
NYC Test & Trace Corps COVID-19 আছে অথবা COVID-19 এ আক্ান্ত কারও সংস্পছ শ্ে এছসছেছেন এমন 
যে কাছরার তার বাছ়িছত ছনরাপছে আোো হওয়ার জন্য সংস্ানসমহূ যেন থাছক তা ছনছচিত করছব। এটা করার 
জন্য, আমরা আপনার এোকার এোকা-ছিছতিক সংগঠনসমছূহর ছরছসাসশে যনছিছগটরছের সাছথ কাজ কছর। তারা 
আপনাছক আপনার এোকার আছ্পাছ্র সংস্ানসমছূহর সাছথ সংেুক্ত হছত সাহাে্য করছত পাছর।

++  খাে্য যেছেিাছর
++  আপনার ছনছয়াগকতশে ার কাে যথছক সছবতন েুটি
++  ঔষধ
++ স্াস্্য বীমা
++  ইউটিছেটিসমহূ (ছবে্ুযৎ, পাছন, গ্যাস)
++  একটি আনষু্াছনক যকায়ারান্াইন অেশে ার যপছত সাহাে্য 

করা
++  একজন প্াইমাছর যকয়ার যপ্ািাইোর
++  মানছসক স্াস্্য সহায়তা

++  ঘছরায়া সছহংসতায় সাহাে্য
++  সামাছজক পছরছষবাসমহূ
++  আবাসন এবং গৃহহীনতা সংক্ান্ত সংস্ানসমহূ
++  যপাষা প্াণীর েত্ন
++  10 যথছক 14 ছেছনর জন্য যকাছরন্াইন / ছবছছিন্ন 

থাকছত ছতন সেছস্যর পছরবাছরর জন্য পেশোপ্ত 
ব্যছক্তগত সুরক্ামেূক সরঞ্াম সহ যটক যকয়ার 
প্যাছকজ।

++  এবং আরও অছনক ছকেু!

একজন ছরছসাসশে যনছিছগটছরর সাছথ যোগাছোগ করছত, 1-212-COVID19 (1-212-268-4319) নাম্াছর কে 
করুন, ছনরাপছে আোো থাকছত সাহাছে্যর জন্য 5 চাপুন, এবং অন্যান্য সংস্াছনর জন্য একটি িছয়স যমইে 
রাখছত 5 চাপুন। একজন ছরছসাসশে যনছিছগটর আপনাছক ছিরছত যিানকে করছবন। আপছন েছে Test and Trace 
যপ্াগ্াছমর অং্ হছয় থাছকন তাহছে আপছন যে যকানও সময় একজন ছরছসাসশে যনছিছগটছরর সাছথ কথা বেছত 
আপনার কেস ইনভেস্টিভেটর বা মস্নটরভে বেছত পাছরন।

স্রভসাস্স কনস্েভেটভরর সাভে েো বলা আপনার স্ায়ী আবাসভনর (“স্রিন োভ ্্স র”) জন্য আভবদভনর কষেভরে 
আপনার সষেমতাভে প্রোস্বত েরভব না।েছে আপনার ইছমছগ্্ন স্্যাটাস সম্পছকশে  যকান প্শ্ন থাছক, তাহছে 
যসামবার যথছক শুক্বার পেশেন্ত সকাে 9 টা যথছক সন্্যা 6 টার মছধ্য 1-800-354-0365 নম্ছর ActionNYC 
হটোইছন কে করুন এবং বেনু “public charge”(পাবছেক চাজশে )।

সহভ�ােী সংস্াসমভূহর মভ্্য রভয়ভে: Bronxworks, Consortium for Worker Education (CWE), Bed-Stuy 
Restoration, Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC), Make the Road NY, SoBro, 
Urban Upbound, Riseboro, JCC of Staten Island, CUNY, এবং Mekong NYC ও Korean Community 
Services -এর সাছথ অং্ীোছরছবের ছিছতিছত Chinese-American Planning Council (CPC)।

কন্্যাক্ট যরেছসং এর মাধ্যছম NYC Test & Trace Corps যেসব তথ্য পায় যসগুছো যগাপনীয় এবং ছনউ ইয়কশে  
ছসটি যহেথ যকাছের অধীছন সুরছক্ত। Corps-এর োটাছবজ যকান আইন প্ছয়াগকারী সংস্ার োটাছবছজর সাছথ 
সংেুক্ত করা হছব না। NYC Test & Trace Corps আমাছের পাওয়া যে যকানও তথ্য ছনরাপছে সংরক্ণ করছব 
এবং শুধুমাত্র অনছুমাছেত কমমীরা জনস্াস্্য রক্ার সীছমত উছদেছ্্য এটি ব্যবহার করছব।
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আছরা তছথ্যর জন্য, 
testandtrace.nyc ওছয়বসাইট যেখুন



COVID-19 এর স্বরুভধে 
লডাই েরার জন্য 
আপস্ন েী েরভত পাভরন
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আপনার স্্যাটাস 
সম্পছকশে  জাননু। 
আপনার জন্য 
ছবনামছূে্য একটি 
COVID-19 
পরীক্া করান।

অন্যছের সুরছক্ত 
রাখছত ছনরাপছে 
আোো থাকুন 
এবং যহাছটছে 
বা বাছ়িছত েত্ন 
ছনন।

আপনার কছমউছনটিছত 
COVID-19 েছ়িছয় 
প়িা বন্ করছত 
আমাছের কন্্যাক্ট 
যরেসারছের আহ্াছন 
সা়িা ছেন।

পরীষো �ত্ন কনয়াঅনসুন্ান

NYC Test & Trace Corps আপনার ব্যছক্তগত এবং স্াস্্য সম্পছকশে ত তছথ্যর 
যগাপনীয়তা এবং ছনরাপতিা রক্ায় প্ছতশ্রুছতবদ্ধ। আমরা যেসব তথ্য পাই তা 
যগাপনীয় এবং ছনউ ইয়কশে  ছসটি যহেথ যকাছের (New York City Health 
Code) অধীছন সুরছক্ত। Test & Trace Corps কাছরা ইছমছগ্্ন স্্যাটাস সম্পছকশে  
জানছত চাইছব না।


