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হারিকেন হহনরি (Hurricane Henri) এি প্ররি প্ররিরিয়াস্বরূপ, NYC স্বাস্থ্য এবং মানরিে স্বাস্থ্যরবরি রবভাগ (NYC Department of Health and Mental 
Hygiene) New York City-ি হাইরিি অরিবািী জনকগাষ্ঠীি জনয িহায়িাি উকেকযয রনম্নরিরিি িংস্থ্ানিমহূ এেরিি েকিকে৷ দয়া েকি িময় এবং অরিরিক্ত 
িকযযি জনয অযবা এেটি রনরদিষ্ট িময় রনিিারিি েিাি জনয িিািরি প্ররিষ্ঠানগুরিি িকে হ াগাক াগ েিকি রিিা েিকবন না৷ 
 
এই িারিোটি না স্বিন্ত্র না িামগ্রীে৷ NYC স্বাস্থ্য রবভাগ এই িযয প্রদান েিকে রনউ ইয়েি বািীকদি পরিকেবাগুরি এবং িািািণ িযয ি ুঁকজ হপকি িহায়িা 
েিাি উকেকযয রেন্তু এই প্রোি যনাক্ত েিা প্ররিষ্ঠানগুরিি িািা প্রদত্ত পরিকেবাগুরিি মান অযবা রনভ ি িিাি রবেকয় হোনও উপস্থ্াপনা অযবা প্ররিশ্রুরি প্রদান 
েকি না৷ 

প্রতিষ্ঠাগনর নাম পতরগেবা ঠিকানা ফ ান ভাো ত  এবং 
ফপগমগের 
তবকল্প(গুলি) 

পতরগেবাসমূগহর তববরণ 

তজপ ফকাড: 11210             

Global Trauma Research আকবগগি/মানসিক 
স্বাস্থ্য িহায়তা 

2329 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

800-461-9350, 
 ext. 0 

ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবমা,স্ব-প্রদেয় বযরক্তরভরত্তে পিামযি; 
বসহরাগত ক্ররাগীর 
মানসিক স্বাস্থ্য 
কার্যেম 

JCCA Family Support আকবগগি/মানসিক 
স্বাস্থ্য িহায়তা 

858 E. 29th St., 
Brooklyn, NY 
11210 

917-808-4800 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, ক্রেঞ্চ, 
রাসশয়ান 

রবনামকূিযি,সবমা, 
স্ব-প্রদেয়, 
স্লাইস িং সি 

িন্তানপািন িংিান্ত িহায়িাি 
ো িিম; িম্পকয  অথবা 
পসরবার িিংোন্ত পরামশয, রু্ব 
পরামশয  

Millennium Development - 
Philip Howard NORC 

িামারজে পরিকেবা 1655 Flatbush 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

718-258-6000 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি অক্ষমিা িংিান্ত আকবদকনি 
িহায়িা; স্বাস্থ্য পরীক্ষা; রক্তচাপ 
পরীক্ষা 

JBFCS - Southern Brooklyn 
Family Services 

আকবগগি/মানসিক 
স্বাস্থ্য িহায়তা 

2233 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

718-258-1714 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ এবিং 
অনযানয 

রবনামকূিযি বরহিাগি হিাগীি মানরিে 
স্বাস্থ্য ো িিম; িন্তানপালন 
িিংোন্ত িহায়তার কার্যেম; 
ক্রকি মযাদনজদমন্ট 

Catholic Charities of 
Brooklyn এবিং Queens - 
Flatbush Addiction 
Treatment Center 

িামারজে 
পরিকেবািমহূ; স্বাস্থ্য 
সবমা  

1623 Flatbush 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

718-951-9009 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি স্বাস্থ্য রবমা আকবদকনি িহায়িা; 
ক্রপশা িিংোন্ত পিামযি, 
বসৃিমলূক ক্রগাষ্ঠীসিসিক ক্রথরাসপ, 
ক্রকি মযাদনজদমন্ট 

Bengali 
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Social Security 
Administration - Brooklyn - 
Nostrand Avenue 

িামারজে ি িক্ষা 2250 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

866-563-9461  ইিংদরসজ, 
স্প্যাসনশ এবিং 
অনযানয 

রবনামকূিযি িামারজে ি িক্ষা আকবদন 
িহায়িা, িামাসজক িুরক্ষা 
(SSI এবিং SSDI) আদবেন 
িহায়তা 

Bestcare, Inc. - Brooklyn গৃকহ পরিচ িা 1781 Flatbush 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

516-731-3770 ইংকিরজ রবনামকূিযি, 
সবমা, স্ব-প্রদেয়, 
স্লাইস িং সি 

24-ঘন্টা, বাস়িদত বযসক্তগত 
পসরচর্যা  

Healthfirst - Flatbush 
Community Office 

স্বাস্থ্য রবমা িহায়িা 2166 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

