
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 11/29/2021 গবন নয কোবথ হাকর 

 

 

বনম্ন-আম্বেয বনউ ইেকনফাীম্বদয জনে াবনয ইউটিবরটি ােতা প্রদাম্বনয উম্বেম্বে 

গবন নয হাকম্বরয প্রাে 70 বভবরেন ডরায ফযাম্বেয হঘালণা 

 

ুম্বে াবন ও ফজনোবনয অতীত ফম্বকো বফর বযম্বাধ কযম্বত বভবভ খাওো 

বযফাযগুম্বরাম্বক াামে কযায জনে 1 বডম্বেয হথম্বক 69 বভবরেন ডরাম্বযযও হফব 

রবে থাকম্বফ 

 

ইউটিবরটি ফন্ধ কম্বয হদোয স্থবগতাম্বদম্বয হভোদ হল ম্বে হগম্বর ংম্বমাগ বফচ্ছিন্ন 

ওোয ঝুুঁ বকয মু্মখীন ম্বফন এভন ফেচ্ছি ও বযফাযগুম্বরায জনে হপডাম্বযর তবফর 

হথম্বক ােতা প্রদান কযা ম্বফ 

 

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজ হঘালণা ক্রযরেন হম থনম্ন-আরেয থনউ ইেক্নফাীরদয ুরে াথন ও 

ফজনযাথনয অতীত ফরক্ো থফর থযরাধ ক্যরত াাময ক্যায জনয 1 থিরম্বয হথরক্ 69.8 

থভথরেন িরারযয হপিারযর তথফর ফযাদ্দ হদো রফ। হেরেয াভথেক্ ও অক্ষভতা ংক্রান্ত 

ােতা থফলেক্ দপ্তয (Office of Temporary and Disability Assistance) ক্তৃনক্ ফযাদ্দকৃ্ত এই 

থনম্ন-আরেয থযফারযয জনয াথন ােতা ক্ভ নূথি (Low-Income Household Water 

Assistance Program) উমুক্ত ফযক্তক্তরদয ও থযফাযগুররারক্ যফতী ভার ংরমাগ ফন্ধ ক্রয 

হদোয স্থথগতারদরয হভোদ হল রে মাওোয রয থযরলফা থফথিত ওো এারত াাময 

ক্যরত ুরে াথনয ফরক্ো থফর থযরারধয জনয রফ নাচ্চ 2,500 িরায এফং ফজনযাথনয 

ফরক্ো থফর থযরারধয জনয রফ নাচ্চ 2,500 িরায ম নন্ত প্রদান ক্যরফ। 

 

"ভাভাযীয থফধ্বংী প্রবাফ ক্াটেরে উরে থনউ ইেক্নফাীরদয স্বাবাথফক্ জীফরন থপরয আায এই 

ভরে, ক্ষ্টক্য থযথস্থথতয ম্মুখীন ওো থযফাযগুররায াথন ও ফজনয থনষ্কান হফায ভরতা 

অথত গুরুত্বূণ ন ইউটেথরটে গ্রণ ক্যায জনয তারদয াভথ নয থাক্রফ থক্না এই ংক্াে থাক্া 

উথিত রফ না," ফম্বরম্বেন গবন নয হাকর। "ভাভাযীয ভেজরু, প্রাে হক্ষরেই ইউটেথরটেয 

ফযে ফরনয াভথ নয অরনক্ থযফারযয আথথ নক্ থস্থথতীরতায রথ প্রথতফন্ধক্তাভূরক্ ফা াঁধা রে 

দা াঁথরেরে। থনউ ইেক্নফাীরদয মারত থনতযথদরনয খাফারযয িাথদা হভোরনায ংগ্রারভয ারথ 

ারথ এফ হভৌথরক্ িাথদা াথযরে হপরা থনরে দুক্তিন্তাে থাক্রত না ে এই ােতা তা থনক্তিত 

ক্যরফ।" 

