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নিউ ইয়র্ক  নিটির খাদ্য ডেনিভানর (NYC Get Food) র্ার্কক্রমে 

অংশগ্রহণর্ারী ড্রাইভারমদ্র জিয নিমদ্ক শিা 
 

নিউ ইয়র্ক বািীমদ্রমর্ খাবার ডেনিভানর র্রমে িাইি-আপ র্রার জিয আপিামর্ ধিযবাদ্৷ এই র্েকিূনিমে আপিার অংশগ্রহণ আোমদ্র শহরমর্ এই 

িযামিনজং িেময় আমরা িুরনিে ও আমরা ডবনশ নিনেশীি র্মর েুিমব। 

নিমির নিমদ্ক শিাগুমিা আপিামর্ আপিার অনপকে দ্ানয়ত্ব িমূ্পণক র্রমে এবং িেয়েে আপিার ডপমেন্ট ডপমে িহায়ো র্রমব। 

নিউ ইয়র্ক  নিটির খাদ্য ডেনিভানর নিি (NYC Get Food) র্ার্কক্রমে 

খাবার ডেনিভানর ডদ্য়ার জিয নর্ভামব আপিার নদ্ি শুরু র্রমবি 

আপিামর্ নিউ ইয়র্ক  নিটির এর্টি খাদ্য নবেরণ ডর্ন্দ্র ডেমর্ খাবার িংগ্রহ র্রার জিয নিময়ানজে র্রা হমব। আপিার নিধকানরে ডির্-ইি র্রার িেময় 

আপিার গান়ি িানিময় ডিই ডর্মন্দ্র র্ামবি। আপনি র্খি িাইমির িােমি ডপ ৌঁছামবি:   

1) ডর্মন্দ্রর র্েীরা নিমদ্ক শ িা নদ্মি গান়ি ডেমর্ িােমবি িা। ডর্িব ড্রাইভামরর োস্ক, গ্লাভি ও হযান্ড িযানিটাইজামরর েে আইমটেগুমিার 

প্রময়াজি হমব োমদ্রমর্ এগুমিা নবেরণ র্রা হমব।  গভণকর কুওমোর নিবকাহী আমদ্শ ডেমি িিার জিয অিুগ্রহ র্মর প্রদ্ত্ত োস্ক পরুি বা অিয 

ডর্ামিা েুমখর আবরণ বযবহার র্রুি।  

2) আপিার TLC ড্রাইভার িাইমিন্স ডদ্খামিার জিয প্রস্তুে োকুি। 

3) িাইমটর র্েীরা আপিামর্ ডিনদ্মির জিয নিধকানরে ডেনিভানরর োনির্া এবং প্রমেযর্ ঠির্ািায় আপিামর্ র্য়টি নেি ডেনিভানর র্রমে হমব 

োর োনির্ািহ এর্টি “রাি নশট” (“Run Sheet”) প্রদ্াি র্রমব। এই রাি নশট হারামবি িা - আপিামর্ নদ্মির ডশমে এটি ডেরে নদ্মে 

হমব। 

4) গান়ির ট্রাঙ্ক খুিুি র্ামে র্েীরা খাবার ডিাে র্রমে পামরি। 

5) িাইমটর র্েীরা আপিামর্ িমি র্াওয়ার িমঙ্কে নদ্মি, আপিার ডেনিভানর প্রদ্ামির ঠির্ািাগুনির পমে এনগময় র্াি। 

আপিার ডেনিভানরগুমিা নর্ভামব র্রমবি 

1) আপিার ডেনিভানরর িব ঠির্ািা পর্কামিািিা র্রুি এবং আপিার রুট িম্পমর্ক  পনরর্ল্পিা র্রুি৷ প্রনেটি ঠির্ািার পমে নিরাপমদ্ গান়ি িানিময় 

এনগময় র্াি৷ 

2) আপনি ডর্ামিা ডেনিভানরর ঠির্ািায় ডপ ৌঁছামি, আপিার গান়িটি পার্ক  র্রুি।  

3) ডর্ামিা ঠির্ািায় খাবার ডেনিভানর ডদ্য়ার িেয়, আপনি নিমির জায়গাগুমিামে 10 নেনিট পর্কন্ত আপিার গান়ি পার্ক  র্রমে পারমবি: 

• ডিা পানর্ক ং ডজাি 

• নেটাররু্ক্ত পানর্ক ং ডজাি (আপিার নেটামর িেয় ডর্িার প্রময়াজি ডিই) 

• ট্রার্ ডিানেং ডজাি 
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4) পার্ক  র্রার পমর, নিম্ননিনখেটি নিনিে র্রমে আপিার রাি নশট (run sheet) ডির্ র্রুি:  

• এই ঠির্ািায় আপিামর্ র্য়টি নেি ডেনিভানর র্রমে হমব (এই িংখযা নভন্ন হমব) 

