
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল েীতলীকরণ স ায়তায় 15 বিবলয়র্ ডলাম্বরর প্রসাবরত হ াগেতা হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

   

সিস্ত আম্বয়র হেম্বে হ াগে বর্উ ইয়কনিাসী একটি এয়ার কন্ডিের্াম্বরর জর্ে হ াগেতা 

অজনর্ করম্বত পাম্বরর্  

  

 হপ্রাগ্রাি আর্ুিাবর্ক 20,000 বর্ম্ন-আম্বয়র পবরিারম্বক পবরম্বষিা প্রদার্ করম্বি িম্বল 

প্রতোবেত  

  

আম্বিদর্ শুরু  ম্বি হি 2 হিম্বক  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজ হ োষণো করররের্ হে আসন্ন গ্রীরের মোসগুললরে শীেোেপ লর্য়ন্ত্ররণর অভোব 

ররয়রের্ এমর্ লর্ম্ন আরয়র বযক্তিবগ ন এবং পলরবোরগুললরক সো োেয করোর জর্য হ োম এর্োক্তজন 

অযোলসস্ট্যোন্স হরোগ্রোরমর (Home Energy Assistance Program) মোধ্যরম 15 লমললয়র্ ডলোর 

উপলব্ধ ররয়রে৷ গভর্ নররর লর্রদনরশ, রোরজযর অস্থোয়ী ও রলেবন্ধী স োয়েোর অলিস (Office of 

Temporary and Disability Assistance) - HEAP পলরচোলর্োকোরী সংস্থো - সমস্ত আরয়র হেরে 

হেোগয লর্উ ইয়কনবোসীরদর অন্তভভ নি করর লশেললকরণ উপোদোরর্র জর্য হেোগযেো রসোলরে করররে 

ররয়োজর্ ররয়রে এমর্ মোর্ুষরদর আরও কোে নকরভোরব সো োেয করোর উরেরশয৷  

   

"বহু লর্উ ইয়কনবোসীরদর জর্য, রলে বের গ্রীরে হে দমবন্ধ করো েোপ আরস েো হেরক মুক্তি 

পোওয়ো অেযন্ত বযয়বহুল," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "লশেললকরণ স োয়েোর জর্য হেোগযেোর 

লর্রদনলশকো রসোলরে করোর মোধ্যরম, আমরো লর্ক্তিে কররে সো োেয কররে পোলর হে আরও স্বল্প 

আরয়র এবং সুলবধ্োবক্তিে পলরবোররর কোরে েোপমোেো অলর্বোে নভোরব বকৃ্তি হপরল আরোমদোয়ক 

এবং লর্রোপদ েোকোর উপোয় ররয়রে।"  

   

সংরশোলধ্ে লর্রদনলশকোর অধ্ীরর্ লশেললকরণ স োয়েোর জর্য হেোগযেো অজনরর্র জর্য, 

আরবদর্কোরীরদর অবশযই HEAP হেোগযেোর মোর্দণ্ড এবং আরয়র সীমো পূরণ কররে  রব, েো 

পলরবোররর আকোর অর্সুোরর পলরবলেনে  য়। উদো রণস্বরূপ, চোরজরর্র একটি পলরবোররর 

সব নোলধ্ক হমোি মোলসক আয় 5,249 ডলোর বো বোলষ নক হমোি আয় 62,983 ডলোর  রে পোরর। এই 

বেররর আরগ, HEAP-এর শীেললকরণ উপোদোর্ শুধ্ ুআরয়র হেরে হেোগয পলরবোরগুললর জর্য 



উপলব্ধ লেল েোরদর একজর্ বযক্তি রচণ্ড েোরপর িরল বলধ্ নে একটি র্লেভভ ি লচলকৎসোগে 

অবস্থোয় ভভ গরের্।  

  

হরোগ্রোমটি একটি এয়োর কক্তিশলর্ং ইউলর্ি এবং ইর্স্ট্রলশরর্র খরচ কভোর করর। রসোলরে 

হেোগযেোর অধ্ীরর্, শীেললকরণ উপোদোর্টি রোজয জরু়ে 20,000 পে নন্ত পলরবোররক পলররষবো রদোর্ 

