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েচকপেয়� সং�া� �ায়শই �জ�ািসত �� 

 
 

িনউ ইয়ক� িস�ট েকন অিনিদ�� েচকপেয়��িল কায �কর কেরেছ?  
এই েচকপেয়��িল হল িশ�ামূলক সাধনী এবং �মণকারীরা যােত িনউ ইয়েক�র �মণ 
সং�া� িনেষধা�া�িল েবােঝন এবং েমেন চেলন তা সুিন��ত করার জন� এ�ট ৈতির 

করা হেয়েছ।  
 

িবশাল ত�াগ ও অধ�বসােয়র মাধ�েম িনউ ইয়ক� িস�ট COVID-19-এর �াদুভ�াব �াস কেরেছ 

এবং সারা েদেশর মেধ� পরী�ার ইিতবাচক ফেলর হার সবেথেক কম কেরেছ। এখনই 

আমরা উদাসীন হেয় পড়ার মেতা ভ�ল করেত পাির না। 
 

িনউ ইয়ক� িস�টর �মণ সং�া� িনেষধা�া�িল কী কী? 
িনউ ইয়ক� ে�েটর আইন অনুসাের িনউ ইয়ক� ে�েট �েবশ করা েযেকানও ব��� যিদ 
িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা িনিষ� ে�েটর তািলকায় (Restricted State List) থাকা েকানও 
ে�েট 24 ঘ�ার েবিশ েথেক থােকন তাহেল: 
1. তােক িনউ ইয়ক� ে�েটর �মণকারী �া�� ফম � পূরণ করার মাধ�েম ের�জ�ার করেত 

হেব। 
2. িনিষ� তািলকায় থাকা ে�ট েথেক আসার িদন েথেক 14 din পয �� েকায়ােরি�ন 

জ�ির অব�া, িচিকৎসা সহায়তা বা ে�ট েছেড় যাওয়ার মেতা অব�া ব�তীত িনেজর 

বািড়েত বা আপিন েযখােন থাকেছন েসখােন থাকা) থাকেত হেব। 
3. িনিষ� ে�ট েথেক িনউ ইয়ক� িস�টেত আসা অত�াবশ�ক কােজ যু� কম�েদরেক 

অবশ�ই ে�েটর �া�� দ�েরর (State Departmnet of health) িনেদ�িশকা অনুসরণ 

করেত হেব।  
 

কােদর উপর িনউ ইয়ক� িস�টর �মণ সং�া� িনেষধা�া �েযাজ�? 
েযেকানও ব��� িযিন গত 14 িদেনর মেধ� িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা িনিষ� ে�েটর 

তািলকায় থাকা ে�েট 24 ঘ�ার েবিশ সময় অিতবািহত কেরেছন। এর মেধ� অ�ভ� �� হল 
িনউ ইয়েক�র েসই সকল অিধবাসী যারা অন� ে�েট েগেছন এবং তার সােথ সােথ িনউ 

ইয়েক� আসা ব���গণ। 
 

আিম েয ে�েট িগেয়িছলাম েস�ট িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা িনিষ� ে�েটর 
 তািলকায় আেছ িকনা তা আিম েকাথায় েদখেত পাব?  

এ�ট েদখনু: িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা িনিষ� ে�েটর তািলকা। 
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আিম িনউ ইয়ক� শহেরর বািস�া। আমােক িক িনউ ইয়ক� ে�েটর �মণকারীর 

�া�� ফম � পূরণ করেত হেব এবং 14 িদেনর জন� েকায়ােরি�েন থাকেত হেব?  
হ�া,ঁ আপিন যিদ িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা িনিষ� ে�েটর তািলকায় থাকা েকানও ে�ট 
েথেক িনউ ইয়েক� আেসন এবং বা িনউ ইয়ক� েথেক এমন েকানও ে�েট যান এবং েসই 
ে�েট 24 ঘ�ার েবিশ সময় অিতবািহত কেরন তাহেল আপনােক ফম ��ট পূরণ করেত 

হেব। অত�াবশ�ক কােজ যু� কম�েদরেক অবশ�ই ে�েটর �া�� দ�েরর িনেদ�িশকা  
অনুসরণ করেত হেব। 

 
েচকপেয়��িলেত কী হেব? 
1. ব���েদরেক �জ�াসা করা হেব েয তারা গত 14 িদেন িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা 

িনিষ� ে�েটর তািলকায় থাকা েকানও ে�েট 24 ঘ�ার েবিশ সময় অিতবািহত 

কেরেছন িকনা। 
2. যিদ কের থােকন, তাহেল ব����টেক িনউ ইয়ক� ে�েটর �মণকারী �া�� ফম � পূরণ 

করেত হেব। ফম ��ট অনলাইন-এ উপলভ� এবং যত �তু স�ব পূরণ করেত হেব, িনউ 

ইয়ক� িস�টেত এেস েপৗ�ছােনার এক িদন আেগ বা েচকপেয়ে� থাকাকালীন। 
 
আমােক কত�ণ রাখা হেব? 

