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পিরেষবা  পিরেষবা �দানকারী পিরেষবার িববরণ েযাগােযােগর তথ� 

ব�বসািয়ক 
সহায়তা 

�ু� ব�বসা পিরেষবা 
িবভাগ (SBS) 

ঝেড়র কারেণ �িতর স�ুখীন হেয়েছ এমন �ু� ব�বসা �িত�ান�েলার জন� 
সহায়তা৷   

https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact-
us.page   

SBS হটলাইন: 888-SBS-4NYC (888-727-
4692) 

 

ইউএস �ু� ব�বসা 
�শাসন (SBA) 

 

েঘািষত িবপয �য় েথেক ব�বসা �িত�ান, ভাড়ােট ও বািড়র মািলকেদর পুন��াের 
সহায়তা করার জন� ��-সুেদ দুেয �াগকালীন ঋণ স�েক� তথ�। 

https://www.sba.gov/funding-
programs/disaster-assistance 

https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/
pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf 

SBA দুেয �াগকালীন সহায়তা িবষয়ক �াহক 
পিরেষবা: 1-800-659-2955 

পির�ার-
পির� �তার জন� 
আিথ �ক সহায়তা   

FEMA পির�ার-
পির��তা ও 
জীবাণুমু�করণ 
সহায়তা (CSA) 

দুেয �ােগর কারেণ স�ি�র �িত হেয়েছ িক� বািড় বসবােসর অেযাগ� হেয় যায়িন 
এমন আেবদনকারীেদর জন� FEMA সীিমত পিরমােণ আিথ �ক সহায়তা �দান 
করেত পাের। পির�ার-পির��তা ও জীবাণুমু�করণ সহায়তার (CSA) উে�শ� 
হেলা আেরা �িত হওয়া এবং স�াব� �া�� ও িনরাপ�া সং�া� উে�গ এড়ােত 
বািড়র নূ�নতম পয �ােয়র �য়�িতও েমরামত করার িবষয়�ট িন��ত করা। 
েযাগ�তার শত�: দেূয �াগ-পূব � সমেয়র �াথিমক বাস�ান (েহাক েস�ট ভাড়ায় েনয়া 
অথবা িনেজর মািলকানাধীন) FEMA-র দুেয �াগকালীন সহায়তা পাওয়ার জন� 
িনধ �ািরত েকােনা এলাকায় অবি�ত (েযমন �ং�, �কিলন, কুই�, ��ােটন 
আইল�া�)। FEMA-র এক�ট পিরদশ �েন আেবদনকারী দুেয �ােগর কারেণ �িত�� 
হওয়ার িবষয়�ট েরকড� করা হেয়েছ, অথবা ভাড়া�টয়ােদর ে�ে�, পির�ার-
পিরছ�তা সং�া� উে�খেযাগ� পদে�প �হেণর �েয়াজন েদখা েগেছ অথবা 
�হণ করা হেয়েছ। �য়�িত আেবদনকারীর িবমার আওতাধীন নয়। FEMA 

আেবদনকারীেক েকােনা িকছ�  করেত হেব না 
কারণ উপযু�তার শত� পূরণ করা ব���রা 
�য়ং��য়ভােব তািলকাভ�� হেয় যােবন।  
আেবদনকারীেদর েকােনা �� থাকেল তারা 1-
800-621-3362 ন�ের অথবা TTY: 1-800-462-
7585 ন�ের স�ােহর 7 িদন, 7 a.m. েথেক 1 
a.m. ET পয �� সমেয়র মেধ� FEMA েহ�লাইেন 
েযাগােযাগ করেত পারেবন। 
এছাড়াও উপযু� আেবদনকারীরা পির�ার-
পির��তা ও জীবাণুমু�করণ সহায়তার জন� 
এই ওেয়বসাইেটও আেবদন করেত পারেবন: 

https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact-us.page
https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact-us.page
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf
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িস�া� িনেয়েছ েয আেবদনকারীর দুেয �ােগর কারেণ �িত�� হওয়া �াথিমক 
বাস�ান বসবােসর জন� িনরাপদ। 
সীমাব�তা ও বিহভূ�ত িবষয়সমূহ 

