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েীতকালীর্ আি াওয়ার মাসগুবলম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের স ায়তা করার জর্ে িাবিঘর 

উষ্ণ রাখার জর্ে ত্রাণ ব সাম্বি 373 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর শ্ঘাষণা কম্বরম্বের্  

   

শ্ াম এর্ার্জন অোবসস্ট্োন্স শ্প্রাগ্রাম্বমর জর্ে আম্বিের্ করার সুম্ব াগ 1 অম্বটাির শ্িম্বক 

খুলম্বি  

  

1.6 বমবলয়র্ এরও শ্িবে িাবির মাবলক ও ভািাম্বে 2020-21 সাম্বল ব টেিং এইড 

শ্েম্বয়ম্বের্  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে বাথি র উষ্ণ রাখার জর্য ত্রাণ থ সাকব থর্ম্ন 

হিকক্ মধ্যম আকের থর্উ ইেক্নবাসীকের োকের আসন্ন শীতক্ালীর্ মাসগুথলকত বাথি উষ্ণ 

রাখকত স ােতার প্রকোজর্ তাকের জর্য 373 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলার স ােতা প্রোর্ ক্রা  কব। 

হ াম এর্ার্জন অ্যাথসস্ট্যান্স হপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance Program) ো HEAP র্াকমও 

পথরথচত, এর আকবের্ খুলকব 1 অ্কটাবর শুক্রবার হিকক্, ো হস্ট্কের অ্থিস অ্ি হেকপারাথর 

অ্যান্ড থডজযাথবথলটে অ্যাথসকস্ট্ন্স (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 

এর তত্ত্বাবধ্াকর্ পথরচাথলত  ে এবং শীতক্ালীর্ মাসগুথলকত বাথির মাথলক্ এবং ভািাটেোকের 

তাকের থ টেং এর খরকচ স ােতা ক্রার জর্য হিডাকরল ত থবল প্রোর্ ক্কর।  

   

"অ্কর্ক্ থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য, শীতল আব াওো হমৌসুকম বাথি গরম রাখার খরচ এক্টে প্রধ্ার্ 

খরচ ো তাকের পাথরবাথরক্ বাকজকের উপর চাপ হিকল," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। শীতক্াল 

 থর্কে আসার সমে হ াম এর্ার্জন অ্যাথসস্ট্যান্স হপ্রাগ্রাম এই ধ্রকণর বযর্ি এবং পথরবারগুথলর 

জর্য এক্টে স্বাগত ত্রাণ, ো থর্র্িত ক্কর হে সামকর্র থ মশীতল মাসগুথলকত তারা তাকের বাথি 

উষ্ণ রাখকত পারকব।"  

   

হোগয বাথির মাথলক্ ও ভািাকেগণ আে, পথরবাকরর আক্ার ও থক্ভাকব তাকের বাথি গরম ক্কর 

তার উপর থর্ভনর ক্কর থ টেং স ােতা বাবে 751 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত সা ােয হপকত পাকরর্। 

চারজকর্র এক্টে পথরবার োকের সকব নাচ্চ মাথসক্ আে 5,249 মাথক্নর্ ডলার অ্িবা হমাে বাথষ নক্ 

আে 62,983 মাথক্নর্ ডলার - তারাও সুথবধ্া পাওোর জর্য হোগযতা অ্জনর্ ক্রকত পাকর, ো গত 

বেকরর সীমা হিকক্ সামার্য বরৃ্ি হপকেকে।  

   

স ােতার জর্য আকবের্ বযর্িগতভাকব বা হেথলকিাকর্র মাধ্যকম স্থার্ীে সমাজকসবা থবভাকগ 

গ ৃীত  কে এবং আকগ আসকল আকগ পাকবর্ এই থভথিকত ত থবল প্রোর্ ক্রা  কব। ক্াউথির 



থভথিকত স্থার্ীে অ্থিকসর এখাকর্এক্টে তাথলক্া পাওো োকব। থর্উ ইেক্ন থসটের বাইকরর 

বাথসন্দারা থর্েথমত থ টেং স ােতা সুথবধ্ার জর্য অ্র্লাইকর্ আকবের্ ক্রকত পাকরর্। থর্উ ইেক্ন 

থসটের বাথসন্দারা এখাকর্ এক্টে আকবের্ ডাউর্কলাড ক্রকত পাকরর্ এবং হপ্রাগ্রাকমর তিয হপকত 

পাকরর্।  

   

গত বসকন্ত, হস্ট্কের আইর্সভা এক্টে স্থথগতাকেশ জাথর ক্কর ো ইউটেথলটে হক্াপাথর্গুকলাকক্ 

হসইসব আবাথসক্ পথরবাকরর ইউটেথলটে সংকোগ থবর্েন্ন ক্রকত বাধ্া হেে োরা হক্াথভড-19 

ম ামাথরর ক্ারকণ তাকের থবকলর সাকি সংগ্রাম ক্রকে। এর পথরবকতন ইউটেথলটে 

হক্াপাথর্গুথলকক্ অ্বশযই এই বযর্িকের হেকক্াকর্া অ্তীত-বকক্ো বযাকলকন্সর উপর এক্টে 

স্থথগত হপকমি চুর্ি প্রস্তাব ক্রকত  কব।  

   

আইর্টে এই স্থথগতাকেশ থর্উ ইেকক্নর জরুথর অ্বস্থা হ াষণা ো জকুর্ হশষ  কেকে, তার পর 

হিকক্ 180 থেকর্র জর্য বথধ্ নত ক্কর। এর মাকর্  ল, ইউটেথলটে হক্াপাথর্গুথল থডকসম্বকরর হশষ 

থেক্ হিকক্ শুরু ক্কর থবল অ্র্াোকে আবাথসক্ সংকোগ থবর্েন্ন ক্রা শুরু ক্রকত পাকর, োর 

