
বর ধ্িত ভ্রমণ রিষে্াজ্া
26 জনু, 2018 তারিখে মার ক্ি ন সুপ্রিম ক্ারকি  প্রিসসখেন্ট ট্াখপেি ভ্রমণ রনখেধাজ্াখ্ বহাল িাখে। এই রনখেধাজ্া 
রনম্নপ্লখেত কেশগুপ্লি রনরেকি ষ্ট র্ছু ব্যসতিি জন্য রিখ�াজ্য: ইিান, প্লরবয়া, উত্তি ক্ারিয়া, সসরিয়া, কেখনজখুয়লা, ইখয়খমন 
ও কসামাপ্লয়া। এই নিষেধাজ্া এখিও বহাল রষেষে।

মাোিমার, ইনরনরিো, নিরগিজস্াি এবং িাইষজনরোর িািনরিষের জি্য: 
এই রনখেধাজ্া শুধুমাত্র বাইখিি কেশ কেখ্ �ািা পরিবাি বা ্মকিসংস্ান রেরত্ত্ 
আখবেখনি মাধ্যখম বা োইোিসসসর রেসা প্রিাগ্াখমি মাধ্যখম মার ক্ি ন �ুতিিাষ্ট্রে 
স্ায়ীোখব (“অরেবাসী রেসা”) বসবাস ্িখত চান তাখেি নতুন রেসা কেওয়া স্খিত 
্খিখছ। �ািা ভ্রমণ বা ব্যবসারয়্ (“অরেবাসী নয় এমন রেসা”) রেসায় অস্ায়ীোখব 
আসখত চান তাখেি কষেষ্টত্র এসর রিখ�াজ্য নয়।

সেুাি ও তািজানিোর িািনরিষের জি্য: এই রনখেধাজ্া শুধুমাত্র বাইখিি কেশ কেখ্ �ািা 
োইোিসসসর রেসা প্রিাগ্াখমি মাধ্যখম মার ক্ি ন �ুতিিাষ্ট্রে বসবাস ্িখত চান তাখেি নতুন রেসা কেওয়া 
স্খিত ্খিখছ। রনখেধাজ্াসর এই কেশগুপ্লি অন্য ্াখিা জন্য রিখ�াজ্য নয়।

িতুি ঘ�ােণা ঘিাষিা প্রভাব ঘেলষব িা:

 আইনিতোখব স্ায়ী বাসসন্া (গ্রীন ্ােকি ধািীিণ)

 েুইসর কেখশি নািরি্ত্ব িখয়খছ এবং রনখেধাজ্াি আওতােুতি নন এমন ক্াখনা কেখশি পাসখপাখরকি  ভ্রমণ ্িখছন 

 ছাড়পত্র কপখয়খছ এমন ব্যসতিবিকি 

 স্্যারাস সামঞ্জখস্যি জন্য মার ক্ি ন �ুতিিাষ্ট্রেি অে্যন্তখি আখছন এমন ব্যসতিবিকি 

নবিামষূল্য আইনি সহােতা পাওো যাষব। এই ভ্রমখণি রনখেধাজ্াগুপ্ল ্ীোখব আপনাি বা প্রিয়জনখ্ রিোরবত ্িখত পাখি 
কস রবেখয় আপনাি ক্াখনা রিশ্ন বা উখবেি ো্খল রনেকি িখ�াি্য ক্াখনা অরেবাসন আইরন পরিখেবা সিবিাহ্ািীি সাখে আখলাচনা 
্রুন। আপিার িনমউনিটিষত এবং আপিার ভাোে নবিামষূল্য, নিরাপে অভভবাসি আইনি সহােতার জি্য নবিামষূল্য 
ঘযািাষযাষির জি্য ActionNYC-ঘত 1-800-354-0365 িম্বষর িল িরুি।

21 ঘেব্রুোনর, 2020 তানরষখ এিটি বনধধিত ভ্রমণ নিষেধাজ্া িাযধিির হে, ক�সর ছয়সর অরতরিতি কেশ (রময়ানমাি, 
ইরিরত্রয়া, র্িখিজস্ান, নাইখজরিয়া, সুোন ও তানজারনয়া)-এি রনরেকি ষ্ট র্ছু ব্যসতিি জন্য রিখ�াজ্য। উখলেে োখ্ ক� 
এই রনখেধাজ্া কেখশি বাইরে কেখ্ রনরেকি ষ্ট রেসাি জন্য আখবেন্ািী ব্যসতিখেি উপখি রিোব কেলখব এবং মার ক্ি ন 
�ুতিিাষ্ট্রে অবস্ানিত অবস্ায় স্্যারাখসি জন্য আখবেন্ািী ব্যসতিখেি উপখি রিোব কেলখব না। 

আরও নবস্ানরত তষ্্যর জি্য ভভনজি িরুি NYC.gov/travelban
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