• CSA �িত�ট েযাগ� পিরবােরর জন� 300 ডলােরর মেধ� সীিমত থাকেব।  
• CSA এককালীন েপেম� িহেসেব �দান করা হেব 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.
page#csa 

পিরেষবা পিরেষবা �দানকারী পিরেষবার িববরণ েযাগােযােগর তথ� 

পির�ার-
পির� �তা 
পিরেষবা  

�াইিসস ি�ন-আপ 

�ী�ম�লীয় ঝড় আইডার পের বন�ার �য়�িত পির�ার করার জন� ে��ােসবী 
সহায়তা �দান কের। �াইিসস ি�ন-আপ আপনােক �ানীয় ও জাতীয় �াণ 
সং�া�েলার ে��ােসবকেদর সােথ সংযু� করেব যারা িন�িলিখত িবষেয় সাহায� 
করেত পাের: 

• �াইওয়াল, েমেঝ, ও য�পািত অপসারণ  
• ছ�াক উপশম  
• উপেড় পড়া গাছ কাটা  

সব পিরেষবা িবনামূেল� �দান করা হয়, িক� অত�িধক চািহদার কারেণ পিরেষবা 
পাওয়ার িবষয়�ট সুিন��ত নয়।  

917-243-1005 ন�ের েফান ক�ন 

দেুয �ােগ সহায়তা  
েফডােরল জ�ির 
ব�ব� াপনা সং� া 

(FEMA) 

ব��� সহায়তার আেবদন ও দািব সং�া� ফেলাআপ। 
েযাগ�তা স�েক� তথ�: সব আেবদনকারীর এক�ট ছিবযু� আইিড, পিরবােরর 
সদস�েদর স�েক� তথ�, আয় বা ব�াংেকর তথ�, এবং স�েদর ডকুেম� 
�েয়াজন হেব৷    
"দুেয �াগ পরবত� সমেয় সাহায�" িবষয়ক পু��কা: 
https://www.fema.gov/assistance/individual/brochure 27�ট ভাষায় পাওয়া 
যাে�, এবং এেত FEMA কতৃ�ক �দ� দুেয �াগকালীন সহায়তা স�িক�ত তথ� 
রেয়েছ, েয সহায়তার জন� �াহেকরা তােদর িবমা থাকা বা না থাকা িনিব �েশেষ 
আেবদন করেত পারেবন। ��ব�: যিদ আপনার িবমা থােক, তাহেল আপনার 
উিচত হেব তাৎ�িণকভােব আপনার িবমা েকা�ািনর কােছ দািব জমা েদওয়া। 

• দুেয �াগকালীন সহায়তার জন� আেবদন 
করেত এবং আপনার স�ি�র �য়�িত 
স�েক� িরেপাট� করেত 
https://www.disasterassistance.gov/  
ওেয়বসাইেট যান অথবা আেরা তেথ�র জন� 
https://www.fema.gov/disaster/hurricane
-ida ওেয়বসাইট েদখুন৷ 

• স�ােহ 7 িদন 7 a.m. েথেক 1 a.m. ET এর 
মেধ� েফান ক�ন 

o 1-800-621-3362 (711 বা VRS-এর 
ব�ব�া আেছ) 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa
https://www.fema.gov/assistance/individual/brochure
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida
https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida
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ইেতামেধ� িবমার আওতাধীন থাকা �িতর জন� FEMA সহায়তার মাধ�েম সাহায� 
�দান করা হেব না। 
ব�ল �জ�ািসত ��াবিল এবং এই দুেয �াগ স�িক�ত েফডােরল েঘাষণা ও লভ� 
সহায়তা স�েক� আেরা তেথ�র জন� https://www.fema.gov/disaster/4615 
ওেয়বসাইট েদখুন। 

