
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ক্রমির্ নমার্ েক্তির খরচ সম্পম্বকন বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সতকন কম্বরম্বের্ 

এিং ইউটিবলটিগুবলম্বক গ্রা কম্বের সাম্বি কাজ করার বর্ম্বেনে বেম্বয়ম্বের্  

  

ইম্বলকটিক এিং গোস ইউটিবলটিগুবলম্বক উচ্চ েক্তির বিম্বলর সমু্মখীর্ গ্রা কম্বের সাম্বি 

কাজ করার জর্ে বর্ম্বেনে হেওয়া  ম্বয়ম্বে  

  

স্বল্প আম্বয়র গ্রা কম্বের স ায়তা কার্ নক্রম্বমর সাম্বি সংর্ুি করার জর্ে উন্নত রাজেিোপী 

প্রচারণা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে রারজযর ইউটিথলটি থর্য়ন্ত্রক্ এখর্ থর্উ ইয়রক্নর 

সমস্ত প্রধার্ বৈদ্যযথিক্ এৈং গযাস ইউটিথলটিগুথলরক্ থিটি পাটিরয়রে ো থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্র মরধয 

প্রাকৃ্থিক্ গযারসর ক্রমৈধ নমার্ দ্ারমর ক্াররণ ইউটিথলটি থৈরলর জািীয় ৈৃদ্ধির আরলারক্ শদ্ধি 

সরৈরার র দ্ারমর ক্রমাগি ৈৃদ্ধি এৈং ইউটিথলটি থৈরলর উপর িার প্রভাৈ সম্পরক্ন প্রিার এৈং 

থশক্ষার প্ররিষ্টা ৈাডারর্া আৈশযক্ ক্রর। এোডাও, গভর্ নর হ াক্ল এক্টি ৈথধ নি রাজযৈযাপী 

প্রিারাথভোর্ িালয ক্রররের্ োরি স্বল্প আরয়র গ্রা ক্রদ্র জর্য ত্রাণ প্ররিষ্টা ৈাডারর্ার জর্য োরি 

িারা লক্ষ লক্ষ ডলাররর সা ােয পাওয়া হপরি পাররর্।  

  

"িরম ইউটিথলটি থৈরলর ৈৃদ্ধি ো আমরা সৈাই হদ্খথে আমারদ্র পথরৈাররর ৈারজরির উপর 

গুরুির প্রভাৈ হেলরে, এৈং প্রথিদ্ধক্রয়া থ সারৈ আমরা পদ্রক্ষপ থর্দ্ধি," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আথম পাৈথলক্ সাথভনস থডপািনরমন্টরক্ থর্রদ্নশ থদ্রয়থে হে রারজযর সমস্ত প্রধার্ 

বৈদ্যযথিক্ এৈং গযাস ইউটিথলটিগুথল হের্ গ্রা ক্রদ্র সারি ক্াজ ক্রর এৈং থৈরশষ ক্রর, 

আমারদ্র সৈ হিরয় ঝযুঁ থক্পূণ ন ৈাথসন্দারদ্র সারি, অথিথিশীল মূরলযর হিরক্ িারদ্র রক্ষা ক্ররি 

এৈং িারদ্র ক্ারে উপলব্ধ সংিার্গুথল সম্পরক্ন িারদ্র থশথক্ষি ক্রার জর্য।"  

  

প্রাকৃ্থিক্ গযারসর খরি, ো ৈাথড গরম ক্ররি এৈং থৈদ্যযৎ উৎপাদ্র্ ক্ররি ৈযৈহৃি  য়, িা 

িীব্রভারৈ ৈৃদ্ধি হপরয় িরলরে োর েরল আরগর মারসর িুলর্ায় গ্রা রক্র বৈদ্যযথিক্ এৈং/অিৈা 

প্রাকৃ্থিক্ গযাস থৈরলর সরৈরা  উপাদ্ারর্র উরেখরোগয ৈৃদ্ধি  রি — ক্খর্ও ক্খর্ও 

থিগুরণরও হৈথশ৷ স্বাভাথৈরক্র হিরয় হৈথশ শীিল িাপমাত্রার ক্াররণ  ররায়া ৈযৈ ার ৈৃদ্ধি, 