িকল এই বেকরর HEAP স ােতা আরও হবথশ সমকোপকোগী।  

  

এই সমেসীমার পূকব ন, গভর্ নর হ াচুল থ টেং ইউটেথলটে বকক্ো প্রোর্ ক্রার জর্য থর্ম্ন আকের 

পথরবারগুথলকক্ স ােতা ক্রকত হিডাকরল ত থবকল 150 থমথলের্ মাথক্নর্ ডলার উপলভয 

ক্করর্, েথে তারা থর্উ ইেকক্নর জরুথর ভািা স ােতা হপ্রাগ্রাকমর (New York's Emergency 

Rental Assistance Program) অ্ধ্ীকর্ উি হসবার জর্য হোগয র্া  র্। এক্ক্ালীর্ হপকমি 

প্রথতটে পথরবাকরর জর্য 10,000 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত সক্ল থ টেং ইউটেথলটে বকক্ো ক্ভার 

ক্রকব, এবং স ােতার জর্য আকবের্ বযর্িগতভাকব বা হেথলকিাকর্র মাধ্যকম স্থার্ীে 

সমাজকসবা থবভাকগ গ ৃীত  কব।  

   

"অ্কর্ক্ হবথশ থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য আসন্ন শীতক্ালীর্ মাসগুথল এক্টে উকেখকোগয 

অ্ি ননর্থতক্ হবাঝা থর্কে আসকব হেক তু বাথিউষ্ণ রাখার খরচ হবথশ," OTDA এর 

এর্িবকউটেভ শ্ডেুটে কবমের্ার িারিারা গুইর্ িম্বলর্। হ াম এর্ার্জন অ্যাথসস্ট্যান্স 

হপ্রাগ্রাম বাথির মাথলক্ এবং ভািাটেোকের উপর হিকক্ হসই হবাঝা থক্েুো ক্থমকে আর্কত 

পাকর, এবং তাপমাত্রা ক্কম োওোর সমকে টেকক্ িাক্ার সুকোগ থেকত পাকর।"  

  

গত বের, HEAP হস্ট্কের প্রথতটে অ্ংকশ থর্উ ইেক্নবাসীকের গুরুত্বপূণ ন স ােতা প্রোর্ ক্করকে: 

ক্াউথি অ্র্ুোেী 2020-21 সাকলর HEAP সুথবধ্া প্রাপ্ত পথরবারগুথলর তাথলক্া হেখুর্।  

  

থর্উ ইেক্নবাসী োরা এই হমৌসুকম HEAP সা ােয পাকের্ এবং তাকের ইউটেথলটে থবল থেকত 

থপথেকে োকের্, বা োকের থ টেং জ্বালার্ীর সংক্ে রকেকে, তারাও এক্ক্ালীর্ জরুথর HEAP 

সুথবধ্া পাওোর হোগযতা অ্জনর্ ক্রকত পাকরর্। আগামী 3 জার্ুোথর, ব ৃস্পথতবার হিকক্ জরুথর 

সুথবধ্ার জর্য আকবের্ গ্র ণ শুরু  কব।  

   

জরুথর স ােতার প্রকোজর্ আকে এমর্ হে হক্উ তাকের স্থার্ীে সমাজকসবা থবভাকগর সাকি 

হোগাকোগ ক্রকবর্। এই হিডাকরল অ্ি নােকর্র হপ্রাগ্রাকমর জর্য হোগযতা অ্জনর্ ক্রকত, 

https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://access.nyc.gov/programs/home-energy-assistance-program-heap/
https://www3.dps.ny.gov/W/AskPSC.nsf/All/D3BB77AFE92D6FFF852585EE0051A13E?OpenDocument
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HEAP_20-21_County_Breakdown.pdf


আকবের্ক্ারীকের অ্বশযই HEAP এর হোগযতার মার্েণ্ড এবং আে থর্কেনথশক্া পরূণ ক্রকত 

 কব,ো পথরবাকরর আক্ার অ্র্ুসাকর পথরবথতনত  ে।   

   

স ােতা এখর্ হোগয গ ৃমাথলক্কের স ােতা ক্রকত উপলভয েথে তাকের প্রািথমক্ তাপীক্রণ 

সরঞ্জাম অ্থর্রাপে  ে বা র্া চকল এবং তাকের িারকর্স বা বেলার হমরামকতর বা প্রথতস্থাপকর্র 

প্রকোজর্  ে। HEAP থ টেং ইকু্ইপকমি থরকপোর অ্যান্ড থরকেসকমি হপ্রাগ্রাম (HEAP Heating 

Equipment Repair and Replacement) এর মাধ্যকম প্রাপ্ত স ােতার পথরমাণ অ্পথর াে ন থ টেং 

সরঞ্জাম হমরামত বা প্রথতস্থাপর্ ক্রার প্রকৃ্ত খরকচর থভথিকত হেো  ে - হমরামকতর জর্য 

3,000 মাথক্নর্ ডলার এবং প্রথতস্থাপকর্র জর্য 6,500 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত।  

   

হোগয গ ৃমাথলক্রা তাকের বাথির প্রািথমক্ তাপীক্রণ উৎস সকব নাচ্চ েক্ষতাে রাখার জর্য এখর্ 

এক্টে HEAP থ টেং সরঞ্জাম পথরষ্কার এবং টেউর্ সুথবধ্ার (HEAP Heating Equipment Clean 

and Tune) জর্য আকবের্ ক্রকত পারকবর্। এই সুথবধ্ার আকবের্ক্ারীকের আরও তকিযর জর্য 

তাকের স্থার্ীে সমাজকসবা থবভাকগর সাকি হোগাকোগ ক্রকত  কব।  

   

###  
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