
নিউ ইয়র্ক বাসীদের প্রনি 
এিওয়াইনস টেস্ট এন্ড টরেস 
রর্কস (NYC Test & Trace 
Corps)-এর প্রনিশ্রুনি
COVID-19 এর নবরুদধে লডাই ররার জি্য NYC Test & Trace Corps-এর প্রদেষ্ার অংশ ট�াি: এো আরিার 
স্াস্্য এবং অি্যাি্য নিউ ইয়র্ক বাসীদের স্াদস্্যর জি্য! NYC Test & Trace Corps এর রর্কসনূেগুদলাদি 
অংশগ্র�ণরারী সরল নিউ ইয়র্ক বাসীর প্রনি, আররা টেসব নবষদয় প্রনিশ্রুনিবধে:

1. আপনার গ�াত্র, জাতি, ধর্ম, জািীয় উৎপততি, প্রতিবন্ধকিা, গ�ৌন দতৃটিভতগি, তিগি পতরচয় বা তিগি অতভব্যততি, ইতরগ্রেশন স্্যাটাস, বয়স, 
তবরার অবস্া, অথবা গপগ্রন্ট করার ক্ষরিা তনতব্মগ্শগ্ে আপনাগ্ক সম্ান ও সহানভূুতির সাগ্থ, এবং আপনার খুিঁ ধরা ব্যতিগ্রগ্ক আপনাগ্ক 
গসবা রেহগ্ের সুগ্�া� প্রদান করা। 

2. আপনার গ�াপনীয়িা রক্ষা করা এবং আপনার িথ্য সুরতক্ষি রাখা। আপতন আরাগ্দর গ�সব িথ্য তদগ্য় থাগ্কন গসগুগ্িা গ�াপনীয় এবং 
তনউ ইয়ক্ম  তসটি গহিথ গকাড (New York City Health Code) এবং তনউ ইয়ক্ম  তসটি ও গস্গ্টর অন্যান্য আইগ্নর অধীগ্ন সুরতক্ষি 
থাগ্ক। আররা এটা তনরাপগ্দ সংরক্ষে করব, এবং শুধুরাত্র অনগু্রাতদি করমীরাই এটি ব্যবহার করগ্ব। NYC Test & Trace Corps এর 
ডাটাগ্বস গকানও আইন প্রগ্য়া�কারী সংস্ার ডাটাগ্বগ্সর সাগ্থ তিঙ্ক করা হগ্ব না। 

3. আপনার সাগ্থ র�্মাদা, সম্ান, এবং গপশাদাতরগ্বের সাগ্থ আচরে করা।

4. আপনার বা আপনার পতরবাগ্রর সদস্যগ্দর ইতরগ্রেশন স্্যাটাস সম্পগ্ক্ম  তজগ্ঞেস না করা।

5. আপনার �তদ প্রগ্য়াজন হয় িাহগ্ি আগ্রতরকান সাইন ি্যাগিগু্য়জ সহ সাংসৃ্তিকভাগ্ব �থা�থ ভাো�ি গদাভােী গসবা প্রদান করা। 

6. NYC Test & Trace Corps এর পতরগ্েবাসরহূ তবনারগূ্ি্য প্রদান করা। COVID-19 এর জন্য পরীক্ষা করাগ্না এবং একজন কন্ট্যাক্ট 
গরেসাগ্রর সাগ্থ কথা বিা, পাবতিক চাজ্ম  আইগ্নর (public charge rule) আওিায় তবগ্বচনা করা হগ্ব না। 

7. আরাগ্দর গসবা সম্পগ্ক্ম  NYC Test & Trace Corps এর করমীগ্দর সাগ্থ সম্ানজনক আগ্িাচনায় আপনাগ্ক অন্তভু্ম তি করা।

8. আপনার �তদ COVID-19 থাগ্ক অথবা সংস্পগ্শ্ম এগ্স থাগ্কন িাহগ্ি আপনাগ্ক অন্যগ্দর গথগ্ক তনরাপগ্দ আিাদা থাকার জন্য সংস্ান প্রদান 
করা:  