অি ননর্থিক্ দ্ধক্রয়াক্লাপ ৈৃদ্ধি পাওয়া, এৈং আন্তজনাথিক্ভারৈ প্রাকৃ্থিক্ গযারসর িাথ দ্া ৈৃদ্ধি 

ইিযাথদ্ ক্াররণ বৈথিক্ পে নারয় প্রাকৃ্থিক্ গযারসর ৈযৈ ার হৈরড োওয়ায় থৈরলর এসৈ ৈৃদ্ধি 

 িরে।  



  

11 হেব্রুয়াথর, 2022 এ, পাৈথলক্ সাথভনস ক্থমশর্ এক্টি থিটি পািায় রারজযর ৈৃ ত্তম ইউটিথলটি 

ক্র্ এথডসরর্র (Con Edison) ক্ারে, িারদ্র থৈথলং অর্যশীলর্গুথল পে নারলাির্া ক্রার জর্য এৈং 

িারদ্র গ্রা ক্রদ্র সারি আরও ভারলাভারৈ হোগারোগ ক্রার জর্য অর্যররাধ ক্রর৷ 25 হেব্রুয়াথর 

ক্র্ এথডসর্ প্রথিদ্ধক্রয়া জার্ায় এৈং ৈরল হে উরেখরোগয গ্রা ক্ থৈরলর পথরমারণ হ ররেররর 

সম্ভাৈর্া ক্মারি িারা িারদ্র থৈথলং প্রদ্ধক্রয়া সামঞ্জসয ক্ররৈ। ক্র্ এথডসর্ আরও ৈরলরের্ হে 

এটি বৈদ্যযথিক্ এৈং গযাস গ্রা ক্রদ্র সারি হোগারোগ উন্নি ক্ররৈ।  

  

আজ PSC রারজযর অর্যার্য প্রধার্ বৈদ্যযথিক্ এৈং গযাস ইউটিথলটিগুথলরক্ থিটি জাথর ক্রররে 

সদ্ধক্রয়ভারৈ হোগারোগ ক্রার জর্য, গ্রা ক্রদ্র রক্ষা ক্রার জর্য এৈং হেখারর্ই সম্ভৈ খররির 

প্রভাৈগুথল হ্রাস ক্রার জর্য িারদ্র আহ্বার্ জাথর্রয়, োর মরধয আরে থৈথভন্ন হক্র্াক্ািার পিথি 

এৈং হ জ, হসই সারি গ্রা রক্র অি নপ্রদ্ার্ স ায়িা পথরক্ল্পর্ার প্রিার এৈং শদ্ধির ৈযৈ ার 

ক্মারর্ার জর্য হপ্রাগ্রাম। আলাদ্াভারৈ, গভর্ নর হ াক্ল রারজযর গরম ক্রার হিল এৈং হপ্রারপর্ 

সরৈরা ক্ারীরদ্ররক্ ৈাথডর গরম ক্রার থৈল ক্মারর্ার থৈক্ল্পগুথলর থৈষরয় গ্রা ক্রদ্র 

সরিির্িা ৈৃদ্ধির হক্ষরত্র সদ্ধক্রয়  ওয়ার আহ্বার্ জাথর্রয়রের্।  

  

জীিাশ্ম জ্বালাবর্র উপর বর্উ ইয়ম্বকনর বর্ভনরতা আক্রমর্াত্মকভাম্বি হ্রাস করা  

  

শদ্ধি সরৈরার র ৈযরয়র সাম্প্রথিক্ ৈৃদ্ধি এক্টি হৈদ্র্াদ্ায়ক্ অর্যস্মারক্ হে রাজয আমারদ্র 

শদ্ধির িাথ দ্া হমিারি জীৈাশ্ম জ্বালাথর্র উপর অিযথধক্ভারৈ থর্ভনরশীল। জীৈাশ্ম জ্বালাথর্র 

উপর এই থর্ভনরিা জলৈায়য পথরৈিনর্ এৈং ৈায়য দ্ষূরণ অৈদ্ার্ রাখরে, থক্ন্তু, এই অথভজ্ঞিাটি 

