
নিচে দেওয়া নিচ�া�্সগুনি আপিাি কনিউনিনিি জন্য স্ািীয়ভাচে আপৎকািীি প্রস্তুনিি জন্য �ংগৃহীি।

ইভ্যাকুয়েশন (স্যানযান্তরণ) কেন্দ্রগুলি
যনে আপিাচক স্ািান্তচি দযচি হয় িচে, আপিাচক এনি সুপানিশ কিা হচছে দয আপনি ইভ্াকুচয়শি এিাকাি োইচি দকাচিা েন্ধু ো আত্ীচয়ি ো�ায় যাি।  যনে আপনি দকাচিা �িকািী আোচ� দযচি োি, িাহচি নিম্ননিনিি িানিকা দেচক আপিাি নিকিেি্সী দয দকাচিা একনি ইভ্াকুচয়শি দ�নিাি*-এ যাি:

 

*অনুগ্রহ কচি িচি িািচেি এই স্ািগুনিি পনিেি্সিও হচি পাচি। নেস্ানিি িচে্ি জন্য, দেিধুি NYC.gov/hurricanezones অেো দ�াি করুি 311 (212-639-9675 নভনিও নিচি �ানভ্স� ো TTY -এি জন্য: 212-504-4115)।

েলিউলনটি লিল্রিক্ট তথ্য

 

পুলিশ কটেশন (এিযােযা) দিেয়ির কটেশন(গুলি) েলিউলনটি ক�যাি্ড  অলিস

 

শহয়রর সযায়ে ক�যাগযায়�যাগ
911: আপৎেযািীন অ�স্যা 

দ�াি করুি 911 -এ যিি আপনি িৎক্ষণাৎ নেপেগ্রস্ হচেি অেো দকাচিা অপিাধ ঘিচি দেিচেি। দ�াি করুি 911 -এ যনে আপিাি গুরুিি দকাচিা আঘাি িাচগ অেো জীেি �ংশয়কািী নেনকৎ�াগি অেস্া হয়।

 
311: অ-আপৎেযািীন অ�স্যা/শহর পলরয়স�যা  

311 িম্বচি দ�াি কিচি আপিািা অ-আপৎকািীি শহি পনিচ�ো দপচি পািচেি এেং শহচিি �িকািী দপ্রাগ্রাচিি �ম্পচক্স িে্ও দপচি পাচিি। আপৎকািীি অেস্াি দক্ষচরে 311-দি দ�াি কিচেি িা। 311 অিিাইি ও দ�াচি িভ্ হয়:

• 311 অিিাইচি দপচি যাি এই ওচয়ে�াইচি NYC.gov/311। 

• দিক্সি করুি 311-692 -এ।

• দ�াি করুি 311 ো (212) NEW-YORK, অেো (212) 639-9675 -এ, নিউ ইয়ক্স শহচিি োইচি দেচক।

• দযাগাচযাগ করুি একনি নভনিও নিচি �ানভ্স� (VRS) ে্েহাি কচি (212) NEW-YORK ো (212) 639-9675 িম্বচি।

• 311-দি দযাগাচযাগ করুি TTY ো দিক্সি দিনিচ�াি ে্েহাি কচি (212) 504-4115 -এ।

 
 
আপৎেযািীন অ�স্যার পয়র
নিউ ইয়ক্সো�ীচেি কাচে অচিক নিচ�া�্স িভ্ হয়, নেচশষ কচি একনি আপৎকািীি অেস্াি পচি।  

 

 

লনউ ইেে্ড  লসটি সরেযারী ক্যাগ্যায়ির সযায়ে সংযুক্ত হন
অন্যভাচে েিা িা হচি,  দ�াি করুি 311 (212-639-9675 নভনিও নিচি �ানভ্স� ো TTY -এি জন্য: 212-504-4115), অেো ে্েহাি করুি NYC.gov যাচি শহচিি এচজনসিচেি �াচে দযাগাচযাগ কিা যায়।

•	 নশিধুি কীভাচে আপৎকািীি অেস্াি জন্য প্রস্তুি হচি পািচেি এেং নজনি�পচরেি জন্য অনুচিাধ জািাচি পািচেি ্স্তুত লনউ ইেে্ড  ক্যাগ্যাি  -এি িাধ্চি এই ওচয়ে�াইচি নগচয় NYC.gov/readyny। 

•	 নশিধুি আপিাি �ংস্াচক কীভাচে আপৎকািীি অেস্াি জন্য প্রস্তুি কিচেি ্স্তুলতয়ত সহয়�যাগীরযা ক্যাগ্যাি -এি িাধ্চি এই ওচয়ে�াইচি নগচয় NYC.gov/partnersinpreparedness। 

