
আনুষ্ঠাননক নিজ্ঞনতি

জৈি 
কঠাি্বসঠাইড 
সংগ্রহ 

ডিএসএনওয়াই(DSNY) খাবার 
টুকররাসামগ্রী এবং গুদামজাত 
বজ্জ ্যপদার্জরক জজবসার বা শুদ্ধ 
শডতিরত পডরণত করার জন্য 
আপনার জজবপদার্জ সংগ্হ কররে। 

nyc.gov/organics-এ গিয়ে বা 311–এ কল কয়ে আপনাে 
সংগ্রহ সমেসূগি খুঁজুন।
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ধঠাতু, গ্ঠাস, প্ঠাস্টিক, কঠারু্ব ন, পনরষ্ঠার 
কঠাগৈ +  কঠাড্ব বিঠাড্ব

আিৈ্ব নঠা
প্াস্টিক ব্াি, মমাড়ক, বাগিল মপাষ্ 
বজ্জ ্পদার্জ, গিগকতসািি বজ্জ ্পদার্জ, 
ডাোপাে এবং স্াস্্গবগি পণ্সামগ্ররী

খঠািঠার রুকবরঠাসঠামগ্ররী ফল, শাকসবগজ, মাংস, হাড়, দুগ্ধজাি পদার্জ, তিেরী খাদ্বস্তু

খঠািঠাবরর ময়লঠা কঠাগৈ িামছা, িা ব্াি, মপ্ট, কগফ গফল্াে

পঠাতঠা গুদঠামৈঠাত িৈ্ব ্যপদঠার্ব িাোিাছ, ডালপালা ছঁাট, ডালপালা, ঘাস

আপনঠার িঠাদঠামরী রবের আিৈ্ব নঠা রঠাখঠার 
পঠাবরে এই ধরবের নৈননষগুবলঠা রঠাখুন।

অনবেি গজজ্াগসি প্রশ্ন এবং গিগডওে জন্ nyc.gov/organics মদখুন।

নঠা নঠা



শুধুমঠারে নতনটি সহৈ পদবষেপ!

এখঠাবন নকভঠাবি কম্বসূনিবত য�ঠাগদঠান 
করবত হবি িলঠা হবয়বে।
যেঠার আিঠানসক ভিনসমূহ
গডএসএনওোই(DSNY) গনউইেয়ক্জ ে বাগসন্ায়দে যাো মছাট আবাগসক িবয়নে 
বাগসন্ায়দে (একক-পগেবায়েে বাগড় নেটি স্েংসম্ূণ্জ কামো অবগি)বসবাস কেয়ছন 
িায়দে একটি কয়ে বাদামরী েয়েে আবজ্জ না

অবপষেঠাকৃত িড় ভিন এিং িঠানেনৈ্যক ব্লক
10টি অরবা িাে মবগশ স্েংসম্ূণ্জ কামো বা মকান বাগণগজ্ক ব্লয়কে পাশাপাগশ 
গক বসবাস কয়েন? আপনাে িবনটিও গবনামূয়ল্ বাদামরী েয়েে আবজ্জ না োখাে 
পাত্র এবং তজবপদার্জ সংগ্রয়হে পগেয়ষবা মপয়ি পায়ে! আপনাে িবয়নে ম্ায়নজােয়ক 
nyc.gov/organics–এ সাইন-আপ কেয়ি বলুন বা 311–এ কল কেয়ি বলুন।

খঠািঠার রুকবরঠাসঠামগ্ররী ৈমঠা করঠার স্ঠান 
যগদ আপনাে িবন তজবপদার্জ কাব্জসাইড সংগ্রয়হে পগেয়ষবা না মপয়ে রায়ক, আপগন 
আশপায়শে পাািটি বয়োে অবগস্ি জমা কোে স্ায়ন খাবাে টুকয়োসামগ্ররী োখয়ি 
পায়েন। জমা কোে স্ান এবং গক প্রকায়েে খাবাে টুকয়োসামগ্ররী গ্রহণ কো হে 
মসগবষয়ে জানাে জন্ nyc.gov/organics মদখুন বা 311–এ কল কেুন।  