 # আপনার তনগ্জর বাত়িগ্ি তবনারগূ্ি্য খাবার সরবরাগ্হর রি সংস্ানসরগূ্হ অ্যাগ্সেস; বা

 # তবনারগূ্ি্য গকানও গহাগ্টি রুগ্র বা অন্য পতরগ্বগ্শ �া আরাগ্দর করমীরা ব্যবস্া করগ্ব। এই অস্ায়ী স্াগ্ন, আপতন পাগ্বন সকি খাবাগ্রর 
সরবরাহ, 24/7 দক্ষ নাস্ম এবং তলিতনতশয়ান দ্ারা রতনটতরং, রানতসক স্াস্্য এবং সুস্িা সহায়িায় অ্যাগ্সেস, ইন্টারগ্নগ্ট অ্যাগ্সেস, ও আপনার 
তপ্রয়জগ্নর সাগ্থ সং�ুতি থাকগ্ি তবনারগূ্ি্য আনতিতরগ্টড গিাকাি গ�ান কগ্ির সুতবধা। 

9. আপনাগ্ক গসবা প্রদানকারী আরাগ্দর করমীগ্দর সম্পগ্ক্ম  আপনার প্রশ্নসরগূ্হর উতির গদওয়া, গ�রন গহাগ্টি এবং কতরউতনটি তভততিক সংস্ার 
করমীবনৃ্দ, িাগ্দর নার, পদবী এবং কাজ সহ। 

10. আপনাগ্ক একজন সুপারভাইজার বা ন্যায়পাগ্ির সাগ্থ কথা বিার সুগ্�া� গদয়া। একজন ন্যায়পাগ্ির ভূতরকা হগ্ছে আপনার অতধকার রক্ষা 
করা এবং NYC Test & Trace Corps সম্পগ্ক্ম  আপনার গ� গকানও উগ্দ্গ্�র সরাধান করা। আপতন �তদ ববের্য বা হয়রাতনর সম্ুখীন 
হন বা কাউগ্ক হগ্ি গদগ্খন, িাহগ্ি আপতন 212-416-0197 নম্বগ্র গ�ান কগ্র, বা nyc.gov/humanrights ঠিকানায় তভতজট কগ্র, 
এবং ‘ববের্য সম্পগ্ক্ম  তরগ্পাট্ম  করুন’ (Report Discrimination) �ররটি ব্যবহার কগ্র তরগ্পাট্ম  করগ্ি পাগ্রন৷

11. আপনার প্রতি NYC Test & Trace Corps এর অগিীকারগুগ্িা আপতন বঝুগ্ি পারগ্েন িা তনতচিি করা এবং আপনার গ� গকানও প্রগ্শ্নর 
উতির তদগ্ি আপনার সাগ্থ কাজ করা।
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আপনার স্্যাটাস 
জাননু। তবনারগূ্ি্য  
COVID-19 এবং 
এতন্টবতড পরীক্ষা 
করুন।

অন্যগ্দর সুরতক্ষি 
রাখগ্ি তনরাপগ্দ 
আিাদা গহান এবং 
গহাগ্টি বা বাত়িগ্ি 
�ত্ন তনন।

আপনার 
কতরউতনটিগ্ি 
COVID-19 
েত়িগ্য় প়িা বন্ধ 
করগ্ি আরাগ্দর 
কন্ট্যাক্ট গরেসারগ্দর 
আহ্াগ্ন সা়িা তদন।

ররীক্া েত্ন টিয়াঅিসুন্াি

এনওয়াইতস গটস্ এন্ড গরেস কপ্মস (NYC Test & Trace Corps) 
আপনার ব্যততি�ি এবং স্াস্্য সম্পতক্ম ি িগ্থ্যর গ�াপনীয়িা এবং তনরাপতিা 
রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আররা গ�সব িথ্য পাই িা গ�াপনীয় এবং তনউ ইয়ক্ম  
তসটি গহলথ গকাগ্ডর (New York City Health Code) অধীগ্ন সুরতক্ষি। 
গটস্ এবং গরেস কপ্মস (Test & Trace Corps) কাগ্রা ইতরগ্রেশন স্্যাটাস 
সম্পগ্ক্ম  জানগ্ি চাইগ্বনা।
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