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গভর্নর কুওম্বমা দিূনল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর জর্ে েীতবলকরম্বের সহায়তা বহম্বসম্বি 15 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার প্রদার্ করার কথা ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
তাপ এিং আর্দ্নতার কারম্বে িবধনত অসুস্থতায় যারা ভুগম্বের্ তাম্বদর জর্ে এয়ার কবিের্ার উপলব্ধ  

  
ঘপ্রাগ্রামটি পাাঁচ িের ধম্বর 28,000-টিরও ঘিবে বর্ম্ন আম্বয়র পবরিারম্বক পবরম্বষিা বদম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে আসন্ন গ্রীমের  োসগুম োমে শীে  থোকোর জর্য নর্ম্ন 
আম়ের নর্উ ই়েকন বোসীরো েোরো গরম র কোরমণ গুরুের স্বোস্থ্য স সযো়ে ভুগমের্, েোমের সোহোেয 
করোর জর্য 15 ন ন ়ের্  োনকন র্ ড োর উপ ব্ধ । অনিস অব ঘেম্পরোনর এন্ড নডজযোনবন টি 
অযোনসমেন্স (Office of Temporary and Disability Assistance) রোজয অনিস দ্বোরো পনরচোন ে, 
ঘহো  এর্োনজন  অযোনসেযোন্স ঘরোগ্রোম র (Home Energy Assistance Program)  োধ্যম  অথনো়ের্ 
ঘেোগয পনরবোরগুন মক একটি এ়েোর কনন্ডশর্োর সরবরোহ কমর ঘে পনরবোমরর একজর্ সেসয েোর 
একটি নচনকৎসোগে স সযো আমে েো রচণ্ড গরম র কোরমণ বনৃি ঘপমে পোমর।  
  
"আ রো জোনর্ এই গ্রীমে আ রো গর  আবহোও়েোর সম্মুখীর্ হব, এবং ঘকোর্ নর্উ ই়েকন বোসীমক বো 
েোমের নর়েজর্মের ঘের্ েোপ োত্রো বোডোর স ়ে নর্রোপে থোকমবর্ নকর্ো েো নর্ম়ে ঘকোর্ও নচন্তো র্ো 
করমে হ়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুত্বপূণন অথনো়ের্  রসুম র রথ  েোপ রবোমহর আমগ 
আ োমের  মধ্য সব ঘচম়ে েবূন মের স্বোস্থ্য এবং ক যোণ সুরনিে করোর জর্য আ োমের 
অনিকোরবিেোমক রনেিন ে কমর।"  
  
ঘিডোমর গেভোমব অথনো়ের্ করো ঘরোগ্রোম র জর্য ঘেোগযেো অজন র্ করোর উমেমশয, আমবের্কোরীমের 
অবশযই নবেয োর্ ঘেোগযেোর  োর্েণ্ড এবং আম়ের নর্মেন নশকো পরূণ করমে হমব - েো পনরবোমরর 
আ়েের্ অর্ুসোমর পনরবনেন ে হ়ে - এবং পনরবোমরর অন্তে একজর্ সেসয আমের্ েোর একটি 
নচনকৎসোগে স সযো আমে েো রচণ্ড গরম র কোরমণ ঘবমড ওমে। উেোহরণস্বরূপ, চোর জমর্র একটি 
পনরবোর বেমর 60,226  োনকন র্ ড োর বো  োমস 5,019  োনকন র্ ড োর পেনন্ত উপোজন র্ করমে পোমর, 
এবং েোও সহো়েেোর জর্য ঘেোগযেো অজন র্ করমে পোমর।  
  
সরকোরী ভেুন নকরোপ্ত আবোসমর্ অবনস্থ্ে পনরবোরগুন  েোমের ভোডো়ে েোপ অন্তভুন ক্ত থোমক েোরো একটি 
শীে ীকরণ সনুবধ্োর জর্য ঘেোগয থোকমব, েমব এই শমেন  ঘে ঘসখোমর্ বসবোসকোরী কোমরো একটি 
নচনকৎসোগে স সযো আমে েো রচণ্ড েোমপর িম  বনৃি ঘপমে পোমর। এর িম , শীেন করমণর 