866-463-6743 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি, 
সবমা 

অরভবািী, শরণাথী এবিং 
আশ্রয়প্রাথী, কমযহীনদের জনয 
স্বাস্থ্য পসরদেবািমহূ 

Kumon - Brooklyn - 
Nostrand Avenue 

রযক্ষা/টিউটসরিং  2481 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

718-490-5781 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

স্ব-প্রদেয়   

GrowNYC - Flatbush 
Junction Farmstand 

িাদয ভান্ডাি: তাজা 
িল এবিং িবসজ  

2151 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

212-788-7897 ইংকিরজ স্ব-প্রদেয় িাদয িংগ্রহ *শসনবারগুসল  
িোি 9টা-েপুুর 2টা 

ফ্যারমরি হহড স্টার্ি  (Family 
Head Start) 

রযক্ষা 3017 
Glenwood Rd., 
Brooklyn, NY 
11210 

718-859-7720 ইংকিরজ রবনামকূিযি প্রাযরমে রযক্ষা গ্রহণ ো িিম; 
প্রাথসমক সশক্ষাথী কার্যেম; 
প্রাকসবেযালয়; হহড স্টার্ি  

তজপ ফকাড 11226             

CAMBA - Legal Services for 
the Working Poor - 
Flatbush 

অরভবািন/আইসন 
িহায়তা 

20 Snyder 
Ave., Brooklyn, 
NY 11226 

718-557-1379 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি অরভবািন িহায়িা এবং আইরন 
পরিকেবািমহূ; উদেে এবিং 
ক্রময়ােপূসতয র পূদবয বন্ধ করার 
প্রসতদরাধ; সবনামদূলযর অথবা 
কম-খরদচর আইসন িহায়তা  

Bridging Access to Care - 
Flatbush 

আকবগগি/মানসিক 
স্বাস্থ্য িহায়তা 

2261 Church 
Ave., Brooklyn, 
NY 11226 

347-505-5126 ইংকিরজ, 
স্প্যারনয, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল, 
রাসশয়ান 

রবনামকূিযি, 
সবমা, স্ব-প্রদেয়, 
স্লাইস িং সি 

বযরক্তরভরত্তে পিামযি; ক্রকি 
মযাদনজদমন্ট; HIV পসরচর্যা, 
ক্ষসত হ্রাি পুনরােমণ প্রসতদরাধ 
কার্যেম; স্বাস্থ্য পসরচর্যা 
পসরদেবািমদূহর িমন্বয় 

Gospel Tabernacle Church 
of Jesus Christ Apostolic 

িাদয ভান্ডাি: খােয 2314 Snyder 
Ave., Brooklyn, 
NY 11226 

718-282-3920 ইংকিরজ রবনামকূিযি িাদয ভান্ডাি *শসনবারগুসল,  
িোি 10টা-েুপুর 1টা 
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The City of Grace িাদয ভান্ডাি: খােয 11 Woods Pl., 

Brooklyn, NY 
11226 

718-693-7074 ইংকিরজ রবনামকূিযি িাদয ভান্ডাি *মেিবাি,  
িোি 11টা-েপুুর 1টা 

Praxis Housing Initiatives - 
Lincoln Hotel 

 বািস্থ্ান 694 Lincoln Pl., 
Brooklyn, NY 
11216 

212-293-8404, 
ext. 434 

ইংকিরজ রবনামকূিযি পরিবিি নোিীন বািস্থ্ান: 
HIV/AIDS, গৃহহীন, উদেখ 
প্রদয়াজনীয়, 18 বছদরর অরিে৷ 
*24 ঘন্টা ক্রখালা 

তজপ ফকাড 11225             

Full Gospel Assembly িাদয ভান্ডাি: খােয 
এবিং ক্রপাশাক 

131 Sullivan Pl., 
Brooklyn, NY 
11225 

718-940-9687 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি িাদয ভান্ডাি: ক্রপাশাক, জদুতা 
এবিং খােয *বধুবারগুসল, েপুুর 
1টা-েপুুর 2টা 

WellLife Network - 
Brooklyn Assertive 
Community Treatment 
(ACT) Team 

আচিণরভরত্তে স্বাস্থ্য  1669 Bedford 
Ave., Brooklyn, 
NY 11225 

718-439-8972 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

স্ব-প্রদেয়, 
সবমা 

হেি মযাকনজকমন্ট; মানসিক স্বাস্থ্য 
িিংোন্ত িহায়ে হগাষ্ঠী; 
বসহরাগত ক্ররাগীর মােদকর 
ক্রনশার সচসকৎিা; বািস্থ্ান 
অনিুন্ধান িহায়তা 

Sun River Health - Bedford 
Mental Health Clinic 

আচিণরভরত্তে স্বাস্থ্য  1669 Bedford 
Ave., Brooklyn, 
NY 11225 

855-681-8700 
ext. 1 

ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

স্লাইরডং রফ্, 
স্ব-প্রদেয় 

হিাি রনয়ন্ত্রণ হেণী, বসহরাগত 
ক্ররাগীর মানসিক স্বাস্থ্য কার্যেম, 
রু্ব িিংোন্ত পরামশয, 
বযসক্তসিসিক পরামশয    

