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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল এিং FEMA দুম্ব্াগ
ন পুর্রুদ্ধার হকন্দ্র হ ালার হ াষণা কম্বরম্বের্

হকন্দ্রগুবল িেক্তিগত স ায়তা হপ্রাগ্রাম্বের জর্ে হ্াগে বর্উ ইয়কনিাসী ্ারা াবরম্বকর্
আইডার অিবেষ্াংে দ্বারা প্রভাবিত ম্বয়ম্বের্ তাম্বদর স ায়তা করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল এবং হেডাররল জরুথর বযবস্থাপর্া এরজন্সিরক্ (Federal Emergency
Management Agency) আজরক্ এক্াথিক্ দুর্াগ
ন পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্র (Disaster Recovery
Centers, DRC) হ ালার হ াষণা থদরেরের্ ্া াথররক্র্ আইডার অবথিষ্াংি দ্বারা সৃষ্ ঝড় এবং
বর্যার দ্বারা প্রভাথবত থর্উ ইেক্নবাসীরদর তিয এবং স ােতা প্রদার্ ক্ররব। FEMA এবং মাথক্নর্
্ুক্তরারের স্মল থবজরর্স অযাডথমথর্রেির্ (U.S. Small Business Administration) এর
পুর্রুদ্ধার থবরিষজ্ঞরা াথররক্রর্র ক্াররণ ম া দুর্াগ
ন হ াষণা হিরক্ উদ্ভূত প্ররের উত্তর
হদওোর জর্য উপলভয িাক্রবর্ এবং বাথড়র মাথলক্, ভাড়াটিো এবং বযবসা মাথলক্রদর
উপলভয হেডাররল স ােতা সম্পরক্ন তিয থদরে সা া্য ক্ররবর্।
াথররক্র্ আইডার ম া দুর্াগ
ন হ াষণার অিীরর্ ব্রংক্স, ক্ুইি, থক্ংস, থরচমন্ড এবং
ওরেস্টরচস্টার ক্াউথির বররাগুথল বযন্সক্তগত স ােতার জর্য থর্িাথরত
ন
ে।
"গত সপ্তার র থবধ্বংসী বর্যা এবং ঝরড়র ক্ষেক্ষথতরত হ্সব থর্উ ইেক্নবাসীরা প্রভাথবত রেরে
তারা এ র্ পুর্রুদ্ধার প্রন্সিোে স ােতা ক্ররত সক্ষম হপিাদাররদর ক্াে হিরক্ সরাসথর এক্-এক্
থভথত্তরত হসবা হপরত পাররব," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "্ র্ আমরা থর্উ ইেক্নবাসীরদর তারদর
প্ররোজর্ীে স ােতা হপ ৌঁরে হদওো অবয ত হরর থে ত র্ এই জরুথর েযাথসথলটিগুথল প্রথতষ্ঠা
ক্রার জর্য দ্রুত ক্াজ ক্রাে আথম হেডাররল সরক্ারর আমারদর অংিীদাররদর ির্যবাদ জার্াই।"
থর্ম্নথলথ ত দুর্াগ
ন পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্রগুথল পরবতী হর্াটিি র্া আসা প্ন্ত
ন প্রথত থদর্ সক্াল 8িা
হিরক্ সন্ধ্যা 7িা প্ন্ত
ন হ ালা িাক্রবেঃ
হমডগারস এভারস ক্রলজ - 231 িাউর্ থেি, ব্রুক্থলর্, NY 11225
ক্ুইি ক্রলজ, স্িুরডিইউথর্ের্ - 152-45 হমলরবার্ অযাথভথর্উ,
ন
ফ্লাথিং, NY 11367
হ ারস্টাস ক্থমউথর্টি ক্রলজ - 450 গ্র্যান্ড ক্র্রক্াস নই, ভবর্ থস, ব্রংক্স, NY 10451
থগ্র্ির্ আই. উইল লাইরব্রথর - 1500 হসন্ট্রাল পাক্ন অযাথভথর্উ, ইেংক্াস,ন NY 10710
মামাররারর্ক্ থভরলজ ক্াউি ক্লাক্ন - 169 মাউি হেরজি অযাথভথর্উ, মামাররারর্ক্, NY 10543
ক্রলজ অে স্টযারির্ আইলযান্ড, ন্সজমরর্থিোম থবন্সডং R1 - 2800 থভরটাথর বুলাভাডন, স্টযারির্
আইলযান্ড, NY 10314

ইেংক্াস,ন মামাররারর্ক্ এবং স্টযারির্ আইলযারন্ডর হলারক্ির্গুথল তারদর স্থােী হলারক্িরর্
্াওোর আগ প্ন্ত
ন গথতিীল হলারক্িরর্ পথরচাথলত রব। অথতথরক্ত DRC সাইি পরবতী
তাথরর হ াথষত রব।
ভুক্তরভাগী থর্উ ইেক্ন থসটি বাথসন্দারা 311 এ ক্ল ক্রর অিবা NYC.gov/IDA থভন্সজি ক্রর
থসটির উপলভয হসবা হপরত পাররর্।
হস্টি এরজন্সির ক্মীরা ক্ষথতগ্র্স্ত র্াগথরক্রদর তারদর পুরুদ্ধার ক্ারজ স ােতা ক্ররত পারর
এমর্ সব উপলভয হস্টি হপ্রাগ্র্াম বা হসবার সারি ্ুক্ত ক্ররত DRC গুথলরত অবস্থার্ ক্ররবর্।
ভুক্তরভাগ বযন্সক্ত ্ারদর ইিাররর্ি বা হমাবাইল হসবা ররেরে তারা FEMA অযাপ বযব ার ক্রর
অর্লাইরর্ www.disasterassistance.gov টিক্ার্াে অিবা 800-621-3362 র্ম্বরর ক্ল ক্রার
মািযরম FEMA এর সারি থর্বন্ধ্র্ ক্ররত পাররবর্। বাক্ প্রথতবন্ধ্ক্তা বা শ্রবণ িন্সক্ত হ্রাস পাওো
বযন্সক্তরা ্ারা TTY বযব ার ক্ররর্ তারদর সরাসথর 800-462-7585 র্ম্বরর ক্ল ক্রা উথচৎ। ্ারা
711 বা থভথডও থররল হসবা বযব ার ক্ররর্ তারা 800-621-3362 র্ম্বরর ক্ল ক্ররত পাররবর্। এই
হিাল-থি হিথলরোর্ র্ম্বরগুথল পরবতী হর্াটিি র্া আসা প্ন্ত
ন প্রথতথদর্ সক্াল 7িা হিরক্ রাত
11িা প্ন্ত
ন (স্থার্ীে সমে) সপ্তার সাত থদর্ চালু িাক্রব। ক্া্িম
ন
এক্াথিক্ ভাষাে চলরব এবং
্ারা থভথডওরোর্,ইরর্াক্যাপির্ (InnoCaption) বা ক্যাপরিল (CapTel) এর মত থররল হসবা
বযব ার ক্ররর্ তারদর ঐসব হসবা ক্তৃক্
ন থর্রোন্সজত থর্থদনষ্ র্ম্বরটি FEMA হক্ জার্ারর্া উথচৎ।
আপর্ার ্থদ ভাষা অিবা প্রথতবন্ধ্ক্তার ক্াররণ থবরিষ সুথবিার প্ররোজর্ ে, তা রল
অপাররিররক্ জার্ার্।
বতনমার্ সংর্াগ সমসযার ক্াররণ, পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্রগুথল ভুক্তরভাগীরদর সিরীরর স ােতা পাবার
জর্য এবং এক্-এক্ থভথত্তরত পুর্রুদ্ধার থবরিষরজ্ঞর স ােতা পাবার জর্য থর্বন্ধ্রর্র সুর্াগ হদে।
হেডাররল অর্লাইর্ উৎস, এবং FEMA এর ডাউর্রলাডর্াগয পযামরফ্লি এবং অর্যার্য
স াথেক্া হপরত www.disasterassistance.gov এ থভন্সজি ক্রুর্ এবং "তিয (information)"
এ থক্লক্ ক্রুর্।
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