
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ম োল্ড বোস্টোর (ছত্রোক ধ্বংসকোরী) কী? 
 

কার্যকরভাবে এেং দক্ষতার সাবে ছত্রাক প্রততকার করার জন্য NYCHA-এর একটি প্প্রাগ্রাম হবে প্মাল্ড োস্টার। এটি NYCHA কততয ক এর অতিোসীবদরবক তাবদর প্রাপ্য 
স্বাস্থ্যকর এেং তন্রাপ্দ আোসন্ প্রদান্ করার প্রততশ্রুততর একটি গুরুত্বপূ্র্য অংশ। 

 
আপ্ন্ার অযাপ্ার্য বমবে ছত্রাক ো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযা সম্পবকয  জান্াবত এেং প্মাল্ড োস্টার প্রতিো শুরু করবত, 718-707-7771 ন্ম্ববর গ্রাহক প্র্াগাবর্াগ প্কন্দ্র (CCC)-এ কল করুন্ অেো 
MyNYCHA অযাপ্ েযেহার করুন্। 

 

অম্বোডসপোরসন মক? 

তন্তদয ষ্ট সমে অন্তর ছত্রাক এেং অতততরক্ত আর্দ্য তা কার্যকরভাবে প্রততকার করার জন্য NYCHA-এর প্রতত আদালবতর তন্বদয শ রবেবছ। অতিোসীবদর NYCHA কততয ক এই 
আবদশ প্মবন্ চলবত েযেয হওো সংিান্ত অতভবর্াগসমূহ স রাহা করার জন্য আদালত César de Castro-প্ক অম্বাডসপ্ারসন্ (ন্যােপ্াল) তহবসবে তন্র্ ক্ত কবরবছ। 
NYCHA অতিোসীবদর প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়া, ছত্রাক ো অতততরক্ত আর্দ্য তা প্মরামবতর আবদশ সম্পতকয ত অতভবর্াগসমূহ Mr. de Castro সমািান্ করবেন্। Mr. de Castro 
এেং Mr. de Castro এর তন্েন্ত্রর্ািীন্ অম্বাডসপ্ারসন্ কল প্সোর (OCC) উভবেই NYCHA প্েবক সমূ্পর্য স্বািীন্। 
 
অম্বোডসপোরসন কল মসন্টোর কী? 

প্র্সে অতিোসী ইবতামবিয NYCHA CCC এর সাবে প্র্াগাবর্াগ কবরবছন্, তকন্তু এখবন্া ছত্রাক ো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযা এেং এগুবলার সাবে সংতিষ্ট প্র্বকাবন্া প্মরামত কাজ র্া সঠিকভাবে ো 
সমেমবতা সম্পন্ন ন্া হওো তন্বে উবেগ রবেবছ তাবদর অতভবর্াগসমূহ OCC গ্রহর্ কবর। প্র্সে অতিোসীর এমন্ উবেগ রবেবছ তারা 1-888-341-7152 ন্ম্ববর কল কবর অেো ombnyc.com ওবেেসাইবর্ 
তগবে OCC এর সাবে প্র্াগাবর্াগ করবত প্াবরন্। প্কান্ তন্তদয ষ্ট িরবন্র ছত্রাক ো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযার তন্বে আপ্তন্ প্রেবম NYCHA-এর সাবে প্র্াগাবর্াগ করা এেং NYCHA-এর কাবজর েযাপ্াবর 
অসন্তুষ্ট ন্া হওো েযতীত OCC-এ কল করবেন্ ন্া। 

 

অম্বোডসপোরসন কল মসন্টোরর একটি অভির োগ দোভিল করোর সোধোরণ কোরণস ূহ: 

⚫ ছত্রাবকর সমসযার জন্য অেো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়া সমািান্ করার জন্য আপ্তন্ একটি প্তরদশযবন্র সমেসূতচ তন্িযারর্ কবরতছবলন্ তকন্তু ঐ তন্িযাতরত সমবে NYCHA উপ্তস্থ্ত হেতন্। 
⚫ ছত্রাবকর সমসযার জন্য NYCHA প্তরদশযন্ কবরবছ তবে প্রততকার প্রতিোর প্রেতী িাপ্ সম্পবকয  আপ্ন্াবক জান্ােতন্। 
⚫ NYCHA  ছত্রাক ো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযার সমািান্ করার জন্য সমেসূতচ তন্িযারর্ কবরবছ এেং প্মরামত প্শষ করবত 15 তদবন্র প্েতশ সমে প্লবগবছ এেং এটি আপ্ন্ার সমসযার কারর্ হবে 

দাুঁ তড়বেবছ। 
⚫ NYCHA ছত্রাক প্রততকার প্রতিো এেং/অেো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযার প্মরামত শুরু কবরতছল তকন্তু তা সম্পন্ন কবরতন্ এেং প্মরামত সম্পন্ন করার জন্য আপ্ন্াবক প্রেতীবত প্কান্ তাতরখ 

প্দেতন্। 
⚫ NYCHA ছত্রাক ো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযার প্মরামত সম্পন্ন কবরবছ তকন্তু কাজ সবন্তাষজন্ক হেতন্ ো সমসযার সমািান্ হেতন্। 
⚫ NYCHA ছত্রাক ো প্াতন্ চ ুঁ ইবে প্ড়ার সমসযার প্মরামত সম্পন্ন কবরবছ তবে NYCHA প্মরামবতর প্চষ্টা করবলও সমসযাটি আোর তিবর এবসবছ। 

https://ombnyc.com/



