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শ্ভাক্তাম্বের ব ট িং ইউট বলট  স ায়তা প্রোম্বর্র জর্ে গভর্ নর শ্ াচুম্বলর 150 বিবলয়র্ 

ডলার িরাে করার শ্ াষণা  

  

বর্ম্ন-আম্বয়র পবরিার ও বর্উ ইয়ম্বকনর জরুবর ভাড়াট য়া স ায়তা কি নসূবচর 

(Emergency Rental Assistance Program) িাধ্েম্বি িম্বকয়া ইউট বলট  পাওয়ার 

উপযুক্ত র্র্ এির্ িেক্তক্তম্বের জর্ে সম্পূরক স ায়তা  
  

ইউট বলট র শ্পম্বিন্ট পবরম্বোধ্ করার িবধ্ নত সিয় শ্েষ  ম্বয় যাওয়ার পর সিংম্বযাগ 

বিক্তিন্ন  ওয়া এড়াম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সা াযে করম্বত গৃ  জ্বালাবর্ স ায়তা 

কি নসূবচর (Home Energy Assistance Program) িাধ্েম্বি প্রোর্ করা ত বিল   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হক্াথভড-19 ম ামারীর সমরে ইউটিথলটি থিল 

পথরর াধ ক্রার হেরে থপথেরে পরেরের্ এমর্ থর্ম্ন-আরের পথরিারগুরলারক্ সা ােয ক্রার 

জর্য ত থিল এখর্ লভয ররেরে। থর্উ ইেক্ন হেরির অথিস অি হিরপারাথর অযান্ড 

থডরজথিথলটি অযাথসেযান্স (Office of Temporary and Disability Assistance) ক্তত নক্ িরাদ্দ 

ক্রা থর্েথমত িরক্ো সপূরক্ হসসি পথরিারগুরলার লভয ররেরে োরা গত  জ্বালাথর্ স ােতা 

ক্ম নসূথচর (HEAP) জর্য হোগয এিং োরা থ টিং ইউটিথলটি থিল পথরর াধ ক্রার হেরে থপথেরে 

আরের্, থক্ন্তু থর্উ ইেক্ন হেরির প্রদার্ ক্রা জরুথর ভাোটিো স ােতা ক্ম নসূথচর জর্য হোগয 

র্র্ এমর্।  

  

"বিথিক্ স্বাস্থ্য সংক্ি িহু থর্উ ইেক্নিাসীর সংগ্রারমর মার্ুরষর থদরক্ দতটি আক্ষ নণ ক্রররে, 

োরদর মরধয ইউটিথলটি থিল পথরর াধ ক্রার হেরে থপথেরে পো  াজার  াজার পথরিারও 

অন্তভুনক্ত ররেরে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল। "এই গুরুত্বপূণ ন স ােতা এই পথরিারগুরলারক্ 

ম ামারীর সমরে জমা  রে োওো ইউটিথলটি থিলগুরলা পথরর াধ ক্ররত সা ােয ক্ররি এিং 

সামরর্র মাসগুরলারত সংরোগ থিচ্ছিন্ন  ওোর সম্ভাির্া এোরত সা ােয ক্ররি।"  

  

HEAP-এর হোগয পথরিারগুরলার জর্য থর্েথমত িরক্ো সপূররক্র মাধযরম এখর্ হিরক্ শুরু 

ক্রর 2022 সারলর হসরেম্বর পে নন্ত অিিা ত থিরলর িুথররে র্া োওো পে নন্ত এক্ক্ালীর্ 

হপরমরের জর্য 150 থমথলের্ ডলার লভয ররেরে। 2021 সারলর আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ 

অযাক্ট (American Rescue Plan Act) এর মাধযরম প্রাপ্ত এই হিডাররল ত থিল সরি নাচ্চ 10,000 

ডলার পে নন্ত জরম োওো সক্ল থ টিং ইউটিথলটি িরক্ো ক্ভার ক্ররি এিং থডরসম্বররর হ রষ 

ইউটিথলটি থিলগুরলা পথরর ারধর িথধ নত সমে হ ষ  রে আসার এই সমরে পাওো োরি।  

  



2021 সারলর মাচন পে নন্ত আর্ুমাথর্ক্ 83,000 HEAP গ্র ীতা তারদর ইউটিথলটি থিল পথরর ারধর 

হেরে থপথেরে পরেরের্, হেখারর্ এই পথরিারগুরলার আর্ুমাথর্ক্ 1,370 ডলার গে িরক্ো 

হদর্া  রে আরে, ো হেিিযাপী আর্ুমাথর্ক্ 113 থমথলের্ ডলার। জরুথর ভাো স ােতা ক্ম নসূথচ 

হোগয ভাোটিোরদর জর্য িরক্ো স ােতা প্রদার্ ক্ররলও, িাথের মাথলক্রা এিং হেসি 

ভাোটিোর ভাো িরক্ো হর্ই এমর্ তারা এই স ােতা পাওোর হোগয র্র্, থমউথর্থসপযাথলটির 

মাথলক্ার্াধীর্ ইউটিথলটির গ্রা ক্রাও এর অন্তভুনক্ত।  

  

OTDA কবিের্ার িাইক শ্ ইর্ িম্বলর্, "িহু থর্ম্ন-আরের থর্উ ইেক্নিাসী বিথিক্ ম ামারী 

শুরু  ওোর আরগও ইউটিথলটি থিরলর আথি নক্ হিাঝা ি র্ ক্ররত থগরে থ মথ ম খাচ্ছিরলর্। 

এই অথত গুরুত্বপূণ ন স ােতাটি এসি হিাঝা থক্েুিা  ালক্া ক্ররত সা ােয ক্ররি এিং এই 

পথরিারগুরলারক্ ইউটিথলটির সংরোগ থিচ্ছিন্ন  রে োওোর ভোর্ক্ সম্ভাির্া এোরত সা ােয 

ক্ররি।"  

  

আরিদর্ক্ারীরদর অি যই এক্টি থর্েথমত HEAP সুথিধা পাওোর সক্ল  তন পূরণ ক্ররত  রি, 

হেগুরলা আে ও পথরিাররর আক্ার অর্ুোেী থভন্ন  ে, এিং সচ্ছিে ক্ারলক্ রর্ অিিা 

অর্যিাে সংরোগ থিচ্ছিন্ন  রে োওোর অিিা পথররষিার সমাথপ্ত  িার আ ংক্ার সম্মুখীর্ 

অিস্থ্াে িাক্রত  রি। এোোও আরিদর্ক্ারীরা হরক্রডন উথিথখত ইউটিথলটি গ্রা ক্  রত  রি 

অিিা সরাসথর ইউটিথলটির হপরমে ক্ররত  রি।  

  

স ােতার আরিদর্গুরলা হসা যাল সাথভনরসর স্থ্ার্ীে থডপািনরমেগুরলারত সরাসথর অিিা 

হিথলরিারর্র মাধযরম গ্র ণ ক্রা  রি, এিং আরগ আসরল আরগ পারির্ থভথিরত ত থিল প্রদার্ 

ক্রা  রি। ক্াউথে অর্ুোেী স্থ্ার্ীে অথিসগুরলার এক্টি তাথলক্া এখারর্ পাওো োরি। থর্উ 

ইেক্ন থসটির িাইররর িাথসন্দারাও থর্েথমত থ টিং স ােতা সুথিধা পাওোর জর্য অর্লাইরর্ 

আরিদর্ ক্ররত পাররির্। থর্উ ইেক্ন থসটির িাথসন্দারা এখারর্ আরিদর্পে ডাউর্রলাড ক্ররত 

এিং ক্ম নসূথচ সপরক্ন তিয সংগ্র  ক্ররত পাররির্।  

  
###  
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