কররব বরল আশো করো  রে।  

   

শীেললকরণ স োয়েোর জর্য আরবদর্গুলল হসোমবোর, 2 হম হেরক শুরু করর 31 আগস্ট্ পে নন্ত 

অেবো অে নোয়র্ হশষ  রয় েোওয়ো পে নন্ত গ্র ণ করো  রব সোমোক্তজক পলররষবোর স্থোর্ীয় 

লবভোগগুললরে। স োয়েো আরগ আসরল আরগ পোরবর্ লভলিরে হদওয়ো  রব। লর্উ ইয়কন লসটির 

বোলসন্দোরো একটি আরবদর্পে ডোউর্রলোড কররে পোররবর্ এবং কম নসূলচর েেয হপরে পোররব 

access.nyc.gov এ।  

   

শীেললকরণ স োয়েোর হরোগ্রোম গে বের সোরো রোরজয একোই রোয় 11,300 সুলবধ্ো রদোর্ কররলেল। 

গে পোাঁচ বেরর লর্উ ইয়কন জরু়ে 36,000টিরও হবলশ পলরবোর শীেললকরণ স োয়েোর দ্বোরো উপকৃে 

 রয়রে।  

   

অস্থায়ী ও প্রবতিন্ধী স ায়তার অবিম্বসর কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ টিিজ 

িম্বলর্, "গ্রীে অবশযম্ভোবীভোরব উিপ্ত েোপমোেো লর্রয় আরস েো হে লর্উ ইয়কনবোসীরদর  র ঠোণ্ডো 

করোর েমেো হর্ই েোরদর জর্য অস্বক্তস্তকরই শুধ্ু র্য়, বরং েোপ-সম্পলকনে স্বোস্থয সংক্রোন্ত জরুরী 

অবস্থোর উরেখরেোগয ঝুাঁ লকও তেলর করর। শীেললকরণ স োয়েোর জর্য রসোলরে হেোগযেোর 

লর্ণ নোয়ক লর্ম্ন আরয়র পলরবোরগুললর জর্য স্বোগে েোণ রদোর্ কররব েোরো গ্রীরের উষ্ণেম লদরর্ 

েোপ স র্শীল করোর জর্য ল়েোই কররর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির প্রিীণ বিষয়ক দপ্তম্বরর (New York State Office for the Aging) 

ভারপ্রাপ্ত পবরচালক হগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "অেযোলধ্ক গরম সব বয়রসর মোর্ুরষর জর্য এক 

ব়ে মোরপর স্বোরস্থযর এবং ঝুাঁ লক, লকন্তু এটি লবরশষ করর বয়স্ক রোপ্তবয়স্করদর হেরে ররেোজয। 

ল টিং এবং কুললং অযোলসসিযোন্স হরোগ্রোমটি েোণ রদোর্ করর টঠক হসখোরর্ হেখোরর্ বযক্তিবরগ নর 

এবং পলরবোরগুললর েো সব হচরয় হবলশ ররয়োজর্, েো  ল েোরদর বোল়ের পলররবরশ। আলম গভর্ নর 

হ োকলরক সোধ্ুবোদ জোর্োই এই গুরুত্বপূণ ন সুলবধ্োটি আরও লর্উ ইয়কনবোসীরদর সো োেয করোর জর্য 

এবং েোরদর অলে-ররয়োজর্ীয় শীেললকরণ স োয়েোর অযোরেস স জ করোর জর্য।"  

  

বসম্বর্ির চাক শুিার িম্বলম্বের্, "হিডোররল এমোরজনক্তন্স হ োম এর্োক্তজন এইরডর এই 15 লমললয়র্ 

ডলোর লর্ক্তিে কররব হে লর্উ ইয়রকনর পলরবোরগুলল এবং রবীণরো েোরো লবল পলররশোরধ্র জর্য 

সংগ্রোমরে, েোরো গ্রীরের গরম মোসগুললরে শীেল েোকরে পোররবর্। রবীণরদর এবং 

পলরবোরগুললরক েোরদর বোল়েরে লর্রোপদ েোকরে এবং এয়োর কক্তিশলর্ং চোল ুরোখরে এই জরুলর 

