
আর ো তথ্য এবং ঝড়-প বতী সংস্থোরে  জেয, NYC.gov/ida দেখুে বো 311 (ভিভিও ভ রে পভ রেবো  জেয 

212-639-9675, বো TTY: 212-504-4115) েম্বর  দ োে করুে। 

 
 

নিউ ইয়র্ক নিটি এবং এটির অংশীদাররা নিশ্চিত র্রছে যে, আর্শ্চির্ বিযার জরুরী 

অবস্থার পছর প্রনতটি নিউ ইয়র্কবািী যেি তাছদর প্রছয়াজিীয় িহায়তা পাি।  
 

নিউ ইয়র্কবািীরা অনতনরক্ত তছযযর জিয NYC.gov/ida যদখছত পাছরি বা 311 (নিনিও 

নরছে পনরছেবার জিয 212-639-9675, বা TTY: 212-504-4115) িম্বছর য াি র্রছত 

পাছরি। 

 
পনরছেবা যর্ন্দ্রগুনে 

পোাঁচটি বর ো  সবকটি জুরড় পভ রেবো দকন্দ্রগুভে দখোেো আরে। এগুভে প্রভতভেে দখোেো থ্োরক। NYC.gov/ida  

দেখা বো 311 েম্বর  দ োে ক ো  মোধ্যরম অবস্থোেগুভে সংক্রোন্ত তথ্য পোওয়ো দেরত পোর । 311 েম্বর  দেোগোরেোগ 

ক ো  মোধ্যরম অেয দকোরেো পভ বহরে  ভবকল্প েোড়ো ভেউ ইয়ককবোসীরে  জেয দকন্দ্রগুভেরত পভ বহে সহোয়তো 

উপেব্ধ আরে। পভ রেবোগুভে সকে ের্ কেোথ্ীরে  কোরে উপেব্ধ হরব। স্থোেগুভেরত আসো ের্ কেোথ্ীরে  কোরে 

তোরে  অভিবোসরে  ভস্থভত সম্পরকক জোেরত চোওয়ো হরব েো। 

 

নিউ ইয়র্কবািীরা এখি নবপে কয় িহায়তা (Disaster Assistance) যপছত পাছরি এবং য িাছরে 

ইমাছজকশ্চি মযাছিজছমন্ট এছজশ্চির (Federal Emergency Management Agency, FEMA) র্াছে ক্ষনত 

নরছপািক র্রছত পাছরি। 

FEMA ক্ষভতগ্রস্ত বোভড়  মোভেক ও িোড়োরিরে  ভেম্নভেভখত ত্রোণগুভে ভেরত পোর । এখে আরবেেগুভে দখোেো 

আরে। দ্রষ্টবয: FEMA অেযোেয উৎস দথ্রক পোওয়ো সুভবধ্োগুভে  পুে োবৃভি ক রব েো। 1-800-621-3362 (TTY: 

1-800-462-7585) েম্বর  দ োে করুে বো www.disasterassistance.gov  দেখুে। েভে পভ বোর   দকউ েোগভ ক 

হে, অ-েোগভ ক দের্বোসী হে, বো দেোগয ভবরের্ী হে তোহরে উপেব্ধ হয়। 

• আবোসে সহোয়তো: বোভড় দম োমত, ইতযোভে  জেয আবোসে সহোয়তো বযবহো  ক ো দেরত পোর । ভেউ 

ইয়ককবোসীরে  অবর্যই ক্ষভত েভথ্িুক্ত, ভেবন্ধে ক রত হরব, এবং FEMA দ্বো ো পভ ের্ কে হরত হরব। 

$36,000 পে কন্ত িোতো প্রেোে ক ো হরত পোর । 

• িোড়ো সহোয়তো: েুই (2) মোস পে কন্ত িোড়ো/স্থোেোন্তক রণ  খ চ পভ রর্োধ্। পুে োয় প্রমোণপরত্র  সোহোরেয 

