
পরিচিতি
Big Apple Connect.
নিউ ইয়র্ক  সিনি এবং
Optimum-এর মধ্যে এরনি অংশীদাররত্ব।

রবিামূধ্যে উচ্চ-গসির ইন্ারধিি 
এবং নিসি নিি৷

ফ�াধির মা্যেধম:
866.580.1410

অি্াইধি:
optimum.com/bigappleconnect  

এরনি Optimum ফ্াধর িশরীধর:
Bronx: 2912 3rd Ave.
Brooklyn: 11020 Flatlands Ave.

 New York City Office of Technology and Innovation (OTI) এবং Optimum আপিার জিযে নিউ ইয়র্ক  সিনির Big Apple Connect ফ্াগ্াম 
নিধয় আিার জিযে, রবিামূধ্যে NYCHA-এর Langston Hughes এবং Mott Haven-এর বাসিন্াধদর জিযে উচ্চ-গসির ইন্ারধিি এবং নিসি ্দাি ররার জিযে 
এরনি অংশীদাররত্ব ফ�াষণা ররধি ফপধর গরব্কি৷

ফ্াগ্াধম ফ�াগদাধির মা্যেধম, Big Apple Connect আপিার বান়িধি 300 Mbps ইন্ারধিি, Basic TV পররধষবা, িরঞ্াম এবং ইন্সিধ্শি িহ ্দাি ররধব। 

আপনি �রদ Optimum-এর এরজি বি্ক মাি গ্াহর হি, পররধষবা ্দািরারী পররবি্ক ি ররধি চাি, বা ্থমবাধরর জিযে আপিার বান়িধি ইন্ারধিি নিধি চাি, 
িাহধ্ িাইি আপ ররা িহজ হধব, এবং ফরািও �ম্ক পূরণ ররধি বা আধয়র ্ধয়াজিীয়িা পূরণ ররধি হধব িা।

1. িার্রািুক্ত হওয়ার জিযে Optimum-এর এরজি ্সিনির্ধর র্ ররুি:

 র্ ররার জিযে িম্বর: 866.580.1410
 রখি র্ ররধি হধব: ফিামবার ফথধর শনিবার িরা্ 10:00 ফথধর িন্যো 7:00 প�্কন্ত

2. এরনি অংশগ্হণরারী NYCHA-এর িম্পসতিধি আপিার রিরািা রদি

3. ইি্ধ্শধির িময়িনূচ নি্্কারণ ররুি

আপিার রর ইসিমধ্যে অিযে ফরাধিা পররধষবা ্দািরারীর ফথধর ইন্ারধিি এবং/অথবা ফরব্ পররধষবা ফিওয়া রধয়ধে? আপিার বান়িধি আপিার  
Big Apple Connect পররধষবাগুর্ ইন্সি্ হওয়ার পধর ফিই পররধষবাগুর্ বাসি্ ররা, িমূ্পণ্কিাধব আপিার, অথ্কাৎ গ্াহধরর উপর নিি্ক র রধর৷ 

আপনি �রদ আপিার বি্ক মাি ইন্ারধিি পররধষবায় ফ�ডাধর্ ACP ফ্াগ্াধমর িরুব্াগুর্ ্ধয়াগ রধরি, িাহধ্ আপনি এরনি ফি্ু্ ার ফ�াধির প্যোধি এই 
িরুব্াগুর্র জিযে আধবদি এবং স্ািান্তর ররার ফ�াগযে হধি পাধরি৷