স োয়েো রদোর্ করোর জর্য হিডরদর চোপ লদরে হপরর আলম গলব নে।"  

  

বসম্বর্ির কাম্বেনর্ বগবলব্র্োি িম্বলর্, "হকোর্ বযক্তি বো পলরবোররর কখর্ই পে নোপ্ত শীেোেপ 

লর্য়ন্ত্রণ বযবস্থো েো়েো েোক উলচে র্য়, লবরশষ করর আসন্ন গ্রীরের মোসগুললরে। আলম এই 15 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc24b9d89c4f42d9de4008da2c54d6bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871040137369281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xoznLLPt%2F77FRCddMC%2B0RnZSPANsCn%2BMLNnTSxvFXZ0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc24b9d89c4f42d9de4008da2c54d6bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871040137369281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xoznLLPt%2F77FRCddMC%2B0RnZSPANsCn%2BMLNnTSxvFXZ0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccess.nyc.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc24b9d89c4f42d9de4008da2c54d6bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871040137369281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h0aZSYhNi5xpEvgb0olGClPuurE5P56CBnQxNumgv%2Fg%3D&reserved=0


লমললয়র্ ডলোররর ে লবল হ োষণো কররে হপরর গলব নে েো লর্ম্ন আরয়র পলরবোরগুললরক 

শীেললকরণ স োয়েো অযোরেস কররে স োয়েো কররব৷ এটি একটি লর্রোপিো সংক্রোন্ত সমসযো, 

এবং লর্উ ইয়কন েখর্ চরম আব োওয়োর মুরখোমুলখ  রে, েখর্ আমোরদর অবশযই লর্ক্তিে কররে 

 রব হে ররেযক বযক্তির বোল়েরে লর্রোপদ েোকোর জর্য লর্ভনররেোগয, পে নোপ্ত ল টিং এবং কুললং 

লসরস্ট্রমর অযোরেস ররয়রে।"  

  

প্রবতবর্বি পল ির্ম্বকা িম্বলর্, "পলরশ্রমী পলরবোরগুললর জর্য শক্তির খরচ কমোরর্ো আরও 

লস্থলেস্থোপক, পলরেন্ন এবং র্যোয়সঙ্গে জোলে গঠরর্র জর্য আমোরদর দী নরময়োদী লেযগুললর 

জর্য গুরুত্বপূণ ন, এবং েোর সোরে েোরদর এটি সব হচরয় হবলশ ররয়োজর্ েোরদর অলবলরে েোণ 

রদোর্ করোও। বেররর পর বের ধ্রর, আলম পলরবোরগুললর জর্য ইউটিললটি লবলগুললরক আরও 

সোশ্রয়ী করোর জর্য ল়েোই কররলে। আমোরদর হকোলভড েোণ এবং হিডোররল বযরয়র আইরর্র 

অধ্ীরর্ স্বল্প আরয়র হ োম এর্োক্তজন অযোলসস্ট্যোন্স হরোগ্রোরম ে লবল রোলপ্তর জর্য আমোর সিল 

ররচষ্টোরক ধ্র্যবোদ, এই অেযোবশযক হরোগ্রোমটি লর্উ ইয়কন এবং সোরো হদরশ পলরবোরগুললরক 

পলররষবো রদোর্ করো অবযো ে রোখরব।"  

  

প্রবতবর্বি কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "গে বের মোলকনর্ েুিরোষ্ট্র জরু়ে হরকডন ভঙ্গকোরী েোপ 

েরঙ্গ হদখো হগরে। আমরো জলবোয় ুপলরবেনরর্র লবপজ্জর্ক রভোরবর সম্মুখীর্  রে েোকোর 

সমরয় েেোেে এয়োর কক্তিশলর্ং একটি জীবর্ রেোকোরী  োলেয়োর  রব। আলম আর্ক্তন্দে হে 

গভর্ নর হ োকল এই গুরুত্বপূণ ন হরোগ্রোমটি রসোলরে কররের্ েো গ্রীরের মোসগুললরে  োজোর লর্ম্ন-

আরয়র পলরবোররক অেযোবশযক শীেললকরণ স োয়েো রদোর্ কররব।"  