Heart to Heart Social Adult 
Day Service 

ভাকিা-থাকার 
কার্যকলাপগুসল 

209 Empire 
Blvd., Brooklyn, 
NY 11225 

718-305-6200 ইংকিরজ স্ব-প্রদেয়, 
সবমা 

রবোযগি এবং যািীরিে 
অক্ষমিা  ক্ত বযরক্তকদি পরিকেবা 
প্রদান েকি; ক্রশ্রণীগুসল: সশল্প, 
রন্ধন, কসম্পউটার এবিং 
িামাসজক কার্যকলাপিমহূ 

CUNY Citizenship Now! 
Medgar Evers College 
Immigration Center 

অরভবািন/আইসন 
িহায়তা 

1150 Carroll St., 
Brooklyn, NY 
11225 

  ইংকিরজ রবনামকূিযি অরভবািন িহায়িা এবং আইরন 
পরিকেবািমহূ 

CMC Workforce - 
Construction Career 
Pathways Program 

েমি রন  রক্ত 495 Flatbush 
Ave., Brooklyn, 
NY 11225 

845-332-6113 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল  

স্লাইরডং রফ্, 
স্ব-প্রদেয় 

18 বছর এবিং তার অসধক 
বয়িীদের জনয: কময 
অনিুন্ধানসিসিক িহায়তা; 
কমযসিসিক প্রসশক্ষণ; সনমযাণ 
সশক্ষানসবি প্রসশক্ষণ কার্যেম  

  



হাইতির অতিবাসী জনগ াষ্ঠীর জনয সহায়িামূলক পতরগেবাসমূগহর সংস্থান িাতলকা 
 

9.21  পৃষ্ঠা 4 

তজপ ফকাড 11203             

Life of Hope অরভবািন/আইসন 
িহায়তা 

710 E. 37th 
St., Brooklyn, 
NY 11203 

718-362-3162 ইংকিরজ, ক্রেঞ্চ 
হিয়ি, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি নাগরিেত্ব প্রস্তুরি; প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাথসমক 
সশক্ষা (dult basic education, 
ABE), প্রাপ্তবয়স্ক স্বাক্ষরতা কার্যেম, 
সবেযালয়-পরবতী কার্যেম; ক্রপশা 
িিংোন্ত পরামশয, ক্রকি মযাদনজদমন্ট; 
একটি সিতীয় িাো সহিাদব ইিংদরসজ 
(English as a second language, 
ESL) এর ক্রশ্রণীগুসল 

Original Pentecostal 
Apostolic Church 

িাদয ভান্ডাি: খােয 3901 Ave. D., 
Brooklyn, NY 
11203 

718-703-8867 ইংকিরজ রবনামকূিযি িাদয ভান্ডাি *শসনবারগুসল, িকাল 
9টা-ক্রবলা 11টা 

তজপ ফকাড 11249             
Millennium Development িাদয ভান্ডাি: খােয 114 Taylor St., 

Brooklyn, NY 
11249 

718-388-9242 ইংকিরজ, 
স্প্যাসনশ 

রবনামকূিযি অক্ষমিা রবেয়ে আকবদন িহায়িা; 
বয়স্ক পসরদেবা এবিং কার্যকলাপিমহূ 

অতিতরক্ত সংস্থানসমূহ              

American Red Cross of 
Greater New York 

হারিকেন হহনরি 
িযয (Hurricane 
Henri Information)  

520 W. 49th 
St., New York, 
NY 10019 

877-733-2767 ইংকিরজ, ক্রেঞ্চ 
ক্রেয়ল, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি হেি মযাকনজকমন্ট, আশ্রয় এবিং 
অনযানয েদুর্যাগ-িম্পসকয ত 
পসরদেবািমহূ 

FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) 

হারিকেন হহনরি 
িযয (Hurricane 
Henri Information)  

    ইংকিরজ, ক্রেঞ্চ 
ক্রেয়ল, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি দ ক িাগোিীন িহায়িা ো িিম এবং 
আপৎোিীন প্রস্তুরি, প্রসতসেয়া, এবিং 
পুনরুদ্ধার িম্পদকয  অনসুেত তথযগুসল 
পান, 
fema.gov/assistance/languages 
হি 

রনিাপদ এবং উত্তম হারিকেন হহনরি 
িযয (Hurricane 
Henri Information)  

    ইংকিরজ, ক্রেঞ্চ 
ক্রেয়ল, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

রবনামকূিযি safeandwell.org হি আকমরিোন 
হিড িি িযযভান্ডাকি (American 
Red Cross database)-এর িাহাদর্য 
সপ্রয়জনদের খুুঁজনু৷ 

NYC WELL  আচিণরভরত্তে স্বাস্থ্য      ইংকিরজ, ক্রেঞ্চ 
ক্রেয়ল, 
হাইসতয়ান 
ক্রেয়ল 

  েি েরুন 888-692-9355; 
nyc.gov/nycwell হি চযার্ েরুন; 
অযবা 
nycwell.cityofnewyork.us/en/find-
services হি পরিকেবাগুরি ি ুঁজ ন 

  


