
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এই গ্রীম্বে ঝুুঁ বকপ্রিণ বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বেতল থাকার জর্ে 6 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার সাহাম্বযের ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
তাপ-সংক্রান্ত অসসু্থতা ঘভাগ কম্বর এমর্ িেবিরা এয়ার কবিের্ার পািার জর্ে আম্বিের্ করম্বত 

পাম্বরর্  
  

উচ্চ চাবহো পরূম্বণর জর্ে গত িেম্বরর ঘথম্বক অথনায়র্ িাড়াম্বর্া হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সব নর্উ ইয়কন বাসীরা গুরুতর স্বাস্থ্য 
সমসযাগুনি গরমমর জর্য ঘবমে োওয়ার কারমণ ঘভাগানির সমু্মখীর্ হমের্ তামের জর্য 6 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিার উপিব্ধ রময়মে এয়ার কনিশর্ার ঘকর্ার জর্য। বযনিগণ বুধবার, 1 ঘম বুধবার 
ঘেমক শুরু কমর ঘহাম এর্ানজন  অ্যানসস্ট্যান্স ঘরাগ্রামমর (Home Energy Assistance Program, 
HEAP) মাধযমম তামের কাউনির সামানজক পনরমষবার নবভামগ নশতনিকরণ সহায়তার জর্য 
সশরীমর আমবের্ করমত পামরর্।  
  
"গ্রীমের মাসগুনি রচণ্ড তাপ নর্ময় আসমত পামর, ো আমামের সব ঘচময় ঝুুঁ নকপূণন নর্উ 
ইয়কন বাসীমের নবপন্ন কমর ঘতামি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উচ্চ তাপমাত্রার কারমণ খারাপ হময় 
পমেমে এমর্ নচনকৎসা পনরনস্থ্নত সহ কাউমক আনম উৎসাহ নেনে এখনর্ আমবের্ করার জর্য, 
োমত তারা তামের বানেমত নর্রাপে এবং আরামোয়কভামব োকমত পামরর্।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট অ্নিস অ্ি ঘটম্পরানর অ্যাি নডসএনবনিটি অ্যানসস্ট্যান্স (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance), োরা এই ঘরাগ্রামটির তত্ত্বাবধার্ কমরর্, 
ঘিডামরি তহনবমির 6 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার বরাদ্দ কমরমের্ োমত ঘোগয পনরবারগুনিমক এয়ার 
কনিশর্ার ইউনর্ট বা িযার্ সরবরাহ করা োয়। গত গ্রীমে 5.5 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার বরাদ্দ 
করা হময়নেি এবং রায় 8,000 পনরবার শীতিীকরণ সহায়তা ঘপময়নেি, 2017 সামি 3 নমনিয়র্ 
মানকন র্ ডিার এবং 4,000 পনরবামরর তুির্ায়।  
  
ঘোগযতা অ্জন মর্র জর্য, আমবের্কারীমের অ্বশযই HEAP এর ঘোগযতার মার্েণ্ড এবং আেময়র 
নর্মেন নশকাগুনি পূরণ করমত হমব, ো পনরবামরর আয়তর্ অ্র্েুায়ী নভন্ন হমত পামর এবং পনরবামর 
অ্িত একজর্ সেসয োকমত হমব োর চরম তামপর িমি ঘবমে ওমে এমর্ নচনকৎসাগত অ্বস্থ্ার 
েনিিানে রময়মে। উোহরণস্বরূপ, চারজমর্র পনরবার বেমর 55,178 মানকন র্ ডিার বা মামস 4,598 
মানকন র্ ডিার উপাজন র্ করমত পামরর্ এবং তাও সহায়তা করার ঘোগযতা অ্জন র্ করমত পামরর্।  



 

 