• গ্রাহর্ আপিার িামে েুটপামে ডদ্খা র্রমে পারমবি নর্িা 

• ডেনিভানর িংক্রান্ত ডর্মর্ামিা নিমদ্ক শিা িি র্রুি (buzzer িষ্ট, ডগট ির্ র্রা আমছ, ইেযানদ্)  

5) ডেনিভানর এমি ডগমছ ো জািামে গ্রাহর্মর্ ডোি র্রুি। নর্ভামব ভবমি প্রমবশ র্রমে হমব ও োমদ্র অযাপাটক মেন্ট খুৌঁমজ পাওয়া র্ামব ডি 

িম্পমর্ক  োরা আপিামর্ বা়িনে নিমদ্ক শিা নদ্মে পামরি। আপিামর্ ভবমি প্রমবশ র্রমে ডদ্য়ার জিয োমদ্র বাজ (buzz) বযবহার র্রার 

প্রময়াজি হমে পামর৷ র্নদ্ প্রময়াজি হয়:  

• ভবমি প্রমবমশর িেয় এর্টি োস্ক ও গ্লাভি পরুি 

• ভামিা িাোনজর্ দূরত্ব বজায় রাখুি - র্েপমি ছয় েুট দূরত্ব বজায় রাখুি  

• আপনি র্খি গ্রাহমর্র দ্রজায় ডপ ৌঁছামবি, র্নিং ডবি বাজাি বা ির্ র্রুি এবং বিুি, “NYC Get Food Delivery” (এিওয়াইনি 

ডগট েুে ডেনিভানর)৷ 

• গ্রাহর্ দ্রজা ডখািার আমগই দ্রজার িােমি খাবার রাখুি এবং র্েপমি ছয় েুট নপনছময় আিুি 

• গ্রাহর্ দ্রজা খুিমি োর নদ্মর্ হাে িা়িাি এবং আপিার পরবেী ডেনিভানর নদ্মে িমি র্াি  

 

6) আপিার ডেনিভানর িমূ্পণক হময়মছ নহমিমব নিনিে র্রুি। 

আপনি গ্রাহমর্র র্ামছ ডপ ৌঁছামে িা পারমি র্ী র্রমে হমব 

1) গ্রাহমর্র ডোমি র্েপমি দু’বার র্ি র্রার ডিষ্টা র্রুি। 

2) র্নদ্ আপনি গ্রাহমর্র অযাপাটক মেন্ট (ইউনিট)-এর দ্রজায় ডপ ৌঁছামে পামরি োহমি আপিার ডোরমবি বাজামিা উনিে। র্নদ্ গ্রাহর্ দ্রজা িা 

ডখািা োহমি আপনি খাবারটি দ্রজায় ডরমখ আিমে পামরি।  ডিমিমে, আপিার রাি নশট (Run Sheet)-এ এর্টি ডিাট নিমখ রাখুি ডর্ 

আপনি গ্রাহর্মর্ ডোি র্মরমছি এবং নেনি ডোি বা ডোরমবমির জবাব ডদ্িনি, োই আপনি োর জিয খাবার ডরমখ এমিমছি। 

3) র্নদ্ আপনি ডোমি গ্রাহমর্র িামে ডর্াগামর্াগ র্রমে িা পামরি এবং ভবমি প্রমবশ র্রমে িা পামরি, োহমি আপিার রাি নশট (Run 

Sheet)-এ ডেনিভানর “not complete” (িম্পন্ন হয়নি) নহমিমব উমেখ র্রুি এবং এটি িম্পন্ন র্রমে িা পারার র্ারণ উমেখ র্রুি, 

এবং আপিার নশেট ডশমে বা়িনে খাবারগুমিা ডেরে নদ্ি৷ 

আপিার নশেট ডশমে নর্ র্রমবি 

1) আপিার নশেট ডশে র্রার পমর, খাদ্য নবেরণ ডর্মন্দ্র নেমর র্ামবি (ডর্ ডর্ন্দ্র ডেমর্ আপনি আপিার নশেট শুরু র্মরনছমিি ডিখামি)। 

2) আপিার রাি নশট (run sheet) ডর্মন্দ্রর র্েীমদ্র র্ামছ ডেরে নদ্ি র্ামে আপিার নদ্িটি ডশে হময়মছ বমি নিনিে র্রা র্ায় এবং 

আপিামর্ ডপমেন্ট র্রা র্ায়।  

3) ডর্মন্দ্রর র্েীরা আপিার রাি নশট (Run Sheet)-এর এর্টি অংমশ স্বাির র্রমবি এবং আপিার ডরর্মেক র জিয আপিামর্ ডিটি ডেরে 

নদ্মবি৷ এই রনিদ্টি আপিার র্ামছ িংরিণ র্রুি৷ 
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আপনি নর্ভামব ডপমেন্ট পামবি 

26 এনপ্রি রনববার ডেমর্ শুরু র্মর, NY-এর খাদ্য ডেনিভানর নিি (NYC Get Food) র্ার্কক্রমে খাবার ডেনিভানর প্রদ্াির্ারী িব ড্রাইভারমর্ োমদ্র 