এও হদ্খায় হে এটি গ্রা ক্রদ্র থৈিৈযাপী পণযমূরলযর ওিার্ামার প্রথিও উন্মযি ক্ররে। থগ্রর্ াউস 

গযাস থর্গ নমর্ ক্মারি এৈং এই শীরি র্ািক্ীয় মূরলযর পথরৈিনর্  ওয়া জীৈাশ্ম জ্বালাথর্র উপর 

আমারদ্র থর্ভনরিা উভয়ই ক্মারি রারজযর জলৈায়য হর্িৃত্ব এৈং সম্প্রদ্ায় সযরক্ষা আইর্রক্ 

(Climate Leadership and Community Protection Act) অগ্রসর ক্ররি আমারদ্র এক্ সারি 

ক্াজ ক্রা িাথলরয় হেরি  রৈ।  

  

এক্টি অথধক্ির সৈযজ, আররা হৈথশ পথরিন্ন অি নর্ীথির থদ্রক্ থর্উ ইয়রক্নর এথগরয় োওয়ার 

সারি গভর্ নর হ াক্ল জীৈাশ্ম জ্বালাথর্র উপর হেরির থর্ভনরিা ক্থমরয় আর্রি এৈং জ্বালাথর্র 

খরি থিথিশীল রাখরি, র্ৈায়র্রোগয উৎস ৈযৈ াররর মাধযরম, থৈদ্যযৎ উৎপাদ্রর্র জ্বালাথর্র 

উৎরসর মরধয বৈথিত্রয থর্রয় আসার জর্য উরেখরোগয থৈথর্রয়াগ ক্ররের্। জলৈায়য সংক্রির 

মাত্রা উপলথব্ধ ক্রর, গভর্ নর হ াক্ল িার 2022 সারলর হেি অৈ দ্যা হেি ভাষরণ এৈং থর্ৈ না ী 

ৈারজি প্রস্তারৈ এক্টি উচ্চাক্াঙ্ক্ষী র্ৈায়র্রোগয জ্বালাথর্ ও ক্ম নসংিার্ থৈষয়ক্ এরজন্ডা হ াষণা 

ক্রররের্। এই এরজন্ডার মরধয পরৈিী অেরশার ৈায়যশদ্ধি উন্নয়রর্র সথলথসরিশর্ অন্তভুনি 

ররয়রে; হেখারর্ অেরশার ৈায়যশদ্ধির জর্য ৈন্দর পথরক্ািারমা ও সরৈরা  শৃঙ্খরলর জর্য 500 

থমথলয়র্ ডলার থৈথর্রয়াগ ক্রা  রৈ; োর েরল 2030 সারলর মরধয 2 থমথলয়র্ জলৈায়য-ৈান্ধৈ, 

বৈদ্যযিীক্রণকৃ্ি অিৈা বৈদ্যযিীক্ররণর জর্য প্রস্তুি ৈাথড অজনর্ ক্রা োরৈ; ো থর্উ ইয়রক্নর সৈ 

হিরয় হর্াংরা, দ্ষূণক্ারী পাওয়ার প্ল্যান্টগুরলারক্ পে নায়ক্ররম ৈন্ধ ক্রর হদ্রৈ; সৈযজ 

 াইররারজরর্র মরিা র্িুর্ থর্ম নল জ্বালাথর্ প্রেযদ্ধির জর্য ৈাজাররক্ উদ্দীথপি ক্ররৈ; এৈং 

মার্সম্পন্ন সৈযজ ক্ম নসংিার্ বিথর  ওয়ার থৈষয়টি থর্দ্ধিি ক্ররৈ।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2FTimothy_Cawley_Letter.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=pCuTbkQAxXUuWKU4oJ68pBixC4odQ%2FWGOmUGgjqXg7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FCommon%2FViewDoc.aspx%3FDocRefId%3D%257bE584D343-DE9D-4484-B71D-C8E777EE1F70%257d&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=3pwNqNt%2FX6yE%2B7E6bpEQKX%2FUS834rhNg9Mo0nDFSh7U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterSeq%3D67495%26MNO%3D22-00346&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=IlyUjE%2FMuh3g%2B5dL4lcjsmRuTXLQSDVTzGiVC8QIgEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2F2022-state-state&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=DyytJKz8Hv4zLocRWfoY%2Btcq6nc3Rr%2Ff6Dljzh%2FjXEU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2023-budget&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=v0u6X28MYWliHvlJEagNks9NogSp6MdKdBfhChzUeQA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2023-budget&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=v0u6X28MYWliHvlJEagNks9NogSp6MdKdBfhChzUeQA%3D&reserved=0


  

ব টিং ইউটিবলটি স ায়তায় িহু বমবলয়র্ ডলার উপলব্ধ  

  

সরৈরার র দ্াম ৈৃদ্ধির হমাক্ারৈলা ক্রার জর্য, গভর্ নর হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্র 

সংগ্রারম স ায়িা ক্রার জর্য উপলব্ধ থৈথভন্ন থ টিং এৈং ইউটিথলটি খরি পথররশাধ স ায়িা 

ক্ম নসূথির সরিির্িা ৈাডারি পাৈথলক্ সাথভনস থডপািনরমন্ট (DPS) এৈং অথেস অে হিরম্পারাথর 

অযান্ড থডরসথৈথলটি অযাথসসিযান্স (OTDA) এর হর্িৃরত্ব এক্টি ৈথধ নি রাজযৈযাপী প্ররিষ্টা শুরু 

ক্রররের্। এই হপ্রাগ্রামগুথল অৈথশষ্ট শীরির হমৌসযরমর জযরড সম্ভাৈয পথররষৈার ৈযা াি এডারি 

সা ােয ক্ররৈ। এই হপ্রাগ্রামগুথলর মরধয ররয়রে:  

  

• হ াম এর্াদ্ধজন অযাথসসিযান্স হপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance Program, 

HEAP), ো আয়, পথরৈাররর আক্ার এৈং িারা থক্ভারৈ িারদ্র ৈাথড গরম ক্ররর্ 

িার উপর থর্ভনর ক্রর হোগয ৈাথডর মাথলক্ এৈং ভাডারিরদ্র 751 ডলার পে নন্ত 

প্রদ্ার্ ক্ররি পারর। িারজরর্র এক্টি পথরৈাররর সৈ নাথধক্ হমাি মাথসক্ আয় 

5,249 ডলার ৈা ৈাথষ নক্ স্িূল আয় 62 ,93  ডলার  রি পারর এৈং িাও সযথৈধার 

জর্য হোগয  রি পারর। এখর্ পে নন্ত উপেযি পথরৈারগুরলা 1.5 থমথলয়র্ থর্য়থমি 

HEAP সযথৈধা হপরয়রে, োর হমাি পথরমাণ 216 থমথলয়র্ ডলার।  

• থর্ম্ন আরয়র পথরৈারগুথলরক্ পথরৈার প্রথি 10,000 ডলার পে নন্ত থ টিং ইউটিথলটি 

ৈরক্য়া পথররশাধ ক্ররি সা ােয ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেি 250 থমথলয়র্ 

ডলাররর অথিথরি হেডাররল ি থৈলও প্রদ্ার্ ক্ররে। এখর্ পে নন্ত, প্রায় 115,000 

থর্য়থমি ৈরক্য়া সমূ্পরক্ সযথৈধা জাথর ক্রা  রয়রে , এৈং হোগয পথরৈাররর জর্য 

13  থমথলয়র্ ডলাররর ৈরক্য়া পথররশাধ ক্রা  রয়রে।  

• থর্ম্ন ও মধযম আরয়র থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্ররক্ জ্বালাথর্র মূলয ৈৃদ্ধির এই সমরয় 