•	 নশিধুি কীভাচে নিউ ইয়ক্স শহিচক আিও নিিাপে, শক্তচপাক্ত, এেং আিও ভাচিা প্রস্তুি কিচি পািচেি NYC লসটিয়েন েপ্ড স ক্যাগ্যাি -এি িাধ্চি এই ওচয়ে�াইচি নগচয় NYC.gov/citizencorpss। 

•	 জানুি লনউ ইেে্ড  লসটি েলিউলনটি এিযায়ে্ড লসি করসপসি টিি (CERT) ক্যাগ্যাি �ম্পচক্স এেং কীভাচে এচেি দবেছোচ�েচকিা �াহায্ কচি িাচেি পড়নশচেি ও কনিউনিনিচেি �াহায্ কিচি পাচি নেনভন্ন নেপয্সচয় এই ওচয়ে�াইচি নগচয় NYC.gov/cert।

•	 জানুি কীভাচে আপিাি কনিউনিনি দপে� িনেভধুক্ত কিচি হচে NYC েলিউলনটি কপেস সযায়ভ্ড  কনটওেযাে্ড  -এি কাচে এই ওচয়ে�াইচি নগচয় NYC.gov/communityspacesurvey। 

•	 িেইভধুক্ত হি কনযাটযািযাই NYC -ি �াচে, যা হি এই শহচিি �িকািী আপৎকািীি দযাগাচযাগ দপ্রাগ্রাি এই ওচয়ে�াইচি নগচয় NYC.gov/notifynyc।

•	 িনেভধুক্ত হি অ্যািভযাসি ওেযালন্ড ং লসয়টেি যাচি পাি আপৎকািীি োি্সা প্রনিেন্ী ে্নক্তচেি জন্য এেং িাচি জন্য প্রচয়াজিীয় নজনি�পরে পাি www.advancewarningsystemnyc.org ওচয়ে�াইি দেচক।

�চিা করুি NYC ইিািচজনসি ি্াচিজচিনি-দক  
Twitter এেং Facebook-এ
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

িািন�ক বোস্্ �ম্পচক্স িে্, দি�ািাি, অেো যনে আপিাি প্রচয়াজি হয় কাচিা �াচে কো েিচি, িাহচি দ�াি 
করুি নিউ ইয়ক্স শহচিি দগাপিীয় 24-ঘনিাি দিনিাি দহলে হিিাইচিি �াচে। 

•	 ইংচিনজ এেং অন্যান্য ভাষাি জন্য: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)

•	 পে্ানিশ ভাষাি জন্য: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

•	 ি্ানিানিি, ক্ানিনিজ এেং দকািীয়াি ভাষাি জন্য: 1-877-990-8585

লিে্যাটেযার লিসয়রেস (ল�প�্ড ে সংেট) কহল্পিযাইন

1-800-985-5990

দিক্সি করুি: “TalkWithUs” অেো “Hablanos” এই িম্বচি 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

স্যািয়ভশন আলি্ড : কগ্টযার লনউ ইেে্ড  লিলভশন

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

কগ্টযার লনউ ইেে্ড -এ অ্যায়িলরেযান করি ক্রস

1-877-RED-CROSS (1-877-733-2767)

www.nyredcross.org 

লনউ ইেে্ড  লিে্যাটেযার ইন্যারভ্ইে সযালভ্ড য়সস

212-669-6100

www.nydis.org  

লনউ ইেে্ড  লসটি ভিযান্যালর অগ্ড যানযাইয়েশনস অ্যালক্টভ ইন লিে্যাটেযার (NYC VOAD)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA কিিযায়রশন

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

লনউ ইেে্ড  কেেযারস

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

লনউ ইেে্ড  আর্ড লিওয়সর ে্যােলিে র্যালরটিগুলি

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

ব্রুেলিন ও কুইসি-এর ে্যােলিে র্যালরটিগুলি

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

NYC েলিউলনটিয়দর েন্য আপৎেযািীন অ�স্যাে ্স্তুত েযােযার লরয়সযাস্ড গুলি


	Evacuation Center 1: PS 24918 Marlborough RoadBrooklyn, NY 11226
	Evacuation Center 2: IS 24672 Veronica PlaceBrooklyn, NY 11226
	Evacuation Center 3: Franklin D. Roosevelt HS5800 20 AvenueBrooklyn, NY 11204
	Police Stations/Precincts: 70th Precinct154 Lawrence AvenueBrooklyn, NY 11230718-851-5511; 911
	Fire Station(s): 1367 Rogers AvenueBrooklyn, NY 112109111210 Cortelyou RoadBrooklyn, NY 11218911 126 Foster AvenueBrooklyn, NY 11230911
	Community Board Office: 810 East 16 StreetBrooklyn, New York 11230718-859-6357