 

থনম্ন-আরেয থযফারযয জনয াথন ােতা ক্ভ নূথি থনম্ন-আরেয থযফাযগুররারক্ োরগ নে ক্যরে 

- থফরল ক্রয মাযা তারদয আরেয এক্টে ফ অং ুরে াথন ও ফজনযাথনয থযরলফাগুররায 



জনয ফযে ক্যরেন। এই ক্ভ নূথি হেেফযাী প্রাে 105,000 থযফাযরক্ হফা প্রদান ক্যরফ ফরর 

প্রতযাা ক্যা রে। তথফর প্রদারনয হক্ষরে হফ থযফাযরক্ োরগ নে ক্যা রফ, হমফ থযফারয 

থযরলফায থফর ক্ভরক্ষ 20 থদন ধরয ফরক্ো যরেরে এফং এটে যাথয ইউটেথরটেয ক্ারে 

থযরাধ ক্যা রফ। 

 

গৃ জ্বারাথন ােতা ক্ভ নূথিয (Home Energy Assistance Program) ভরতাই উমুক্ততা থনবনয 

ক্যরফ আে, থযফারযয আক্ায, ও ফরক্ো অরথ নয থযভারণয উয। উদাযণস্বরূ, িায জরনয 

এক্টে থযফায ােতা াওোয উমুক্ত রত রর তারদয ভাথক্ আে 5,249 িরায ফা তায ক্ভ 

রত রফ। 

 

OTDA-এয এচ্ছিবকউটিব হডুটি কবভনায ফাযফাযা গুইন ফম্বরন, "াথন ও ফজনয থনষ্কান 

থযরলফায খযি এভন আরযক্টে ফযে মা ইরতাভরধয থভথভ হখরত থাক্া থযফাযগুররায উয 

আরযা হফাঝা িাথরে থদরত ারয। আভযা ফাই মখন এই জনস্বাস্থয ংক্রেয পরস্বরূ অরনক্ 

হফথ ংখযক্ হরাক্জরনয ম্মুখীন ওো হনথতফািক্ আথথ নক্ প্রবাফ ক্াটেরে উরে াভরন এথগরে 

মাওোয হিষ্টা ক্যথে, হভরে এই ভোনুগ অনুদান থনম্ন-আরেয থযফায ও ফযক্তক্তরদযরক্ এই 

ঋণ থযরাধ ক্যরত াাময ক্যরফ।" 

  

বযম্বপ্রম্বজম্বেটিব ইম্ববি ক্লাকন ফম্বরন, "াথনয ংরমাগ ফন্ধ ক্রয হদোয উয স্থথগতারদরয 

হভোদ হল রে আাে, অতীরতয ফরক্ো ুরে াথন ও ফজনযাথনয থফর থযরাধ ক্যরত 

থভথভ খাওো থনম্ন-আরেয থনউ ইেক্নফাীরদয জনয এই অথত প্ররোজনীে তথফর ফযাদ্দ 

ক্যারক্ আথভ আন্তথযক্বারফ াধুফাদ জানাই। ুরে াথন ও ফজনযাথনয ফ নজনীন অযারে 

শুধু আক্াঙ্ক্ষা থররফ হথরক্ হগরর রফ না, ফযং এটে আভারদয ক্থভউথনটেগুররায নূযনতভ 

অথধক্ায এফং আভারদয জনয ফাধযতাভূরক্বারফ হৌৌঁরে হদোয ভানদণ্ড রত রফ। এফং এই 

ােতা হক্াথবি-19-এয প্রবাফ , আথথ নক্ দুরবনাগ ক্াটেরে উেরত ক্াজ ক্রয মাওো থনউ 

ইেক্নফাীরদয জনয এক্টে স্থােী াথ নক্য ততথয ক্যরফ। এরদর হরাক্জরনয াথনয অযারে 

াওোয অথধক্ায স্থােীবারফ ুযথক্ষত যাখরত আভারদয হেে এথগরে মারে হদরখ আথভ 

গবীযবারফ গথফ নত। এই অনুদারনয ভাধযরভ আভযা আভারদয হেেফযাী আনুভাথনক্ 105,000টে 

থযফারযয জনয াথনয অযারে ভানথফক্বারফ ংযক্ষণ ক্যথে, এফং এই গুরুত্বূণ ন থফলরে তায 

হনতৃত্ব ও যাভর নয জনয আথভ গবন নয হাক্ররক্ ধনযফাদ জানাই। আথভ ফ নজনীন াথনয 

অযারেরয জনয এই রাইরক্ আরযা াভরন এথগরে হনোয প্রতযাা যাথখ।" 

  

বযম্বপ্রম্বজম্বেটিব র িনম্বকা ফম্বরন, "াথনয ুরবতা থনউ ইেরক্নয ফহু থযফারযয জনয 

এক্টে িযাররঞ্জস্বরূ, মা হক্াথবি-19 এয জনস্বাস্থয ংক্রেয পরস্বরূ শুধ ুআরযা হফথ 

খাযাহয থদরক্ই হগরে। ক্ংরগ্র াম্প্রথতক্ হক্াথবি ংক্রান্ত োরণয যারক্রজ াথনয 

ইউটেথরটেয জনয ােতা অনুদান প্রদান ক্রযরে, এফং প্ররতযক্ আরভথযক্ারনয জনয থনযাদ, 

থনভ নর াথনয অযারে থাক্া থনক্তিত ক্যরত হপিারযর তথফর াওোয জনয আথভ প্ররিষ্টা 

িাথররে মারফা। এফ ফ নাথধক্ প্ররোজনীে াথন থযরলফা গ্রণ ক্যরত থভথভ খাওো 

হরাক্জরনয জনয এই অথত প্ররোজনীে োণ প্রদারন গবন নয হাক্ররয প্ররিষ্টায জনয আথভ তায 

প্রংা ক্থয।" 

  



বযম্বপ্রম্বজম্বেটিব কোথবরন যাই ফম্বরন, "এই হপিারযর অনুদান থভথভ হখরত থাক্া 

থযফাযগুররারক্ অথত গুরুত্বূণ ন োণ প্রদান ক্যরফ, মা তারদযরক্ ুরে াথন ও ফজনযাথনয 

থযরলফা থফথিত ওো এারত াাময ক্যরফ। থনউ ইেক্ন হেেফযাী ফহু থযফায এখরনা 

ভাভাযীয অথ নননথতক্ প্রবাফ ক্াটেরে উোয প্ররিষ্টা িাথররে মাওোয এই ভরে এফ তথফররয 

ফযফস্থা ক্যাে আথভ গবন নযরক্ াধুফাদ জানাই।" 

 

হেি বম্বনিয হযাম্বিন হজ. াযুম্বেড ফম্বরন, "িরভান ভাভাযী ফহু থনউ ইেক্নফাীয 

ংগ্রারভয থফলেটেরক্ াভরন থনরে এররে। এই অথত গুরুত্বূণ ন তথফর হমফ থযফায তারদয 

ইউটেথরটে থফর থযরারধয হক্ষরে থথেরে ররে তারদযরক্ ভোনুগ ােতা প্রদান ক্যরফ, 

মারত তাযা হরয উোয রথ এথগরে মাওো শুরু ক্যরত ারয। এই তফথিক্ স্বাস্থয ংক্রেয 

অথ নননথতক্ প্রবাফ হভাক্ারফরা অফযাত যাখায এই ভরে গবন নয হাক্ররয হনতৃরত্বয জনয 

আথভ তায প্রংা ক্থয।" 

 

