
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/5/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল িাদ হদওযা বর্উ ইযকনািাসীম্বদর ইডা  াবরম্বকম্বর্র ত্রাণ প্রদাম্বর্র জর্ে 

সমযসীমা িাডাম্বর্ার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

ক্ষবিগ্রস্ত বর্উ ইযকনিাসীম্বদর এখর্ 4 জার্ুযাবর পর্ নন্ত আম্বিদর্ করার সময আম্বে 

র্বদও ক্ষবিগ্রস্ত এলাকাগুবলম্বি বর্ি নাবচি সম্প্রদাম্বযর সংস্থাগুবল পুর্রুদ্ধাম্বরর জর্ে 

স াযিা পাম্বি  

  

বর্ি নাবচি অলাভজর্ক সংস্থাগুবল হসই িাবসন্দাম্বদর সাম্বি সরাসবর কাজ করম্বি র্ারা 

FEMA স াযিার জর্ে হর্াগে র্য  

  

র্ারা ONA  টলাইর্ 1-800-566-7636 এ কল কম্বরর্ হসই িাবসন্দাম্বদর সা ার্ে করার 

জর্ে হপ্রাগ্রামটট অিো ি রম্বযম্বে  

  

বরবলম্বজর স্প্োবর্ে অর্ুিাদ উপলব্ধ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে  াথররক্র্ ইডার অবথিষ্াাংরির ক্াররণ ঝড় ও 

বর্যার বঞ্চিত ভুক্তরভাগীরের ত্রাণ প্রোর্ ক্ররত ইডা ত্রারণর ত থবরলর জর্য আরবেরর্র 

সময়সীমা 4 জার্ুয়ারী পে নন্ত বাড়ারর্া  রব। হে থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হেডারল এমারজনঞ্চি 

মযারর্জরমন্ট এরজঞ্চির (Federal Emergency Management Agency, FEMA)বযঞ্চক্তগত 

স ায়তার হপ্রাগ্রাম বা অর্যার্য উপারয়র মাধ্যরম ঝড় হিরক্ পুর্রুদ্ধাররর স ায়তা পাওয়ার 

হোগয র্র্ োরা তারা হসই ত থবরলর জর্য আরবের্ ক্ররত পাররর্ ো সম্প্রোরয়র সাংস্থাগুথলর 

এক্টি প্রথতটিত হর্িওয়ারক্নর মাধ্যরম থবতরণ ক্রা  রে।  

  

" াথররক্র্ ইডার পরবতীক্ারল আমরা এই থবধ্বাংসী ঝড় হিরক্ সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরের 

পুর্রুদ্ধার ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য সম্পূণ নরূরপ প্রথতশ্রুথতবদ্ধ  রয়থে," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলম্বের্। "সাংস্থার্গুথলর জর্য আরবের্ ক্ররত এই সম্প্রসাররণর মাধ্যরম, হে সব বঞ্চিত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা অক্স্থরল FEMA ত্রাণ এবাং সম্প্রোরয়র সাংস্থাগুথলর জর্য অরোগয তারা এখর্ 

তারের পুর্থর্ নম নারণর জর্য প্ররয়াজর্ীয় ত থবল হপরত আরবের্ ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় সমস্ত 

তিয সাংগ্র  ক্ররত পাররর্।"  

  

এই সম্প্রসারণটি স ায়তা থবতররণর হেৌি প্ররচষ্ায় এই অলাভজর্ক্ সাংস্থাগুথলরক্ সমি নর্ 

ক্রার রারজযর প্রথতশ্রুথতরক্ হজারোর ক্রর হতারল এবাং োরের এই স ায়তার জর্য আরবের্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FSpanishida.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203820336%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P3wZT01gXPF5GOwSJ0WcSHJcJQKHLCSI7%2FPRw8C%2BJ4Y%3D&reserved=0


ক্রা প্ররয়াজর্ তারের তিয ও ডকু্রমন্টগুথল সাংগ্র  ক্রার জর্য আরও সময় প্রোর্ ক্রর৷ 30 

র্রভম্বর পে নন্ত, 1,800 জরর্রও হবথি বযঞ্চক্ত এই হপ্রাগ্রাম সম্পরক্ন হোগারোগ ক্রররের্ এবাং এই 

প্রািথমক্ পথরথচথতগুথলর মরধ্য 403-টি পথরবার আরবের্ জমা থেরয়রের্ এবাং 507-টি পথরবার 

FEMA ত থবরলর জর্য হোগযতা অজনর্ ক্রররের্ এবাং তারপর তারের হসখারর্ হরোর ক্রা 

 রয়রে৷ আজ পে নন্ত, 54-টি পথরবার আর্ুমাথর্ক্ 228,376 ডলার হপরয়রের্৷ অথতথরক্ত 31-টি 

পথরবাররর আরবের্ অর্ুরমাথেত  রয়রে এবাং তারের অি নপ্রোর্ ক্রা বাথক্ ররয়রে। অররঞ্জ 

ক্াউথন্টরক্ েুরে নারগর হ াষণায় অন্তভুনক্ত ক্রা  রয়রে এবাং এই ক্াউথন্টর প্রভাথবত বাথসন্দারের 

অথেস ের থর্উ আরমথরক্াি (Office for New Americans, ONA)  িলাইরর্ হোগারোগ ক্রা 

উথচত।  

  

থর্ম্নথলথখত সাংস্থাগুথল স ায়তা প্রোর্ ক্ররে:  

  

ব্রঙ্কস - ক্যািথলক্ চযাথরটিস ক্থমউথর্টি সাথভনরসস (Catholic Charities Community Services), 

402 ইস্ট 152তম থিি, ব্রঙ্কস, NY 10455  

ব্রুকবলর্ - চাইথর্জ আরমথরক্ার্ প্ল্যাথর্াং ক্াউঞ্চিল (Chinese American Planning Council), 

4101 8ম অযাথভথর্উ, 4 তল, ব্রুক্থলর্, NY 11232  

কুইন্স – থমর্ক্ওর্, 133-29 41তম অযাথভথর্উ, সুইি 202, ফ্লাথিাং, NY 11355  

কুইন্স - হমক্ েয হরাড, 92-10 রুজরভল্ট অযাথভথর্উ, জযাক্সর্  াইিস, NY 11372  

হেম্বটর্ আইলোন্ড - হমক্ েয হরাড, 161 হপািন থরচমন্ড অযাথভথর্উ, হস্টরির্ আইলযান্ড, NY 

10302  

র্াসাউ - র্াসাউ ক্াউথন্টর ইরক্ার্থমক্ অপরচুথর্টি ক্থমির্, 134 জযাক্সর্ থিি, হ ম্পরস্টড, 

NY 11550  

সাম্ব াক - হমক্ েয হরাড, 1090 সারোক্ অযাথভথর্উ, হব্রন্টউড, NY 11717  

ওম্বযেম্বচোর এিং রকলোন্ড – হর্বাস নথলাংক্ , 27 ক্লাম্বাস অযাথভথর্উ, মাউন্ট থক্রকা, NY 

10549  

  

ভারপ্রাপ্ত হসম্বেটাবর অ  হেট হব্রন্ডর্ বস ব উস িম্বলম্বের্, " াথররক্র্ ইডার অবথিষ্াাংি 

তার পরর অরর্রক্র  রবাথড় এবাং জীথবক্া ধ্বাংস ক্রররে এবাং ক্রয়ক্ মাস পরর জরুরী 

পথরথস্থথত এবাং েুরে নারগর পথরণারম প্রভাথবত বযঞ্চক্তরা এখর্ও তারের পুর্থর্ নম নারণর জর্য 

প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা হপরত হমৌথলক্ তিযর পথরচালর্া ক্রার হচষ্া ক্ররে৷ গভর্ নর হ াচুরলর 

হর্তৃত্বরক্ ধ্র্যবাে, অথেস ের থর্উ আরমথরক্ার্স (Office for New Americans) সব হচরয় 

েুব নল সম্প্রোয়গুথলরক্ তারের জীবর্োপর্ পুর্রুদ্ধাররর জর্য ইডা ত্রারণর ত থবরলর প্ররয়াজরর্ 

তারের সা ােয ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা প্রোর্ ক্রা চাথলরয় োরব।"  

  

অোম্বসেবলর সদসো কোটাবলর্া ক্রুজ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াচুল ইডা ত্রারণর ত থবরলর 

বরাদ্দক্ররণর মাধ্যরম আমারের প্রথতরবিীরের সমি নর্ ক্রার জর্য এক্টি থবিাল পেরেপ 

থর্রয়রের্। বঞ্চিত িত িত পথরবাররা ইথতমরধ্য আরবের্ ক্ররত এথগরয় এরসরে। থক্ন্তু এই 

থবপে নরয়র প্রকৃ্থতর হপ্রথেরত, অর্য অরর্রক্র সম্ভবত আরও সময় প্ররয়াজর্। আথম গভর্ নর 

হ াচুলরক্ এই প্ররয়াজর্ীয় সম্প্রসাররণর জর্য ধ্র্যবাে জার্াই এবাং আথম এক্ সারি এর মাধ্যরম 

ক্াজ চাথলরয় োওয়ার জর্য উন্মুখ।"  



  

কোম্বিাবলক চোবরটটস অ  বর্উ ইযম্বকনর (Catholic Charities of New York) বর্ি না ী 

পবরচালক মর্বসগবর্ওর হকবভর্ সুবলভার্ িম্বলম্বের্, "ক্যািথলক্ চযাথরটিগুথল খুব ভালভারব 

জারর্ হে প্রায়িই, এক্টি েুরে নারগর থক্েু বের পররও, েুুঃখজর্ক্ভারব এমর্ পথরবার এবাং মার্ুষ 

আরের্ োরা এই ধ্ররর্র  ির্ার পথরণথতর সারি এখর্ও হমাক্াথবলা ক্রর চরলরের্। আমরা 

কৃ্তজ্ঞ হে গভর্ নর হ াচুল  াথররক্র্ ইডার ত্রারণর ত থবল প্রসাথরত ক্রররের্ ো আমারের 

তারের জর্য হসবা চাথলরয় হেরত থেরে োরের তা প্ররয়াজর্।"  

  

হর্িারস বলম্বঙ্কর (Neighbors Link) বর্ি না ী পবরচালক কোম্বরালা ওম্বটম্বরা ব্রোম্বকা 

িম্বলম্বের্, "ইডা ত্রারণর ত থবরলর সম্প্রসারণ, োরত ঝরড়-প্রভাথবত এলাক্াগুথলর মার্ুষরা 

অথভবাসরর্র অবস্থা, আবাসরর্র পথরথস্থথত বা বীমার জর্য অি ন প্রোরর্র েমতা থর্থব নরিরষ 

প্ররয়াজর্ীয় স ায়তা পার্ তা থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য এক্টি প্ররয়াজর্ীয় পেরেপ। অরর্ক্ বঞ্চিত 

বাথসন্দারা অপথর াে ন ক্মী থ সারব ক্াজ ক্রররের্ এবাং আমারের অি নর্ীথতরত গুরুত্বপূণ ন 

ভূথমক্া পালর্ ক্রররের্, থক্ন্তু প্রায়িই হবথিরভাগ সরক্াথর ত্রারণর ধ্রর্ হিরক্ বঞ্চিত  রয়রের্ 

এবাং তারের এই সা ারেযর জর্য আরবের্ ক্ররত অথতথরক্ত সময় এবাং স ায়তার প্ররয়াজর্  রত 

পারর। আরবের্ ক্রার জর্য োরত বাথসন্দারের োরত প্ররয়াজর্ীয় সময় এবাং সাংস্থার্ িারক্ তা 

থর্ঞ্চিত ক্ররত হপ্রাগ্রামটি বাড়ারর্ার জর্য হর্বাস ন থলাংক্ গভর্ নর হ াচুরলর ক্ারে কৃ্তজ্ঞ।"  

  

হমক দে হরাম্বডর (Make the Road) স -বর্ি না ী পবরচালক বিও ওবেম্বরা িম্বলম্বের্, "ইডার 

ত্রারণর ত থবল  ল হসই বঞ্চিত থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন সাংস্থার্ োরা 

 াথররক্র্ ইডার েরল সব হচরয় হবথি েথতগ্রস্ত  রয়রের্৷ এই সম্প্রসারণটি আমারের 

সম্প্রোয়গুথলর জর্য খবুই ভাল খবর, ক্ারণ আমারের প্রথতরবিীরা তারের প্ররয়াজর্ীয় সা ােয 

পার্ তা েতিা সম্ভব থর্ঞ্চিত ক্ররত আরও সময় হেয়।"  

  

র্াসাউ কাউবির অি ননর্বিক সুম্বর্াম্বগর কবমেম্বর্র (Economic Opportunity 

Commission of Nassau County) ভারপ্রাপ্ত বর্ি না ী পবরচালক এবরক পলসর্ িম্বলম্বের্, 

"র্াসাউ ক্াউথন্ট ইর্ক্রপ নারররিরডর (Nassau Country, Inc.) EOC  াথররক্র্ ইডার ত্রারণর 

ত থবল 4 জার্ুয়াথর পে নন্ত বাড়ারর্া  রয়রে শুরর্ আর্ঞ্চন্দত৷ এটি র্াসাউ ক্াউথন্ট, 

ইর্ক্রপ নারররিরডর EOC-হক্  াথররক্র্ ইডা দ্বারা েথতগ্রস্ত/প্রভাথবত বযঞ্চক্তরের স ায়তা ক্রা 

চাথলরয় হেরত হেরব। আমরা হে বযঞ্চক্তরের এবাং পথরবারগুথলরক্ স ায়তা ক্ররথে তারা অতযন্ত 

কৃ্তজ্ঞ ক্ারণ তারের অর্য হক্ার্ থবক্ল্প থেল র্া। অস্থায়ী আবাসর্ প্রোর্ ক্রা এবাং তারের 

গুরুত্বপূণ ন চাথ ো হমিারর্ার হেরত্র এটি তারের জর্য এক্টি লাইেলাইর্ থেল। আমরা েতিা 

সম্ভব বযঞ্চক্তরের এবাং পথরবারগুথলরক্ স ায়তা ক্রার জর্য আমারের থমির্রক্ চাথলরয় োওয়ার 

জর্য উন্মুখ।"  

  

বমর্কওর্ হসিার  র কবমউবর্টট অোকেম্বর্র (MinKwon Center for Community 

Action) বর্ি না ী পবরচালক জর্ পাকন িম্বলম্বের্, "থমর্ক্ওর্ হসন্টার ের ক্থমউথর্টি 

অযাক্ির্ বহু বা আমারের সব হচরয় েুব নল অথভবাসী থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য গুরুত্বপূণ ন ইডা 

ঝরড়র ত্রারণর লাইেলাইরর্র সম্প্রসারণরক্ সাধ্ুবাে জার্ায়। ম ামারীর শুরুরত, বঞ্চিত 

হররস্তারা াঁ, হডথলভাথর এবাং ফ্রন্টলাইর্ স্বাস্থযরসবার ক্মীরা আমারের এবাং আমারের প্রথতরবিীরের 



পথরচে নার জর্য এথগরয় এরসথেরলর্। আপথর্ হক্ বা আপর্ার অথভবাসরর্র থস্থথত থক্ তারত থক্েু 

োয় আরস র্া, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এরক্ অপররর েত্ন হর্য়। এটি এক্টি অথবশ্বাসয সাংস্থার্ ো োরা 

েথতগ্রস্ত  রয়রের্ তারের জর্য রূপান্তরক্ারী, এবাং বঞ্চিত থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য হোগয 

ক্রয়ক্টির মরধ্য এক্টি। থমর্ক্ওর্ হসন্টার এই গুরুত্বপূণ ন সাংস্থার্রক্ সমি নর্ ক্রর এবাং হোগয 

আরবের্ক্ারীরের আরবের্ ক্ররত উৎসাথ ত ক্রর।"  

  

চাইবর্জ-আম্বমবরকার্ প্ল্োবর্ং কাউন্সন্সল ইর্কপ নরম্বটম্বডর (Chinese-American Planning 

Council, Inc.) হপ্রবসম্বডি ও বসইও ওম্বযর্ হ া িম্বলম্বের্, "CPC সন্তুষ্ হে রারজযর অথেস 

ের থর্উ আরমথরক্ার্স এবাং হময়ররর ক্াে নালয় বঞ্চিত সম্প্রোরয়র সেসযরের জর্য  াথররক্র্ 

ইডার ত্রাণ ত থবরলর সময়সীমা বাথড়রয়রে৷  াথররক্রর্র েরল আমারের অথভবাসী প্রথতরবিীরা 

অসামঞ্জসযপূণ নভারব প্রভাথবত  রয়থেরলর্, োর মরধ্য এথিয়ার্ আরমথরক্ার্রা ররয়রের্ োরা 

 াথররক্রর্র েরল হবসরমরন্টর মতুৃযর থবিাল সাংখযাগথরিতা ততথর ক্রর। আমরা সমস্ত 

বযাক্গ্রাউরন্ডর থর্উ ইয়ক্নবাসীরের স ায়তার জর্য CPC-এর সারি হোগারোগ ক্ররত উৎসাথ ত 

ক্থর।"  

  

অলাভজর্ক্ অাংিীোর সাংস্থাগুথল 27 হসরেম্বর, 2021 হিরক্ স ায়তা প্রোর্ ক্ররে এবাং 

আরবের্ গ্র ণ ক্ররে। এই হপ্রাগ্রারমর জর্য হোগযতা অজনরর্র জর্য, আরবের্ক্ারীরের অবিযই 

ক্) থর্রজরা FEMA স ায়তার জর্য অরোগয  রত  রব এবাং খ) তারের পথরবারর এমর্ হক্ার্ 

বযঞ্চক্ত িাক্রত পাররব র্া থেথর্ স ায়তার জর্য হোগয।  

  

স ায়তার সারি সাংেুক্ত  রত, প্রভাথবত বাথসন্দারের ONA  িলাইরর্ ক্ল ক্রা উথচত 1-800-

566-7636 র্ম্বরর সক্াল 9:00 হিরক্ রাত 8:00, হসামবার হিরক্ শুক্রবার পে নন্ত বা তারা 

অাংিীোর অলাভজর্ক্ সাংস্থাগুথলরত হেরত পাররর্।  িলাইর্ স ায়তা 200-টিরও হবথি ভাষায় 

উপলব্ধ।  

  

গভর্ নর হ াচুল পূরব ন েথতগ্রস্থ থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য র্তুর্ অর্লাইর্ থররসাস ন  াব চাল ুক্রার 

ক্িা হ াষণা ক্ররথেরলর্, তা পাওয়া োরব এখারর্।  ারব উপলব্ধ স ায়তা ক্ম নসূথচ এবাং হক্ািায় 

আশ্রয় ও খাবাররর মরতা পথররষবাগুথল খুাঁরজ পাওয়া োরব হসই সাংক্রান্ত তিয হেয়। থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের জর্য আরও সামগ্রী উপলব্ধ  রল হসই সমস্ত তিযগুরলা সাইরি আপরডি ক্রা 

 রব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি অথেস ের থর্উ আরমথরক্াি, ো 2012 সারল প্রথতটিত,  ল হেরির প্রিম 

থবথধ্বদ্ধভারব ততথর অথভবাসী পথররষবার অথেস। ONA সমস্ত র্তুর্ আরমথরক্ার্রের থবথভন্ন 

ধ্ররর্র থবর্ামূরলযর পথররষবা অযারেস এবাং হর্থভরগি ক্ররত স ায়তা ক্রর এবাং 

সম্প্রোয়থভথিক্ প্রোর্ক্ারীরের তার রাজযবযাপী হর্িওয়ারক্নর মাধ্যরম স ায়তা ক্রর।  

  

স ায়তার প্ররয়াজর্ এমর্ অথভবাসীরের জর্য বা ONA-এর হপ্রাগ্রামগুথলর সারি সাংরোগ 

ক্ররত, থর্উ আরমথরক্ার্স  িলাইরর্ ক্ল ক্রুর্ 1-800-566-7636 র্ম্বরর সক্াল 9:00 হিরক্ 

রাত 8:00 পে নন্ত, হসামবার হিরক্ শুক্রবার৷ সমস্ত ক্ল হগাপর্ীয় রাখা  য়। 200 টির হবথি ভাষায় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fgovernors-relief-and-response-resources&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203830293%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=04WSR6hVkMdMu%2F0VO8TUmQ2NiY89VEUM7pX4FDdGCAs%3D&reserved=0


সা ােয পাওয়া োরব। আররা তিয এখারর্ পারবর্৷ ONA হক্ িুইিারর অর্সুরণ ক্রুর্ 

@NYSNewAmericans এ বা হেসবুরক্।  

  

###  
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