
�ন� – 2365 Waterbury Avenue, Bronx, NY

10462 (P.S. /M.S. 194)

�কিলন – 71 Sullivan Street, Brooklyn, NY 11231

(P.S. 15)

ম�ানহাটন – 215 W 114th Street, New York, NY

10026 (I.S. 88)

কুই� – 4602 47th Avenue, Woodside, NY 11377

(M.S. 125)

��ােটন আইল�া� – 80 Willowbrook Road, Staten

Island, NY 10302 (I.S. 51)

SNAP সিুবধা, নগদ সহায়তা এবং জন �া�� বীমােত

তািলকাভ�� করার ব�াপাের িডপাট�েম� অব �সাশ�াল সািভ� েসস

সহায়তা করেব এবং জ�রী খাদ� সহায়তার সােথ �লােকেদর

সংযু� করেত সহায়তা করেব। তািলকাভ� ি�েত সহায়তার জন�

ইংেরিজ এবং ��ািনশ ভাষা ভাষী পাওয়া যােব।

NYC জ�রী পিরেষবা �ক��িল 

স�দােয়র সদস� এবং অলাভজনক সং�ােনর সােথ �যাগােযাগ

করার জন� িনউ ইয়ক�  িস� �িত� �বােরােত এক� জ�রী

পিরেষবা �ক� খেুলেছ। �সই জায়গা�িল হলঃ

�ক��েত �য পিরেষবা�িল �দওয়া হয় তার মেধ� অ�ভ��� িক�

সীিমত নয়ঃ

হাউিজং ি�জােভ� শন এ� �ডেভলপেম� (আবাসন সংর�ণ

এবং িবকাশ) বাড়ীর মািলকেদর সং�ােনর িবষেয় তথ� সরবরাহ

করেব এবং অেনকখািন �িত হেল ও তারা �সটা �ফরৎ িদেত

পারেবন না মেন করেল িকভােব এক� পিরদশ�ন পাওয়ার

ব�াপাের এেগােত হেব �স িবষেয় ভাড়ােটেদর পরামশ� �দেব।

িডপাট�েম� ফর দ� এিজং �কস পিরচালনা এবং িসিনয়র িনযু�

করায় সহায়তা করেব।

�ময়র’স অিফস অব ইিম��া� এেফয়াস� (অিভবাসী সং�া�

িবষেয় �ময়েরর দ�র) ভাষা এবং অিভবাসী সং�া� িবষেয়

সহায়তা করেব।

�যসব �ু� ব�বসার মািলেকরা ঝড় �ারা �ভািবত হেয়েছন

তােদর �ল িবজেনস সািভ� েসস (�ু� ব�বসা পিরেষবা)

সহায়তা করেব।

�য বািস�ােদর বািড়েত এখনও জল দঁািড়েয় আেছ তােদর জন�

পা� িদেয় �বর করার সহায়তার জন� �রফােরল এবং তথ�।

িডপাট�েম� অব িবি�ংস �িত�� কাঠােমা, �মরামত করা বা

সং�ার করা স�েক�  জনসাধারেণর �ে�র উ�র িদেত পারেব

এবং DOB-র কােছ িনম�াণ �ক� জমা �দওয়া স�েক�

িনেদ�শনা সরবরাহ করেত পারেব। 

িডপাট�েম� অব �হলথ এ� �ম�াল হাইিজন মানিসক �াে��র

পরামশ� �দান করেব।

�রফােরল, জ�ির সরবরাহ িবতরণ, এবং সাহােয�র জন�

আেবদন করা - এবং মানিসক �া�� পরামশ� সহ ��টার

িনউইয়েক�  আেমিরকান �রড �স দেুয�াগ �াণ ব�ব�াপনায়

সহায়তা করেব।

জ�রীকালীন পিরি�িতর জন� 911-এ কল ক�ন।
শহেরর সং�ান�িল পাওয়ার জন� 311 –এ কল
ক�ন।

Hurricane Ida

পনু��ার সং�ানসমহূ
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1-800-621-3362 (711 বা VRS উপল�)

TTY 1-800-462-7585

আপিন এক� িরেল পিরেষবা ব�বহার করেল (এক�

িভিডওেফান, InnoCaption, CapTel, ইত�ািদ) অন�ুহ

কের �সই পিরেষবােত বরা� করা আপনার ন�র� সরবরাহ

ক�ন। FEMA আপনার সােথ �যন �যাগােযাগ করেত পাের।

�জেন রাখনু �য, FEMA �থেক �ফান কল�িল এক�

অপিরিচত ন�র �থেক আেস।

�াি�শনাল �শ�ািরং অ�ািস��া� (TSA) �হােটল �লােকটার 

অংশ�হণ করার জন� আপনার FEMA �রিজে�শন ID এবং

FEMA-র অনেুমাদন অবশ�ই থাকেত হেব। 

 femaevachotels.com –এ অংশ�হণকারী �হােটল খঁুজনু।

আপিন স�ােহ 7 িদন সকাল 7টা �থেক দপুুর 1টা E.T পয�� FEMA

�হ�লাইেনও কল করেত পােরন।

NYC ড�ােমজ িরেপাট� ওেয়বসাইট:

www1.nyc.gov/site/severeweather/resources/r

eport-damage.page ব�বহার কের গাছ পেড় যাওয়া,

�িত�� রা�া বা অন�ান� িবপ�নক অব�ার মত �যেকান

�িত িরেপাট� ক�ন।

NYC ওয়াটার ড�ােমজ বা লস ��ম ফম� পরূণ ক�ন বা 

 action@comptroller.nyc.gov –এ ইেমল ক�ন।

যােদর অ�ায়ী আ�য় �েয়াজন, তারা 877-733-2767 –এ

�রড �েসর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন বা 311 কল করেত

পােরন।

যিদ আপিন �কান বন�ার স�খুীন হন যােত নদ�মার �নাংরা

আেছ, অন�ুহ কের অিবলে� িডপাট�েম� অব

এনভায়েরােম�াল ��ােটকশন-এ িরেপাট� ক�ন:

portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01510

�িত িরেপাট� করা এবং তাৎ�িণক �েয়াজন�িল

1-800-621-3362 (711 বা VRS উপল�)

TTY 1-800-462-7585

আপিন এক� িরেল পিরেষবা ব�বহার করেল (এক�

িভিডওেফান, InnoCaption, CapTel, ইত�ািদ) অন�ুহ

কের �সই পিরেষবােত বরা� করা আপনার ন�র� সরবরাহ

ক�ন। FEMA আপনার সােথ �যন �যাগােযাগ করেত পাের।

�জেন রাখনু �য, FEMA �থেক �ফান কল�িল এক�

অপিরিচত ন�র �থেক আেস।

FEMA  দেুয�াগ সহায়তা �খালা আেছ

এখন আপিন অনলাইেন disasterassistance.gov –এ

সহায়তার জন� আেবদন করেত এবং আপনার �কস (িবষয়�)

�কান অব�ায় আেছ তা �দখেত পােরন।

আপিন একবার FEMA-র সহায়তার জন� আেবদন করেল আপনার

�কস (িবষয়) পয�ােলাচনা করা হেব। আমােদর এেজ�রা আপনার

�িতর মূল�ায়েনর িবষেয় তথ� সরবরাহ করেত পারেবন না।

আপনার �িতর মূল�ায়ন করার জন� এক� তািরখ �ক করেত

একজন FEMA পিরদশ�ক আপনােক কল করেবন। অন�ুহ কের

আপনার �কেসর ি�িত অনলাইেন পয�েব�ণ করা অব�হত রাখনু।

FEMA �হ�লাইন এেজ�েদর স�ােহ 7 িদন সকাল 7টা �থেক দপুুর

1টা ET পয�� পাওয়া যােব।
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িনউ ইয়েক� র িডপাট�েম� অব ফাইন�া�-এ আপনার বীমাকারীর

কােছ কীভােব দাবী দািখল করেত হয় তার এক� সহায়ক

িনেদ� িশকা রেয়েছ:

dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/

disaster_flood

বন�া বীমা �বাঝার জন� FEMA-র িনেদ� িশকা:

floodsmart.gov/how/what-is-covered

িন� আেয়র বাড়ীর মািলকরা NYC- এর HomeFix

(�হামিফ�) ��া�ােমর homefixnyc.org/overview

মাধ�েম কম বা সদুহীন ঋেণর জন� �যাগ�তা অজ�ন করেত

পােরন।

িন� আেয়র িসিনয়ররা NY- এর RESTORE (িরে�ার)

��া�ােমর hcr.ny.gov/restore-program মাধ�েম জ�রী

�মরামিত করার সহায়তার জন� �যাগ�তা অজ�ন করেত পােরন।

�রড �স বাড়ীর জন� বন�া িকট (�াড িকট) সরবরাহ করেছ,

অন�ুহ কের 877-733-2767 এ কল ক�ন

�াড ই��ুের� ��ম (বন�া বীমা দাবী)

বাড়ীর �মরামিত

অন�ান� সং�ানসমহূ

https://www.femaevachotels.com/
http://www1.nyc.gov/site/severeweather/resources/report-damage.page
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/?fbclid=IwAR3h5PWDmNJOK6sjd3RpvxU3ME9MpxRqDFdebVB1ZOaSuhWHkBlglHmV_gU
mailto:action@comptroller.nyc.gov
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01510
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.nyic.org/
https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/disaster_flood
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https://hcr.ny.gov/restore-program

