NYC কমিউনিটিদের জন্য আপৎকালীন অবস্থায় প্রস্তুত থাকার রিস�োর্স গুলি
নিচে দেওয়া রিস�োর্সগুলি আপনার কমিউনিটির জন্য স্থানীয়ভাবে আপৎকালীন প্রস্তুতির জন্য সংগৃহীত।

ইভ্যাকুয়েশন (স্থানান্তরণ) কেন্দ্রগুলি

যদি আপনাকে স্থানান্তরে যেতে হয় তবে, আপনাকে এটি সুপারিশ করা হচ্ছে যে আপনি ইভ্যাকুয়েশন এলাকার বাইরে ক�োন�ো বন্ধু বা আত্মীয়ের বাসায় যান। যদি আপনি ক�োন�ো সরকারী আবাসে যেতে চান, তাহলে নিম্নলিখিত তালিকা থেকে আপনার নিকটবর্তী যে ক�োন�ো একটি ইভ্যাকুয়েশন সেন্টার*-এ যান:

Newcomers HS
28-01 41 Avenue
Queens, NY 11101

Aviation HS
45-30 36 Street
Queens, NY 11101

William C. Bryant HS
48-10 31 Avenue
Queens, NY 11103

*অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন এই স্থানগুলির পরিবর্তনও হতে পারে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য, দেখুন NYC.gov/hurricanezones অথবা ফ�োন করুন 311 (212-639-9675 ভিডিও রিলে সার্ভিস বা TTY -এর জন্য: 212-504-4115)।

কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্ট তথ্য
পুলিশ স্টেশন (এলাকা)

কমিউনিটি ব�োর্ড অফিস

দমকলের স্টেশন(গুলি)
41-24 51 Street
Queens, NY 11377
911

108th Precinct
5-47 50 Avenue
Queens, NY 11101
718-784-5411; 911

43-22 50 Street
Queens, NY 11377
718-533-8773

10-40 47 Avenue
Queens, NY 11101
911
33-49 Greenpoint Avenue
Queens, NY 11101
911
64-18 Queens Blvd
Queens, NY 11377
911

শহরের সাথে য�োগায�োগ
911: আপৎকালীন অবস্থা
ফ�োন করুন 911 -এ যখন আপনি তৎক্ষণাৎ বিপদগ্রস্ত হবেন অথবা ক�োন�ো অপরাধ ঘটতে দেখবেন। ফ�োন করুন 911 -এ যদি আপনার গুরুতর ক�োন�ো আঘাত লাগে অথবা জীবন সংশয়কারী চিকিৎসাগত অবস্থা হয়।
311: অ-আপৎকালীন অবস্থা/শহর পরিসেবা
311 নম্বরে ফ�োন করলে আপনারা অ-আপৎকালীন শহর পরিসেবা পেতে পারবেন এবং শহরের সরকারী প্রোগ্রামের সম্পর্কে তথ্যও পেতে পারেন। আপৎকালীন অবস্থার ক্ষেত্রে 311-তে ফ�োন করবেন না। 311 অনলাইন ও ফ�োনে লভ্য হয়:
•

311 অনলাইনে পেতে যান এই ওয়েবসাইটে NYC.gov/311।

•

টেক্সট করুন 311-692 -এ।

•

ফ�োন করুন 311 বা (212) NEW-YORK, অথবা (212) 639-9675 -এ, নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরে থেকে।

•

য�োগায�োগ করুন একটি ভিডিও রিলে সার্ভিস (VRS) ব্যবহার করে (212) NEW-YORK বা (212) 639-9675 নম্বরে।

•

311-তে য�োগায�োগ করুন TTY বা টেক্সট টেলিফ�োন ব্যবহার করে (212) 504-4115 -এ।

আপৎকালীন অবস্থার পরে
নিউ ইয়র্কবাসীদের কাছে অনেক রিস�োর্স লভ্য হয়, বিশেষ করে একটি আপৎকালীন অবস্থার পরে।
LifeNet

গ্রেটার নিউ ইয়র্ক -এ অ্যামেরিকান রেড ক্রস

UJA ফেডারেশন

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য, রেফারাল, অথবা যদি আপনার প্রয়�োজন হয় কার�ো সাথে কথা বলতে, তাহলে ফ�োন
করুন নিউ ইয়র্ক শহরের গ�োপনীয় 24-ঘন্টার মেন্টাল হেল্থ হটলাইনের সাথে।

