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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিটিং সিংক্রান্ত জরুবর অিস্থার সম্মুখীর্ বর্উ ইয়কনিাসীর জর্ে অবিবরক্ত 15
বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ঘ াষণা করম্বলর্

সাম্প্রবিক ঘ ালার ভম্বটনক্স রিিী সমম্বয় এিিং চলমার্ ঠাণ্ডা আিিাওয়ার ফম্বল সঙ্কম্বট থাকা
বরিারগুবলর সিায়িা করার জর্ে ঘিাম এর্াবজন সিায়িা ঘপ্রাগ্রাম্বমর (Home Energy
Assistance Program, HEAP) জর্ে িিবিল সিংযুক্ত করা িল
সকল িাবির মাবলক ও ভািাটয়ার জর্ে আম্বিদম্বর্র সময় এবপ্রম্বলর ঘেষ যন ন্ত িবধন ি করা িল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে গত এে মাস ধমর চরম আবহাওয়ার ফমে উপযুক্ত নর্উ ইয়েন বাসীমের
তামের বানির নহটিং সচে রাখমত অ্নতনরক্ত 15 নমনেয়র্ মানেন র্ ডোর তহনবে ঘ াষণা েরমের্। 19
ঘফব্রুয়ানর, মঙ্গেবার ঘেমে শুরু হময়, ঘযসব বানিমত নহটিং জ্বাোনর্ ঘেষ হময় যাওয়ার বা তামের ইউটনেট
ঘসবা নবনিন্ন হওয়ার ঝুুঁ নে রময়মে তারা ঘহাম এর্ানজন সহায়তা ঘরাগ্রামমর মাধযমম নিতীয় জরুনর অ্বস্থা সুনবধা
পাওয়ার জর্য আমবের্ েরমত পারমব। পাোপানে, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা েরমের্ ঘয সাধারণ ও জরুনর
উভয় HEAP সুনবধার জর্য আমবেমর্র সময় 26 এনরে পযনন্ত বৃদ্ধি েরা হমব।
"পনরবারগুনের এমর্ পনরনস্থনতমত পিা উনচত র্য় যখর্ তামেরমে তামের বানির নহটিং ও খাবার বা ঔষমধর
মমতা অ্তযাবেযেীয় রময়াজমর্র মমধয এেটমে বাোই েরমত হয়", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ঘযমহতু
ঘেমের অ্মর্োিংেই এখমর্া েীতোমের নহমেীতে গ্রামস রময়মে, এই অ্নতনরক্ত তহনবে েভয হওয়ার োরমণ তা
আমামের সবনামপক্ষা েুুঃস্থ নর্উ ইয়েন বাসীমের এই ঘমৌসুমম উষ্ণ ও নর্রাপে োেমত সাহাযয েরমব। এই
েীতোমে নহটিং নবে পনরমোধ েরার জর্য সাহাযয রময়াজর্ এমর্ সবাইমে আনম সহায়তার জর্য আমবের্
েরমত উৎসানহত েরনে।"
"এই েীতোেট নবমেষভামব েঠির্ যামি, তাই আমরা ঘহাম এর্ানজন সহায়তা ঘরাগ্রামমর মাধযমম আমরা তহনবে
েভয েরা নর্নিত েরমত পেমক্ষপ নর্নি", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘিাচু ল িম্বলম্বের্। "েীতোেীর্
নহটিং নবে দ্রুত ঘবমি ঘযমত পামর এবিং পনরবামরর বামজমে চামপর সৃনি েরমত পামর। বহু নর্উ ইয়েন বাসীর
দের্নির্ রময়াজর্ ঘমোমর্ার জর্য HEAP এেট অ্তযাবেযেীয় সিংস্থার্।"
সাধারণভামব রনতট পনরবার রনত েীতোমে এেট নর্য়নমত HEAP সুনবধা পাওয়ার উপযুক্ত, এবিং েনক্ত
সিংক্রান্ত জরুনর অ্বস্থায় আমরেট জরুনর HEAP সুনবধার জর্য উপযুক্ত। মঙ্গেবার ঘেমে শুরু েমর, এই
HEAP ঘমৌসুমম ইনতমমধয এেট নর্য়নমত ও এেট জরুনর সুনবধা পাওয়া পনরবারগুনে অ্নতনরক্ত সহায়তার
জর্য আমবের্ েরমত পারমব, যনে তারা ঘোমর্া ইউটনেট নবনিন্ন হওয়া বা নহটিং জ্বাোনর্ ঘেষ হময় যাওয়া
এবিং ঘোমর্া উপাময়ই তা আবার ভমর নর্মত র্া পারার ঝুুঁ নেমত োমে।