আপনঠার খঠািঠার রুকবরঠাসঠামগ্ররী এিং 
গুদঠামৈঠাত িৈ্ব ্যপদঠার্ব যনঠাংরঠা করবিন নঠা। 

গদ এনওোইগস গডপাট্জ য়মন্ট অফ 
স্াগনয়টশন(DSNY)খাবাে টুকয়োসামগ্ররী 
এবং গুদামজাি বজ্জ ্পদার্জ সংগ্রহ কয়ে 
মসগুগলয়ক তজবসায়ে পগেণি কোে জন্। 
তজবসাে স্াস্্কে মাটি তিেরী কয়ে যা 
উগভিয়দে পুষ্টিসািন কয়ে। আমো খাবাে 
টুকয়োসামগ্ররীয়কও পগেষ্াে, পুন্জব্বহােয়যাি্ 
শগতিয়ি পগেণি কগে। 

আমোও িাি কয়ে গনগছি! 
গডএসএনওোই(DSNY)োস্াে িাছগুগলে 
পগেিয্জাে এবং গবিেণ কম্জসূগিয়ি গবনামূয়ল্ 
তজবসাে প্রদান কয়ে রায়ক। 

nyc.gov/organics মদখুন।

•    দুি্জন্ধ এড়ায়ি আপনাে োন্াঘয়েে পায়ত্র বা গফজায়েে 
গুদামজাি টুকয়োগুগলয়ি মবগকং মসাডা ছগড়য়ে গদন।

•   একটি প্রি্গেি তজবসােগমগরিি ব্াি বা কািয়জে ব্াি 
আপনাে পাত্রটিে গিিয়ে ছগড়য়ে গদন।  

•   তজবসােগমগরিি ব্াি মকনাে সমে  
এই মলায়িা মখাাজ কেুনঃ

আপনঠার িঠানড়বত য�বকঠান পঠাবরে িঠা ি্যঠাবগ খঠািঠার রুকবরঠাসঠামগ্ররী, 
খঠািঠাবরর ময়লঠা কঠাগৈ এিং উনভিদ সংগ্রহ করুন।1

•   যগদ পািা এবং গুদামজাি বজ্জ ্পদার্জ আপনাে বাদামরী েয়েে 
আবজ্জ না পায়ত্র ঠিকমি না োখা যাে, একটি মপপাে লয়ন 
এবং পািা োখাে ব্ায়ি বা লাইনােগবহরীন পায়ত্র মিাছান।

•   ডালপালায়ক পাকায়না সূয়িা গদয়ে পাাজা কেুন।
  ব্ুকনলন এিং কু্যইনসঃ এগশোে লম্া-গশংযুতি গুবয়ে মপাকাগুগলয়ক 

পৃরকরীকেয়ণে কােয়ণ, মকান বড় শাখা সংগ্রহ কো হয়ব না। পাক্জ স গবিািয়ক 
গবজ্াগপি কেুন বা খাগল কোে জন্ 311–এ কল কেুন।

•   nyc.gov/organics-এ গিয়ে আপনাে সংগ্রয়হে সমেসূগি 
মদয়খ গনন।

আপনঠার সংগ্রহ করঠার আবগর নদন আপনঠার জৈিপদঠার্বগুনলবক 
ঠিকমত যগঠােঠান।3

•    একটি প্রি্াগেি তজবসােগমগরিি ব্াি আপনাে পাত্রটিে 
গিিয়ে ছগড়য়ে গদন বা কািয়জে ব্ািটি সবয়রয়ক িাল হয়ব। 
আপগন একটি স্ছি প্াস্টিক লাইনােও ব্বহাে কেয়ি পায়েন। 

•    প্রয়োজনমি আপনাে আবজ্জ না োখাে পাত্রটি এবং 
োন্াঘয়েে পাত্রটি িুয়ে পগেষ্াে োখুন। 

•    আপনাে আবজ্জ না োখাে পাত্রটিয়ক বন্ধ কো এবং হুড়য়কা 
মদওোে গবষেটি গনগচিি কেুন। 

আপনঠার িঠাদঠামরী রবের আিৈ্ব নঠা রঠাখঠার পঠাবরে জৈিপদঠার্বগুনল 
খঠানল করুন।2
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