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

1-877-852-6951

www.nyredcross.org

www.ujafedny.org

নিউ ইয়র্ক ডিজ্যাস্টার ইন্টারভ্ইথ সার্ভিসেস

নিউ ইয়র্ক কেয়ারস

212-669-6100

212-228-5000

www.nydis.org

www.newyorkcares.org

নিউ ইয়র্ক সিটি ভলান্টারি অর্গানাইজেশনস অ্যাক্টিভ ইন ডিজ্যাস্টার (NYC VOAD)

নিউ ইয়র্ক আর্চডিওসের ক্যাথলিক চ্যারিটিগুলি

212-402-1102

1-800-744-7900

www.nycvoad.org

www.catholiccharitiesny.org

• ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষার জন্য: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)
• স্প্যানিশ ভাষার জন্য: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)
• ম্যান্ডারিন, ক্যান্টনিজ এবং ক�োরীয়ান ভাষার জন্য: 1-877-990-8585

ডিজ্যাস্টার ডিসট্রেস (বিপর্যয় সংকট) হেল্পলাইন
1-800-985-5990
টেক্সট করুন: “TalkWithUs” অথবা “Hablanos” এই নম্বরে 66746
http://disasterdistress.samhsa.gov

info@nycvoad.org

স্যালভেশন আর্মি : গ্রেটার নিউ ইয়র্ক ডিভিশন
212-337-7424

ব্রুকলিন ও কুইন্স-এর ক্যাথলিক চ্যারিটিগুলি

www.ny.salvationarmy.org

718-722-6223
www.ccbq.org
dcm@ccbq.org

নিউ ইয়র্ক সিটি সরকারী প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত হন
অন্যভাবে বলা না হলে, ফ�োন করুন 311 (212-639-9675 ভিডিও রিলে সার্ভিস বা TTY -এর জন্য: 212-504-4115), অথবা ব্যবহার করুন NYC.gov যাতে শহরের এজেন্সিদের সাথে য�োগায�োগ করা যায়।
• শিখুন কীভাবে আপৎকালীন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন এবং জিনিসপত্রের জন্য অনুর�োধ জানাতে পারবেন প্রস্তুত নিউ ইয়র্ক প্রোগ্রাম -এর মাধ্যমে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে NYC.gov/readyny।
• শিখুন আপনার সংস্থাকে কীভাবে আপৎকালীন অবস্থার জন্য প্রস্তুত করবেন প্রস্তুতিতে সহয�োগীরা প্রোগ্রাম -এর মাধ্যমে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে NYC.gov/partnersinpreparedness।
• শিখুন কীভাবে নিউ ইয়র্ক শহরকে আরও নিরাপদ, শক্তপ�োক্ত, এবং আরও ভাল�ো প্রস্তুত করতে পারবেন NYC সিটিজেন কর্প স প্রোগ্রাম -এর মাধ্যমে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে NYC.gov/citizencorpss।
• জানুন নিউ ইয়র্ক সিটি কমিউনিটি এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (CERT) প্রোগ্রাম সম্পর্কে এবং কীভাবে এদের স্বেচ্ছাসেবকেরা সাহায্য করে তাদের পড়শিদের ও কমিউনিটিদের সাহায্য করতে পারে বিভিন্ন বিপর্যয়ে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে NYC.gov/cert।
• জানুন কীভাবে আপনার কমিউনিটি স্পেস নথিভুক্ত করতে হবে NYC কমিউনিটি স্পেস সার্ভে নেটওয়ার্ক -এর কাছে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে NYC.gov/communityspacesurvey।
• নথইভুক্ত হন ন�োটাফাই NYC -র সাথে, যা হল এই শহরের সরকারী আপৎকালীন য�োগায�োগ প্রোগ্রাম এই ওয়েবসাইটে গিয়ে NYC.gov/notifynyc।
• নথিভুক্ত হন অ্যাডভান্স ওয়ার্নিং সিস্টেম যাতে পান আপৎকালীন বার্তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এবং তারে জন্য প্রয়�োজনীয় জিনিসপত্র পান www.advancewarningsystemnyc.org ওয়েবসাইট থেকে।

ফল�ো করুন NYC ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট-কে
Twitter এবং Facebook-এ
@nycoem
/NYCEmergencyManagement

