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প্রিয় বাপ্রসন্দা,  

 
প্রিউ ইয়র্ক  প্রসটি আবাসি র্র্তক পক্ষের (New York City Housing Authority, NYCHA) সম্পপ্রি বযবস্থাপিা অপ্রিসগুপ্রি 

(Property Management Office) খখািা আক্ষে, প্রর্ন্তু সামাপ্রির্ দূরত্ব বিায় রাখার খসরা অিুশীিিগুপ্রি আরও খবপ্রশ িক্ষয়াগ 

র্রার িিয আমরা িপ্রর্টি অপ্রিক্ষস র্মীর সংখযা র্প্রমক্ষয়প্রে এবং আমরা র্মী ও বাপ্রসন্দাক্ষের মক্ষযয ির্যে খ াগাক্ষ াক্ষগর সাোৎগুপ্রি স্থপ্রগর্ 

খরক্ষখপ্রে।   

 
বযবস্থাপিা অপ্রিক্ষসর (Management Office) র্মীরা খেপ্রিক্ষিাি, ইক্ষমি দ্বারা এবং প্ররক্ষসপশি খেক্ষের প্রপেি খেক্ষর্ র্মীক্ষের সক্ষে 

র্ো বিার িিয সূপ্রিভুক্ত অযাপক্ষয়ন্টক্ষমক্ষন্টর মাযযক্ষম বাপ্রসন্দাক্ষের সহায়র্া র্রা িাপ্রিক্ষয়  াক্ষবি।  

 
সম্পপ্রি বযবস্থাপিা অপ্রিসগুপ্রি অপ্রিক্ষস বা ইক্ষমক্ষির মাযযক্ষম র্াগিপত্র গ্রহণ র্রক্ষব; র্ারা খিাক্ষির মাযযক্ষম বা অপ্রিক্ষস খগাপিীয় র্েয 

আক্ষিািিা র্রার িিয উপিব্ধ োর্ক্ষবি; র্ারা বাপ্রড় খাপ্রি র্রার আগ্রক্ষহর প্রবজ্ঞপ্রি গ্রহণ র্রক্ষবি এবং িাপ্রব খিরর্ খিক্ষবি, এবং 

প্রসপ্রিন্ডার/খমিবক্ষের পপ্ররবর্ক ি বা িাপ্রবর র্প্রপর অিয অিুক্ষরাযগুপ্রি গ্রহণ র্রক্ষবি; এবং র্ারা বাপ্রষকর্ উইক্ষন্ডা গােক  সংক্রান্ত প্রবজ্ঞপ্রি 

(Annual Window Guard Notice) ও 6 বেক্ষরর র্ম বয়সী প্রশশুর সমীোর (Child Under 6 Survey) িরু্যির গ্রহণ 

র্রক্ষবি।  

 
বযপ্রক্তগর্ভাক্ষব খর্াক্ষিা ভাড়া সংগ্রহ র্রা হক্ষব িা। োর্ক্ষ াক্ষগ, খিাক্ষি, MyNYCHA অযাক্ষপর মাযযক্ষম এবং অিিাইক্ষি অিুক্ষমাপ্রের্ 

বযাংর্গুপ্রির মাযযক্ষম ভাড়া পপ্ররক্ষশায র্রক্ষর্ হক্ষব। আপপ্রি  প্রে আপিার ভাড়া পপ্ররক্ষশায র্রার প্রবষক্ষয় উপ্রদ্বগ্ন হি অেবা আপ্রেকর্ অসচ্ছির্ার 

প্রশর্ার হি, র্াহক্ষি আপপ্রি খ  র্মকসূপ্রিগুপ্রির িিয খ াগয হক্ষর্ পাক্ষরি খসগুপ্রির প্রবষক্ষয় আক্ষরা র্ক্ষেযর িিয অিুগ্রহ 

র্ক্ষর https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/ এ  াি। 

 
NYCHA উন্নয়ন পরিষেবাি আপষেট 

র্াপ, গরম িি/পাপ্রি ও িি/পাপ্রির সব পপ্ররর্প্রির্ আউক্ষেিগুপ্রি পরবর্ী প্রবজ্ঞপ্রি প কন্ত স্থপ্রগর্ রাখা হক্ষিও, রবষেে রিটিং ও এরিষেটি 

কর্মীিা ও অনযানয আপৎকািীন দিগুরি 24/7 পরিষেবা দদওয়া ও দর্মিার্মত কিা চারিষয় যাষবন। 

 
NYCHA র্মীরা উন্নয়িগুপ্রিক্ষর্ ও অযাপােক ক্ষমক্ষন্ট আপৎকািীন িক্ষণাষবক্ষণ ও দর্মিার্মত র্রা িাপ্রিক্ষয়  াক্ষবি।  

 
• আমরা আপৎকািীন র্াক্ষির আক্ষেক্ষশ সাড়া খেক্ষবা,  ার অন্তভুক ক্ত হি তাপ ও গির্ম জি/পারন না থাকাি অবস্থা, জি/পারন 

িীক িওয়া, গযাস িীক িওয়া, বনযাি পরিরস্থরত, স্টষপজ, রবদ্যযৎ সিংক্রান্ত সর্মসযা ও রবপজ্জনক অবস্থা। 

  
• আমরা প্রিম্নপ্রিপ্রখর্ সুপ্রিপ্রেক ষ্ট অবস্থাগুপ্রি সংক্ষশাযি র্রার িিয র্াক্ষির আক্ষেক্ষশ সাড়া খেক্ষবা: পুক্ষরা অযাপােক ক্ষমক্ষন্ট প্রবদ্যযৎ িা োর্া; 

রান্নাঘর বা বােরুমক্ষর্ িভাপ্রবর্ র্ক্ষর এমি আংপ্রশর্ প্রবদ্যযৎ োর্া; খেয়াি খেক্ষর্ র্যাপ্রবক্ষিে খুক্ষি পড়া; র্ীেপর্ক্ষের বাসা তর্প্রর 

হওয়া; খটাভ বা খরপ্রিিাক্ষরের র্াি িা র্রা; খযাোঁ ওয়া/র্াবকি খমািোইে সিাক্তর্ারী  ন্ত্র র্াি িা র্রা; উইক্ষন্ডা গােক  হাপ্ররক্ষয় 

 াওয়া/আিগা হওয়া; অযাপােক ক্ষমক্ষন্টর েরিা র্াি িা র্রা। 

  
• আমরা সীসার সমসযা সমাযাি র্রব, এবং 92 টি উন্নয়ক্ষি শুযুমাত্র খসই সব ইউপ্রিক্ষে যুক্ষিা খমাোর িমুিা সংগ্রহ র্রব খ খাক্ষি 

আমরা অিুমাি র্প্রর খ  সীসা-প্রভপ্রির্ রঙ আক্ষে এবং 6 বেক্ষরর র্ম বয়সী এর্টি প্রশশু বাস র্ক্ষর বা পপ্ররেশকি র্ক্ষর ও/বা খ খাক্ষি 

XRF পরীোয় এর্টি হযাোঁ বাির্ িিািি পাওয়া খগক্ষে, খসখাক্ষি 6 বেক্ষরর র্ম বয়সী এর্টি প্রশশু বাস বা পপ্ররেশকি র্রুর্ বা িা 

র্রুর্।  
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• আমরা আোিক্ষর্ আক্ষেশ, র্ীব্রর্া হ্রাস র্রা বা অিযািয িংঘক্ষির িিয এর্িি র্প্রমশিাক্ষরর আক্ষেক্ষশর িিস্বরূপ বা আমাক্ষের 

প্রিিস্ব অিুবপ্রর্ক র্া িপ্রক্রয়ার মাযযক্ষম তর্প্রর হওয়া অর্যাবশযর্ র্াক্ষির আক্ষেশ সম্পােি র্রব। 

 
বাপ্রসন্দারা আপৎর্ািীি পপ্ররপ্রস্থপ্রর্র প্রবষক্ষয় িািাক্ষর্ গ্রাহর্ খ াগাক্ষ াগ খর্ক্ষে (Customer Contact Center, CCC) 718-707-

7771 িম্বক্ষর খিাি র্রক্ষর্ পাক্ষরি। 

 
ওপক্ষর উপ্রিপ্রখর্ পপ্ররক্ষষবা খেওয়া ও খমরামর্গুপ্রির িিয বাপ্রসন্দাক্ষের অযাপােক ক্ষমক্ষন্ট পপ্ররেশকিরর্ NYCHA র্মীরা অযাপােক ক্ষমক্ষন্ট িক্ষবশ 

র্রার আক্ষগ সর্র্ক র্ামূির্ বযবস্থা খিক্ষবি,  ার অন্তভুক ক্ত হি বাপ্রসন্দাক্ষের স্বাস্থয সম্বক্ষে প্রিজ্ঞাসা র্রা এবং সামাপ্রির্ দূরত্ব বিায় রাখা।  

 
বাপ্রসন্দাক্ষের অযাপােক ক্ষমক্ষন্ট র্াি র্রার সময় র্মীরা মাে বা েস্তািা পরক্ষর্ পাক্ষরি এবং খমরামক্ষর্র সময় হাওয়া িিািি বাড়াক্ষিার িিয 

িািিাগুপ্রি খুক্ষি প্রেক্ষর্ বিক্ষর্ পাক্ষরি।  প্রে প্রিরাপে স্বাস্থয পপ্ররপ্রস্থপ্রর্ সম্ভব িা হয়, অেবা বাপ্রসন্দারা িক্ষবশ র্রক্ষর্ প্রেক্ষর্ অস্বীর্ার র্ক্ষরি, 

র্াহক্ষি NYCHA-খর্ অযাপক্ষয়ন্টক্ষমক্ষন্টর সময়সূপ্রি পুিঃপ্রস্থর র্রক্ষর্ হক্ষর্ পাক্ষর।  

  
প্রর্েু আপৎর্ািীি পপ্ররপ্রস্থপ্রর্ক্ষর্, র্া সক্ষেও NYCHA র্মীক্ষের স্থািীয় পুপ্রিশ পপ্ররক্ষষবা অঞ্চি (Police Service Area, PSA) বা 

অিযািয িেম িপ্রর্প্রক্রয়ার্ারীক্ষের সহায়র্া প্রিক্ষয় িক্ষবশ র্রক্ষর্ হক্ষর্ পাক্ষর,  প্রে খর্াক্ষিা বাপ্রসন্দা প্রবপক্ষে োক্ষর্ি প্রর্ংবা গযাক্ষসর িাইি বে 

র্ক্ষর খেওয়ার মর্ খর্াক্ষিা প্রিরাপিািপ্রির্ উক্ষদ্বক্ষগর র্ারক্ষণ অপ্রবিক্ষম্ব পেক্ষেপ আবশযর্ হয়। আমরা আশা র্প্রর আপপ্রি বুঝক্ষবি খ  

আমাক্ষেরক্ষর্ অবশযই বাপ্রসন্দাক্ষের প্রিরাপিাক্ষর্ সবকিেক্ষম রাখক্ষর্ হক্ষব, এবং আপিাক্ষর্ ও আপিার িপ্রর্ক্ষবশীক্ষের সুরপ্রের্ রাখক্ষর্ এই 

পেক্ষেপগুপ্রি িক্ষয়ািি হক্ষব। 

অনুগ্রি কষি র্মষন িাখুন দয, COVID-19 ছরিষয় পিা আটকাষনাি জনয আর্মাষদি দয অরতরিক্ত সতকক তাগুরি অবেযই রনষত 

িষব দসই রবেষয় আর্মিা রনউ ইয়কক  দস্টট ও স্থানীয় কর্মককতক াষদি কাছ দথষক পিবতী রনষদক েনা পাওয়াি সাষথ সাষথ এই 

পরিষেবাগুরিষক আগার্মী রদষন পরিবতক ন কিা িষত পাষি। 

 
আমরা বাপ্রসন্দাক্ষের সক্ষে সরাসপ্রর খ াগাক্ষ াগ র্রার মাযযক্ষম COVID-19 প্রবষয়র্ র্েয উপিব্ধ র্রাক্ষিা অবযাহর্ খরক্ষখপ্রে,  ার অন্তভুক ক্ত 

হি খরাক্ষবার্ি, ইক্ষমি, বহুভাপ্রষর্ খপাটার, MyNYCHA অযাপ, খসাশযাি প্রমপ্রেয়াক্ষর্ তেপ্রির্ খপাট, এবং বাপ্রসন্দা, র্মী ও সবকিিীি 

ওক্ষয়বসাইেগুপ্রিক্ষর্ (খ মি www.nyc.gov/nycha) খপাক্ষটর মাযযক্ষম। 

  
আপিার খর্াক্ষিা িরুপ্রর খমরামক্ষর্র িক্ষয়ািি োর্ক্ষি অিুগ্রহ র্ক্ষর গ্রাহর্ খ াগাক্ষ াগ খর্ক্ষে (CCC) 718-707-7771 িম্বক্ষর খিাি 

র্রুি। িপ্রশপ্রের্ িপ্রর্প্রিপ্রযরা সিাক্ষহর 7 প্রেি, িপ্রর্প্রেি 24 ঘণ্টা উপিব্ধ আক্ষেি।  

  
আপিার প্রিরন্তর সহক্ষ াপ্রগর্া, সহায়র্া ও মূিযবাি মর্ামক্ষর্র িিয আমরা আপিাক্ষর্ যিযবাে িািাই। আমরা এর্সাক্ষে আমাক্ষের 

NYCHA িoিসমািক্ষর্ প্রিরাপে ও সুস্থ রাখক্ষর্ পাপ্রর। 

 

http://www.nyc.gov/nycha