  

প্রবতবর্বি আবিয়াম্বর্া এসপাইল্লাি িম্বলর্, "হ োম এর্োক্তজন অযোলসস্ট্যোন্স হরোগ্রোমটি লর্ক্তিে 

কররে গুরুত্বপূণ ন ভূলমকো পোলর্ করর হে আমোরদর সম্প্রদোরয়র লর্ম্ন-আরয়র বযক্তিরো েোরদর  র 

গরম করোর খরচ ব র্ কররে এবং েোরদর পলরবোরগুললরক লর্রোপদ ও সুস্থ রোখরে সেম  য়৷ 

েখর্ জলবোয়ুর পলরবেনর্ গ্রীরের েোপ েররঙ্গর সংখযো এবং েীব্রেো বো়েোরে, েখর্ আমোরদর সব 

হচরয় ঝুাঁ লকপূণ ন জর্সংখযোরক রেো করো গুরুত্বপণূ ন। রোয়শই, সুলবধ্োবক্তিে এবং অলধ্কোর বক্তিে 

সম্প্রদোয়গুলল জলবোয় ুপলরবেনরর্র সব হচরয় গুরুের রভোবগুললর সম্মখুীর্  য় েলদও েোরো 

কোরণগুললর জর্য সব হচরয় কম দোয়ী  র্। আলম গভর্ নর হ োকলরক সোধ্ুবোদ জোর্োই লর্উ ইয়কন 

হস্ট্ি হেরক এই অলে-ররয়োজর্ীয় অলেলরি লবলর্রয়োগ হ োষণো করোর জর্য েোরে লর্ম্ন আরয়র 

বযক্তিরো এবং েোরদর পলরবোরগুলল, েোরদর শীেোেপ লর্য়ন্ত্ররণর অভোব ররয়রে, েোরো আসন্ন গ্রীরের 

মোসগুললরে শীেল েোকরে পোররর্।"  

  

রাজে বসম্বর্ির হরাক্সার্ পারসাউড িম্বলম্বের্, "সকল আরয়র হেরে হেোগয লর্উ ইয়কনবোসীর 

জর্য হ োম এর্োক্তজন অযোলসস্ট্যোন্স হরোগ্রোরমর মোধ্যরম শীেললকরণ স োয়েোর জর্য হেোগযেো 

সম্প্রসোরণ করো সটঠক পরে একটি ররয়োজর্ীয় পদরেপ। েোপ-সম্পলকনে অসুস্থেোর ঝুাঁ লকপণূ ন 

লর্উ ইয়কনবোসীরদর জর্য শীেোেপলর্য়ন্ত্রণ একটি আবশযকেো, লবরশষ করর বয়স্ক, েরুণ এবং 

েোরো শ্বোসকরষ্ট ভভ গরের্ েোরদর জর্য।"  

  

বিিার্সভার সদসে বলিা বি হরাম্বসন্থাল িম্বলম্বের্, “হকোলভড-19 ম োমোরীর পরর, লর্উ 

ইয়রকনর  োজোর  োজোর পলরবোর এখর্ও েোরদর ইউটিললটি লবল পলররশোধ্ কররে, ভো়েো লদরে এবং 



েোরদর পলরবোররর খোওয়োরর্োর জর্য হিলবরল খোবোর রোখরে ল়েোই কররে। উষ্ণ মোসগুলল আসন্ন 

 ওয়োয়, এটি অেযোবশযক হে আমরো করঠোর পলরশ্রমী, লর্ম্ন আরয়র লর্উ ইয়কনবোসীরদর শীেল 

রোখরে সো োেয করোর জর্য েোণ রদোর্ কলর এবং হ োম এর্োক্তজন অযোলসসিযোন্স হরোগ্রোরমর জর্য 

অলেলরি 15 লমললয়র্ ডলোর টঠক েোই কররব৷ েলদও ইউটিললটির বরকয়ো হেরক বযোপক েোণ 

রদোরর্র জর্য আরও সংস্থোর্ ররয়োজর্, আলম এই গুরুত্বপূণ ন রলেশ্রুলে হদওয়োর জর্য গভর্ নররর 

