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চিয় ধারা 8 এর সম্পচি র্াচিক ও অংশগ্রহণকারীগণ, 
 

চিউ ইয়কম চসটট আবাসি কর্ত মপক্ষ (New York City Housing Authority, NYCHA) কডরািাভাইরাডসর (COVID-19) ওপডর 

িজর রাখা এবং মর্য়র Bill de Blasio ও গভি মর Andrew Cuomo-এর কার্ মচিব মাহী আডেশগুচি মর্ডি িিার জিয NYC 

স্বাস্থ্য ও র্ািচসক স্বাস্থ্যচবচধ (Health and Mental Hygiene) ও আপৎকািীি বযবস্থ্াপিা (Emergency Management) 

চবভাগগুচির সডে, এছাড়াও অিযািয শহর, রাজয ও রাষ্ট্রীয় অংশীোরডের সডে ঘচিষ্ঠভাডব কাজ করা অবযাহর্ 

মরডখডছ। আর্রা কর্ মসূচির কার্ মপচরিািিাডক সার্ঞ্জসযপূণ ম করার সাডে সাডে, আর্াডের কর্ী, সম্পচির র্াচিক ও 

অংশগ্রহণকারীডের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা আর্াডের একটট অগ্রাচধকার।   

 

আপিার বযবহার ও পচরকল্পিার জিয আর্রা চিডি ধারা 8 কার্ মপচরিািিার একটট সাম্প্রচর্কর্র্ অবস্থ্া অন্তভভ মক্ত 

কডরচছ।   

 

র্ডি করাডর্ িাই মর্ অিিাইি অিুডরাধ, িচেপত্র জর্া মেওয়া এবং চস্থ্চর্র আপডেডটর জিয ওিার এক্সট্রাডিট 

(Owner Extranet) ও স্বয়ং-পচরডেবার মপাটমাডি (Self-Service Portal) উপিব্ধ োকডব। কর্ীডের কাডজর সর্য়সূচি 

সংক্রান্ত আডেডশর কারডণ চিচটং ও োকডর্াডগ পাঠাডিার র্র্ কাজগুচির মক্ষডত্র িক্রক্রয়াকরডণর সর্য় মেচর হডব। 

র্র্টা পর্ মন্ত সম্ভব, অিুগ্রহ কডর মর্ মকাডিা িডয়াজিীয় িচেপত্র চিট করা এবং আপডেডটর জিয স্বয়ং-পচরডেবা 

(Self-Service) ও ওিার মপাটমািগুচি (Owner Portal) পর্ মায়ক্রডর্ মেখডর্ োকুি। 

 

অনুগ্রহ করে মরন োখরেন: ধারা 8 কার্ মপচরিািিার পচরবর্মি হওয়া অবযাহর্ োকডর্ পাডর। অচর্চরক্ত র্ডেযর 

জিয NYCHA এর ওডয়বসাইট (www.nyc.gov/nycha) মেখুি। 

 

• চসটট আপৎকািীি অবস্থ্ার অধীডি োকার সর্য় ধারা 8 অিুডরাধগুচির জিয গ্রাহক য াগার াগ যকরেে 

(Customer Contact Center, CCC) কার্ মপচরিািিা স্থ্চগর্ রাখা হডব।     

• চসটট আপৎকািীি অবস্থ্ার অধীডি োকার সর্য় ওয়াক-ইন যেন্টােগুলি (Walk-in Centers) জিগডণর জিয 

বন্ধ রাখা হডে। 

• মর্ োলষ িক ও অন্তে ির্তী পুনঃপ্রর্তযয়নগুলিে (Annual and Interim Recertifications) পচরণাডর্ ভাড়াডটর 

ভাড়ার অংশ বতক্রি পায় মসগুচি িক্রক্রয়া করা হডব 1 মর্ 2020 বা র্ার পডরর কার্ মকর র্াচরখ সহ। এটা এই 

সর্য়কাডি পচরবারগুচির ভাড়া অচবিডে মবডড় র্াওয়া িচর্ডরাধ করডব।   

• আরেদনকােীে য াগযর্তা লনর্ িয়কােী োক্ষাৎকােগুলি ম াডির র্াধযডর্ সম্পন্ন করা হডব। 

• অনানুষ্ঠালনক েরেিনগুলি ম াডির র্াধযডর্ সম্পন্ন করা হডব। 

• শুধুর্াত্র ির্ভি মরটাি ইউচিটগুচির জিযই পলেদর্ িন করা হডব। পরবর্ী চবজ্ঞচি পর্ মন্ত অিয সব পচরেশ মি 

স্থ্চগর্ রাখা হডয়ডছ। NYCHA পুিঃপচরেশ মি পচরিািিা করার ওপডর আবাসি ও িাগচরক উন্নয়ি (Housing and 

Urban Development, HUD) চবভাডগর কাছ মেডক একটট অবযাহচর্র অিুডরাধ করডছ, এবং এই ধরডির একটট 

অবযাহচর্ িা পাওয়া পর্ মন্ত আর্াডেরডক চিিেি ও পুিব মহাি সংক্রান্ত িিচর্ িীচর্টট অবশযই মর্ডি িিডর্ 

হডব। 

http://www.nyc.gov/nycha


• িীজ নোয়ন ও চুক্তিমূিক ভাড়াে পলেের্তিনগুলি অিিাইডি এবং lrinfo@nycha.nyc.gov এ ইডর্ডির 

র্াধযডর্ জর্া মেওয়া র্ায়। 

• ভাড়াে পযারকজগুলি s8.rtu@nycha.nyc.gov এ ইডর্ডির র্াধযডর্ গ্রহণ করা হডব। 
• চসটট আপৎকািীি অবস্থ্ার অধীডি োকার সর্য় কর্পডক্ষ 60 চেডির জিয পলেেমালিে পদরক্ষপগুলি 

স্থ্চগর্ রাখা হডয়ডছ। এই সর্য়সীর্াটট িডয়াজির্র্ র্ূিযায়ি করা হডব। এর অন্তভভ মক্ত হি বাচে মক পুিঃির্যয়ি, 

পচরেশ মি ও জাচিয়াচর্র সাডে সম্পচকমর্ পচরসর্াচির পেডক্ষপগুচি।  

• স্থানান্তরেে অনুরোধগুলি িক্রক্রয়া করা হডে। র্ডব োকডর্াডগ ট্রযান্স ার ভাউিারগুচি মপডর্ মেচর হডব। 

র্চে সম্ভব হয়, অিুগ্রহ কডর স্বয়ং-পচরডেবার মপাটমািটট পর্ মায়ক্রডর্ মেখডর্ োকুি, মর্খাডি আপচি 

ভাউিারগুচি চিট করডর্ পারডবি। 

• ইটারডিট সংডর্াগ মিই এর্ি ধারা 8 অংশগ্রহণকারীডের জিয ডাকর ারগ পাঠারনাে লেকল্পগুলি: 

বাচে মক পর্ মাডিািিা (AOI) িচেপত্র PO Box 19196  
Long Island City, NY 11101‐9196 

ভাড়া স্থ্ািান্তডরর িচেপত্র PO Box 19199  
Long Island City, NY 11101‐9199 

চিটঠ বা িশ্ন PO Box 19201  
Long Island City, NY 11101‐9201 

মপাডটমচবচিটট বা বহিডর্াগযর্া সংক্রান্ত িচেপত্র PO Box 1631  
New York, NY 10008-1631 

 

আর্াডের জিসর্াজগুচিডক চিরাপডে রাখার জিয আর্রা এই গুরুত্বপূণ ম পেডক্ষপগুচি গ্রহণ করচছ। আর্রা ধারা 8 

এর সম্পচি র্াচিকডের উচ্চ জিঘিত্ব োকা ও ভাগাভাচগ কডর বযবহার করা জায়গাগুচিডক জীবাণুর্ুক্ত করার দ্বারা 

একই কাজ করডর্ উৎসাচহর্ কচর। আপচি র্চে ইচর্র্ডধযই র্া িা কডর োডকি, র্াহডি এই এিাকাগুচির ওপডর 

আডরা ঘি ঘি িজর মেওয়ার জিয সম্পচির র্াচিকডের উচির্ র্াডের রুটটি রক্ষণাডবক্ষডণর কার্ মিণািী পচরবর্মি 

করা। 

 

আর্রা আপিাডক COVID-19 এর চবেডয় সাম্প্রচর্ক র্েয মেওয়া িাচিডয় র্াব, মসগুচি মর্র্ি মর্র্ি ঘটডর্ োকডব।  

 

COVID-19 সেডন্ধ আডরা র্ডেযর জিয nyc.gov/coronavirus মেখুি।  
 

আপিার সহডর্াচগর্ার জিয ধিযবাে। 
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