o TTY: 1-800-462-7585 
যিদ আপিন েকােনা িরেল সািভ�স (িভিডওেফান, 
ইেনা-ক�াপশন (InnoCaption) বা ক�াপেটল 
(CapTel) ইত�ািদ) ব�বহার কেরন, তাহেল েসই 
পিরেষবার জন� বরা�কৃত আপনার ন�র�ট 
িদন৷ FEMA-এর অবশ�ই আপনার সােথ 
েযাগােযাগ করেত পারেত হেব। FEMA-এর কাছ 
েথেক আসা েফান কল�েলা অশনা�কৃত ন�র 
িহেসেব েদখােত পাের এই িবষয়�ট েখয়াল 
রাখেবন। 

https://www.fema.gov/disaster/4615
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পিরেষবা পিরেষবা �দানকারী পিরেষবার িববরণ েযাগােযােগর তথ� 

আিথ �ক 
সহায়তা 

আিথ �ক পিরেষবা 
িবভাগ (DFS) 

িনউইয়ক� ে�ট আিথ �ক পিরেষবা িবভাগ ঝেড় �িত�� হওয়া 
অিধবাসী ও ব�বসা �িত�ান�েলােক �িত সং�া� পিলিস 
কভােরেজর িবষেয় িবমা সং�া� তথ� �দান করেত পাের এবং 
তােদর �িত স�েক� িকভােব �মাণ ত� েল ধরেত হেব ও তােদর 
স�ি� সুরি�ত রাখেত হেব েস স�েক� পরামশ � িদেত পাের৷ 

www.dfs.ny.gov 
DFS হটলাইেন েসামবার - ��বার 8:30 AM েথেক 4:30 PM 
পয �� কম� থােক। (800) 342-3736 ন�ের েফান ক�ন অথবা 
consumers@dfs.ny.gov �ঠকানায় এক�ট ইেমইল পাঠান।  
DFS িডজা�ার হটলাইন: ব�াংিকং, িবমা ও দািব সং�া� 
িবষয়�েলার জন� (800) 339-1759 

�ম িবভাগ (DOL) 
বাদ পড়া কম�েদর তহিবল (EWF), েবকার� িবমা, েভেটরান সািভ�স, 
কম�বািহনীর উ�য়ন, যুব ও ক�ািরয়ার পিরেষবা স�েক� তথ� �দান 
কের। 

আেবদনকারীরা অনলাইেন 24/7 আেবদন করেত পােরন, এবং 
িনউইয়ক� ে�ট �ম িবভােগর ব�ভাষী কল েস�ার স�ােহ সাত 
িদন, 7 AM েথেক 7 PM পয �� েখালা থােক, 888-209-8124 
ন�ের েফান ক�ন৷ www.labor.ny.gov/floodhelp 

�কিলন ও কুইে�র 
ক�াথিলক দাতব� 
�িত�ান (CCBQ) 

েকস ম�ােনজেম� ও েরফারাল, কিমউিন�ট আউটিরচ েস�ােরর 
মাধ�েম সীিমত আিথ �ক সহায়তার ব�ব�া রেয়েছ 

https://www.ccbq.org/get-help/emergency-assistance/ 
(718) 722-6001 ন�ের েফান ক�ন  

িহ�  ি�  েলান 
েসাসাই�ট 

 

িহ� ি� েলান েসাসাই�ট এমন ব���েদর জন� িতন�ট নত�ন �ম � 
ড�ােমজ েলান কম �সূিচ  েসটআপ কেরেছ যােদর অন� ধরেনর 
আিথ �ক সহায়তায় অ�াে�স েনই। এ�েলা েমরামত ও সং�ার, 
ব�াপক পির�ার-পির��তা ও ছ�াক �শমন, ব���গত �জিনসপ� 
ও গৃহ�ালীর �েয়াজনীয় �জিনসপ� �িত�াপন, ও সামিয়কভােব 
�ানা�র সহ ঝেড়র �িতর সােথ স�িক�ত খরচ�িল কভার করেত 
পাের। 

https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/  
অথবা (212) 687-0188 ন�ের েফান ক�ন৷  

http://www.dfs.ny.gov/
http://www.labor.ny.gov/floodhelp
https://www.ccbq.org/get-help/emergency-assistance/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
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খাদ� সহায়তা 