কোরে কৃেজ্ঞ।"  

  

আম্বিবরকার্ অোসবসম্বয়ের্ অি বরিাম্বয়ডন পাস নর্ম্বসর (American Association of 

Retired Person, AARP) বর্উ ইয়ম্বকনর হেম্বির বডম্বরক্টর হিি বির্ম্বকল িম্বলর্, "সম্ভোবয 

মোরোত্মক গরম এ়েোরর্োর জর্য আলে নক স োয়েো হসই সকল মোর্ুরষর জর্য উপলব্ধ েোরদর েোর 

ররয়োজর্ আরে। AARP লর্উ ইয়কন গভর্ নর হ োকলরক লর্উ ইয়কনবোসীরদর স্বোস্থয রেোর জর্য 

একটি গুরুত্বপূণ ন সক্তক্রয় পদরেপ হর্ওয়োর জর্য সোধ্ুবোদ জোর্োয় - লবরশষ করর বয়স্ক লর্উ 

ইয়কনবোসীরদর জর্য, েোরো েোপমোেোর চরম মোেোর রলে লবরশষভোরব সংরবদর্শীল।"  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ অর্ এন্ডজিং ইর্ বর্উ ইয়ম্বকনর (Association on Aging in New York) 

বর্ি না ী পবরচালক হিবক বপ্রভ িম্বলর্, "বয়স্ক বযক্তিরো েোপ এবং েোপ-সম্পলকনে অসুস্থেোর 

জর্য অেযন্ত ঝুাঁ লকপণূ ন। অরর্ক হেরে, েোরো দী নস্থোয়ী স্বোরস্থযর সমসযো এবং শ্বোসেরন্ত্রর 

সমসযোগুললর েীব্রেো অর্ুভব কররে পোররর্। বয়স্ক রোপ্তবয়স্করদর জর্য শীেললকরণ স োয়েোর 

রোপযেো সম্প্রদোরয় স্বোস্থয এবং লর্রোপিো বজোয় রোখোর জর্য সব ন রধ্োর্ ররয়োজর্। অযোরসোলসরয়শর্ 

অর্ এক্তজং ইর্ লর্উ ইয়রকন হরোমোক্তিে হে গভর্ নর হ োকল লর্উ ইয়কনবোসীরদর জর্য এই সুলবধ্ো 

রসোলরে করররের্।"  

  

বলভঅর্ NY (LiveOn NY) এর বর্ি না ী পবরচালক অোবলসর্ বর্কারসর্ িম্বলর্, "আমোরদর 

হবলর্লিিস আউিলরচ হরোগ্রোরমর মোধ্যরম, ললভঅর্ NY গ্রীরের মোসগুললরে রচণ্ড গররমর মুরখ 

কম আরয়র বয়স্ক লর্উ ইয়কনবোসীরদর ঠোিো রোখরে ল টিং অযোি কুললং অযোলসসিযোন্স হরোগ্রোরমর 

রভোব হদরখরে৷ আমরো গভর্ নর হ োকলরক সোধ্ুবোদ জোর্োই এই হরোগ্রোমটি আরও হবলশ বয়স্ক লর্উ 

ইয়কনবোসীর ররয়োজরর্ হপ ৌঁেরে পোরর েো লর্ক্তিে করোর জর্য হেোগযেোর রসোর  িোরর্োর জর্য, 

এবং আমরো রোরজযর হদওয়ো এই গুরুত্বপূণ ন সংস্থোর্ সম্পরকন সমস্ত বয়স্ক রোপ্তবয়স্করদর 

সরচের্েো লর্ক্তিে করোর জর্য কোজ করোর জর্য উন্মুখ।"  

  

উই অোক্ট ির এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল জাবেম্বসর (WE ACT for Environmental Justice) 

বডম্বরক্টর অি পবলবস হসার্াল হজম্বসল িম্বলর্, "হ োম এর্োক্তজন অযোলসস্ট্যোন্স হরোগ্রোম গ্রীরের 

মোসগুললরে অরর্রকর জর্য একটি জীবর্ রেোকোরী সুলবধ্ো। চরম েোপ  ল এক র্ের 

আব োওয়ো-সম্পলকনে  োেক এবং অসোমঞ্জসযপূণ নভোরব বণ ন ও লর্ম্ন আরয়র মোর্ুষরদর রভোলবে 