অোম্বেবর দে বরন্ডা বফ. হযাম্বজন্থার ফম্বরন, "হেেফযাী থযফাযগুররা এখরনা বাা 

থযরাধ ক্যরত, ইউটেথরটেয থফর থদরত এফং থনতযথদরনয খাফারযয হমাগান থদরত ংগ্রাভ ক্রয 

িরররে, মা থনউ ইেরক্নয জনয অবাফী হরাক্জনরক্ ােতা প্রদান ক্যা আরযা হফথ জরুথয ক্রয 

তুরররে। মথদও ইউটেথরটে ফন্ধ ক্রয হদোয উয স্থথগতাহদ জাথযয পরর থযফাযগুররা 

অস্থােীবারফ ুযক্ষা রাব ক্রযথের, অতীরতয ফরক্ো থফর থযরা ক্যা এফং স্থথগতারদরয 

হভোদ হরল ইউটেথরটেয ংরমাগ ফন্ধ রে মাওো প্রথতরযাধ ক্যরত আরযা হজাযদায ােতায 

প্ররোজন যরেরে। হপিারযর যক্ারযয তযপ হথরক্ এই অথত প্ররোজনীে তথফর ুরে াথন 

ও ফজনযাথনয ইউটেথরটে থফর থযরারধয হক্ষরে থথেরে থাক্া থনউ ইেক্নফাীরদয জনয এক্টে 

রাইপরাইন রফ এফং তারদযরক্ ট্র্যারক্ থপরয আরত াাময ক্যরফ।" 

 

1 থিরম্বয হথরক্ শুরু ক্রয অনরাইরন ও িাক্রমারগ আরফদন গ্রণ ক্যা রফ। থক্বারফ 

আরফদন ক্যরত রফ হ ম্পথক্নত তথয  আরযা তরথযয জনয, otda.ny.gov/lihwap 

ওরেফাইরে মান। গৃ জ্বারাথন ােতা ক্ভ নূথি, মূ্পযক্ ুটষ্ট ােতা ক্ভ নথূিরত 

(Supplemental Nutrition Assistance Program) তাথরক্াবুক্ত যরেরেন, অস্থােী ােতা 

ারেন অথফা এক্া ফফা ক্যরেন এফং মূ্পযক্ থনযাত্তা আে (Supplemental Security 

Income) ারেন এভন ফযক্তক্তরদয হমাগযতা যরেরে, থক্ন্তু এযযও ােতায জনয আরফদন 

ক্যরত রফ। 

 

OTDA ক্তৃনক্ থযিাথরত জথযর হদখা মাে হম হেরেয থক্েু অঞ্চরর অতীরতয ফরক্ো াথনয 

থফর যরেরে এভন থযফারযয ংখযা 15 তাং ম নন্ত রত ারয, হমখারন গ ফরক্ো থফররয 

থযভাণ 250 িরায। মুক্তযারেয শ্রভ থফবারগয (Department of Labor) থযংখযান অনুমােী, 

জাতীেবারফ, ুহে াথন ও ফজনয থনষ্কারনয থফর ক্তম্মথরতবারফ গর ফেরয 1,200 িরায রে 

থারক্। 

 

ুরে াথন ও ফজনযাথনয ইউটেথরটে ংরমাগ, ইউটেথরটে ংরমাগ ফন্ধ ক্রয হদো ম্পথক্নত 

স্থথগতারদরয অধীরন ুযথক্ষত যরেরে, থিরম্বরযয হল নাগাদ এয হভোদ যরেরে। থনেথিত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Flihwap&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6596b1b6186e46a9217508d9b37a6097%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738162218239921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H%2BtyHNGCkEjdHaSy631Knmfi3Kbj5SFwRFfs%2BOQAdlM%3D&reserved=0


ইউটেথরটে ক্তৃনক্ষগুররাও নতুন ফেরযয েুটেয থদনগুররা ম নন্ত ভুরতথফ থাক্া থযরলফায 

ংরমাগ থফক্তেন্ন ক্যা স্থথগত যাখরত ম্মত রেরে। 
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