কেয়ক িমিনট মা�। ের�জে�শন ফম ��ট পূরণ করেত 5 িমিনেটরও কম সময় লােগ। আপিন আেগ েথেক 

অনলাইন -এ ফম ��ট পূরণ করার মাধ�েম এই িবল� এড়ােত পােরন, িনউ ইয়ক� িস�টেত েপৗ�ছােনার এক িদন 

আেছ। 
 
েচকপেয়��িল েক পিরচালনা করেছন?  
অন�ান� আইন �ণয়নকারী এেজ���িলর সহেযািগতায় িনউ ইয়ক� িস�টর েশিরফ এ�িল পিরচালনা 
করেছন।  
 
আিম িনউ ইয়ক� ে�েটর �মণকারীর �া�� ফম ��ট পূরণ কেরিছ এ�টর জন� আমােক কী �মাণ 
�দশ �ন করেত হেব?  

ফম ��ট পূরণ করার পের আপনার িন��তকরণ পৃ�ার ��নশট িনেয় রাখা উিচৎ। ফম ��ট যত তাড়াতািড় 

স�ব পূরণ করেত হেব, িনউ ইয়ক� িস�টেত এেস েপৗ�ছােনার এক িদন আেগ। 
 
আিম যিদ িনউ ইয়ক� িস�টেত ঢ� েক পিড় এবং েকউ আমােক না থামায় তাহেল কী হেব? 
আপিন যিদ িনউ ইয়ক� �ারা জাির করা িনিষ� ে�েটর তািলকায় থাকায় েকানও ে�েট গত 14 িদেনর মেধ� 
24 ঘ�ার েবিশ সময় অিতবািহত কের থােকন তাহেল আপনােক িনউ ইয়ক� ে�েটর �মণকারীর ফম ��ট 

পূরণ করেত হেব। 
 
আিম যিদ ে�েট আইন না মািন এবং ের�জ�ার না কির এবং/অথবা েকায়ােরি�েন না থািক 
তাহেল কী হেব?  
আমরা জািন েয জন�াে��র �াথ � এবং COVID-19-এর �াদুভ�াব �াস করার জন� �েত�েকই সহেযািগতা 
করেবন। তেব, িনয়ম�িল না মানার �কৃত ব�িত�েমর ে�ে�, ে�েটর আইন অনুসাের ব���েক ��তর 

জিরমানা করা হেত পাের।  
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আিম যিদ �মণকারীর ফম ��ট পূরণ করেত �ত�াখ�ান কির তাহেল কী হেব?  
ভাইরােসর �াদভু�াব েরাধ করার জন� িনউ ইয়েক�র বািস�ারা �চ� র ত�াগ �ীকার কেরেছন এবং আমরা 
আশা কির তারা সহেযািগতা করেবন। সম� �মণকারীেক ফম ��ট পূরণ করার জন� সবরকেমর সুেযাগ 

�দান করা হেব। েকবলমা� চ�ড়া� পিরি�িতর ে�ে� ব���েদর জিরমানা করা হেব। 
 
আমােক যিদ েকানও পিরচয়প� েদখােত বলা হয় তাহেল কী হেব?  

এই থামােনার সময়�িল খুব কম হেব এবং তা িশ�ামূলক হেব। সবেথেক েবিশ েযটা হেত পাের েসটা হল, 
�মণকারীেক িনউ ইয়ক� ে�েটর আইেনর অধীেন গািড় চালােনা স�িক�ত নিথপ� েদখােত বলা হেত 

পাের (েযমন গািড়র ের�জে�শেনর কাগজ)।  
 
অিভবাসন ি�িতর িবষেয় �জ�াসা করা হেব/ের�জ�ার করা হেব?  

না। 
 
েয ব��� আমােক থামােবন, িতিন িক আমার ভাষায় কথা বলেবন?  

েচকপেয়��িলেত ভাষা অনুবাদ পিরেষবা উপলভ� থাকেব। 
 
েচকপেয়��িল েকাথায় হেব?  
েচকপেয়ে�র অব�ান�িলর িবষেয় েশিরফ �িতিদন ট� �ইটাের েপা� করেবন: @NYCSHERIFF 
 
িকছ�  সহায়ক সং�ান�িল কী কী? 
�ায়শই �জ�ািসত ���িলর উ�র: ে�েটর বাইের েথেক NYS-এ এেস েপৗ�ছােনার পের �মণকারীর উপর 
েকায়ােরি�ন স�িক�ত িনেষধা�া 
NYS COVID-19 �মণ স�িক�ত উপেদশ 
ে�েটর বাইের েথেক িনউ ইয়ক� ে�েট এেস েপৗ�ছােনার পের �মণকারীর উপর েকায়ােরি�ন স�িক�ত 
িনেষধা�া  
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