স�ালেভশন আিম � 
ফুড প�াি� িবতরণ ও সু�প িকেচেনর খাবার সহ �ানীয় 
জ�ির খাদ� কম �সূিচ 

আপনার িনকটতম স�ালেভশন আিম � কপ �স কিমউিন�ট েস�ার 
খুেঁজ িনন: https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-
territory/location-search/ 

�কিলন ও কুইে�র 
ক�াথিলক দাতব� �িত�ান 

(CCBQ) 

জ�ির খাদ� িবতরণ ও িরেসাস � েমলা (তািরখ ও অব�ােনর 
জন� ওেয়বসাইট েদখুন)৷ 
 
20�ট ফুড প�াি� (তািলকার জন� ওেয়বসাইট েদখুন)৷ 

https://www.ccbq.org/liveitup/  

https://www.ccbq.org/service/food-pantry-network/  

অথবা েফান ক�ন: (718) 722-6001 েসামবার - ��বার, 9 
a.m. েথেক 5 p.m. 

 

িস�ট হারেভ�  (City 
Harvest) 

• ফুড প�াি� 
• সু�প িকেচন 
• �াম�মাণ বাজার 

শহেরর িবিভ� জায়গায় ফুড প�াি� শনা� করেত সাহায� 
�েয়াজন? https://www.cityharvest.org/food-map/ 
ওেয়বসাইট েদখুন 

আবাসন সহায়তা 

িডপাট�েম�  অব  িব��ংস 
(DOB) 

পািন অপসারণ সং�া� েরফারাল, বািড়র মািলেকর জন� 
পুনিন �ম �াণ সং�া� িনেদ�িশকা, ও �ঠকাদার িনেদ�িশকা 
• েযাগ�তা স�েক� তথ�: বাস�ােন বত�মােন 4 ই��র 

েবিশ জেম থাকা পািন থাকেত হেব।   

https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact-us.page 
�ধান ন�র: (212) 566-5000 

অনলাইন সহায়তা ফরম: www.nyc.gov/dobhelp 

 আবাসন সংর�ণ ও উ�য়ন 
িবভাগ (HPD) 

ভাড়ােটেদর জন� তথ�, বািড়র মািলকেদর জন� সং�ান, 
এবং আবাসন সং�া� সং�ান ও তথ�।  

 

• সাধারণ �ে�র জন�, অনু�হ কের 212-863-6300 ন�ের 
েফান ক�ন 

• অিফস চলাকালীন সময়সূিচ: েসামবার - ��বার: 9 AM - 
4 PM 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page  

https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
https://www.ccbq.org/liveitup/
https://www.ccbq.org/service/food-pantry-network/
https://www.cityharvest.org/food-map/
https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact-us.page
http://www.nyc.gov/dobhelp
https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page
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আইিড 
পিরেষবাসমূহ 

েমাটর যান িবভাগ (DMV) 

গািড়র টাইেটল, লাইেস�, শনা�করণ এবং/অথবা গািড়র 
িনব�নহ ড� ি�েকট ডকুেম� সং�েহর ে�ে� DMV 
সহায়তা কের থােক৷ 
অনু�হ কের মেন রাখেবন: কােরা গািড় �িত�� হেয় 
থাকেল তােক তার িবমা েকা�ািনর সােথ েযাগােযাগ 
করেত হেব 

িরজােভ�শন করেত www.Dmv.ny.gov ওেয়বসাইেট যান৷ 

েময়েরর অিভবাসী িবষয়ক  
অিফস (MOIA) 

কিমউিন�টর েযসব সদস� তােদর পিরচয়প� হািরেয়েছন 
তােদরেক এক�ট IDNYC সং�েহর ে�ে� সাহায� কের 
এবং অিভবাসন িবষয়ক �� ও উে�েগর িবষেয় সাড়া 
�দান কের  