অবযোহত িোড়ো সহোয়তো পোওয়ো দেরত পোর । 

• অেযোেয প্ররয়োজেগুভে: ভবমো  আওতোিুক্ত েয় এমে খ চ এবং গুরুত  প্ররয়োজরে  জেয $36,000 

পে কন্ত আভথ্ কক সহোয়তো উপেব্ধ হরত পোর  (দেমে, গোভড়, ভচভকৎসো স ঞ্জোম)। 

NYC আবািি িংরক্ষণ ও উন্নয়ি নবিাগ (NYC Department of Housing Preservation & 

Development, HPD) 

NYC আবোসে সং ক্ষণ ও উন্নয়ে ভবিোগ এই ঝরড় ক্ষভতগ্রস্ত বোভড়  মোভেকরে  জেয সংস্থোেগুভে  একটি 

তোভেকো একত্রত্রত কর রে েো NYC.gov/hpd এ ভগরয় বো 311 েম্বর  দ োে কর  পোওয়ো েোরব। েো ো দ োে ক রবে 

তোরে  কোরে অভিবোসরে  ভস্থভত সম্পরকক জোেরত চোওয়ো হরব েো। 

 

পাম্পং 

ভসটি প্ররয়োজে অেুসোর  দে দকোরেো বোভড়  মোভেকরক পোম্ম্পং এ সোহোেয ক রত পোর । আর ো তরথ্য  জেয ভেউ 

ইয়ককবোসী ো একটি পভ রেবো দকরন্দ্র দেরত পোর ে বো 311 েম্বর  দ োে ক রত পোর ে। েো ো দ োে ক রবে 

তোরে  কোরে অভিবোসরে  ভস্থভত সম্পরকক জোেরত চোওয়ো হরব েো। 

http://www.nyc.gov/ida
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.nyc.gov/hpd


আর ো তথ্য এবং ঝড়-প বতী সংস্থোরে  জেয, NYC.gov/ida দেখুে বো 311 (ভিভিও ভ রে পভ রেবো  জেয 

212-639-9675, বো TTY: 212-504-4115) েম্বর  দ োে করুে। 
BN 

 

পারনমি ও যমরামছতর জিয ন  স্থনগত র্রা 

বোভড়  মোভেক বো কু্ষদ্র বযবসো  মোভেক েো ো ঝরড় ক্ষভত সংক্রোন্ত িোঙো, ভেম কোণ, বো দম োমরত  জেয পো ভমরি  

জেয আরবেে ক রেে তোরে  িবে ভবিোরগ  (Department of Buildings, DOB) মোধ্যরম বো পভ রবর্ সু ক্ষো 

ভবিোরগ  (Department for Environmental Protection, DEP) অযোসরবস্টস অপসো রণ  জেয ভ  মুকুব ক ো 

হরব। বযত্রক্ত ো পো ভমরি  জেয আরবেে েোভখে ক োয় এখে এই সংস্থোেগুভে উপেব্ধ আরে। 

 

American Red Cross (ARC) র্াে যযছর্ িহায়তা 

বোভড় উপেব্ধ েো থ্োকরে বোভড়  মোভেক/িোড়োরিরে  জেয সোমভয়ক আশ্রয় (যহাছিে) উপেব্ধ আরে। বোভড়  

মোভেকরে  জেয েুই (2)সপ্তোহ পে কন্ত, এবং িোড়োরিরে  জেয ভতে (3) সপ্তোহ পে কন্ত দহোরিে বোস উপেব্ধ আরে। 

ARC এমে পভ বো গুভেরক $515 পে কন্ত প্রেোে ক রত পোর , েোরে  বোভড় ধ্বংস হরয় দগরে বো হোভ রকে ইিো  

(Hurricane Ida) অবভর্ষ্টোংরর্  কো রণ সৃষ্ট বেযোয় বড় ক্ষভত হরয়রে বরে ভেত্রিত ক ো হরয়ভেে। অভতভ ক্ত 

পুেরুদ্ধো  পভ রেবো, দেমে দ  োর ে, পভ ষ্কো  ক ো  স ঞ্জোম, এবং মোেভসক সহোয়তো উপেব্ধ হরত পোর । 

