When does my trash get picked up around holidays?
ছ��টর িদেন আমার আবজ�না কখন েতালা হয়?
ﻣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎط ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻄﻼت؟
Any week with that includes an official holiday will move your trash pickup to the next day. For
example, if the holiday is Tuesday and your regular pick up is Thursday, then your trash will be picked up
on Friday for that week.
েয েকান স�ােহ সরকারী ছ��টর িদেন আপনার আবজ�না িপকআপ পেরর িদন সরােনা
হেব। উদাহরণ��প, যিদ ছ��ট ম�লবার হয় এবং আপনার িনয়িমত েতালা বৃহ�িতবার হয়, তাহেল েসই
স�ােহর জন� ��বাের আপনার আবজ�না ত� েল েনওয়া হেব।
 إذا ﻛﺎن ﯾوم، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل.أي أﺳﺑوع ﻣﻊ ذﻟك ﯾﺗﺿﻣن ﻋطﻠﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗﺣرك ﺑﯾك اب اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ
. اﻟﺗﻘﺎط اﻟﻣﮭﻣﻼت ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻟﮭذا اﻷﺳﺑوع،اﻟﺛﻼﺛﺎء واﻻﺳﺗﻼم اﻟﻌﺎدي ھو اﻟﺧﻣﯾس
My trash can was stolen, who do I call?
আমার আবজ�না চ� ির হেয় েগেছ, আিম কােক ডাকিছ?
 ﺑﻣن أﺗﺻل؟،ﺳرﻗت ﺳﻠﺔ اﻟﻣﮭﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ
ُ ﻟﻘد
Please call Priority Waste for a replacement can at 586-228-1200. There is a fee for replacement
cans. You can also fill out a police report at the Police Department.
অনু�হ কের এক�ট �িত�াপেনর জন� অ�ািধকার বজ�� কল ক�ন 586-228-1200 ন�ের। ক�ান
িরে�সেমে�র জন� একটা িফ আেছ। আপিন পুিলশ িডপাট� েমে� এক�ট পুিলশ িরেপাট� ও পূরণ করেত
পােরন।
 ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ﻣلء ﺗﻘرﯾر اﻟﺷرطﺔ. ھﻧﺎك رﺳوم ﻻﺳﺗﺑدال ﻋﻠب.1200-228-586 ﯾرﺟﻰ اﺳﺗدﻋﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻻﺳﺗﺑدال ﯾﻣﻛن ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ.
My trash was missed, who do I call?
আমার আবজ�না হািরেয় েগেছ, আিম কােক েফান করেবা?
 ﺑﻣن أﺗﺻل؟،ﻟﻘد ﻓﺎﺗت ﻣﮭﻣﻠﺗﻲ
Please call Priority Waste to report it at 586-228-1200.
অনু�হ কের অ�ািধকার বজ��েক ৫৮৬-২২৮-১২০০ ন�ের িরেপাট� করেত বলুন।
 ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑـWaste Priority Waste 1200-228-586 ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم.
My neighbor has rats on their property, who do I call?

ু আেছ, আিম কােক ডািক?
আমার �িতেবশীর তােদর স�ি�েত ইঁদর
 ﺑﻣن أﺗﺻل؟،ﺟﺎرﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﺋران ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭم
The City does not provide services for rat control or removal. It helps to keep garbage inside the trash
can with the lid closed and remove any bulk items from around the area to prevent rats from using it as
shelter. You can also contact a rat or pest control company for additional assistance.
িস�ট ইঁদুর িনয়�ণ বা অপসারেণর জন� েসবা �দান কের না। এ�ট ঢাকনা ব� সে� আবজ�না ক�ান মেধ�
আবজ�না রাখেত সাহায� কের এবং এলাকার চারপাশ েথেক েয েকান বা� আইেটম অপসারণ করেত
সাহায� কের যােত ইঁদুর এ�টেক আ�য় িহেসেব ব�বহার করেত না পাের। আপিন অিতির� সাহােয�র
জন� এক�ট ইঁদর
ু বা কীটপত� িনয়�ণ েকা�ািনর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।
 ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ داﺧل ﺳﻠﺔ اﻟﻣﮭﻣﻼت ﻣﻊ ﻏطﺎء ﻣﻐﻠﻘﺔ وإزاﻟﺔ أي اﻟﺑﻧود.ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻔﺋران أو إزاﻟﺗﮭﺎ
 ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑـ ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرذان أو اﻵﻓﺎت ﻟﻠﺣﺻول.اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﺋران ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻛﻣﻠﺟﺄ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة إﺿﺎﻓﯾﺔ.
When I see potholes in the street, who do I call?
যখন আিম রা�ায় গত� েদিখ, আিম কােক ডািক?
 ﻣن اﻟذﯾﺄدﻋو؟،ﻋﻧدﻣﺎ أرى ﺣﻔر ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع
You can report potholes to our Department of Public Services, at 313-800-5233.
আপিন আমােদর পাবিলক সািভ�স িডপাট� েমে� ৩১৩-৮০০-৫২৩৩ ন�ের িরেপাট� করেত পােরন।
5233-800-313  ﻋﻠﻰ،ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣﻔر إﻟﻰ إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدﯾﻧﺎ.
Who do I contact about city tree issues?
শহেরর গােছর সমস�া িনেয় আিম কার সােথ েযাগােযাগ করেবা?
ﻣن اﻟذي أﺗﺻل ﺑﮫ ﺑﺷﺄن ﻣﺷﺎﻛل ﺷﺟرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟
You can report tree issues to our Department of Public Services, at 313-800-5233.
আপিন আমােদর পাবিলক সািভ�স িবভােগ গােছর সমস�া স�েক� িরেপাট� করেত পােরন, ৩১৩-৮০০৫২৩৩ ন�ের।
5233-800-313  ﻋﻠﻰ،ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﺷﺎﻛل اﻷﺷﺟﺎر إﻟﻰ إدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدﯾﻧﺎ.

