
 
প্রিয় বাপ্রিন্দাগণ: 
 
আমাদের NYCHA কপ্রমউপ্রিটি এবং িমস্ত প্রিউ ইয়কক বািীদক িঙ্কদের এই িমদয় প্রিরাপে এবং স্বাস্থ্যকর 
রাখদে আপপ্রি যা কদরদেি োর জিয আপিাদক ধিযবাে।  
 
বাপ্রিন্দারা যাদে ধারাবাপ্রিকভাদব জরুপ্রর সিবা গ্রিণ কদর ো প্রিপ্রিে করদে; জােীয়, সেে এবং 
স্থ্ািীয় পযকাদয়র স্বাস্থ্য কমীদের কাে সেদক আপিাদক COVID-19-এর িদবকাচ্চ স্বাস্থ্য সিবাোি করদে 
এবং আমাদের িাপ্ত েদেযর প্রভপ্রিদে আপিাদক NYCHA িীপ্রে এবং পপ্ররদেবাগুপ্রির সেদে োৎেপ্রণক 
পপ্ররবেক দির িাদে আপদেে করদে 24/7 জদুেই NYCHA কাজ কদর যাদে। 
 
নিম্ননিনিত আপডেটগুনি সতত কতার সাডে পর্তাডিাচিা করুি। 
 
পনরডেবা এবং সাসডপিশি 
 
পরবেী সিাটিশ িা িওয়া পযকন্ত িমস্ত পনরকনিত তাপ, গরম জি এবং পানির অপচয় স্থনগত করা 
হডয়ডে, প্রবদশে োপমাো ও এপ্রিদভের কু্র এবং অিযািয জরুপ্রর েিগুপ্রি 24/7 জদুেই কভাদরজ এবং 
সমরামে করা অবযািে রাখদবি।  
 
NYCHA কমীরা  তাপ এবং গরম পানির বযবস্থা িা োকা, পানির নিক, গযাডসর নিক বা গন্ধ, 
বিযা পনরনস্থনত, স্টডপজ, ববদ্যযনতক সমসযা, অভ্যন্তরীণ ইঁদ্যডরর আক্রমণ, োড়ডপাকা বা অনত তীব্র 
ইঁদ্যডরর উপদ্রব এবং অিযািয প্রবপজ্জিক পপ্ররপ্রস্থ্প্রে প্রিদিদব িংজ্ঞাপ্রয়ে কাদজর আদেশগুপ্রির সেদে 
িপ্রেপ্রক্রয়া জািাদিা এবং জরুনর প্রভপ্রিদে িম্পােি করা অবযািে রাখদব।  
 
NYCHA নিম্ননিনিত নিনদ্ত ষ্ট শতত গুনি সংডশাধি করার জিয কাডজর আডদ্শগুনিডতও প্রনতনক্রয়া 
জািাডে:  

• িমগ্র অযাপােক দমদে সকাদিা প্রবেুযে িা োকদি  
• আংপ্রশক প্রবেুযে প্রবভ্রাে রান্না ও বােরুদম িভাব সেিদি  
• জীবি রোর িরঞ্জামগুপ্রিদে সকাদিা প্রবেুযে িা োকদি 
• ওয়াি সেদক সকপ্রবদিে খদি পেদি  
• সোভ বা সরপ্রিজাদরেরগুপ্রি কাজ িা করদি 
• সমাক/কাবকি মদিাক্সাইে শিাক্তকরণ যন্ত্র কাজ িা করদি 
• উইদডা গােক  পাওয়া িা সগদি/আিগা িদয় সগদি 
• অযাপােক দমদের েরজা কাজ িা করদি 

 
আমরা ইোরকম এবং িপ্রবর েরজা িম্পপ্রকক ে কাদজর আদেশগুপ্রিদেও িপ্রেপ্রক্রয়া জািাব এবং গযাি 
োোই বাপ্রিন্দাদের গরম সেে িরবরাি করব।   
 



এোোও, NYCHA আোিদের আদেদশর েদি, কপ্রমশিাদরর আদেশদক হ্রাি করা বা অিয িঙ্ঘদির 
েদি বা আমাদের প্রিজস্ব িম্মপ্রে িপ্রক্রয়ার মাধযদম িৃষ্ট প্রকেু জটিি কাদজর আদেশ িম্পােি করদে।   
 
NYCHA বাপ্রিন্দাদের অযাপােক দমদে িদবদশর জিয িীিার িপ্রেকার পপ্ররচািিা অবযািে সরদখদে, 
এবং ধূপ্রিকণার িমুিাগুপ্রি িংগ্রি কদর োদক এবং সকবিমাে 92টি ক্রমবধকমাি বৃপ্রির ইউপ্রিদে 
সযখাদি আমরা ধারণা কপ্রর সিখাদি িীিা প্রভপ্রিক সপইে রদয়দে এবং েয় জি বাপ্রিন্দা বা েশকিােী 
মদধয একটি প্রশশু রদয়দে এবং েয় জি বাপ্রিন্দা বা েশকিােীর অধীদি োকা একজি প্রশশুর 
ক্রমবধকমাি বৃপ্রির সয সকাদিা একটি পযকাদয় একটি পপ্রজটিভ XRF সেে েিােি রদয়দে।    
 
এোোও আমরা োাঁচ পপ্ররেশকি পপ্ররচািিা করপ্রে এবং যপ্রে োাঁচ পাওয়া যায় োিদি িদয়াজিীয় 
িপ্রেকার এবং সমরামদের কাজ করা িদব। োাঁদচর অবস্থ্ার িাদে িম্পপ্রকক ে সপইে স্থ্প্রগে করা 
িয়।  
 
েেুপপ্রর, আমরা অভযন্তরীণ ইাঁেুদরর আক্রমণ িজদর রাখপ্রে এবং পূদবক প্রচপ্রিে োরদপাকা বা ইাঁেুদরর 
অপ্রে েীব্র উপদ্রদবর িপ্রেপ্রক্রয়া জািাপ্রে। আমরা িমস্ত েীব্র কীেপেঙ্গ পপ্ররেশকি এবং িপ্রেকার (NPII 
এবং োদগকেকৃে োণিি) স্থ্প্রগে কদরপ্রে এবং আমাদের পপ্ররষ্কার প্রবপ্রডং উদেযাদগর অংশ প্রিদিদব সকবি 
িাধারণ অঞ্চি এবং সবজদমেগুপ্রিদে কাজ করব। 
 
বাপ্রিন্দাদের যপ্রে সকাদিা জরুপ্রর সমরামদের অিুদরাধ জািাদিার িদয়াজি িয় োিদি CCC-এর প্রিকে 
718-707-7771 িম্বদর কি করদে পাদরি। িপ্রশপ্রেে িপ্রেপ্রিপ্রধগণ িপ্তাদির 7 প্রেদির 24 ঘণ্টাই 
উপিভয।  
 
বানসন্দা ও কমতচারীডদ্র জিয সযরক্ষা 
 
সয িকি বযপ্রক্ত িেণগুপ্রি িেশকি কদর িা োরাও COVID-19 েোদে পাদর। সেোদরি ও সেে 
সিিে কমককেক াদের পাশাপাপ্রশ DOHMH এই িপ্তাদি প্রিদেকশিা প্রেদয়দেি সয মুদখর আোেি পদর 
আপপ্রি অিযািয সিাদকর কাদে COVID-19-এর প্রবস্তার সরাধ করদে িিায়ো করদে পাদরি। মুদখর 
একটি আোেি সযটি োে মাস্ক, স্কােক  বা রুমািিি আপিার িাক, মুখ সেদক রাদখ এমি 
সযদকাদিা প্রকেু অন্তভুক ক্ত কদর।  
 
সযতরাং, আমরা সমস্ত NYCHA-এর বানসন্দাডদ্র পরামশত নদ্নে যর্: আপনি র্িিই বাসা যেডক 
যবর হি এবং র্িিই NYCHA স্টাফ বা অিযািয নভ্নজটরগণ আপিার অযাপাটত ডমডে প্রডবশ 
কডরি তিি অিযগ্রহ কডর মযডি একটি আোদ্ি পনরধাি করুি। 
 
উপ্রিপ্রখে পপ্ররদেবাগুপ্রি িোি ও সমরামে করদে বাপ্রিন্দাদের অযাপােক দমেগুপ্রিদে পপ্ররেশকি করা 
NYCHA-এর কমীরা প্রডবডশর আডগ সতকত তা অবিম্বি করডবি, র্ার মডধয মযি এবং অিযািয 
সযরক্ষাকরণ আবরণ, বানসন্দাডদ্র স্বাডস্থযর নবেডয় নজজ্ঞাসা করা এবং অযাপাটত ডমডের অিযািয 
বযনির যেডক – েয় বা োরও সবপ্রশ েুদের িামাপ্রজক েূরত্ব বজায় রাখদবি। 
 



উপরন্তু, আমরা েৃঢ়ভাদব িুপাপ্ররশ কপ্রর সয বাপ্রিন্দারা োদের অযাপােক দমদে িদবদশর অিুমপ্রে 
সেওয়ার পূদবক কমীদেরদক োদের স্বাস্থ্য িম্পদকক  প্রজজ্ঞািা করুি। পপ্ররবাদরর সকাদিা িেিয যপ্রে 
িুস্থ্ো অিুভব িা কদরি োিদি NYCHA অিুদরাধ জািাদে সয সমরামদের কাজ সশে িা িওয়া 
অবপ্রধ পপ্ররবাদরর সিই িেিযটি েরজা বন্ধ কদর আিাো ঘদর অবস্থ্াি করদবি। যপ্রে একটি আিাো 
ঘর িা োদক োিদি আমরা সমরামে কাজটি সশে িা িওয়া অবপ্রধ কমী এবং বাপ্রিন্দাদের এদক 
অপদরর সেদক কমপদে েয় েুে েূরত্ব বজায় রাখদে বিপ্রে।  
 
সমরামদের িময় বায়ু চিাচি বৃপ্রির জিয কমকচারীরা ইউপ্রিদের একটি জািািাও খুিদে পাদর।   
যপ্রে সকাদিা বাপ্রিন্দা োে িেিযদক োদের অযাপােক দমদে িদবদশর অিুমপ্রে িা সেয় বা এই প্রিদেকশাবিী 
অিুিরণ িা কদরি োিদি কমীরা োদের িুপারভাইজাদরর িাদে অযাপদয়েদমেটি পুিরায় প্রিপ্রেউি 
করার জিয কাজ করদবি। 
 
অিুগ্রি কদর িদচেি সিাি, প্রকেু জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রেদে সযমি যপ্রে সকাদিা বাপ্রিন্দা প্রবপদে োদক বা 
িুরোর উদেদগর কারদণ োৎেপ্রণক পেদেদপর িদয়াজি িয় সযমি- একটি গযাি িাইি বন্ধ করার 
িদয়াজি িয় োিদি NYCHA কমীরা সযদকাদিা উপাদয় িদবশ করদে পাদর, স্থ্ািীয় NYPD পুপ্রিশ 
িাপ্রভক ি এপ্ররয়া (PSA) বা অিযািয জরুপ্রর সিবা িোিকারীদের িিায়োয়।   
  
আমরা আপিার সেদভিপদমে জদুেই ইদমইি, সেপ্রিদোি কি, সরাদবাকি এবং িাইদিদজর মাধযদম 
COVID-19 িম্পপ্রকক ে েেয িোি করা অপ্রবরে রাখব। আরও েদেযর জিয অিুগ্রি কদর 
www.nyc.gov/nycha প্রভপ্রজে করুি এবং আপিার সিিদেি িম্পন্ন করদে ও পুশ প্রবজ্ঞপ্রপ্ত 
সপদে MyNYCHA অযাপ োউিদিাে করুি। 
 
আপিার অপ্রবরে িিায়ো ও িমেকদির জিয আপিাদক ধিযবাে। একিাদে আমরা আমাদের 
কপ্রমউপ্রিটিদক প্রিরাপে ও ভাদিা রাখদে পাপ্রর। 
 
  

  
 

http://www.nyc.gov/nycha