িারদ্র থ টিং সংরোগ থৈদ্ধিন্ন  রয় োওয়া অিৈা িারদ্র থ টিংরয়র উৎস েয থররয় 

োওয়া এডারি সা ােয ক্রার জর্য জরুথর HEAP এর মাধযরম 90 থমথলয়র্ ডলাররর 

হেডাররল ি থৈল প্রদ্ার্ ক্রা  রয়রে। ৈিনমারর্, থর্ম্ন ও মধযম আরয়র থর্উ 

ইয়ক্নৈাসীরদ্র এই শীরি জ্বালাথর্র মূলয ৈৃদ্ধির ক্াররণ িারদ্র ৈাথডর গরম ক্রার 

সংরোগ থৈদ্ধিন্ন  ওয়া ৈা িারদ্র গরম ক্রার উি্স থর্িঃরশষ  ওয়া এডারি সা ােয 

ক্রার জর্য 53 থমথলয়র্ ডলাররর ি থৈল উপলব্ধ ররয়রে৷  

• 2021 সারল PSC এর হেিৈযাপী জ্বালাথর্ ক্রয়ক্ষমিা র্ীথিমালা   Energy 

Affordability Policy, EAP) ক্ম নসূথির জর্য থর্ধ নাথরি ৈারজি 2 7.6 থমথলয়র্ ডলার 

হিরক্ ৈৃদ্ধি ক্রর  66.7 থমথলয়র্ ডলারর উন্নীি ক্রররে এৈং হোগযিা প্রসাথরি 

ক্রররে, োর েরল আররা প্রায় 95,000 থর্ম্ন-আরয়র গ্রা ক্ সযথৈধা হপরি সক্ষম 

 রৈর্। 2021 সারলর হসরেম্বর মাস হিরক্ হোগয গ্রা ক্রদ্র ইউটিথলটিগুরলা 

আর্যমাথর্ক্ 13  থমথলয়র্ ডলাররর থৈরলর োড জাথর ক্রররে।  

• থৈল প্রদ্ারর্র থৈক্ল্পগুথল: আৈাথসক্ গ্রা ক্রা িারদ্র ইউটিথলটি প্রদ্ার্ক্ারীর 

ক্ারে থৈথলং থৈক্ল্পগুথল সম্পরক্ন দ্ধজজ্ঞাসা ক্ররি পাররর্ ো থৈলথম্বি অি নপ্রদ্ার্ 

ৈা  বৈারজি থৈথলংব-এর অর্যমথি হদ্য় এমর্ ইউটিথলটি থৈলগুথলরি সমিা থর্রয় 

আসরি ো এক্ হমৌসযরম হৈথশ এৈং অর্য হমৌসযরম ক্ম  য়। এটি খরি হর্থভরগি 

ক্রা স জির ক্ররি হপরমন্টগুথল গিরর্ সা ােয ক্ররি পারর।  



• থর্ম্ন আরয়র পথরৈারগুথল োরা িাপ ীর্ পথরথিথির সম্মযখীর্  রির্, OTDA 

িারদ্র গরম ক্রার সরঞ্জাম হমরামি ৈা প্রথিিাপর্ সযথৈধার জর্যও আরৈদ্র্ 

গ্র ণ ক্ররে। হোগয ৈাথডর মাথলক্রা এখর্ হমরামরির জর্য  ,000 ডলার পে নন্ত 

ৈা এক্টি িুথে, ৈয়লার ৈা পথরৈাররর প্রািথমক্ গরম ক্রার উৎসটি ক্াজ ক্রারি 

িাক্ার জর্য প্ররয়াজর্ীয় অর্যার্য সরাসথর গরম ক্রার সরঞ্জাম প্রথিিাপরর্র 

জর্য 6,500 ডলার পে নন্ত আরৈদ্র্ ক্ররি পাররর্৷ উপরন্তু, হোগয পথরৈারগুথল 

শদ্ধি দ্ক্ষিার পথররষৈাগুথল হপরি পারর, োর মরধয ররয়রে প্রািথমক্ গরম ক্রার 

সরঞ্জামগুথল পথরষ্কার ক্রা, হসগুথল থর্রাপদ্ এৈং দ্ক্ষভারৈ পথরিালর্ার 

জর্য। আগ্র ী পথরৈারগুথল িারদ্র িার্ীয় HEAP পথরথিথির সারি আরৈদ্র্ ক্ররি 

পাররর্।  

  