জিয েমিািীে প্রনেটি রুট নশমটর জিয $53 েিার ডপমেন্ট র্রা হমব। প্রনেটি রুট নশমট ছয়টির ডবনশ ঠির্ািা োর্মব িা। রুট িভয োর্মি ড্রাইভাররা 

িাইমি প্রমেযর্ ট্রিমপ এর্ানধর্ রুট নশট নিমে পামরি অেবা এর্ নদ্মি এর্ানধর্ ট্রিপ নিমে পামরি৷ বেশিরভাগ রুট তাদের জন্য শন্র্ধাশরত একই েদরার 

মদর্য থাকদে, তদে ব্রুকশিন্ ো কুইন্স বথদক বেদকাদন্া রুদট ব্রংক্স-এ বগদি  Triboro Bridge এর বটাদির টাকার েযয়পশরদিার্ করা হদে এেং বেসে 

রুদট Verrazzano Bridge বপশরদয় বেদত হয় বসসে রুদটও শব্রদজর বটাদির টাকার েযয়পশরদিার্ করা হদে৷  

 
রনববার ডেমর্ শনিবার পর্কন্ত িিোি এর্টি র্ামজর িপ্তামহর নভনত্তমে ডপমেন্ট প্রনক্রয়া র্রা হমব, এবং পরবেী শনিবামরর েমধয োর্মর্ামগ ডির্ ডপ ৌঁমছ 

র্ামব। র্নদ্ আপনি রুটগুনি িম্পন্ন র্মর োমর্ি, োহমি নিউ ইয়র্ক  নিটি ডেমর্ োর্মর্ামগ এর্টি খাে আিার নদ্মর্ িি রাখুি, এই খামের েমধয আপিার 

ডির্ োর্মব। র্েকিূনির প্রেে িপ্তামহ িম্পন্ন র্রা রুটগুমিার ডপমেন্ট 10 এনপ্রি োনরমখ োর্মর্ামগ পাঠামিা হময়মছ৷ র্েকিূনির নিেীয় িপ্তামহর ডপমেন্ট 

20 এনপ্রি োনরমখ োর্মর্ামগ পাঠামিা হময়মছ৷ নিটি এর্টি ইমিক্ট্রনির্ ডপমেন্ট পদ্ধনে বাস্তবায়ি র্রমছ র্া ড্রাইভারমদ্রমর্ প্রনে িপ্তামহ োমদ্র ডপমেন্ট 

ডপমে িিে র্রমব। 

 

আোর ডপমেমন্টর ডিমর্ ডর্ামিা ভুি হময় োর্মি আোর র্ী র্রা উনিে?  

NYC ড্রাইভারমদ্রমর্ োমদ্র র্ামজর জিয িযার্য অেক প্রদ্ামির জিয প্রনেশ্রুনেবদ্ধ। র্নদ্ আপনি েমি র্মরি ডর্ আপিার ডপমেমন্টর ডিমে ডর্ামিা ভুি 

হময়মছ, োহমি আেরা আপিার দ্ানব িাবধািোর িামে নবমেেণ র্রমবা এবং প্রময়াজিীয় ডর্মর্ামিা িংমশাধি র্রমবা।   

ডপমেন্ট িংক্রান্ত ডর্মর্ামিা অনভমর্াগ দ্াময়র র্রমে অিুগ্রহ র্মর এই েরেটি বযবহার র্রুি: 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-getfoodnyc-program.page 

• িবগুমিা প্রময়াজিীয় ঘর পূরণ র্রুি এবং “I am a TLC driver with a question” (“আনে এর্জি টিএিনি ড্রাইভার ও আোর 

এর্টি প্রশ্ন আমছ”) ডিখাটি নিবকািি র্রুি 

• আপনি দ্ানব িনেভুক্ত র্রার িেয় েন্তমবযর ঘমর নিম্ননিনখে েেয অন্তভুক ক্ত র্রার নবেয়টি নিনিে র্রুি 

• আপিার TLC িম্বর 

• আপনি খাবার ডেনিভানর র্রার জিয ডর্ োনরমখ বা োনরখগুমিামে র্াজ র্মরনছমিি  

• আপনি ডর্ রুট আইনে িম্বরগুমিামে খাবার ডেনিভানর র্মরমছি ডিগুমিা (আপনি এটি আপিার রনিমদ্ খুৌঁমজ পামবি) 

• অিয ডর্মর্ামিা েেয ডর্গুমিা আপিার দ্ানবর জিয গুরুত্বপূণক বমি আপনি েমি র্মরি 

আপনি আপিার দ্ানব জো ডদ্য়ার পমর, আমরা েমেযর জিয আেরা আপিার িামে ডর্াগামর্াগ র্রমে পানর, ডর্েি আপিার র্ামছ োর্া ডর্মর্ামিা রুমটর 

রনিমদ্র স্কযাি বা ছনব৷ আপিার রুমটর রনিদ্গুমিার েূি র্নপ িংরিণ র্রমে ভুিমবি িা।   

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-getfoodnyc-program.page