  
শীতিীকরণ সহায়তা রেম আসা, রেম পনরমবনশত নভনিমত রোর্ করা হমব। কাউনি সামানজক 
ঘসবার নবভাগগুনি 30 আগস্ট্ অ্বনধ অ্েবা অ্েনায়র্ ঘশষ র্া হওয়া পেনি আমবের্ গ্রহণ করমবর্।  
  
"নর্উ ইয়মকন র রচি গরম গ্রীেকাি আসন্ন অ্বস্থ্ায় এই 6 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর নবনর্ময়ামগর 
িমি ঘেমশর সব ঘচময় ঝুুঁ নকপূণনমের উচ্চ শনির খরচগুনি কভার করমব ো তামের বামজমটর বৃহির 
অ্ংশ হময় উেমে", ঘসম্বর্টর চাক শুমার িম্বলর্। "নসমর্মট এই গুরুত্বপূণন অ্েনায়মর্র পামত্রর জর্য 
িোই করমত ঘপমর আনম গনবনত এবং আনম সবনো নর্উ ইয়কন বাসীমের তামের শনির নবিগুনি নেমত 
বা নডর্ার ঘটনবমির খাবার রাখার মমধয োমত নসদ্ধাি নর্মত র্া হয় তার জর্য কাজ করমবা।"  
  
প্রবতবর্বি পল টর্ম্বকা (এর্ওয়াই 20) িম্বলর্, "একজর্ বযনির বােী তার আশ্রয়স্থ্ি এবং গ্রীেকামি 
এমি তা ঘের্ তার স্বাস্থ্য নবপন্ন করার কারণ র্া হয়। গুরুতর স্বাস্থ্য উমেগ সহ নর্উ 
ইয়কন বাসীমের জর্য, োর মমধয রময়মের্ আমামের অ্মর্ক গনরষ্ঠরা, গ্রীেকািীর্ তাপ নবপজ্জর্ক এবং 
এমর্নক মারাত্মকও হমত পামর। আনম এই সমেনর্ ঘরাগ্রামমর ঘর্তৃত্ব ঘেওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমামক 
ধর্যবাে জার্াই ো নর্উ ইয়কন বাসীমের নর্রাপে ও সুস্থ্ োকার জর্য রময়াজর্ীয় শীতিতার সহায়তা 
পাবার সামেনয রোর্ করমত পামর।"  
  
প্রবতবর্বি ইম্বভট ক্লাকন  (এর্ওয়াই 9) িম্বলর্, "অ্মর্ক বয়স্ক নর্উ ইয়কন বাসী এবং সীনমত উপাজন মর্র 
পনরবার গ্রীেকািমক ভয় পার্ তার সামে েুি উচ্চ তাপ সংক্রাি স্বাস্থ্য ঝুুঁ নকগুনির কারমণ। এই 
ঘরাগ্রামটি তামের নকেুটা ত্রাণ সরবরাহ করমত পামর, োমত তারা তামের বানেমত নশতি োকমত 
পামরর্ েনেও তামের এয়ার কনিশর্ার ইউনর্মটর জর্য অ্েন রোমর্র ঘেমত্র সহায়তার রময়াজর্ 
হময়।"  
  
প্রবতবর্বি বর্তা ঘলাম্বয় (এর্ওয়াই 17) িম্বলর্, "আমরা বেমরর উষ্ণ মাসগুনিমত েখর্ রমবশ কনর, 
এটি অ্তযি গুরুত্বপূণন ঘে আমরা ঘসই সকি নর্উ ইয়কন বাসীমের রনত েত্নবার্ হই োমের 
নচনকৎসাগত অ্বস্থ্া তামপর কারমণ খারাপ হয়। কাউমক কখর্ও জীবর্োয়ী োিার সহায়তা োো 
োকমত হমব র্া কারণ তামের এটি পাবার সামেনয ঘর্ই। ঘসই কারমণ, হাউস অ্যামরানরময়শন্স 
কনমটির (House Appropriations committee) ঘচয়ারউওমযার্ নহসামব, আনম গনবনত ঘে ঘিা-
ইর্কাম ঘহাম এর্ানজন  অ্যানসস্ট্যান্স ঘরাগ্রামমর (Low-Income Home Energy Assistance 
Program, LIHEAP) জর্য সম্প্রনত রকানশত আনেনক বের 2020-র খরমচর নবি এই জীবর্োয়ী 
ঘরাগ্রামমর জর্য 3.8 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার রোর্ করমব, ো বতন মার্ অ্েনায়মর্র ঘচময় 150 
নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার ঘবনশ।"  
  