থৈল পথররশারধর স ায়িার সারি গ্রা ক্রদ্র শদ্ধি খরি ক্মারি, ওভারিাইম থৈল ক্ম ক্ররি 

এৈং িারদ্র ৈাথডর স্বািয, স্বািন্দয এৈং থর্রাপত্তার উন্নথিরি সা ােয ক্রার জর্য শদ্ধি দ্ক্ষিার 

হপ্রাগ্রামগুথলরি র্থিভুি ক্রার জর্যও অর্যররাধ ক্রা  রি। ৈাথসন্দারা উপলব্ধ হপ্রাগ্রাম এৈং 

সংিার্ সম্পরক্ন আরও জার্রি পাররর্ www.energyadvisor.ny.gov ৈা 

https://hcr.ny.gov/weatherization এ।  

  

PSC-এর হচয়ারমোর্ রবর এম. ক্তক্রক্তিয়ার্ িম্বলম্বের্, "েথদ্ও PSC এৈং ইউটিথলটিগুথল 

সরৈরার র দ্াম থর্য়ন্ত্রণ ক্ররি পারর র্া, ইউটিথলটিগুথল গ্রা ক্রদ্র সারি িারদ্র হোগারোগ 

হজারদ্ার ক্ররি পারর োরি িারা থর্দ্ধিি ক্ররি পারর হে িারা সমস্ত সম্ভাৈয গ্রা ক্ সযরক্ষা 

প্রদ্ার্ ক্ররে এৈং িারদ্র প্রথিটি উপলব্ধ স ায়িার হপ্রাগ্রাম সম্পরক্ন সরিির্ ক্ররে।"  

  

OTDA ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. টিিজ িম্বলম্বের্, "শদ্ধির দ্ারমর ৈৃদ্ধি 

প্ররিযক্রক্ প্রভাথৈি ক্রররে, িরৈ থর্ম্ন আরয়র পথরৈার, ক্ম নজীৈী পথরৈার এৈং ৈয়স্ক থর্উ 

ইয়ক্নৈাসীরদ্র থৈরশষভারৈ প্রভাথৈি ক্রররে৷ হ াম এর্াদ্ধজন অযাথসেযান্স হপ্রাগ্রাম হসই হোগয 

পথরৈারগুথলরক্ অিযাৈশযক্ ত্রাণ প্রদ্ার্ ক্ররি পারর োরা এই িান্ডা শীরির মাসগুথলরি িারদ্র 

পাথরৈাথরক্ ৈারজরির এক্টি ৈৃ ত্তর অংশ িারদ্র গরম ক্রার থৈল পথররশাধ ক্ররি খরি 

ক্ররের্।"  

  

িবর্ নত গ্রা কম্বের বেক্ষা ও সম্বচতর্তা  

  

PSC এৈং DPS গ্রা ক্রদ্র সরৈরার র মূরলয অর্যমাথর্ি ৈৃদ্ধি, গ্রা ক্রদ্র ইউটিথলটি থৈরলর 

সম্ভাৈয প্রভাৈ এৈং উপলব্ধ স ায়িার হপ্রাগ্রামগুথলর থৈষরয় সদ্ধক্রয়ভারৈ সিক্ন ক্রা িাথলরয় 

োরৈ। রারজযর বৈদ্যযথিক্ এৈং গযাস ইউটিথলটিগুথলর সারি সমন্বয় ক্রর এই প্ররিষ্টাগুথলর মরধয 

হপ্রস থরথলজ, থর্উজরলিার, ইউটিথলটি ক্ল হসন্টাররর প্রথিথর্থধর প্রথশক্ষণ, ইউটিউৈ থভথডও এৈং 

হসাশযাল থমথডয়া হপােগুথল অন্তভুনি িাক্রৈ৷  

  

উপরন্তু, DPS এৈং ইউটিথলটিগুথল গ্রা ক্রদ্ররক্ গ্রা ক্ সযরক্ষা সম্পরক্ন মরর্ ক্থররয় থদ্রি 

িাক্রৈ ো থর্উ ইয়ক্ন হেি হ াম এর্াদ্ধজন হেয়ার প্রযাক্টিস অযারের অধীরর্ ররয়রে হেখারর্ 

