
নিউ ইয়র্কেক 
অযোটনিকে রেিারকল 
রলনটনিয়া রেমস

সংসেথািসমূহ

নিউ ইয়র্কেক অযোটনিকে 
রেিারকল 
রলনটনিয়া রেমস

ন্কেয় নিউ ইয়্কেবাসী,

্কো্ৃনি্ দুরযকোরেক সমেমুখীি হওয়া খুবই 
্নিি । দুরকোেযেবিি, ্খিও ্খিও 
দুরযকোে রথর্ বাঁচরলও িাক ্রক িিুি ন্ছু 
সমসযো িুকু হরি ্ারক।

অনি্াংি সময়  যখি এ্নট ্কো্ৃনি্ 
দুরযকোে িাক  আঘাি হারি, িখি োনলয়ারিকা 
অিযেরদক দুরকোরেযেক সুরযাে নিরি চায় । 
আ্নি যখি আ্িাক েীবির্ সবোরানব্ 
অবসেথায় নিনকরয় আিরি এবং আ্িাক 
সমে্িেনি ্ুিকুদেিাক ্কাক েিযে ্াে ্রকি, 
িখি রবআইনি মূলযে বৃনদেিক নদর্ ল্েষযে 
কাখুি এবং নি্াদাকরদক নিরয়াে ্কাক আরে 
্ুঙেখািু্ুঙেখরারব েরবষণা ্কুি।

এই রবকোনিওরক এমি িথযে করয়রছ যা 
আ্িার্ োনলয়াি এবং দুিকেীনিেকেসেি 
নি্াদাকরদক এড়ারি সাহাযযে ্করব, রসইসারথ 
রবআইনি মূলযে বৃনদেি সিা্েি ্করি সাহাযযে 
্করব। আ্নি যনদ োনলয়ানিক নি্াক হরয় 
থার্ি বা রবআইনি  মূলযে বৃনদেি  রদখরি ্াি 
, িাহরল সেথািীয় আইি ক্েষা্াকী  সংসেথাক 
সারথ রযাোরযাে ্কুি এবং আমাক অনিরস 
এ্নট ্কেনিরবদি দানখল ্কুি।

আিেিনক্রারব,

রিডারকল ইমারেকেনিেস মযোরিেরমিেট 
এরেনিেস (রিমা) - কাষেটকেীয় েকুনক অবসেথা 
সহায়্ সংসেথা

FEMA Helpline: (800) 621-3362 
TTY: (800) 462-7585

AskIA@fema.dhs.gov
FEMA.gov

P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

দুরযকোে সহায়িা

disasterassistance.gov

েরিকেরকক অনিস অি সেটমকে নক্রানক 
(GOSR)

Helpline: (844) 969-7474

info@stormrecovery.ny.gov
stormrecovery.ny.gov

64 Beaver Street
PO BOX 230
New York, NY 10004

্কো্ৃনি্ 
দুরযকোরেক ্রক
্কো্ৃনি্ দুরযকোরেক ্রক 
োনলয়ানি ন্ ্রক এড়ারবি



$

সমে্িেনি ্নকষে্াক এবং রমকামি

রবআইনি মূলযে বৃনদেি
যাকা অিযোবিযে্ীয় ররােযে্ণযে এবং ্নকরষবা নবন্কে 
্রক — রযমি খাদযে, েল, েযোস, রেিারকটক, বযোটানক 
এবং িেলযোিলাইট এবং ্নকবহরণক মরিা ্নকরষবা — 
বাোরকক েকুনক অবসেথায়  নিউইয়্কে কারেযেক আইি 
িারদক অনিনক্েি দাম রিওয়া রথর্ নবকি ্রক ।

্খিই ্েকথমর ্ােরক ্ুকো ্য়সা দরবরি িা 
্য়সা দরবাক এ্টন সময়সূচী িৈকী  ্কুি এবং 
এটন মরির চলুি। আ্িাক সিেিুষেটনক েিেয 
সমে্ূকেণ ্েক্লে্টন সমে্ূকেণ িা হওয়া ্কেযিেি 
এবং সমসেি ্েকয়োেিীয় ্কনদকেিি  এবং 
বসবাসরক িংসা্িেক িন্ িা হওয়া ্কেযিেি 
িরষরক অকেথ্েকদাি আট্র কাখুি।

িন্াদাকরক বৈি বীমা আছর ্নিা দরখর িনি
যদন ্োিো ্কেমী আহি হয়, বা আ্িাক 
সমে্িেিনক ্েষিন হয়, িাহলর আ্িাক 
িন্াদাকরক ্েকয়োেিীয় বীমা িা থা্লর আ্িন 
দায়ী হির ্াকরি ।

আ্নি যনদ নবিবোস ্রকি রয আ্নি রবআইনি  মূলযে বৃনদেিক নি্াক, িাহরল ররা্েিা 
োনলয়ানি-্কেনিরকাি্ সংসেথা (্িনসউমাক িকেডস বুযেরকা) রি অনররযাে ্কুি ।
(800) 771-7755         ag.ny.gov/price-gouging-complaint

িন্াদাক অিেয ্োথায় ্াে ্করছর িাক িংসা্িেক 
চাি ও লাইসরিেস দরখর িনি
িন্াদাকদরক ্াছা্াছন ্োথায় ্াে ্করছর িাক 
বেযা্াকর েনেেঞাসা ্কুি । যাকা িাদরক িনয়োে 
্করছর িাদরক সাথর ্থা বলুি । আ্িন যদন ্াকরি 
িাক ্ােরক িমুিা দরখুি।  িন্াদাক আ্িাক সেথািীয় 
সক্াক চায় এমি  সব লাইসরিেস আছর ্নিা দরখর 
িনি ।

লনখনি হনসরব খুব েুকুিেব্ূকেণ : ্ােরক মূলেযরক 
বেযা্াকর লনখনি িথন চাি
্ােরক েিেয সমসেি মূলেযরক হনসাব লনখনিরাবর চাি 
এবং বেযবহাক ্কা মালরক এ্টন বনবকণ অিেিকেরু্েি 
্কুি। বলুি যর লরখা িরই এমি ্োিো ্ােরক েিেয 
আ্িন ্য়সা দরবরি িা  । যাচাই ্কুি যর বেযবহৃি 
মাল ও হনসরবর বকেণনি মাল এ্ই। হনসরবর ্নছু  
্কনবকেিি হলর সরটনও লনখনিরাবর চাি ।

সক্াকন অিুমোদিেুলন রালো ্কর দরখর িনি 
্েকয়োেিীয় অিুমিন ছাড়া িন্াদাক্র ্াে 
্কির দরবরি িা। অিুমোদি ্রির বেযকেথ 
হওয়া আ্িাক ্েক্লে্্র বনলমেবনি ্কির 
্াকর, বা আ্িা্র এ্টন িরষ হওয়া বাড়নিরও  
বসবাস  ্কির বািা দনির ্াকর।

সবসময় িন্াদাকরক িন্ািা যাচাই ্কুি
যদন আ্িাক িন্াদাকরক সেথায়ী ্োিো 
িন্ািা িা থা্র , িাহলর েেযাকািেটন ্াকেয্ক 
্কা আ্িাক ্্েষর ্িনি হির ্াকর।


