
Big Apple Connect-এর 
সাথেপররচিতি।
নিউ ইয়র্্ক  সিনি এবং Optimum  
এর মধ্্যযে এর্নি অংশীদাররত্ব।

রিনামূথ্যযে উচ্চ-গতির ইন্ারথনট ও চটতি চনন৷

Optimum-এর Big Apple Connect পররধ্েবার জিযে শর্্ক  প্রধ্�াজযে র্রধ্র্, optimum.com/terms রির্ািায় সিজজি র্রুি। Optimum-এর Big Apple Connect শু্য ুOptimum-এর সিবা প্রদাি র্রা অংশগ্রহণর্ারী নিউ ইয়র্্ক  সিনি হাউজজং অথররনির (NYCHA) উন্নয়িরৃ্র্ 
প্রর্ল্পগুধ্�ার অর্যবািীধ্দর জিযে উপ�ব্ধ রধ্য়ধ্ে। এই অফার হস্ান্তরধ্�াগ্যে িয়, অিযোিযে অফাধ্রর িাধ্থ এর্নরির্ র্রা িাও স�ধ্র্ পাধ্র, এনি পররধ্েবার রবজ্াপধ্ি উসলিরির্ পররধ্েবার মারিার মধ্্যযে িীমাবদ্ধ, এবং িব জায়গ্ায় পাওয়া �ায় িা৷ অিযোিযে শর্্ক াব�ী, রবর্যনিধ্ে্য ও নিয়ম-র্ািিু প্রধ্�াজযে। ফাইবার ইন্ারধ্িি: 
িব এ�ার্ায় পাওয়া �ায় িা৷ 300 Mbps প�্কন্ত ডাউিধ্�াড/300 Mbps প�্কন্ত আপধ্�াড। স�িাধ্ি 300 Mbps ইন্ারধ্িি সর্ব� সিিওয়াধ্র্্ক র মা্যযেধ্ম িরবরাহ র্রা হয়, সিিাধ্ি 300 Mbps প�্কন্ত ডাউিধ্�াড/20 Mbps প�্কন্ত আপধ্�াড র্রা �াধ্ব। রবজ্াপধ্ি উসলিরির্ গ্সর্ র্াধ্রর মা্যযেধ্ম িংধ্�াধ্গ্র 
জিযে। প্ররৃ্র্ গ্সর্ সিন্ন হধ্র্ পাধ্র এবং এর জিযে নিশ্চয়র্া প্রদাি র্রা হয় িা, আধ্রা র্ধ্থযের জিযে optimum.com/speedfactors ওধ্য়বিাইি সদিিু। সবসির্ নিসি: িব নিসিধ্র্ এর্নি HDMI ইিপিু থার্া আবশযের্৷ Altice One-এর মা্যযেধ্ম প্রদাি র্রা িব র্ধ্ন্ন্ 4K আ�ট্া HD হধ্ব িা। নিসি চ্যোধ্ি�, 
HD চ্যোধ্ি� ও নফচ্াধ্রর িংিযো পযোধ্র্ধ্জর ্যরি ও অবস্াধ্ির উপর নিি্ক র র্রধ্ব। রর্েু অি-নডমান্ড অিষু্াি বাড়সর্ নফ প্রদাধ্ির মা্যযেধ্ম পাওয়া �ায়৷ িব পররধ্েবা ও চ্যোধ্ি� িব এ�ার্ায় পাওয়া িাও স�ধ্র্ পাধ্র৷ িরঞ্াম, র্র এবং নফ: রবিামূধ্�যে স্যোন্ডাড্ক  ইিস্ধ্�শি। রবিামধূ্�যে 1নি সগ্িওধ্য় অন্তিু্ক ক্ত রধ্য়ধ্ে৷ 
প্রধ্র্যের্ পররবাধ্রর জিযে 1নির মধ্্যযে িীরমর্। আপিার Optimum সির্নিরশয়াি িপুাররশ র্রধ্� অথবা বানড়র আর্ার িংক্ান্ত নিধ্দ্ক শিা অি�ুায়ী উপ�কু্ত হধ্� রবিামধূ্�যে 1নি ওয়াই-ফাই এক্সধ্িন্ডার প্রদাি র্রা হধ্ব। গ্রাহধ্র্র বািস্াি জধু্ড় ওয়যোরধ্�ি পদ্ধসর্ধ্র্ িংধ্�াগ্ র্রার জিযে অসর্ররক্ত ওয়াইফাই এক্সধ্িন্ডার 
প্রধ্য়াজি হধ্র্ পাধ্র। সিধ্স্ধ্মর িযূেির্ম শর্্ক াবজ� এবং িরঞ্াধ্মর র্িনফগ্াধ্রশি প্রধ্�াজযে। প্রথম সিি িপ বক্স অন্তিু্ক ক্ত রধ্য়ধ্ে, অসর্ররক্ত িরঞ্াম বাবদ নিয়রমর্ মাসির্ সরি অি�ুায়ী চ্াজ্ক  র্রা হধ্ব। বাড়সর্ িরচ্ প্রদাধ্ির মা্যযেধ্ম বাড়সর্ পররধ্েবা, স�মি উচ্চর্র ইন্ারধ্িধ্ির িংধ্�াগ্, নিসির পযোধ্র্জ, এবং সহাম সফাি 
পাওয়া �াধ্ব এবং এধ্ষেধ্রি গ্রাহধ্র্র অবশযেই সর্াধ্িা বধ্র্য়া রব� থার্া চ্�ধ্ব িা৷ িব সট্ডমার্্ক  ও পররধ্েবার নচ্হ্ন সিগুধ্�ার নিজ নিজ মাজ�ধ্র্র িম্পসতি। © 2022 CSC Holdings, LLC, Altice USA, Inc.-এর এর্নি অর্যিুক্ত প্রসর্ষ্াি

