
Disaster assistance is available without regard to race, color, religion, national origin, sex, age, disability, English proficiency or economic status. 

 

 

 

 

 

 

DISASTER ASSISTANCE 
To register and follow-up inquiries, call: 

1-800-621-3362 
If you use a TTY: 1-800-462-7585 

711 or Video Relay Service (VRS): 1-800-621-3362 
 

Please have the following available: 
• Your address with zip code 

• Condition of your damaged home 

• Insurance information, if available 

• Social Security number 

• Phone number where you can be contacted 

• Address where you can get mail or email 
address to receive electronic notifications 

Direct Deposit: Disaster assistance funds can be 

sent directly to your bank account. Please provide 

your bank account type, account number and 

bank routing number. 

 
Stay in touch with FEMA: When you register, 

you will be given a FEMA registration number. 

Write down your number and save it. You will 

need the number whenever you contact FEMA 
 
 

 

Online registration 

also available 



জাতি, বর্ ণ, ধর্ ণ, জাতিগি উৎস, তিঙ্গ, বয়স, অক্ষর্িা, ইংরেজজ ভাষায় বযু ৭পতি বা অর্ ণনৈতিক তিতি তবরবচৈা ৈা করেই তবপর্ ণয় সহায়িা প্রাপ্ত। 

 

 

তবপর্ ণয় সহায়িা 
রেজজস্টাে কেরি আে ফরিা-আরপে প্রশ্নগুতিে জৈু কি করুৈ: 

1-800-621-3362 
যদি আপদি ক োনিো TTY ব্যব্হোর  নরি: 1-800-462-7585 

711 ব্ো দিদিও দরনে সোদিিস (VRS): 1-800-621-3362 
 

অিুগ্রহ  নর দিম্নদেদিতগুদে  োনে রোিুি: 

 

• জজপ রকাড সহ আপৈাে ঠিকাৈা 

• আপৈাে ক্ষতিগ্রস্ত বাসাে অবিা 

• তবর্াে ির্ু, র্তি িা প্রাপ্ত হয় 

• রসাশাি তসতকওতেঠি ৈম্বে 

• রফাৈ ৈম্বে, রর্খারৈ আপৈাে সারর্ রর্াগারর্াগ 

কো র্ারব 

• ঠিকাৈা রর্খারৈ আপতৈ রর্ইি রপরি পারেৈ 

বা তবজ্ঞতপ্ত পাওয়াে জৈু ইরর্ইি ঠিকাৈা 

সরোসদর জমো: তবপর্ ণয় সহায়িাে অর্ ণ সোসতে 

আপৈাে বুাঙ্ক অুাকাউরে পািারৈা রর্রি পারে। 

অৈযগ্রহ করে আপৈাে বুাঙ্ক অুাকাউরেে ধের্, 

অুাকাউে ৈম্বে আে বুাঙ্ক োউঠিং ৈম্বে প্রিাৈ 

করুৈ। 

 

FEMA-র সোনে কযোগোনযোনগ েো ুি: র্খৈ 

আপতৈ রেজজস্টাে কেরবৈ, আপৈারক একঠি 

FEMA রেজজরেশৈ ৈম্বে রিওয়া হরব।  ৈম্বেঠি 

তিরখ োখযৈ আে সংেক্ষর্ করুৈ। র্খৈই আপতৈ 

FEMA–ে সারর্ রর্াগারর্াগ কেরবৈ আপৈাে 

ৈম্বেঠিে প্ররয়াজৈ হরব 
 

এেোড়ো অিেোইি  
করজজনেশি প্রোপ্ত 