কিমউিন�টর সদস�রা 212-788-7654 ন�ের েফান কের অথবা 
AskMOIA@moia.nyc.gov �ঠকানায় ইেমইল কের 
অিভবাসন-সং�া� অনুেরাধ জমা িদেত পােরন অথবা 
�� �জে�স করেত পােরন৷ 

িবমা  
জাতীয় বন�া িবমা কম �সূিচ 

(NFIP) 

 

• িকভােব আপনার দািব জমা েদওয়া �� করেবন 
NFIP িবমাকারীেদর তােদর বন�া িবমা পিলিসর অধীেন 
িকভােব দািব জমা েদওয়া �� করেত হেব েস 
স�েক� তথ� �দান কের।  

• িকভােব �য়�িত নিথভ�� করেবন িকভােব �াহকরা 
বন�ার ফেল হওয়া �য়�িত নিথব� করেবন এবং 
ছ�াক ছিড়েয় পড়া ব� করেত পদে�প �হণ করেবন 
েস ব�াপাের পরামশ � �দান কের 

• NFIP দািবর হ�া�বুেক NFIP িবমাকারীেদর তােদর 
বন�া সং�া� দািব জমা েদয়ার ব�াপাের েজেন রাখা 
�েয়াজন এমন িবষয়�েলা স�েক� িব�ািরত, 
ধারাবািহক িনেদ�শনা �দান করা হেয়েছ। 

িকভােব আপনার দািব জমা েদয়া �� করেবন: 
https://www.floodsmart.gov/start 

িকভােব �য়�িত নিথভ�� করেবন: 
https://www.floodsmart.gov/flood/document-damage 

NFIP দািবর হ�া�বুক: https://bit.ly/claimshandbook 

http://www.dmv.ny.gov/
mailto:AskMOIA@moia.nyc.gov
https://www.floodsmart.gov/start
https://www.floodsmart.gov/flood/document-damage
https://bit.ly/claimshandbook
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মানিসক � া� � 
সহায়তা এবং 
আেবগগত  

আধ�া��ক েসবা 
 

 

NYC 
িডপাট�েম� অব েহলথ 
অ�া� েম�াল হাই�জন 

(DOHMH) 

মানিসক �া��/মানিসক সমথ �ন, �াইমাির েকয়ার স�েক� তথ�, �া�� 
িবমার েযাগ�তা, �া��েসবায় অ�াে�স সং�া� তথ�, ও ওষুেধর 
েরফারাল 

24-ঘ�ার হটলাইন: 888-NYC WELL (888-692-
9355) 

"WELARCL" িলেখ 65173 ন�ের েট�ট পাঠান 

িডজা�ার িডে�স েহ�লাইন (24/7 হটলাইন): 1-
800-985-5990. ��ািনেশর জন�, 2 চাপুন। 

"TalkWithUs" িলেখ 66746 ন�ের MS েট�ট 
পাঠান৷ ��ািনেশর জন� "Hablamos" িলেখ 66746 
ন�ের েট�ট পাঠান৷ 

এখােন যান: 
www.disasterdistress.samhsa.gov 

িনউ ইয়ক� ে�ট অিফস অব 
েম�াল েহলথ  

(NYS OMH) 

েযসব ব��� সংকটকালীন পিরি�িতেত রেয়েছন অথবা মানিসকভােব 
আঘাত েপেয়েছন তােদরেক NYS OMH মানিসক সমথ �ন েসবা �দান 
কের। 

www.Omh.ny.gov  

1-800-597-8481 

িনউ ইয়ক� িডজা�ার 
ই�ারেফইথ সািভ �েসস 

(NYDIS) 

আধ�া��ক েসবা �দানকারী ও �িশি�ত দুেয �াগকালীন ধম �যাজকেদর 
কােছ েরফারাল 

েফান ক�ন: 212-669-6100, েসামবার - ��বার, 
9am - 5pm 

সরকাির সহায়তা 
সুিবধা 

িহউম�ান িরেসাস � 
অ�াডিমিনে�শন (HRA) 

