
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল প্রধার্ দমু্ব্ নাগ হ াষণার হেম্বে সংম্বোধর্ অর্ুম্ব াদম্বর্র পর লং 

আইলোম্বে দটুি দমু্ব্ নাগ পুর্রুদ্ধার হকন্দ্র হ ালার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

দমু্ব্ নাগ পুর্রুদ্ধার হকন্দ্রগুবল ্া র্াসাউ এিং সাম্ব াক কাউবিম্বে বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর 

জর্ে সেরীম্বর বর্ম্বদনের্া এিং সংস্থার্ প্রদাম্বর্র জর্ে প্রবেটিে  ম্বয়বেল ো এ র্ একক 

স ায়োর জর্ে হ্াগে  

  

অবধিাসীরা সরাসবর হ ডারল এ াম্বজনন্সি  োম্বর্জম্ব ি এম্বজন্সি (Federal Emergency 

Management Agency, FEMA) এিং স্মল বিজম্বর্স অোডব বর্স্টম্বরেম্বর্র (Small 

Business Administration, SBA) প্রবেবর্বধম্বদর সাম্বি স ায়ো পাওয়ার জর্ে সরাসবর 

কাজ করম্বে পাম্বরর্; ক নসূচী এিং পবরম্বষিার প্রম্বিষবধকাম্বরর জর্ে রাম্বজের সংস্থাগুবল 

সাইম্বি অিবস্থে  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল র্াসাউ এবং সাফ াক্ ক্াউথিফে দুটি র্েুর্ দুফ্ নাগ পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্র 

(Disaster Recovery Centers, DRC) হ ালার হ াষণা ক্ফরফের্ ্া থর্উ ইয়ক্নবাসীফদর েিয, 

স ায়ো এবং স ায়ো প্রদার্ ক্রফব ্ারা  াথরফক্র্ আইডার অবথিষ্াংফির ক্ারফণ ঝড় ও 

বর্যায় প্রভাথবে  ফয়থেফলর্। এই সিরীফর পথরফষবার অবস্থাফর্ FEMA এবং মাথক্নর্ স্মল 

থবজফর্স অযাডথমথর্ফেির্ হিফক্ পুর্রুদ্ধার থবফিষজ্ঞ িাক্ফবর্ 5 হসফেম্বর, 2021 হপ্রথসফডি 

বাইফডফর্র স্বাক্ষথরে প্রধার্ দুফ্ নাগ হ াষণার পফর থক্ ধরফর্র হ ডাফরল স ায়োর জর্য গৃফ র 

মাথলক্, ভাড়াফি এবং বযবসাগুথল হ্াগয হস সম্পফক্ন প্রফের উত্তর থদফে এবং েিয প্রদার্ 

ক্রফে। র্াসাউ ক্াউথি এবং সাফ াক্ ক্াউথি উভয়ই এক্ক্ এবং সরক্াথর স ায়োর জর্য 

প্রধার্ দুফ্ নাগ হ াষণায় হ্াগ ক্রার জর্য সম্প্রথে অর্ুফমাথদে  ফয়ফে। আথি নক্ পথরফষবা থবভাগ 

(Department of Financial Services), স্বাস্থয দপ্তর (Department of Health), অস্থায়ী ও 

অক্ষমো স ায়োর অথ স (Office of Temporary and Disability Assistance), থিশু ও 

পাথরবাথরক্ পথরফষবা অথ স (Office of Children and Family Services) এবং শ্রম দ েফরর 

(Department of Labor) মফো রাজয সংস্থার ক্মীরা DRC-গুথলফে উপলব্ধ িাক্ফবর্ প্রভাথবে 

র্াগথরক্ফদর রাফজযর ক্ম নসূচী বা পথরফষবাগুথলর সাফি সং্ুক্ত ক্রার জর্য ্া োফদর 

পুর্রুদ্ধাফর স ায়ো ক্রার জর্য উপলব্ধ িাক্ফে পাফর।  

  

"লং আইলযাফের বাথড়র মাথলক্, ভাড়াফি এবং বযবসার মাথলক্ ্ারা বর্যা এবং ঝড়-সংক্রান্ত 

ক্ষথের থিক্ার  ফয়ফের্ োরা এ র্ সিরীফর এই সাইিগুথলফে হ্ফে পাফরর্ এবং রাজয এবং 

হ ডাফরল স্তফর অসং য সংস্থার্ অযাফেস ক্রফে পাফরর্ োফদর পুর্রুদ্ধার ও পুর্থর্ নম নাফণ 



সা া্য ক্রার জর্য," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথম FEMA প্রিাসক্ থডয়ার্ ক্রক্রসওফয়ল এবং 

োর দফলর স ায়োর জর্য কৃ্েজ্ঞ ্ারা এই গুরুত্বপূণ ন দুফ্ নাগ পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্রগুথল  ুলফে এবং 

ভুক্তফভাগীফদর পুর্রুদ্ধাফরর প্রক্রক্রয়া শুরু ক্রার জর্য হ ামলযাে থসথক্উথরটি এবং জরুথর 

পথরফষবা থবভাফগর (Division of Homeland Security and Emergency Services) সাফি ক্াজ 

চাথলফয় ্াফের্।"  

  

র্াসাউ ক্াউথির DRC প্রথেথদর্ সক্াল 8িা হিফক্ সন্ধ্যা 7িা প্ নন্ত হ ালা িাক্ফব এবং এগুথলর অবস্থার্ 

 ফব থর্ম্নরূপ:  

  

 াইম্বকল হজ. েুবল পাকন োরীবরক ন্সিয়কলাপ হকন্দ্র - 1801 এভারবির্ অোম্বভবর্উ বর্উ 

 াইড পাকন, NY 11040  

  