সফাধ্ির মা্যযেধ্ম:
866.580.1410

অি�াইধ্ি:
optimum.com/bigappleconnect  

আপিার স্ািীয় Optimum সস্াধ্র িশরীধ্র রগ্ধ্য়৷ 
আপিার স্ািীয় সস্ার িুঁধ্জ নিধ্র্ optimum.
com/stores এ �াি৷

NYCHA-এর অংশগ্রহণর্ারী িম্পসতির অর্যবািীধ্দর জিযে রবিামূধ্�যে উচ্চ-গ্সর্র ইন্ারধ্িি ও নিসি প্রদাি র্রধ্র্ আপিার জিযে নিউ ইয়র্্ক  সিনির Big Apple 
Connect র্ম্কিনূচ্ নিধ্য় আিার জিযে নিউ ইয়র্্ক  সিনির অনফি অব সির্ধ্িা�জজ এন্ড ইধ্িাধ্িশি (Office of Technology and Innovation, OTI) এবং 
Optimum গ্ধ্ব্কর িধ্গে এর্নি অংশীদাররত্ব স�ােণা র্রধ্ে।

এই র্ম্কিনূচ্ধ্র্ স�াগ্দাি র্রার মা্যযেধ্ম, Big Apple Connect আপিার বানড়ধ্র্ 300 Mbps ইন্ারধ্িি ও প্রাথরমর্ নিসি পররধ্েবা প্রদাি র্রধ্ব, �ার মধ্্যযে 
িরঞ্াম ও ইিস্ধ্�শি অন্তিু্ক ক্ত রধ্য়ধ্ে। 

আপনি Optimum-এর বর্্ক মাি গ্রাহর্ই হি, সিবা প্রদাির্ারীর পররবর্্ক ির্ারীই হি, অথবা প্রথম বাধ্রর মধ্র্া আপিার বানড়ধ্র্ ইন্ারধ্িি িংধ্�াগ্ নিধ্ছেি এমি 
বযেসক্ত �াই হি িা সর্ি, প্রথমবার িাইি-আপ র্রা এর্নি িহজ বযোপার, এবং এর জিযে সর্াধ্িা ফম্ক পূরণ র্রধ্র্ হধ্ব িা অথবা আয় িংক্ান্ত সর্াধ্িা শর্্ক  পূরণ র্রধ্র্ 
হধ্ব িা।

1.  র্াজ�র্ািুসক্তর জিযে এর্জি Optimum প্রসর্নির্যধ্র্ সফাি র্রুি:
 র্� র্রার জিযে িম্বর: 866.580.1410
 র্িি র্� র্রধ্র্ হধ্ব: সিামবার সথধ্র্ শনিবার ির্া� 10:00িা সথধ্র্ িন্যো 7:00িা প�্কন্ত

2.  NYCHA-এর অংশগ্রহণর্ারী িম্পসতিধ্র্ আপিার রির্ািা প্রদাি র্রুি

3.  ইিস্ধ্�শধ্ির িময়িনূচ্ নি্য্কারণ র্রুি

আপিার রর্ ইসর্মধ্্যযে অিযে সর্াধ্িা পররধ্েবা প্রদাির্ারীর র্াে সথধ্র্ ইন্ারধ্িি এবং/অথবা সর্ব� পররধ্েবা সিওয়া আধ্ে? আপিার বানড়ধ্র্ Big Apple 
Connect পররধ্েবাগুধ্�া ইিস্� র্রার পধ্র আপনি আধ্গ্র সিই পররধ্েবাগুধ্�া বাসর্� র্ধ্র সদওয়ািা আপিার অথ্কাৎ গ্রাহধ্র্র উপর নিি্ক র র্রধ্ব৷ 

�রদ আপনি আপিার বর্্ক মাি ইন্ারধ্িি পররধ্েবার সষেধ্রি সফডাধ্র� ACP র্ম্কিনূচ্ প্রধ্য়াগ্ র্ধ্র থাধ্র্ি, র্াহধ্� আপনি সিই িরুব্যাগুধ্�া এর্নি সি��ুার সফাধ্ির 
প্যোধ্ি স্ািান্তর র্রার জিযে আধ্বদি র্রার স�াগ্যে হধ্র্ পাধ্রি।

আথরা জানথি, আমাথের সাথে যো�াগাথ�াগ করুন:


