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Take Care এর সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ
NYC Test & Trace Corps রনরিত কিবে যে COVID-19 এি পিীক্ষায় 
োিা পরজটিভ রিবেবে শনাক্ত িবয়বেন এেং তাবেি ঘরনষ্ট েংস্পবশে োিা 
এবেবেন তাবেি যেন রেনামূবযে হ োটেটে থাকাি, িো িোক্ষিটে রনিাপবে 
আযাো থাকাি প্রবয়াজনীয় েেেস্থা থাবক।



একটি Take Care হ োটেটে ক্ষিরোপটে আেোেো থোকোর েথয
▪ যেেে রনউ ইয়কে োেী COVID-19 এি পিীক্ষায় পরজটিভ রিবেবে শনাক্ত িবয়বেন অথো োিা 
এই ভাইিাবেি েংস্পবশে এবেবেন তািা রনিাপবে আযাো যথবক তাবেি রপ্রয়জনবেি িক্ষা কিাি 
জনে 10 রেন পেেন্ত ক্ষিিোমূটেয যিাবেয রুবম থাকাি যোগ্ে িবত পাবিন।

▪ আপরন েরে Take Care যিাবেবয আযাো িবত চান তািবয এবক পােরযক চাজে  আইবনি
অধীবন রেবেচনা কিা িবে না এেং আপরন অনোনে যে েকয েুরেধা যভাগ্ কবি থাবকন 
তাি উপি যকান প্রভাে যেযবে না। Take Care যিাবেয আপনাি গ্রীন কাবডে ি জনে আবেেন 
কিাি েক্ষমতাবক প্রভারেত কিবে না। 

▪ উপিন্তু, COVID-19 েম্পরকে ত রচরকৎো ো প্ররতবিাধমূযক স্বাস্থেবেোবকও পােরযক চাজে  
আইবনি অধীবন রেবেচনা কিা িবে িো। 

▪ রুম িুক্ষকং ক্ষেটে হে হকউ 1-212-COVID19 (212-268-4319) িম্বটর কে করটে পোরটিি 



একটি Take Care হ োটেটে ক্ষিরোপটে আেোেো থোকোর েথয
▪ যিাবেবয আগ্ত অরতরথবেি জনে থাকবে ক্ষিিোমূটেয:

▪ যিাবেবয আো-োওয়াি জনে িাউন্ড রিপ পরিেিন েেেস্থা এেং যেবকাবনা আেশেকীয় যমরডবকয 
অোপবয়ন্টবমন্ট

▪ েেরক্তগ্ত রুম এেং োথরুম
▪ অনোইে COVID-19 পিীক্ষা
▪ েংেুক্ত থাকবত রেনামূবযে ওয়াই-োই, যকেয টিরভ, এেং আনরযরমবেড যযাকায যোন কয
▪ প্ররতরেন েকাবযি নাস্তা, মধোহ্নবভাজ, এেং িাবতি খাোি (রনিারমষ এেং যকাশাি খাোি 
অন্তভুে ক্ত িবয়বে)

▪ ওষুধ যডরযভারি
▪ েক্ষ ডাক্তাি এেং নােেবেি দ্বািা অন োইে স্বাস্থে যেো পরিবষো
▪ রেবশষজ্ঞ মানরেক স্বাস্থেবেো েিেিািকািীবেি অোবেে কিবত যেরযোইরকয়ারি

▪ রুম িুক্ষকং ক্ষেটে হে হকউ 1-212-COVID19 (212-268-4319) িম্বটর কে করটে পোরটিি 



একটি Take Care হ োটেটে ক্ষিরোপটে আেোেো থোকোর েথয

▪আরও েথয হেখুি:
https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-
trace/take-care/

▪রুম িুক্ষকং ক্ষেটে হে হকউ 212-COVID-19 (212-268-4319) 
িম্বটর কে করটে পোরটিি 



িোক্ষিটে ক্ষিরোপটে আেোেো থোকো - সংস্থোিসম ূ

▪ NYC Test & Trace Corps COVID-19 আবে অথো COVID-19
আক্রান্ত কািও েংস্পবশে এবেরেবযন এমন যে কাবিাি রনবজি োর়িবত 
রনিাপবে আযাো থাকাি েংস্থানেমূি যেন থাবক তা রনরিত কিবে। 