সাফ াক্ ক্াউথির DRC থর্ম্নথলথ ে টিক্ার্ায় বুধবার থবফক্ফল  ুলফব এবং প্রথেথদর্ হ ালা িাক্ফব সক্াল 

8িা হিফক্ সন্ধ্যা 7িা প্ নন্ত:  

  

হরাজ কারাকাপ্পা বসবর্য়র হসিার - 739 NY-25A,  াউি বসর্াই, NY 11768  

  

সাফ াক্ ক্াউথির DRC এক্টি ভ্রামযমার্ হক্ন্দ্র পথরচালর্া ক্রফব োর স্থায়ী অবস্থাফর্ ্াওয়ার আফগ।  

  

এই র্েুর্ অবস্থার্গুথল োড়া, থর্ম্নথলথ ে দুফ্ নাগ পুর্রুদ্ধার হক্ন্দ্রগুথল বেনমাফর্ সক্াল 8িা 

হিফক্ সন্ধ্যা 7িা প্ নন্ত হ ালা িাক্ফব:  

• হমডগারস এভারস ক্ফলজ (Medgar Evers College) - 231 ক্রাউর্ থেি, বররুক্থলর্, 

NY 11225  

• কু্ইন্স ক্ফলজ (Queens College), সরিুফডি ইউথর্য়র্ - 152-45 হমলফবার্ ন অযাথভথর্উ, 

ফ্লাথিং, NY 11367  

• হ াফটাস ক্থমউথর্টি ক্ফলজ (Hostos Community College) - 450 গ্র্যাে ক্র্ফক্াস ন ই. 

ভবর্ থস, ব্রংে, NY 10451  

• থগ্র্ির্ আই. উইল লাইফব্রথর (Grinton I. Will Library) - 1500 হসন্ট্রাল পাক্ন অযাথভথর্উ, 

ইয়ংক্াস ন, NY 10710  

• মামাফরাফর্ক্ থভফলজ হক্ািন ক্লাক্ন - 169 মাউি হেফজি অযাথভথর্উ, মামাফরাফর্ক্, NY 10543  

• ক্ফলজ অ  টযাফির্ আইলযাে, ক্রজমফর্থিয়াম থবক্রডং R1 - 2800 থভফটাথর বুলাভাডন, 

টযাফির্ আইলযাে, NY 10314  

  

গভর্ নর হ াচুল পূফব ন ক্ষথেগ্র্স্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীফদর জর্য এক্টি র্েুর্ অর্লাইর্ থরফসাস ন  াব শুরু 

ক্রার ক্িা হ াষণা ক্ফরর্, ্া উপলব্ধ ny.gov/Ida এ।  াবটি উপলভয স ায়ো ক্ম নসূথচ সম্পফক্ন 

এবং হক্ািায় আশ্রয় এবং  াবাফরর অযাফেফসর মফো পথরফষবাগুথল  ুুঁফজ পাওয়া ্ায় হস 

সম্পফক্ন েিয সরবরা  ক্ফর। থর্উ ইয়ক্নবাসীফদর জর্য আফরা সংস্থার্ উপলব্ধ  ওয়ার সাফি 

সাফি সাইফির েিয  ালর্াগাদ ক্রা  ফব।  

  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


হ্ ভুক্তফভাগীরা দরূবেীভাফব সংস্থাফর্র প্রফবিাথধক্ার হপফে চার্ োর FEMA-র সাফি থর্বন্ধ্র্ ক্রফে 

পাফরর্ অর্লাইফর্ FEMA অযাপ বযব ার ক্ফর www.disasterassistance.gov এ অিবা 800-621-3362 

র্ম্বফর ক্ল ক্ফর। বাক্ প্রথেবন্ধ্ক্ো বা শ্রবণ িক্রক্ত হ্রাস পাওয়া বযক্রক্তরা ্ারা TTY বযব ার ক্ফরর্ 

োফদর সরাসথর 800-462-7585 র্ম্বফর ক্ল ক্রা উথচৎ। ্ারা 711 বা থভথডও থরফল পথরফষবা বযব ার 

ক্ফরর্ োরা 800-621-3362 র্ম্বফর ক্ল ক্রফে পারফবর্। এই হিাল-থি হিথলফ ার্ র্ম্বরগুথল পরবেী 

হর্াটিি র্া আসা প্ নন্ত প্রথেথদর্ সক্াল 7িা হিফক্ রাে 11িা প্ নন্ত (স্থার্ীয় সময়) সপ্তাফ  সাে থদর্ 

চাল ুিাক্ফব। ক্া্ নক্রম এক্াথধক্ ভাষায় চলফব এবং ্ারা থভথডওফ ার্,ইফর্াক্যাপির্ (InnoCaption) বা 

ক্যাপফিল (CapTel) এর মে থরফল হসবা বযব ার ক্ফরর্ োফদর ঐসব হসবা ক্েৃনক্ থর্ফয়াক্রজে থর্থদনষ্ 

র্ম্বরটি FEMA হক্ জার্াফর্া উথচৎ। আপর্ার ্থদ ভাষা অিবা প্রথেবন্ধ্ক্োর ক্ারফণ থবফিষ সুথবধার 

প্রফয়াজর্  য়, ো ফল অপাফরিরফক্ জার্ার্।  

  

আফরা অর্লাইর্ উৎস, এবং FEMA এর ডাউর্ফলাড ক্রা ্ায় এমর্ পযামফফ্লি এবং অর্যার্য 

স াথয়ক্া হপফে www.disasterassistance.gov এ ্ার্ এবং "েিয"-হে থক্লক্ ক্রুর্।  

  

###  
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