 
িডপাট�েম�  অব  েসাশ�াল 

সািভ �েসস (DSS) 

িন�িলিখত�েলার জন� আেবদেন সহায়তা: 
• �েবশ  
• নগদ সহায়তা কম �সূিচ  
• জ�ির SNAP েবিনিফট   
• Medicaid 

 

অ�াপাট�েমে�র খরেচর িবষেয় জ�ির সহায়তার 
জন� িহউম�ান িরেসাস � অ�াডিমিনে�শন (HRA)-এর 
ACCESS HRA ওেয়বসাইট েদখুন৷ এক�ট আেবদন 
জমা েদয়ার পর, HRA আপনােক সাত (7) িদেনর 
মেধ� েফান করেব। ডকুেম� �েয়াজন হেত পাের। 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/disasterdistress.samhsa.gov
http://www.omh.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/www.nyc.gov/accesshra
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/www.nyc.gov/accesshra
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েযাগ�তা স�েক� তথ�: কম �সূিচ অনুযায়ী েযাগ�তা পিরবিত�ত হয়, 
িক� সব আেবদনকারীর ছিবযু� আইিড, পিরবােরর তথ�, আয় বা 
ব�াংেকর তথ�, এবং স�দ সং�া� ডকুেমে�র �েয়াজন হেব। 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i-need-
help.page 

https://a069-access.nyc.gov/accesshra/ 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i-need-help.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i-need-help.page
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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সরকাির সহায়তা 
সুিবধা 

িশ� ও পািরবািরক পিরেষবা 
অিফস (OCFS) 

চাই� েকয়ার, চাই� েকয়ার ে�াভাইডার অনুদান, ও �ুল 
ছ� �ট পরবত� েকয়ার েরফারােলর ে�ে� OCFS সহায়তা 
�দান কের থােক। 

আেরা তথ� েপেত অনু�হ কের www.ocfs.ny.gov ওেয়বসাইেট 
যান অথবা 1-800-345-5437 ন�ের েফান ক�ন৷  

অিফস অব েটে�ারাির 
অ�া� িডেজিবিল�ট 
অ�ািস��া� (OTDA) 

OTDA সামা�জক পিরেষবা �দান কের থােক েযমন ভাড়া 
সহায়তা, শরণাথ� সহায়তা, এবং অ�মতা িনধ �ারণ 
িবভােগর মাধ�েম সহায়তা।  

আেরা তথ� েপেত অনু�হ কের www.OTDA.ny.gov 
ওেয়বসাইেট যান অথবা 855-355-5777 ন�ের েফান ক�ন৷ 

 

িডপাট�েম�  ফর  দ� 
এই�জং (DFTA) 

েহামবাউ� িমল, কিমউিন�ট েস�ার, েকস ম�ােনজেম�, 
কম �সং�ান েসবা (55+)। 

েযাগ�তা স�েক� তথ�: িসিনয়র েস�ােরর জন� 60+ 
এবং কম �সং�ােনর শত� হেলা 55+৷  

https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-
department-for-the-aging.page  

212-Aging-NYC (212-244-6469) বা 311-এ েফান ক�ন 

েপাষা �াণীর জন� 
সহায়তা 

�াণীেদর �িত  িনষ্ঠ�রতা 
�িতেরােধর জন� 

অ�ােমিরকান েসাসাই�ট 
(ASPCA) 

ASPCA েপাষা �াণীেদর জন� �জিনসপ� সরবরাহ করেত 
পাের। referrals@aspca.org 

প�  পিরচয �া েক�  (ACC) ে�াষা �াণী হারােনা ও �াি� পিরেষবা �দান কের৷ 212-510-7107 ন�ের েফান ক�ন 

http://www.ocfs.ny.gov/
http://www.otda.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page
https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page
mailto:referrals@aspca.org
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পিরেষবা পিরেষবা �দানকারী পিরেষবার িববরণ েযাগােযােগর তথ� 

 
 
 

তথ� ও েরফারাল 
 
 