েো ো দ োে ক রবে তোরে  কোরে অভিবোসরে  ভস্থভত সম্পরকক জোেরত চোওয়ো হরব েো। 1-877-733-2767 েম্বর  

দ োে করুে। 

 

অনিবািী এবং অিনযিুক্ত নিউ ইয়র্কবািীছদর জিয িংস্থাি 

েভে অভিবোসে অথ্বো ভসটি  পভ রেবোগুভেরত কীিোরব প্ররবর্োভধ্কো  পোরবে দস ভবেরয় আপেো  প্রশ্ন থ্োরক, 

তোহরে আপেো  িোেোয় সহোয়তো পোওয়ো েোয়। দসোমবো  দথ্রক শুক্রবো , সকোে 9 িো দথ্রক ভবকোে 5 িো  মরধ্য 

অভিবোসী ভবেয়ক দময়র   অভ স (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA) হিেোইরে 212-788-7654 

েম্বর  দ োে করুে, NYC.gov/immigrants দেখুে বো askmoia@cityhall.nyc.govএ ইরমে করুে।  

 

কু্ষদ্র বযবিা প্রশািি (Small Business Administration, SBA) ঋণ 

বোভড়  মোভেক/কু্ষদ্র বযবসোগুভে  জেয স্বল্প-সুরে ঋণ উপেব্ধ আরে। ভেউ ইয়ককবোসী ো বোভড় দম োমরত  জেয 

$200,000, বযত্রক্তগত সম্পভি প্রভতস্থোপরে  জেয $40,000, বো েন্ত্রপোভত, আসবোবপত্র পুে োয় সোজোরেো  জেয 

$2 ভমভেয়ে পে কন্ত দপরত পোর ে। েভে পভ বোর   দকউ েোগভ ক হে, অ-েোগভ ক দের্বোসী হে, বো দেোগয 

ভবরের্ী হে তোহরে উপেব্ধ হয়। 

 

বযবিা িহায়তা 

NYC কু্ষদ্র বযবসো পভ রেবো (Small Business Services, SBS) ভবিোগ বযবসো  মোভেকরে  সহোয়তো দেয়। 

আর ো তরথ্য  জেয NYC.gov/sbs দেখুে বো 888-SBS-4NYC (888-727-4692) েম্বর  দ োে করুে। েো ো 

দ োে ক রবে তোরে  কোরে অভিবোসরে  ভস্থভত সম্পরকক জোেরত চোওয়ো হরব েো। 

 

বযশ্চক্তগত বিযা নবমা 

আপভে েভে আপেো  বোভড় িোড়ো দেে, তোহরে িোড়োরি  ভবমো আপেো  অযোপোিকরমরে  ভিতর  থ্োকো 

ত্রজভেসগুভে  ভেিয়তো ভেরত পোর । আপভে েভে বোভড়  মোভেক হে, তোহরে ভেত্রিত করুে দে আপেো  বোভড়  

সটিকিোরব ভবমো ক ো হরয়রে — বেযো এবং বোতোরস  ক্ষভত একটি দমৌভেক েীভতরত অন্তিুকক্ত েয়। দবস কোভ  

বেযো ভবমো থ্োকো ভেউ ইয়ককবোসীরে  সহোয়তো  জেয তোরে  ভবমো প্রেোেকো ীরে  সোরথ্ দেোগোরেোগ ক ো উভচত।  

 

পনরষ্কার র্রা এবং েত্রাছর্র বৃশ্চি প্রনতছরাধ র্রা 

েত্রোরক  বৃত্রদ্ধ প্রভতর োধ্ সংক্রোন্ত আর ো তরথ্য  জেয স্বোস্থয ভবিোরগ  (Department of Health, DOH) 

ওরয়বসোইি (NYC.gov/health) দেখুে। 

http://www.nyc.gov/immigrants
mailto:askmoia@cityhall.nyc.gov
http://www.nyc.gov/sbs
http://www.nyc.gov/health

