
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/26/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল এিং হেম্ব ার বি ব্লাবিও হ াষণা কম্বরম্বের্র্ হে অর্বিভুক্ত বর্উ 

ই কনিািীম্বের জর্ে  াবরম্বকর্ আইিার ত্রাণ প্রোম্বর্র জর্ে 27 বেবল র্ োবকনর্ িলার 

উপলব্ধ  

  

প্রভাবিত এলাকা  কবেউবর্টি িংগঠর্গুবল বর্ি নাচর্ করা  ম্ব ম্বে অর্বিভুক্ত 

ভুক্তম্বভাগীম্বের পুর্রুদ্ধাম্বরর ি া তা হপম্বত িা ােে করার জর্ে  

  

বর্ি নাবচত অলাভজর্ক িংস্থাগুবল িরািবর িাবিন্দাম্বের িাম্বি কাজ করম্বি োরা (Federal 

Emergency Management Agency, FEMA) ি া তার জর্ে হোগে র্  

  

হপ্রাগ্রােটি 27 হিম্বেের শুরু  ম্বি - িাবিন্দাম্বের অবিি ির বর্উ আম্বেবরকান্স (Office 

for New Americans, ONA)  িলাইম্বর্ কল করম্বত  ম্বি 1-800-566-7636 র্েম্বর হকািা  

আম্বিের্ করম্বত  ম্বি তার িা াম্বেের জর্ে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এবং হেয়র থবল থি ব্লাথিও আজ হ াষণা ক্রররের্ হে  াথররক্র্ আইিার 

অবথিষ্াংরির ক্াররণ িষৃ্ ঝড় ও বর্যার অর্থিভুক্ত ভুক্তরভাগীরের ত্রাণ প্রোর্ ক্ররে 27 

থেথলয়র্ োথক্নর্ িলার উপলব্ধ আরে। এই ে থবলটি িম্প্রোরয়র িংস্থারর্র এক্টি প্রথেটিে 

হর্িওয়ারক্নর অর্ুোরর্র োধ্যরে থবেরণ ক্রা  রব এবং হিই থর্উ ইয়ক্নবািীরের প্রোর্ ক্রা  রব 

োরা FEMA বযক্তক্তগে ি ায়োর ক্ে নিূথচ বা অর্যার্য উপারয় ঝরড় পুর্রুদ্ধাররর ি ায়ো পাওয়ার 

হোগয র্য়।  

  

"েখর্ আথে  াথররক্র্ আইিার ফরল  ওয়া থবপে নয় হেরখথেলাে, েখর্ আথে প্রথেশ্রুথে 

থেরয়থেলাে হে প্রভাথবে িম্প্রোয়গুথলরক্ পুর্রুদ্ধার ক্ররে িা ােয ক্রার জর্য আেরা 

আোরের ক্ষেোয় ো আরে োর িব থক্েুই ক্রব, এবং এই অি নায়র্টি হিই প্রথেশ্রুথের 

পথরপূণ নো," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই িংস্থার্গুথলর িা ারেয হিই িব অর্থিভুক্ত থর্উ 

ইয়ক্নবািীরের জর্য থর্রবথেে োরা FEMA ত্রাণ এবং অকু্স্থরল িংস্থাগুথলর িারি অংিীোথররের 

জর্য অরোগয, আেরা ি ায়োর প্ররচষ্ার েরধ্য িাক্া ফাাঁক্গুথল পূরণ ক্ররে পাথর এবং থবপন্ন 

থর্উ ইয়ক্নবািীরের ি ায়ো ক্ররে পাথর। আথে হোগয থর্উ ইয়ক্নবািীরের অর্ুররাধ্ ক্রথে 

োরের পুর্গ নঠরর্র জর্য প্ররয়াজর্ীয় ে থবল হপরে আরবের্ ক্ররে।"  

  

"আেরা থর্ক্তিে ক্ররবা হে থর্উ ইয়ক্নবািীরের  াথররক্র্ আইিার থবধ্বংিী প্রভাব হিরক্ 

পুর্রুদ্ধাররর জর্য োরের প্ররয়াজর্ীয় িা ারেযর অযারেি আরে," হে র বিল বি ব্লাবিও 

ফোন:1-800-566-7636


িম্বলম্বের্। "িকু্রেরেিরর্র অবস্থা োই হ াক্ র্া হক্র্, আেরা আোরের জলবায় ুিংক্রির 

অথে িাম্প্রথেক্ ক্ষথেগ্রস্তরের ি ায়ো প্রোর্ ক্রব এবং পরির প্রথেটি ধ্ারপ িা ােয ক্রার জর্য 

এখারর্ আথে।"  

 

এই ক্ে নিূথচ থর্উ ইয়ক্ন রারজযর অথফি ফর থর্উ আরেথরক্ার্ি (ONA) দ্বারা পথরচাথলে  রে এবং 

অর্থিভুক্ত বযক্তক্তরের োরের লক্ষয ক্ররব োরা পিৃক্ ি ায়োর জর্য অর্ুরোথেে রাষ্ট্রপথের প্রধ্ার্ 

েুরে নারগর হ াষণাপরত্র থর্ধ্ নাথরে ক্াউথেগুথলরে অবথস্থে, োর েরধ্য ররয়রে ব্রঙ্কি, থক্ংি, র্ািাউ, কু্ইন্স, 

থরচেন্ড, িাফক্, ওরয়স্টরচস্টার এবং রক্লযান্ড। অলাভজর্ক্ িংস্থার এক্টি থর্ব নাথচে গ্রুরপর িংখযা ঝড় 

দ্বারা ক্ষথেগ্রস্ত বাথিন্দারের জর্য েিয, ি ায়ো এবং িা ােয প্রোর্ ক্ররব। 

 

আজরক্র হ াষণা ি ায়ো থবেররণর হেৌি প্ররচষ্ায় এই অলাভজর্ক্ িংস্থাগুথলরক্ িেি নর্ 

ক্রার জর্য রাজয এবং ি ররর অঙ্গীক্াররক্ হজারোর ক্রর।  

  

থর্ম্নথলথখে িংস্থাগুথল ি ায়ো প্রোর্ ক্ররব:  

·       ব্রঙ্কি - কোিবলক চোবরটিজ কবেউবর্টি িাবভনম্বিি (Catholic Charities 

Community Services), 402 ইস্ট 152nd থিি, ব্রঙ্কি, NY 10455  

·       ব্রুকবলর্ - চাইবর্জ আম্বেবরকার্ প্ল্োবর্ং কাউন্সন্সল (Chinese American Planning 

Council), 4101 8েে অযারভথর্উ, 4 েল, ব্রুক্থলর্, NY 11232 

·       কুইন্স - বের্ম্বকাওর্ (MinKwon), 133-29 41েে অযাথভথর্উ, িুইি 202, ফ্লাথিং, NY 

11355  

·       কু্ইন্স - হেক েে হরাি (Make the Road), 92-10 রুজরভল্ট অযাথভথর্উ, জযাক্ির্ 

 াইিি, NY 11372  

স্ট্োম্বির্ আইলোন্ড - হেক েে হরাি, 161 হপািন থরচেন্ড অযাথভথর্উ, স্টযারির্ আইলযান্ড, NY 

10302  

·       র্ািাউ - ইম্বকার্বেক অপরচুবর্টি কবেের্ অি র্ািাউ, 134 জযাক্ির্ থিি, 

হ ম্পরস্টি, NY 11550  

·       িাম্বিাক - হেক েে হরাি, 1090 িারফাক্ অযাথভথর্উ, হব্রেউি, NY 11717  

·       ওম্ব স্ট্ম্বচষ্টার ও রকলোন্ড - হর্িারিবলংক (NeighborsLink), 27 ক্লম্বাি অযারভথর্উ, 

োউে থক্িরক্া, NY 10549  

  

বর্উ ই কন হস্ট্ম্বির হিম্বেিাবর অি হস্ট্ি হরািার্া হরাজাম্বিা িম্বলর্, " াথররক্র্ আইিার 

অবথিষ্াংি োর প্রভারব বহু োর্ুরষর  রবাথড় এবং জীথবক্া ধ্বংি ক্রররে, ও থবরিষ ক্রর ি র 

জরুড় অথভবািীরের প্রভাথবে ক্ররে। গভর্ নর হ াচুরলর হর্েৃেরক্ ধ্র্যবাে, র্েুর্ 

আরেথরক্ার্রের জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টি অথফি আোরের অর্থিভুক্ত থর্উ ইয়ক্নবািীরের পুর্রায় 

থর্ে নাণ ক্ররে িা ােয ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় িেস্ত ত্রারণর বযবস্থার িারি িংেুক্ত ক্ররে 

আোরের িংস্থার্ ক্ারজ লাগারে প্রস্তুে।" 

  

আবি নক পবরম্বষিার (Financial Services) ভারপ্রাপ্ত িুপাবরর্ম্বির্ম্বিন্ট অোন্সিম্ব র্ এ 

 োবরি িম্বলর্, "অর্থিভুক্ত থর্উ ইয়ক্নবািীরা হিই বন্ধরর্র এক্টি গুরুেপূণ ন অংি ো আোরের 

িম্প্রোয়গুথলরক্ িক্তক্তিালী ক্রর এবং এই ে াোরীর েরধ্য থর্উ ইয়ক্নরক্ িক্ত রাখরে িা ােয 



ক্রররে।  াথররক্র্ আইিার দ্বারা ক্ষথেগ্রস্ত িক্লরক্ িা ােয ক্রার জর্য োরে ে থবল এবং ত্রাণ 

পাওয়া োয় ো থর্ক্তিে ক্রার জর্য আথে গভর্ নর হ াচুরলর প্রিংিা ক্থর। আথি নক্ পথররষবা 

থবভারগর (Department of Financial Services, DFS) ক্েীরা প্রািথেক্ প্রথেক্তিয়া প্ররচষ্ায় 

হোগোর্ ক্রররের্ এবং প্রেযক্ষ ক্রররের্ হে আজরক্ থবেরণ ক্রা ে থবলগুথল গুরুের আথি নক্ 

ত্রাণ িরবরা  ক্ররে ি ায়ো ক্ররব ো আোরের ক্ষথেগ্রস্ত িম্প্রোয়গুথলরক্ এক্রত্র থর্রােরয়র 

বযবস্থা ক্রর হেরব।" 

  

িংিে িেিে কোিাবলর্া ক্রুজ িম্বলর্, "আোরের িম্প্রোরয়র অরর্রক্ই আইিা দ্বারা িষৃ্ 

থবধ্বংিী বর্যার পর িব থক্েু  াথররয়রের্। হক্বল আোরের অথফরিই আোরের 25-টিরও হবথি 

পথরবাররক্ বলরে  রয়রে হে োরের প্ররয়াজরর্র িেয় োরের িা ােয ক্রার জর্য হক্ার্ 

থবেযোর্ িংস্থার্ হর্ই। হফিাররল িরক্াররক্ আোরের র্াগথরক্রের জর্য হে িংস্থার্ উপলব্ধ, 

হিই এক্ই িংস্থার্ িক্ল প্রভাথবেরের ক্ারে উপলব্ধ ক্রা উথচে, আোরের প্রথেরবিী ি  োরা 

অথভবাির্ থস্থথের ক্াররণ হোগযো অজনর্ ক্ররর্থর্। আথে বাে পড়া থর্উ ইয়ক্নবািীরের 

উরেরিয আইিা থরথলফ ফারন্ডর জর্য গভর্ নর হ াচুরলর প্রথে অেযন্ত কৃ্েজ্ঞ, এটি এক্টি অথে 

প্ররয়াজর্ীয় োর্থবক্ প্ররচষ্া ো আোর িব হচরয় থবপন্ন প্রথেরবিীরের ি ায়ো প্রোর্ ক্ররব, 

োরের অর্যিায় এরক্বারর থক্েুই িাক্রব র্া।" 

  

অলাভজর্ক্ অংিীোর িংস্থাগুথল 27 হিরেম্বর, 2021, হিােবার হিরক্ ি ায়ো প্রোর্ এবং 

আরবের্ গ্র ণ শুরু ক্ররব। আরবেরর্র িেয়ক্াল 26 র্রভম্বর 2021, শুিবার বন্ধ  রব। এই 

হপ্রাগ্রারের জর্য হোগযো অজনরর্র জর্য, আরবের্ক্ারীরের অবিযই a) থর্রজরা FEMA 

ি ায়োর জর্য হোগয  রবর্ র্া এবং b) োরের পথরবারর এের্ হক্ার্ বযক্তক্ত িাক্রে পাররব র্া 

থেথর্ ি ায়োর জর্য হোগয।  

  

ি ায়োর িারি িংেুক্ত  রে প্রভাথবে বথিন্দারের উথচে ONA  িলাইরর্ ক্ল ক্রা 1-800-566-

7636 র্ম্বরর িক্ল 9-িা হিরক্ রাে 8-িার েরধ্য, হিােবার হিরক্ শুিবাররর েরধ্য অিবা 27 

হিরেম্বর হিরক্ শুরু  ওয়া অলাভজর্ক্ অংিীোররের িারি িাক্ষাৎ ক্রা।  িলাইর্ ি ায়ো 

200টিরও হবথি ভাষায় পাওয়া োয়।  

  

গভর্ নর হ াচুল পূরব ন ক্ষথেগ্রস্ত থর্উ ইয়ক্নবািীরের জর্য এক্টি র্েুর্ অর্লাইর্ থররিাি ন  াব শুরু 

ক্রার ক্িা হ াষণা ক্রররের্, ো উপলব্ধ ny.gov/Ida এ।  াবটি উপলভয ি ায়ো ক্ে নিূথচ 

িম্পরক্ন এবং হক্ািায় আশ্রয় এবং খাবাররর অযারেরির েরো পথররষবাগুথল খুাঁরজ পাওয়া োয় 

হি িম্পরক্ন েিয িরবরা  ক্রর। থর্উ ইয়ক্নবািীরের জর্য আররা িংস্থার্ উপলব্ধ  ওয়ার িারি 

িারি িাইরির েিয  ালর্াগাে ক্রা  রব।  

  

র্তুর্ আম্বেবরকার্ম্বের জর্ে বর্উ ই কন হস্ট্ম্বির অবিি, ো 2012 িারল প্রথেটিে,  ল 

হেরির প্রিে থবথধ্বদ্ধভারব তেথর অথভবািী পথররষবার অথফি। ONA িেস্ত র্েুর্ 

আরেথরক্ার্রের থবথভন্ন ধ্ররর্র থবর্ােূরলযর পথররষবা অযারেি এবং হর্থভরগি ক্ররে ি ায়ো 

ক্রর এবং িম্প্রোয়থভথিক্ প্রোর্ক্ারীরের রাজযবযাপী হর্িওয়ারক্নর োধ্যরে ি ায়ো প্রোর্ 

ক্রর।  

  

ফোন:1-800-566-7636
ফোন:1-800-566-7636
https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


কোিবলক চোবরটিজ অি বর্উ ই ম্বকনর (Catholic Charities of New York) বর্ি না ী 

পবরচালক ের্বির্র হকবভর্ িাবলভার্ িম্বলর্, "জরুরী অবস্থা এবং েুরে নারগর পরর প্রেযক্ষ বা 

পররাক্ষভারব প্রভাথবে বযক্তক্তরের দ্বারা োর িাোল হেওয়া ক্টঠর্  য়, থবরিষ ক্রর োরা আোরের 

িম্প্রোরয়র িব হচরয় েুব নল, োরের জর্য। ক্যািথলক্ চযাথরটিজ  াথররক্র্ আইিা দ্বারা 

ক্ষথেগ্রস্থরের িেি নর্ ও ি ায়ো ক্রার জর্য প্রস্তুে ররয়রে এবং আেরা গভর্ নর হ াচুল এবং 

থর্উইয়ক্ন হস্টিরক্ িংস্থার্ এবং অঙ্গীক্ারবদ্ধোর জর্য ধ্র্যবাে জার্াই।"  

 

হর্িারি বলম্বঙ্কর (Neighbors Link) বর্ি না ী পবরচালক কোম্বরালা ওম্বিম্বরা ব্রোম্বকা িম্বলর্, 

"এিা খুবই গুরুেপূণ ন হে ঝড়-প্রভাথবে এলাক্ার োর্ুষরা োরের অথভবাির্ থস্থথে, আবাির্ 

পথরথস্থথে বা বীোর জর্য অি ন প্রোরর্র ক্ষেো থর্থব নরিরষ োরের প্ররয়াজর্ীয় ি ায়ো পার্। বহু 

অর্থিভুক্ত বাথিন্দা অপথর াে ন ক্েী থ রিরব ক্াজ ক্রররের্ এবং আোরের অি নর্ীথেরে 

গুরুেপূণ ন ভূথেক্া পালর্ ক্ররর্, থক্ন্তু প্রায়িই িরক্ারী ত্রাণগুথলর হবথির ভাগ ধ্রণ হিরক্ 

োরের বাে হেওয়া  রয়রে। হর্বারি থলঙ্ক গভর্ নর হ াচুরলর প্রথে কৃ্েজ্ঞ োরা অর্যার্য আথি নক্ 

ত্রাণ পাওয়ার হোগয র্য় োরের জর্য বযবস্থা ক্রার জর্য এবং ঝরড়র ত্রাণ পথরক্ল্পর্া পথরচালর্ার 

জর্য উেগ্রীব।" 

  

চাইবর্জ-আম্বেবরকার্ প্ল্োবর্ং কাউন্সন্সম্বলর (Chinese-American Planning Council, Inc.) 

হপ্রবিম্বিন্ট এিং CEO ওম্ব র্ হ া িম্বলর্, " াথররক্র্ আইিার দ্বারা ক্ষথেগ্রস্ত অর্থিভুক্ত 

অথভবািীরের জরুথর ত্রাণ প্রোরর্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির অংিীোর  রে হপরর গথব নে। বহু 

অর্থিভুক্ত বযক্তক্ত এবং পথরবার FEMA ি ায়োর জর্য হোগয র্য়। আেরা খুথি হে এই র্েুর্ 

িংস্থার্ এই ক্টঠর্ িেরয় োরের আবার থর্রজর পারয় উরঠ ো াঁড়ারে িা ােয ক্রার জর্য উপলব্ধ 

ক্রা  রব।"  

  

হেক েে হরাি (Make the Road) ি -বর্ি না ী পবরচালক বিও ওবেম্বরা িম্বলর্, "আইিার 

ফরল  ওয়া বর্যা আোরের িম্প্রোয়রক্ থবপে নস্থ ক্রররে, োর ফরল থর্উ ইয়রক্নর িব হচরয় 

ঝুাঁ থক্পূণ ন অরর্রক্র বাথড়র বযাপক্ ক্ষথে  রয়রে। হফিাররল েুরে নাগ ি ায়ো হিরক্ বাে পড়া 

অথভবািীরের উরেরিয গুরুেপূণ ন ত্রাণ প্রোরর্র পেরক্ষপ হর্ওয়ার জর্য আেরা গভর্ নর 

হ াচুলরক্ িাধ্ুবাে জার্াই। এই ে থবরলর োধ্যরে, প্রথেরবিী এবং থপ্রয়জরর্রা, োরা ত্রারণর 

অেযন্ত প্ররয়াজর্, োরা োরের বাথড় হেরােে শুরু ক্ররে পাররবর্ এবং োরের জীবর্ থর্রয় 

এথগরয় হেরে িক্ষে  রবর্।" 

  

ইম্বকার্বেক অপরচুবর্টি কবেের্ অি র্ািাউ কাউবন্টর (Economic Opportunity 

Commission of Nassau County) ভারপ্রাপ্ত বর্ি না ী পবরচালক এবরক পলির্ 

িম্বলর্, "ইরক্ার্থেক্ অপরচুথর্টি ক্থেির্ অফ র্ািাউ ক্াউথে, ইর্ক্রপ নারররিি োর শুরু 

হিরক্ স্বল্প আরয়র র্ািাউ ক্াউথের বযক্তক্তরের িা ােয ক্রার হক্ষরত্র অগ্রভারগ ররয়রে। 

অর্থিভুক্ত বাথিন্দারা থবরিষভারব েরুে নারগর প্রভারবর ঝুাঁ থক্রে িারক্র্ এবং ঝড় হিরক্ 

পুর্রুদ্ধাররর ি ায়ো র্া পাওয়ার চযারলরের েুরখােুথখ  র্, েখর্ োরের ো িরেও আবািরর্র 

হেৌথলক্ চাথ ো পূরণ ক্ররে  য় এবং োরের পথরবাররর স্বাস্থয ও থর্রাপিার চাথ ো পরূণ ক্ররে 

 য়। এই ি ায়ো আোরের িব হচরয় বক্তিে বাথিন্দারের জর্য িোর্ িুরোগ প্রোর্ ক্রার 

উরেরিয ক্রা  রয়রে।"  



  

বের্ম্বকাওর্ হিন্টার ির কবেউবর্টি অোকেম্বর্র (MinKwon Center for Community 

Action) বর্ি না ী পবরচালক জর্ পাকন িম্বলর্, "থের্রক্াওর্ হিোর ফর ক্থেউথর্টি অযাক্ির্ 

 াথররক্র্ আইিার দ্বারা প্রভাথবে অর্থিভুক্ত অথভবািীরের িারি িংস্থারর্র িংরোরগর এই 

অি নপূণ ন উরেযারগ অংিীোর  রে হপরর গথব নে। থর্উ ইয়রক্নর বহু অর্থিভুক্ত অথভবািী, প্রায়িই 

ভাড়া ক্রা হবিরেরের বািভবরর্ অথেথরক্তভারব োরা বিবাি ক্ররর্, োরা েখর্ আইিার দ্বারা 

িষৃ্ আক্ক্তিক্ বর্যার জরলর ফরল থর্ক্ািী ও থর্ষ্কাির্ বযবস্থাগুথল উপরচ পরড় েখর্ েরিষ্ 

ক্ষথের িম্মখুীর্  র্। হফিাররল পথলথি ক্তিোরি  অর্থিভুক্ত পথরবারগুথলরক্ িরািথর FEMA 

েুরে নাগ িংিান্ত ত্রাণ ে থবল পাওয়া হিরক্ থবরে ক্রর, আেরা গভর্ নর হ াচুল এবং হেয়র থি. 

ব্লাথিওর এই প্ররয়াজর্ীয় িংস্থারর্র হ াষণার জর্য কৃ্েজ্ঞ এবং আোরের প্রথেরবিীরের, োরের 

অথভবাির্ অবস্থা থর্থব নরিরষ, থর্ে নেভারব ঝড় িংিান্ত েুরে নাগ বা ে াোরীর ত্রাণ ি ায়ো হিরক্ 

বক্তিে ক্রা উথচে র্য়, বরং আোরের েেই েূলযবার্ োর্ুষ থ রিরব থবরবচর্া ক্রা উথচে।" 

 

িা ারেযর প্ররয়াজর্ এের্ হক্ার্ অথভবািীর জর্য, অিবা ONA এর হপ্রাগ্রােগুথলর িারি িংরোগ 

স্থাপরর্র জর্য, থর্উ আরেথরক্ার্রের  িলাইরর্ ক্ল ক্রুর্ 1-800-566-7636 র্ম্বরর, হিােবার 

হিরক্ শুিবার, িক্াল 9:00-িা হিরক্ রাে 8:00-িা পে নন্ত। িব হফার্ ক্ল হগাপর্ীয় িাক্রব। 

200টিরও হবথি ভাষায় ি ায়ো পাওয়া োয়। আররা েরিযর জর্য োর্ 

https://dos.ny.gov/office-new-americans এ অিবা িুইিারর ONA-হক্ অর্ুিরণ ক্রুর্ 

@NYSNewAmericans এ অিবা হফিবুরক্ https://www.facebook.com/NYSNewAmericans।  
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