ক�াথিলক চ�াির�টজ  
কিমউিন�ট সািভ �েসস, 
আচ�ডােয় ািসস অব 
এনওয়াই  (CCCS) 

CCCS েহ�লাইন CCCS-এর মেধ� ও অন�ান� 
এেজ���েলার কােছ আমােদর কম �সূিচ স�েক� তথ� ও 
েরফারাল �দান কের।  CCCS ম�ানহাটান, �ং�স ও 
েলায়ার হাডসন ভ�ািল এলাকায় িবিভ� ধরেনর পিরেষবা 
�দান কের। 

CCCS েহ�লাইন: 888-744-7900 
আমােদর ওেয়বসাইেট েদখুন: https://cccsny.org/our-services  
অনলাইেন আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন: 
https://cccsny.org/contact-us  

 

িনউ ইয়ক� ে�ট  
িডপাট�েম�  অব  েহলথ 

(DOH) 

ছ�াক ও অন�ান� দষূণ স�ৃ�কারী ব�সহ বন�া-পরবত� 
পির�ার-পির��তা ও ঘরবািড় েমরামত স�েক� DOH 
িনেদ�শনা �দান কের।  েসইসােথ, বন�ার পর িকভােব 
আঘাত ও অসু�তা এড়ােনা যায়, িনরাপেদ পািন পান করা 
যায় এবং কাব �ন মেনা�াইেডর িবষ��য়া এড়ােনা যায় েস 
স�েক� DOH পরামশ � �দান কের। 

https://health.ny.gov/  

NYC Comptroller’s Office 
বন�ার পািনর কারেণ হওয়া �য়�িত বা েলাকসােনর দািব 
জমা েদয়া সং�া� সহায়তা 

(212) 669-3916 
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-
public/claims/file-a-claim/ 

 

https://cccsny.org/our-services
https://cccsny.org/contact-us
https://health.ny.gov/
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/

	917-243-1005 নম্বরে ফোন করুন
	 দুর্যোগকালীন সহায়তার জন্য আবেদন করতে এবং আপনার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে https://www.disasterassistance.gov/  ওয়েবসাইটে যান অথবা আরো তথ্যের জন্য https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida ওয়েবসাইট দেখুন৷
	যদি আপনি কোনো রিলে সার্ভিস (ভিডিওফোন, ইনো-ক্যাপশন (InnoCaption) বা ক্যাপটেল (CapTel) ইত্যাদি) ব্যবহার করেন, তাহলে সেই পরিষেবার জন্য বরাদ্দকৃত আপনার নম্বরটি দিন৷ FEMA-এর অবশ্যই আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারতে হবে। FEMA-এর কাছ থেকে আসা ফোন কলগুলো অশনাক্তকৃত নম্বর হিসেবে দেখাতে পারে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।
	এখানে যান: www.disasterdistress.samhsa.gov
	1-800-597-8481
	ফোন করুন: 212-669-6100, সোমবার - শুক্রবার, 9am - 5pm
	অ্যাপার্টমেন্টের খরচের বিষয়ে জরুরি সহায়তার জন্য হিউম্যান রিসোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (HRA)-এর ACCESS HRA ওয়েবসাইট দেখুন৷ একটি আবেদন জমা দেয়ার পর, HRA আপনাকে সাত (7) দিনের মধ্যে ফোন করবে। ডকুমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে।
	যোগাযোগের তথ্য
	আরো তথ্য পেতে অনুগ্রহ করে www.ocfs.ny.gov ওয়েবসাইটে যান অথবা 1-800-345-5437 নম্বরে ফোন করুন৷ 
	আরো তথ্য পেতে অনুগ্রহ করে www.OTDA.ny.gov ওয়েবসাইটে যান অথবা 855-355-5777 নম্বরে ফোন করুন৷
	https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page 
	212-Aging-NYC (212-244-6469) বা 311-এ ফোন করুন
	referrals@aspca.org
	212-510-7107 নম্বরে ফোন করুন
	যোগাযোগের তথ্য
	https://health.ny.gov/ 


