
NYC তে ভ্রমণ সংক্রান্ত পররামর্শ (ট্রাভেল অ্রাডেরাইজরর)
রিউ ইয়র্শ  রসটিভে স্রাগেম! 
উল্লেখল্�োগ্য মোত্োয় COVID-19 এর কমমউমিটি-মিস্োর ঘল্েল্ে এমি স্টেেসমহূ স্েল্ক ভ্রমণকোরী স্� কোরও উপর মিউ ইয়ক্ক  স্টেে ভ্রমণ 
সংক্োন্ত পরোমর্ক (ট্োল্েল অ্যোডেোইজমর) জোমর কল্রল্ে।

স্সই পরোমর্ক অি�ুোয়ী, মিউ ইয়ক্ক  স্টেল্ের আইি অিসুোল্র আপমি �মি COVID-19 সংক্মল্ণর উচ্চ হোর সম্পন্ন স্টেে স্েল্ক এখোল্ি ভ্রমণ 
কল্রি, তোহল্ল আপিোল্ক স্টেল্ের মিম্নমলমখত মিল্ি্করিো অিসুরণ করল্ত হভে অি্যেোয় আপিোর $2,000 ডলোর জমরমোিো হল্ত পোল্র।

তটেভের আইি অিযুরায়ী
আপমি �মি এই স্টেেসমলূ্হর স্কোল্িোটি স্েল্ক এখোল্ি ভ্রমণ কল্রি, এেং
আপমি স্সই স্টেল্ে 24 ঘন্োর স্িমর সময় ি্যয় কল্র েোল্কি, আপিোল্ক মিল্ের মিল্ি্করিো অিসুরণ করল্ত হল্ি।

তটেভের রিভ ্্শ রিরা:
1.  সিোইল্ক মিরোপি রোখল্ত স্কোয়োল্রন্োইল্ি �োি এিং অি্যল্ির কোে স্েল্ক আলোিো েোকুি৷ আপমি �খি আপিোর রওিো স্িিোর 

স্োি েোড়ল্িি তখি স্েল্ক জরুমর প্রল্য়োজি িো স্মমডল্কল স্সিো স্িওয়োর জি্য ি্যতীত িয়ো কল্র আপিোর িোমড়ল্ত িো আপমি স্� 
জোয়গোয় অিস্োি করল্েি স্সখোল্ি 14 মিল্ির জি্য অিস্োি করুি।

2.  traveler.health.ny.gov ঠিকোিোয় ট্োল্েলোর স্হলে ফরমটি পূরণ করুি অেিো মিল্ের স্কোডটি স্্যোি করুি।

3.  ভ্রমণ সংক্োন্ত পরোমল্র্কর অধীল্ি আপিোর অমতমরক্ত িোময়ত্ব প�্কোল্লোেিো করুি। মিউ ইয়ল্ক্ক  আগমিকোরী অত্যোির্যকীয় 
কমমীল্ির জি্য মরমেলতো প্রল্�োজ্য হল্ত পোল্র। ny.gov/traveladvisory ঠিকোিোয় মেমজে করুি।

�মি আপমি স্কোয়োল্রন্োইল্ি েোকোর সময় আপিোর সহোয়তোর প্রল্য়োজি হয়, এিওয়োইমস স্েটে এন্ড স্ট্স কপ্কস (NYC Test & Trace 
Corps) আপিোল্ক িোমড়ল্ত িো মিিোমলূ্ল্য প্রোইল্েে স্কোল্িো স্হোল্েল্ল মিরোপল্ি আলোিো েোকল্ত সোহো�্য করল্ত পোল্র। স্কোল্িো প্রশ্ন আল্ে? 
NYC COVID-19 হেলোইল্ি কল করুি 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969) িম্বল্র।

 েরাররভে ভ্রমণকোরীল্ির জি্য িোধ্যতোমলূকেোল্ি স্কোয়োল্রন্োইল্ি েোকোর রত্ক  পূরণ কল্র এমি স্টেেসমহূর িোম এখোল্ি স্িয়ো 
হল্য়ল্ে৷ এই তোমলকো মিয়মমতেোল্ি পমরিমত্ক ত হয়৷ সিল্েল্য় হোলিোগোি তোমলকোর জি্য ny.gov/traveladvisory ওল্য়িসোইে স্িখুি৷
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COVID-19-এর রেরুভধে 
লড়রাই চরালরাও NYC!
পরীক্রা

আপিোর 
টে্যোেোস জোিিু। 
মিিোমলূ্ল্য 
COVID-19 
এিং এমন্িমড 
পরীক্ো করোি৷

তররাভিরা প্রশ্ন আভে? NYC COVID-19 হেলরাইভি রল ররুি 
1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969) িম্বভর।
এিওয়োইমস স্েটে এন্ড স্ট্স কপ্কস (NYC Test & Trace Corps) আপিোর ি্যমক্তগত 
এিং স্োস্্য সম্পমক্ক ত তল্ে্যর স্গোপিীয়তো এিং মিরোপত্ো রক্োয় প্রমতশ্রুমতিদ্ধ। 
আমরো স্�সি তে্য পোই তো স্গোপিীয় এিং মিউ ইয়ক্ক  মসটি স্হলে স্কোল্ডর  
(New York City Health Code) অধীল্ি সুরমক্ত। স্েটে এন্ড স্ট্স কপ্কস  
(Test & Trace Corps) কোল্রো ইমমল্রেরি টে্যোেোস সম্পল্ক্ক  জোিল্ত েোইল্িিো।

আপিোর 
কমমউমিটিল্ত 
COVID-19 েমড়ল্য় 
পড়ো িন্ধ করল্ত 
আমোল্ির কন্্যোক্ট 
স্ট্সোরল্ির স্ফোিকল্ল 
সোড়ো মিি।

অি্যল্ির 
সুরমক্ত রোখল্ত 
মিরোপল্ি 
আলোিো েোকুি 
এিং স্হোল্েল্ল 
িো িোমড়ল্ত �ত্ন 
মিি।

অিসুন্রাি যত্ন তিয়রা
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