 

 

সহো়েেোর জর্য এই বেমরর েহনব  15 ন ন ়ের্  োনকন র্ ড োর ধ্োেন করো হম়েনে  ঘেোগযেোর এই 
সম্প্রসোরমণর িম  আমবের্কোরীমের সম্ভোবয বৃনির জর্য।  
  
শীেন করণং সহো়েেোর জর্য আমবের্গুন  ঘসো বোর, 3 ঘ  ঘথমক শুরু কমর 30 আগে পেনন্ত 
অথবো অথনো়ের্ ঘশষ হম়ে েোও়েো পেনন্ত গ্রহণ করো হমব সো োনজক পনরমষবোর স্থ্োর্ী়ে নবভোগগুন মে। 
আমগ আসম  আমগ পোমবর্ নভনিমে সহো়েেো রেোর্ করো হ়ে।  
  
নর্উ ই়েকন  নসটির বোইমরর বোনসন্দোরো সোধ্োরণ েোপ সংক্রোন্ত সহো়েেো সুনবধ্োর জর্য অর্ োইমর্ 
আমবের্ করমে পোমরর্ myBenefits.ny.gov এ। নর্উ ই়েকন  নসটির বোনসন্দোরো access.nyc.gov 
ঘথমক একটি আমবের্ ডোউর্ম োড করমে পোমরর্ এবং ঘরোগ্রোম র েথয ঘপমে পোমরর্।  
শীেন করণ সহো়েেো ঘরোগ্রো  (cooling assistance program) গে বের সোরো রোমজয রো়ে 6,800 
সুনবধ্ো রেোর্ কমরনে । গে পোাঁচ বেমর নর্উ ই়েকন  জমুড 28,000-টিরও ঘবনশ পনরবোর 
শীেন করণ সহো়েেোর দ্বোরো উপকৃে হম়েমে।  
  
"েখর্ বহু নর্উ ই়েকন বোসী আসন্ন গ্রীমের অমপিো়ে রম়েমে, অর্যরো রচন্ড েোপ রবোহ সম্পমকন  সেকন  
েো রো়েশই এই  রশুম র সোমথ সম্পনকন ে করো হ়ে এবং েো েো বনধ্নে  স্বোমস্থ্যর ঝুাঁ নক নর্ম়ে আসমে 
পোমর, েো নবমবচর্ো কমর," অবিস অি ঘেম্পরাবর এি বডজোবিবলটি অোবসম্বেন্স কবমের্ার 
মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "এই েহনব  ঘেোগয নর্ম্ন আম়ের বযনক্ত এবং পনরবোরগুন মক েোমের বোনড শীে  
করমে এবং গ্রীমের েোপ েোমের নর়েজমর্র নচনকৎসোগে স সযোমক আরও বোনডম়ে েু মব এ র্ 
সম্ভোবর্ো এডোমে সহো়েেো কমর।"  
  
শীেন করণ সহো়েেো েোডোও, সংস্থ্োটি 31 আগে পেনন্ত বো বরোে েহনব  ঘশষ র্ো হও়েো পেনন্ত 
সোধ্োরণ এবং জরুরী HEAP এর জর্য আমবের্ করোর স ়েসী োও বোডোমে। একটি েৃেী়ে জরুরী 
সুনবধ্ো ঘেোগয পনরবোরগুন র জর্য উপ ব্ধ েোরো একটি সংকে বো রোণ সংশ়েকোরী েোপ বো েোপ 
সম্পনকন ে শনক্ত সংক্রোন্ত জরুরী অবস্থ্োর সম্মুখীর্।  
ঘেমে HEAP এর চোনহেো অমর্ক ঘবনশ। এই ঘ ৌসুম  এখর্ও পেনন্ত, রো়ে 1.4 ন ন ়ের্ সোধ্োরণ 
সুনবধ্ো নর্ম্ন ঘথমক  োঝোনর আম়ের পনরবোরগুন  ঘপম়েমে, এবং রো়ে 64,000 জরুরী সুনবধ্োও এই 
পনরবোরগুন মক রেোর্ করো হম়েমে।  
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