প্রবতবর্বি ইবলয়ট এম্বেল (এর্ওয়াই 16) িম্বলর্, "বহু নর্উ ইয়কন বাসী গ্রীেকামি চরম তাপমাত্রা 
ঘভাগ কমর ো তামের নচনকৎসাগত অ্বস্থ্ার অ্বর্নত  টায় এবং তামের জীবর্মক নবপন্ন কমর। 
হাউস এর্ানজন  অ্যাি কমাসন সাবকনমটি অ্র্ ঘহিমের (House Energy and Commerce 
Subcommittee on Health) সেসয নহসামব, আনম কৃতজ্ঞ ঘে এই বের সাম্রাজ্ঞী রাজযটি নর্উ 
ইয়মকন র পনরবারগুনিমক নর্রাপে এবং আরামোয়ক োকার জর্য সাহােয করমে - গ্রীেকািীর্ 
তামপর গরমতম গরমমর মমধযও। আনম এই অ্েনায়র্ পাবার জর্য এবং সকি নর্উ ইয়কন বাসীমের 

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/


 

 

এই গ্রীেকািীর্ ঘমৌসুমমর রকৃনতমক সহয করার উমদ্দমশয রস্তুত করার জর্য গভর্নর কুওমমামক 
ধর্যবাে জার্াই।"  
  
প্রবতবর্বি ঘগ্রগবর ডবিউ বমক্স (এর্ওয়াই 5) িম্বলর্, "গ্রীমের মাসগুনি গনরষ্ঠমের এবং স্বামস্থ্যর 
সমসযা সহ মার্ুষ োরা উচ্চ তাপমাত্রার রনত সংমবের্শীি, তামের কামে গুরুতর স্বামস্থ্যর ঝুুঁ নক 
সৃনি করমত পামর। এই তহনবিগুনি উপিব্ধ কমর, নর্উইয়কন  এটি নর্নিত করমত সাহােয করমে ঘে 
ঘকউ ঘের্ চরম তামপর সংস্পমশন র্া আমসর্ শুধ ুতামের এয়ার কনিশর্ার এবং কুনিংময়র সামেনয 
র্া োকার কারমণ। আনম এই সিি কমনসূচী চানিময় োওয়ার জর্য গভর্নমরর রশংসা কনর।"  
  
"নর্উ ইয়মকন র গ্রীেকাি রায়শই চরম গরম তাপ নর্ময় আমস এবং েোেে শীতিতা োো 
বানসন্দামের, নবমশষত গনরষ্ঠ, েুবক এবং নচনকৎসাগত সমসযা সহ বযনিমের তাপ-সম্পনকন ত 
অ্সুস্থ্তার ঝুুঁ নকর কবমি ঘিিমত পামর", প্রবতবর্বি অোবিয়াম্বর্া এস্পাইলাট িম্বলর্ (এর্ওয়াই 13)। 
"এই গুরুত্বপূণন ঘরাগ্রামটি ঝুুঁ নকপূণন বযনিমের অ্তযি রময়াজর্ীয় এয়ার কনিশর্ার সরবরাহ কমর 
তাপ ঘেমক তামের রো করার জমর্য। আনম বসবাসকারীমের এই গ্রীমে নশতি এবং নর্রাপে 
রাখমত সহায়তা করার উমদ্দমশয এই েেুন াি উমেযামগর জর্য আমরা অ্েনায়র্ পাবার জর্য গভর্নর 
কুওমমার রশংসা কনর।"  
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