােেই আপনার হা্ দধান এবং ভ্রমড়ণর সমে ব্বহাড়রর জন্ অ্ােড়্াহে-
রভরতি্ হ্ান্ড স্ারনিাইজার সাড়থ রােুন। না দধাো হাড়্ আপনার মুে স্পেকি ্রা এড়েড়ে চেুন এবং আপনার ্াশে 
ও হাঁড়চ ঢা্ুন।

আমরা তমথ্যর জন্য: 
দেেুন ny.gov/traveladvisory বা 

্ে ্রুন 888-364-3065।

পরিস্থিস্ি যেমন হবে যেই অনেুায়ী NYC স্াথিথ্য দপ্তি িাি েপুারিশগুলি পরিেি্ত ন কিবি পাবি। 12.30.20
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