করর৷ NYC লডপোিনরমন্ট অি হ লে অযোি হমন্টোল  োইক্তজর্ (NYC Department of Health and 

Mental Hygiene) অর্ুসোরর, দশ বের সমরয়র মরধ্য, লর্উ ইয়কন লসটিরে রোয় 50% েোপজলর্ে 

মেৃভ য লেরলর্ কৃষ্ণোঙ্গ/আলিকোর্ আরমলরকোর্ মোর্ুষ। আমরো গভর্ নর হ োকল এবং OTDA-হক 

ধ্র্যবোদ জোর্োই একটি লচলকৎসোগে েো়ে পলরচোলর্োর মোধ্যরম কুললং অযোলসসিযোন্স হরোগ্রোরমর 

হেোগযেোরক রসোলরে করোর জর্য, ভেভ নলকেুি আবোসরর্র মোর্ুষরদর কোরে এটি রসোলরে করোর 

জর্য এবং একোলধ্ক িম নযোরি আরবদর্টি অিোর করোর জর্য।"  



  

পািবলক ইউটিবলটি লে প্রকম্বের (Public Utility Law Project) বর্ি না ী পবরচালক বরচাডন 

িাকনম্বল িম্বলর্, "জলবোয়ু পলরবেনরর্র কোররণ গ্রীেকোলগুলল গরম  রয় ওঠোর সোরে, লর্উ 

ইয়কনবোসীরো, এবং লবরশষ করর বয়স্করো, লর্ম্ন-আরয়র পলরবোরগুলল এবং 'ল ি আইলযোরি' 

বসবোসকোরীরদর শীেল করোর অযোরেস ররয়োজর্ েোরে েোরো লবপজ্জর্ক েোপ-সম্পলকনে 

অসুস্থেো এ়েোরে পোররর্। আমরো এই গ্রীরে রোরজযর অস্থোয়ী রলেবন্ধী স োয়েোর অলিস দ্বোরো 

লর্উ ইয়রকনর গরম ও শীেল স োয়েো কম নসূলচর সম্প্রসোরণরক সোধ্ুবোদ জোর্োই। লর্উ ইয়রকনর 

জোেীয়ভোরব হর্েৃস্থোর্ীয় জলবোয় ুএবং সম্প্রদোয় সুরেো আইরর্র অন্তলর্ নল ে এই সংস্কোরগুলল 

সুলবধ্োবক্তিে সম্প্রদোয়রক রেো কররব এবং আরও অরর্ক লর্উ ইয়কনবোসীরক ল ি ক্রযোম্প, েোপ 

সংক্রোন্ত ক্লোলন্ত এবং ল ি হরোক হেরক রেো কররব, েো রলেটি গ্রীেকোল পূরব নর হেরক আররো গরম 

 রয় ওঠোর সোরে সোরে আরও সোধ্োরণ  রয় উঠরব।"  

  

শীেললকরণ স োয়েোর পোশোপোলশ, এরজক্তন্স হসই পলরবোরগুললরক জরুরী HEAP সুলবধ্ো রদোর্ করর 

চরলরের্ েোরো সংকি বো জীবর্-লবপন্নকোরী েোপ বো েোপ-সম্পলকনে শক্তির জরুরী অবস্থোর 

সম্মুখীর্  রের্। জরুরী স োয়েো 31 আগস্ট্ পে নন্ত বো বরোে ে লবল হশষ র্ো  ওয়ো পে নন্ত 

উপলব্ধ আরে।  

  

রোজযবযোপী HEAP এর চোল দো অরর্ক হবলশ ররয় হগরে। এই হম সুরম এখর্ও পে নন্ত, রোয় 1.5 

লমললয়র্ সোধ্োরণ সুলবধ্ো লর্ম্ন হেরক মোঝোলর আরয়র পলরবোরগুলল হপরয়রে, এবং রোয় 63,000 

জরুরী সুলবধ্োও এই পলরবোরগুললরক রদোর্ করো  রয়রে।  

   

###  
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