Big Apple Connect শু্মুাত্র নিউ ইয়র্ক  সিনি হাউরজং অথররনি (NYCHA) Mott Haven (ব্রঙ্কি)–এর এবং Hughes Apartments (ব্রুরর্ি)–এর উন্নয়ধির বাসিন্াধদর জিযে পাওয়া �াধছে। এই অ�ার হস্ান্তরধ�াগযে িয়, অিযোিযে অ�াধরর িাধথ এরনত্রি ররা িাও ফ�ধি পাধর, এনি পররধষবার 
রবজ্াপধি উসলিরখি মাত্রা মাধির মধ্যে িীমাবদ্ধ, এবং িব জায়গায় পাওয়া �ায় িা৷ অিযোিযে শি্ক াবর্, রবর্নিধষ্ ও নিয়ম-রািিু ্ধ�াজযে। �াইবার ইন্ারধিি: িব এ্ারায় পাওয়া �ায় িা৷ 300 Mbps প�্কন্ত ডাউিধ্াড/300 Mbps প�্কন্ত আপধ্াড। ফ�খাধি 300 Mbps ইন্ারধিি ফরব্ ফিিওয়াধর্ক র 
মা্যেধম িরবরাহ ররা হয়, ফিখাধি 300 Mbps প�্কন্ত ডাউিধ্াড/20 Mbps প�্কন্ত আপধ্াড ররা �াধব। রবজ্াপধি উসলিরখি গসি িাধরর মা্যেধম িংধ�াধগর জিযে। ্রৃি গসি পররবরি্কি হধি পাধর এবং এর ফরাধিা গযোরারন্ ফিই, আরও িধথযের জিযে optimum.com/speedfactors ফদখিু। BASIC TV: 
িব নিসিধি এরনি HDMI ইিপিু থারা ্ধয়াজি৷  Altice One-এর মা্যেধম রবিরণ ররা িব রধন্ন্ 4K আল্টা HD -ফি ফিই। নিসি চযোধিধ্র িংখযো, HD চযোধি্ এবং ন�চারগুধ্া পযোধরধজর ্রি এবং অবস্াধির উপর নিি্ক র রধর। ররেু অি-নডমান্ড চযোধি্ বা়িসি ন� ্দাধির মা্যেধম পাওয়া �ায়৷ িব 
পররধষবা এবং চযোধি্ িব এ্ারায় পাওয়া িাও ফ�ধি পাধর৷ িরঞ্াম, রর এবং ন�: রবিামূধ্যে ্যোন্ডাড্ক  ইি্ধ্শি। 1নি ফগিওধয় রবিামূধ্যে অন্তিু্ক ক্ত আধে। ্সি পররবাধরর জিযে 1নির মধ্যে িীরমি। আপিার Optimum ফিরনিরশয়াি িপুাররশ ররধ্ বা বান়ির আরার িংক্ান্ত নিধদ্ক রশরা অি�ুায়ী রবিামধূ্যে 
1নি ওয়াই�াই এক্সধিন্ডার পাওয়া �াধব৷ গ্াহধরর বািস্াি জধু়ি ওয়যোরধ্ি পদ্ধসিধি িংধ�াগ ররার জিযে অসিররক্ত ওয়াই�াই এক্সধিন্ডার ্ধয়াজি হধি পাধর। সিধ্ধমর িযূেিিম শি্ক াবর্ এবং িরঞ্াধমর রিন�গাধরশি ্ধ�াজযে। ্থম ফিি িপ বক্সনি অন্তিু্ক ক্ত রধয়ধে, অসিররক্ত িরঞ্াম বাবদ নিয়রমি মাসির 
হার অি�ুায়ী চাজ্ক  ররা হধব। বা়িসি খরচ ্দাধির মা্যেধম বা়িসি পররধষবা, ফ�মি উচ্চির ইন্ারধিধির িংধ�াগ, নিসির পযোধরজ, এবং ফহাম ফ�াি পাওয়া �াধব এবং এধষেধত্র গ্াহধরর অবশযেই ফরাধিা বধরয়া রব্ থারা চ্ধব িা৷ িব ফরেডমার্ক  এবং পররধষবার নচহ্ন িাধদর নিজ নিজ মার্ধরর িম্পসতি। © 2022 
CSC Holdings, LLC, Altice USA, Inc.-এর এরনি অর্িুক্ত ্সিষ্াি

আিও জানতি, আমাতেি সাতে য�াগাত�াগ করুন:


