দুেযৰ্াগকালীন সহায়তার জন্য আেবদন করুন
ই�ারেনট বা �াটৰ্েফােনর অ্যাি�েকশনঃ দুেযৰ্াগ েথেক েবঁেচ
যাওয়া ব্যি�রা �ত� ও গৃহ�ািল ে�া�ােমর জন্য আেবদন
করেত পারেবন বা তােদর আেবদেনর �্যাটাস www.
DisasterAssistance.gov -এ িগেয় েচক করেত পােরন। দুেযৰ্াগ
েথেক েবঁেচ যাওয়া ব্যি�রা www.fema.gov েথেক বা তােদর
েমাবাইল সরবরাহকারীর অ্যাি�েকশন ে�ােরর মাধ্যেম
অ্যাি�েকশনিট ডাউনেলাড কের �াটৰ্েফােনর মাধ্যেম FEMA-য়
অ্যাে�স করেত পােরন।
েফােনঃ দুেযৰ্াগ েথেক েবঁেচ যাওয়া ব্যি�রা সহায়তার জন্য
িনব�ন করেত বা তােদর আেবদেনর �্যাটাস েচক করেত েটাল
ি� ন�র ৮০০-৬২১-৩৩৬২ FEMA-েত কল করেত পােরন।
দুেযৰ্াগ েথেক েবঁেচ যাওয়া যারা বিধর, �বণ, বা বাকশি�হীন
এবং পাঠ্য েটিলেফান (িটিটওয়াই) ব্যবহার কেরন, তারা
৮০০-৪৬২-৭৫৮৫ ন�ের কল করেত পােরন। দুেযৰ্াগ েথেক
েবঁেচ যাওয়া যারা ৭১১ বা িভআরএস (িভিডও িরেল সািভৰ্ স)
ব্যবহার কেরন, তারা ৮০০-৬২১-৩৩৬২ ন�ের কল করেত
পােরন।
�শরীের: দুেযৰ্াগ পুনরু�ার েকে� চেল আসুন।
•

•

েলােকশন জানেত, FEMA-র েমাবাইল অ্যাপ েচক করুন
www.fema. gov/mobile-app বা ১-৮০০-৬২১-৩৩৬২
ন�ের কল করুন, বা www.DisasterAssistance.gov -এ
িভিজট করুন।
দুেযৰ্াগ েথেক েবঁেচ যাওয়া ব্যি�েদর সহায়ক দেলর
সদস্যরা আপনার এলাকায় ঘের-ঘের েযেত পাের।
তােদর অিফিসয়াল FEMA ছিব সনা�করণ থাকেব।

আপিন যিদ FEMA-র িস�াে�র িচিঠর সােথ
অস�িত �কাশ কেরন তেব কী করেবন
আপনার পুর�ােরর পিরমাণসহ FEMA-র িনবৰ্ ািচত হওয়ার েযাগ্যতার
িস�াে�র ব্যাপাের আিপল করার অিধকার আপনার রেয়েছ।

কখন আমার আেবদন জমা করা দরকার?

আমার কী সরবরাহ করেত হেব?

আপনােক অবশ্যই আপনার েযাগ্যতার িব�ি�পে�র তািরেখর
৬০ িদেনর মেধ্য আপনার আেবদন জমা িদেত হেব।

আপিন
স�েকৰ্
�িতর
েকানও

৬০
িদন

েকন FEMA-র িস�া�েক ভু ল বেল িব�াস কেরন েস
একিট �া�রযু�, িলিখত ব্যাখ্যা এবং আপনার দুেযৰ্ােগর
�মাণসহ আপনার আিপলেক সমথৰ্ন কের এমন েয
নিথর অনুিলিপ।

আপনার পুেরা নাম, আপনার FEMA আেবদন ন�র এবং
দুেযৰ্ােগর ন�র, আপনার �াক-দুেযৰ্ােগর �াথিমক বাসভবেনর
িঠকানা এবং আপনার বতৰ্ মান েফান ন�র এবং িঠকানা
সবিকছু জমা েদওয়া ডকুেম�গুেলােত অ�ভুৰ্ � করা উিচত।
এই না�ারগুেলা আপনার নাম এবং িঠকানার উপের আপনার
িস�াে�র িচিঠর ১ম পৃ�ায় ি�� করা আেছ।

আিম েকাথায় আমার আেবদন পাঠাব?
�াপেকর িঠকানা:
FEMA
বা
ডাক িবভােগর ন�র ১০০৫৫
হায়াটসিভেল, এমিড ২০৭৮২-৮০৫৫

ফ্যা� করুন:
৮০০-৮২৭-৮১১২ ন�ের
�াপকঃ FEMA আিপল অিফসার

আমার আেবদনিট অনুেমািদত বা �ত্যাখাত
হেয়েছ তা আিম কত�ণ আেগ জানব?

আমার আেবদন স�েকৰ্ �� থাকেল
আিম কােক েফান করেত পাির?

FEMA েথেক আপিন FEMA কতৃৰ্ক আপনার আিপল �াি�র ৯০
িদেনর মেধ্য িস�াে�র িচিঠ পােবন।

FEMA-র েহ�লাইন ৮০০-৬২১-৩৩৬২
(ভেয়স/৭১১/VRS-িভআরএস) -এ কল করুন।
�্যািনেশর জন্য, ২ চাপুন।
TTY (পাঠ্য েটিলেফান): ৮০০-৬২১-৩৩৬২।
বা িভিজট করুন:
www.DisasterAssistance.gov ।

আপনার আিপেলর �্যাটাস েচক করেত, বা আপনার েমইিলং িঠকানা
বা েযাগােযােগর তেথ্য েকানও পিরবতৰ্ ন স�েকৰ্ FEMA-েক অবিহত
করেত, অনু�হ কের www.DisasterAssistance.gov িভিজট করুন
এবং আপনার আিপেলর �্যাটাস েচক করুনিনবৰ্াচন করুন, বা
FEMA-র েহ�লাইন ৮০০-৬২১-FEMA (৩৩৬২) -এ কল করুন

দুেযােগর
�
পের সহায়তা
FEMA �ত� সহায়ক আপনােক
পুনরু�াের সহায়তা করেত পাের
FEMA B-545/এি�ল২০১৯

FEMA কীভােব আপনােক সহায়তা
করেত পাের?

FEMA েথেক সহায়তা আপনােক এবং দুেযৰ্ােগ আ�া�
আপনার পিরবােরর সদস্যেদর �েয়াজনীয় ব্যয় এবং
গুরুতর �েয়াজনগুেলা িদেয় সাহায্য করেত পাের যা
বীমা বা অন্যান্য সহায়তার মাধ্যেম পূরণ করা যায় না।

আবাসন সহায়তা:
আবাসন সহায়তা আিথৰ্ক বা �ত্য� সহায়তা �দান
করেত পাের, যােত অ�ভুৰ্ � রেয়েছ:
ভাড়া সহায়তা: আপনার �াথিমক বাসভবেন দুেযৰ্াগজিনত
েমরামত, বা �ায়ী আবাসন �ানা�েরর সময় অ�ায়ী
আবাসেনর ভাড়ােত আিথৰ্ক সহায়তা।
অ�ায়ী বাস�ান ব্যয়পূরণ: ��েময়াদী থাকার ব্যেয়র
জন্য আিথৰ্ক সহায়তা �দান।
বািড় েমরামত: দুেযৰ্ােগর ফেল গৃহ�ালীর বীমািবহীন
বািড়র �িতসাধেনর জন্য বািড়র মািলকেদর আিথৰ্ক
সহায়তা। িনরাপদ, স্যািনটাির এবং কাযৰ্�ম
জীবনযাপেনর জন্য বািড় েমরামত করার উে�েশ্য
সহায়তািট করা হয়।
বািড় �িত�াপন: দুেযৰ্ােগর ফেল �াথিমক বাস�ান
�িত�াপন বা পুনিনৰ্মাৰ্ ণ করেত হেব এমন বািড়র
মািলকেদর জন্য আিথৰ্ক সহায়তা।
সরাসির আবাসন: সীিমত ে�ে� েযখােন েযৗি�ক
যাতায়ােতর দূরে�র মেধ্য পযৰ্া� অ�ায়ী আবাসেনর �ান
পাওয়া যায় না, েসখােন FEMA সরাসির বািড়র মািলক
এবং ভাড়ােটেদর জন্য একিট অ�ায়ী আবাসন ইউিনট �দান
করেত পাের।

অন্যান্য �েয়াজনীয় সহায়তা:
ব্যি�গত স�িত্ত: গৃহস�া, সর�ামািদ, �েয়াজনীয়
য�পািত এবং সহায়ক সর�াম যা �িতিদেনর সি�য়
ি�য়াকলােপ

�েয়াজন হয় েসগুেলাসহ সাধারণ গৃহ�ালীর আইেটম েমরামত
বা �িত�াপেন আিথৰ্ক সহায়তা।
িচিকৎসা / েড�াল: িচিকৎসা বা েড�াল ব্যয় বা দুেযৰ্ােগর
কারেণ ঘটা �িতর জন্য আিথৰ্ক সহায়তা।
যােত অ�ভুৰ্ � রেয়েছ হাসপাতাল এবং অ্যা�ুেল� েসবা,
ওষুধ এবং েমিডক্যােলর �েয়াজনীয় সহায়ক িডভাইস বা
�যুি� েমরামত বা �িত�াপন, তেব এগুেলার মেধ্য
সীমাব� নয়।
অে�্যি�ি�য়া: দুেযৰ্ােগর কারেণ �ত্য� বা পেরা�ভােব
মৃতু্য বা িবশৃ�লাজিনত ব্যেয়র জন্য আিথৰ্ক সহায়তা।
ব্যেয়র মেধ্য খািটয়া বা কলস এবং অে�্যি�ি�য়া েসবা
অ�ভুৰ্ � তেব এগুেলার মেধ্যই সীমাব� নয়।
িশশু েসবা: দুেযৰ্ােগর ফেল বা�ােদর যেত্ন বাড়িত ব্যেয়র
জন্য আিথৰ্ক সহায়তা। উপযু� ব্যেয়র মেধ্য ১৩ বছেরর
বা তার কম বয়সী বা / এবং �িতব�ী বা�ােদর জন্য
িশশু েসবা ব্যেয় অ�ভুৰ্ � রেয়েছ,যা েফডারাল আইন �ারা
বিণৰ্ত, সেবৰ্া� ২১ বছর বয়সী, যােদর ৈদনি�ন
জীবনযাপেনর ি�য়াকলােপ সহায়তার �েয়াজন হয়।
িবিবধ ব্যয়: দুেযৰ্ােগর আেগ মািলকানাধীন িনিদৰ্ � আইেটম
েকনার জন্য আিথৰ্ক সহায়তা। েভজা/ শুকেনা ভ্যাকুয়াম,
েচইনস, বা েমিডক্যােলর �েয়াজনীয় িডভাইেসর জন্য
েজনােরটেরর মেতা আইেটমগুেলােত অ�ভুৰ্ �, তেব এগুেলার
মেধ্যই সীমাব� নয়।
পিরবহন: দুেযৰ্ােগ �িত�� গািড় েমরামত বা
�িত�াপেনর জন্য আিথৰ্ক সহায়তা।
চলমান ও সংর�েণর ব্যয়: েমরামত করার সময় �িত��
�াথিমক আবাস েথেক ব্যি�গত স�িত্ত সামিয়কভােব
�ানা�র এবং সংর�েণর জন্য আিথৰ্ক সহায়তা।
�েয়াজনীয় �াথিমক পণ্যগুেলা নতু ন �াথিমক বাসভবেন
িনেয় যাওয়ার জন্যও সহায়তা সরবরাহ করা েযেত পাের।

পির�ার এবং অপসারণ: বন্যার পািনেত �িত�� বািড়র
দূিষত পদাথৰ্ এবং জীবাণুনাশক করােনার পিরেষবাগুেলােক
আিথৰ্ক সহায়তা।
সংকটকালীন �েয়াজন: আেবদনকারীেদর মেধ্য যােদর
তাৎ�িণক বা সংকটকালীন �েয়াজন রেয়েছ তােদর জন্য
আিথৰ্ক সহায়তা কারণ তারা �াথিমক আবাসন েথেক
বা�চু ্যত হেয়েছ।

আবাসন ও অন্যান্য �েয়াজনীয়
সহায়তার জন্য েযাগ্যতার মানদ�:
আপনার দুেযৰ্ােগর �য়�িত অবশ্যই রা�ীয়ভােব েঘািষত
দুেযৰ্াগ অ�েল থাকেত হেব;
আপনার পিরবােরর একজন সদস্যেক অবশ্যই মািকৰ্ ন
যু�রাে�র নাগিরক, জাতীয় অ-নাগিরক বা েযাগ্য িবেদশী
হেত হেব;
িবমার আওতাভু � দুেযৰ্ােগর ফল�রূপ আপনার �েয়াজনীয়
ব্যয় বা গুরুতর �েয়াজন রেয়েছ, বা আপিন বীমা দািব
দােয়র কেরেছন তেব আপনার সুিবধাগুেলা আপনার ব্যয়
পূরেণর জন্য যেথ� নয়, অথবা আপনার �িত বীমা বা
অন্যান্য উৎেসর আওতাভু � করা হয়িন।

অিতির� FEMA �ত� সহায়তা
ে�া�াম

দুেযৰ্ াগকালীন আইনী পিরেষবা: �� আেয়র ব্যি�েদর যারা
িবনামূেল্য দুেযৰ্াগ স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয় চািহদা েমটােত
আইনী পিরেষবা সুরি�ত করেত অ�ম তােদর জন্য
িবনামূেল্য আইিন সহায়তা সরবরাহ কের।
দুেযৰ্ াগকালীন েকস ম্যােনজেম�: গৃহ�ালী পুনরু�ার
পিরক�নার উ�য়ন ও বা�বায়েনর মাধ্যেম দুেযৰ্াগজিনত
অপূরণীয় �েয়াজেন ব্যি�েদর সহায়তা কের।

অংশীদার সং�ার সহায়তা
দুেযৰ্াগ েথেক েবঁেচ যাওয়া মানুেষর চািহদা েমটােত, FEMA
অন্যান্য সরকারী ও েবসরকারী সং�াগুেলার সােথ অংশীদার�
কের।
েঘািষত দুেযৰ্াগ িবপ� অ�েলর বািড়র মািলকেদর এবং
ভাড়ােটেদরেক �� সুেদ দুেযৰ্াগকালীন ঋণ েদওয়ার জন্য FEMA
মািকৰ্ ন যু�রাে�র �ু � ব্যবসায় �শাসেনর সােথ কাজ কের।
দুেযৰ্াগকালীন ঋেণর জন্য আেবদন করেত আপনার েকানও
ব্যবসােয়র মািলকানার দরকার েনই।
দুেযৰ্াগকালীন ঋেণর জন্য আেবদেনর িবষেয় বা অন্য FEMA
অংশীদারেদর কাছ েথেক পাওয়া সহায়তার িবষেয় জানুন:
www.DisasterAssistance.gov ।

সংকটকালীন পরামশৰ্ : স�দায়িভিত্তক �চার এবং
িশ�াগত েসবার িবধােনর মাধ্যেম দুেযৰ্ােগর �ভাব েথেক
উ�ার হওয়া ব্যি� এবং স�দায়েক সহায়তা কের।
দুেযৰ্ াগকালীন েবকার�: রা�ীয়ভােব েঘািষত বড়
দুেযৰ্ােগর �িত�� ব্যি�েদর েবকারে�র সুিবধা এবং
পুনরায় কমৰ্সং�ান সহায়তা েসবা সরবরাহ কের।
এই েসবাসমুহ মািকৰ্ ন যু�রাে�র �ম িবভােগর দািয়ে�
রেয়েছ এবং আ�া� এলাকার রা�ীয়, �ানীয়, আ�িলক,
বা উপজাতীয় সরকার জরুির ব্যব�াপনার কমৰ্কতৰ্ া
কতৃৰ্ ক পিরচািলত হয়।
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