▪ এো কিাি জনে, আমিা আপনাি এযাকাি করমউরনটিরভরিক েংস্থাি 
ক্ষরটসোসস হিক্ষিটেেরটের োবথ কাজ করি।

▪ তািা আপনাবক আপনাি এযাকাি আবশপাবশি েংস্থানেমূবিি োবথ 
েংেুক্ত িবত োিােে কিবত পাবি।



িোক্ষিটে ক্ষিরোপটে আেোেো থোকো - সংস্থোিসম ূ
ক্ষিিোমূটেয সংস্থোিসমটূ র মটযয রট টে:
▪ খােে যডরযভারি
▪ আপনাি রনবয়াগ্কতে াি কাে যথবক েবেতন 

েুটি
▪ একটি যকায়াবিন্টাইন আবেশ যপবত োিােে
▪ ওষুধ
▪ স্বাস্থে েীমা
▪ ইউটিরযটিেমূি (রেেেুৎ, পারন, গ্োে)
▪ প্রাইমারি যকয়াি যপ্রাভাইডাি
▪ মানরেক স্বাস্থে েিায়তা

▪ পারিোরিক েরিংেতায় োিােে
▪ োমারজক যেো
▪ আোেন এেং গৃ্িিীনতাি েংস্থানেমূি
▪ যপাষা প্রাণীি েত্ন
▪ 10 রেবনি জনে যকায়াবিন্টাইন/আইবোবযশবন 

থাকবত একটি রতন েেবেেি পরিোবিি জনে 
পেোপ্ত েেরক্তগ্ত েুিক্ষামূযক েিঞ্জামেি 
Take Care পোবকজ।

▪ এেং আিও অবনক রকেু!



িোক্ষিটে ক্ষিরোপটে আেোেো থোকো - সংস্থোিসম ূ

▪ আমিা রিবোেে যনরভবগ্শন কিাি জনে করমউরনটিরভরিক েংস্থােমূবিি 
(Community Based Organizations, CBO) োবথ কাজ করি। এই 
কাজ কিাি জনে CBO েমূি িবযা েেবচবয় ভাবযা যেেআপ কািণ:
▪ তািা যেেে স্থানীয় করমউরনটিবত যেো রেবয় থাবক যে েম্পবকে  তািা 
েমেক অেগ্ত।

▪ তাবেি ভাষাগ্ত েক্ষমতা আবে ো করমউরনটিবত েেবচবয় যেশী প্রবয়াজন
▪ স্থানীয় েংস্থানেমবূি তাবেি েক্ষতা িবয়বে, ো েে ধিবনি েথােথ 
পরিবষো প্রোবনি জনে অতেন্ত গুরুত্বপূণে



সংস্থোটির উটেখটেোেয ক্ষেকসম ূ – খোিোর স ো েো
COVID-19 েংকবেি েময় অভাবে প়িা রনউ ইয়কে োেীিা জরুিী খাোি যিাম-যডরযভারি পরিবষো পাবেন েরে:
▪ আপরন ো আপনাি পরিরচত যকউ োইবি যেবত এেং আপনাি জনে খাোি আনবত না পাবিন
▪ আপরন খাোি ো মুরে েিেিাবিি েেয়ভাি েিন কিবত না পাবিন
▪ অনুবিাধ োবপবক্ষ রনিারমষ, যকাশাি, িাযায খােে, যোটিংে, এেং পোন-এরশয়ান প্রভৃরত অপশন িবয়বে।

জরুিী খাোি েিেিাবিি জনে োইন আপ কিবত:
▪ আপনাি রিবোেে যনরভবগ্েবিি োবথ কথা েযুন
▪ Test & Trace Corps  েেোইটি 1-212-COVID19 (1-212-268-4319) িম্বটর কয করুন। েংস্থাবনি জনে 

5 চাপুন, অতঃপি একজন রিবোেে যনরভবগ্েবিি জনে একটি োতে া যিবখ যেবত 5 চাপুন। একজন রিবোেে 
যনরভবগ্েি আপনাবক রেিরত যোন কিবে এেং তারযকাভুরক্তবত োিােে কিবে।

▪ অনযাইবন োইন আপ করুন nyc.gov/getfood ঠিকানায় অথো 311 নম্ববি কয করুন এেং েযুন 
“Get Food”(খাোি েিায়তা)।