আৈাথসক্ গ্রা ক্রদ্র জর্য িারদ্র ইউটিথলটি পথররষৈাগুথলর জর্য ৈযাপক্ সযরক্ষা ররয়রে। এই 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=r5RDJ6PgBGC0soEqQ23l7C3wgt0UnU6JIJmQDjVrYHU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energyadvisor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=JwxfJ39T2ouoCe6L%2F51TqyVe%2FoTTF5v0erey7B98vh8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fweatherization&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=hZ79N2O8yL96Y%2BPwyo%2FP7RoRGpaKqE6DkGQswysWj%2Fs%3D&reserved=0


অথধক্ারগুথলর মরধয ররয়রে থক্দ্ধস্তরি থৈল পথররশাধ ক্রার থৈক্ল্প, থৈলরম্বর থে ৈন্ধ ক্রা, 

পথররষৈাগুথল ৈন্ধ ক্রার আরগ পে নাপ্ত হর্াটিশ এৈং োরদ্র এ সীথমি ৈা োরদ্র থিথক্ৎসাগি 

সমসযা ররয়রে িারদ্র জর্য সযরক্ষা প্রদ্ার্। DPS হিরক্ এগুথল সম্পরক্ন জার্যর্ PSC-হক্ দ্ধজজ্ঞাসা 

ক্রুর্ এ।  

  

OTDA িার িার্ীয় সরক্ারী অংশীদ্ার, ইউটিথলটি এৈং গরম ক্রার জ্বালার্ী সরৈরা ক্ারীরদ্র 

সারি ক্াজ ক্রর িরলরে োরি সম্ভাৈয হোগয পথরৈারগুথল থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্র উচ্চ গরম ক্রার 

খরি হমাক্ারৈলায় স ায়িা ক্রার জর্য উপলব্ধ স ায়িা সম্পরক্ন সরিির্ িারক্।  

  

গ্রা ক্রা োরি িারদ্র জ্বালাথর্ থৈল ক্াে নক্রভারৈ সামাল হদ্য়ার জর্য িারদ্র প্ররয়াজর্ীয় 

স ায়িা ও িিয পাওয়ার জর্য এসৈ ক্ম নসূথি সম্পরক্ন সরিির্ িারক্র্ িা থর্দ্ধিি ক্ররি PSC 

অঙ্গীক্ারাৈি। শীিক্ালীর্ প্রস্তুথিমূলক্ প্ররিষ্টা এৈং এসৈ স ায়িা ক্ম নসূথি সম্পরক্ন আররা 

িরিযর জর্য, অর্যগ্র  ক্রর www.dps.ny.gov/winter ওরয়ৈসাইি হদ্খযর্। এর্াদ্ধজন 

অযারোরডনথৈথলটি পথলথস ইউটিথলটি থৈরলর থডসক্াউন্ট হপ্রাগ্রারম র্থিভুি ক্ররি গ্রা ক্রদ্র 

িারদ্র পৃিক্ ইউটিথলটির সারি হোগারোগ ক্রা উথিি:  

  

ক্র্ এথডসরর্র গ্রা ক্গণ: ক্র্ এড  

অররঞ্জ এৈং রক্লযারন্ডর গ্রা ক্গণ: O&R  

র্যাশর্াল থগ্ররডর গ্রা ক্গণ: র্যাশর্াল থগ্রড (National Grid)  

র্যাশর্াল েয রয়ল গযাস গ্র ক্গণ: NFG  

NYSEG গ্রা ক্গণ: NYSEG  

ররিষ্টার গযাস অযান্ড ইরলথিরক্র গ্র ক্গণ: RGE  

PSEG-LI গ্রা ক্গণ: PSEG  

হসন্ট্রাল  াডসরর্র গ্রা ক্গণ: CH  

  

OTDA এর উপলব্ধ স ায়িা হপ্রাগ্রাম সম্পরক্ন আররা জার্রি অর্যগ্র  ক্রর 

হদ্খযর্: https://otda.ny.gov/programs/heap/  

  

###  
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