সংস্থোটির উটেখটেোেয ক্ষেকসমূ –
Take Care পযোটকজ

▪ যিাগ্ী ও তাবেি েংস্পবশে আো েে েেরক্তবেিবক
‘Take Care’ পোবকবজি অোি যেওয়া িয়৷

▪ এবত িবয়বে 10 রেবনি জনে যকায়াবিন্টাইবন থাকবত 
একটি রতন েেবেেি পরিোবিি জনে পেোপ্ত 
েেরক্তগ্ত েুিক্ষামূযক েিঞ্জাম। 

▪ এি মবধে িবয়বে যমরডবকয যগ্রড মাস্ক, িোন্ড 
েোরনোইজাি, থাবমোরমোি, োিা COVID-19 এি 
পিীক্ষায় পরজটিভ এবেবেন তাবেি অরেবজবনি মাত্রা 
পেেবেক্ষণ কিবত োিােে কিবত একটি পাযে 
অরেরমোি৷

▪ েংস্পবশে আো েেরক্তিা একটি যিাম যেরটং রকে-এি 
জবনেও অনুবিাধ জানাবত পাবিন।



িোক্ষিটে ক্ষিরোপটে আেোেো  িোর জিয - ক্ষকিোটি 
সংস্থোিসমটূ র সোটথ েকু্ত  টিি?
▪ আপনাি অথো আপনাি এযাকাি যকানও েেবেেি েরে COVID-19 থাবক, অথো 

COVID-19 আবে এমন কাবিা েংস্পবশে এবে থাবকন তািবয আপনাবেিবক একজন 
রিবোেে যনরভবগ্েবিি যিোিায প্রোন কিা িবে।

▪ যে যকউ 1-212-COVID19 (212-268-4319) নম্ববি কয কিবত পািবেন, 
োর়িবত রনিাপবে আযাো িবত 5 চাপুন, এেং অনোনে েংস্থাবনি জনে একটি 
ভবয়েবমইয যিবখ যেবত 5 চাপুন। একজন রিবোেে যনরভবগ্েি আপনাবক রেিরত 
যোন কিবেন। 

▪ আপরন শিিেোপী এেং এযাকা-রনরেেষ্ট েংস্থান খুুঁবজ যপবত স্বাস্থে ও মানরেক 
স্বাস্থেরেরধ রেভাগ্ (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)-এি 
ওবয়েোইবে যেবত পাবিন: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-
communities.page

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page


আটেোচিো ও প্রশ্নসম ূ





হমথোটেোি হেক্ষেিোক্ষর
▪ যে েকয রনউ ইয়কে োেী COVID-19 এি পিীক্ষায় পরজটিভ এবেবেন অথো োিা এই 
ভাইিাবেি েংস্পবশে এবেবেন এেং যকায়াবিন্টাইন/আইবোবযশন পাযন কিবেন তািা তাবেি 
োর়িবত ো যিাবেবয যমথাবডান এি যডরযভারি রনবত পািবেন। োবেি েয়ে 50 েেি ো 
তাি যেশী এেং পূবেে যথবক এমন যকানও শািীরিক েমেো িবয়বে ো তাবেি মািাত্মক 
অেুস্থতাি রেবক যেবয রেবত পাবি এমন েোরক্তবেি জবনেও যডরযভারিি েেেস্থা িবয়বে৷

▪ রকভাবে যমথাবডান যডরযভারি যেেআপ কিবত িবে:
1. আপরন েরে যকানও Take Care যিাবেবয যকায়াবিন্টাইন/আইবোবযশবন থাবকন, একজন েমাজ কমী 

যিাবেবয অনোইে যমথাবডান যডরযভারিি েেেস্থা কিবেন।
2. আপরন েরে োর়িবত যকায়াবিন্টাইন/আইবোবযশবন থাবকন, একজন রিবোেে যনরভবগ্েি আপনাি োর়িবত

যমথাবডান যডরযভারিি েেেস্থা কিাি জনে যিোি কিবত পািবেন। আপরন আপনাি যমথাবডান রিরনবকও 
কয কিবত পাবিন এেং আপনাি যিাম যডরযভারিি প্রবয়াজন িবয যেো জানাবত পাবিন।