সাম্প্রনতে সপ্তাহগুনেমত নর্উ ইয়েন ঘেমের অ্নবরত ঠাণ্ডা তাপমাত্রা ও তু ষারপাতমে গত েীমতর সামে তু ের্া
েরা যায় - ঘযট নেে ঘরেডন অ্র্ুযায়ী সব ঘেমে ঠাণ্ডা েীতোমের এেট। জরুনর HEAP সুনবধার চানহো
পুমরা ঘেমে অ্মর্ে ঘবনে, এই বের 35,000 এর ঘবনে পনরবার সহায়তা খুুঁজমে।
যনেও েীতোমের শুরুমত তাপমাত্রা ঘমৌসুমমর জর্য হােো নেে, জার্ুয়ানরমত এেট ঘপাোর ভমেনক্স এমস নর্উ
ইয়েন মে নডপ নিমজ পনরণত েমর, অ্মর্ে এোোয় তাপমাত্রা েূমর্যর নর্মচ ঘর্মম যায়। পাোপানে, এোনধে
েীতোেীর্ ঝি নসমেম পুমরা ঘেমে উমেখমযাগয পনরমাণ তু ষার জনমময় ঘেয়, যার মমধয নেে এেট
ঘেে-ইমফক্ট বযান্ড যা গত মামসর ঘেমষর নেমে বামফমোমত দেনর্ে তু ষারপামতর ঘরেডন সৃনি েমর।
পনরবার HEAP সুনবধা নহমসমব েত অ্েন পামব তা নর্ভন র েমর তামের আয়, পনরবামরর আোর ও তামের
বানি েী পদ্ধনতমত নহটিং হমি তার উপর। চার সেমসযর এেট পনরবামরর বানষনে আয় 55,178 মানেন র্
ডোর, বা মানসে 4,598 ডোর হমত পামর, তবুও তারা সাহামযযর জর্য উপযুক্ত হমব। ঘতমের সাহামযয নহটিং
েমর এমর্ পনরবার এই েীতোমে ঘমাে 2,200 মানেন র্ ডোমরর ঘবনে সহায়তা ঘপমত পামর।
অ্স্থায়ী ও রনতবন্ধী সহায়তা অ্নফস (Office of Temporary and Disability Assistance) এর
তত্ত্বাবধামর্ পনরচানেত HEAP েতভাগ ঘফডামরে অ্েনানয়ত। জরুনর HEAP আমবের্ জমা নেমত হমব
সামানজে ঘসবার স্থার্ীয় নবভামগ নর্মজ নগময় বা ঘেনেমফামর্। োউনি অ্র্ুযায়ী অ্নফমসর এেট তানেো
পাওয়া যামব এখামর্।
এোিাও নর্উ ইয়েন ঘেে নর্ম্ন আময়র পনরবারগুনের জর্য অ্র্যার্য ধরমর্র ঘহাম এর্ানজন সহায়তা রোর্ েমর
যা তামের েনক্তর খরচ বাুঁচামত, তামের বানি উন্নত েরমত ও অ্েন বাুঁচামত সাহাযয েমর। নর্উ ইয়েন ঘেমের
েনক্ত গমবষণা ও নবোে েতৃন পক্ষ (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA) এর মাধযমম, এম্পাওয়ার নর্উ ইয়েন (EmPower New York) নর্উ ইয়মেন র রায়
135,000 বানির মানেে বা ভািাটয়ামের নবর্া খরমচ েক্ষ েনক্তর সমাধার্ রোর্ েমর। আমরা তেয এখামর্
উপেব্ধ|
বর্উ ইয়কন ঘেট অস্থায়ী ও প্রবিিন্ধী সিায়িা অবফম্বসর কবমের্ার মাইক ঘিইর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়েন
পনরবারগুনে েনক্ত সঙ্কমে আমে এবিং চরম ঠাণ্ডা ও তু ষারপামতর সময় তামের এমর্ পনরনস্থনতমত পিা উনচত
র্য় যখর্ তামেরমে তামের বানির নহটিং ও খাবার বা ঔষমধর মমতা অ্তযাবেযেীয় রময়াজমর্র মমধয এেটমে
বাোই েরমত হয়। এই েীমত সািং ানতে ঝুুঁ নেমত রময়মে এমর্ পনরবারসমূমহর জর্য এই অ্নত জরুনর সহায়তা
রোর্ েরার জর্য এবিং সেে নর্উ ইয়েন বাসীর জর্য আমবেমর্র সময় বৃনদ্ধ েরার জর্য আনম গভর্নর কুওমমার
রেিংসা েরনে।"
বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর অবফস ফর দে এবজিং (Office for the Aging) এর বরচালক ঘগ্রগ ওলম্বসর্
িম্বলর্, "অ্নতনরক্ত এই HEAP সিংস্থার্ নর্ম্ন আময়র বয়স্ক নর্উ ইয়েন বাসী, যারা এই ঠাণ্ডা ঘমৌসুমম তামের
নহটিং নবে নেমত পারমে র্া, তামের জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ।
ন নহটিং জরুনর অ্বস্থার জর্য অ্নতনরক্ত তহনবে
োোর ফমে এবিং আমবেমর্র সময়োে বৃনদ্ধ েরার ফমে আমরা অ্মর্ে বয়স্ক মার্ুষ ও পনরবার এই েীমত উষ্ণ
োেমত পারমব। গভর্নর কুওমমা ধারাবানহেভামব পনরবারগুনের জর্য নেেু র্া নেেু েমর যামির্ এবিং এই

সিংস্থার্ রোমর্র ঘ াষণা ইউটনেট নবনিন্ন হওয়া, জ্বাোনর্ ঘেষ হওয়া এবিং চু োর সাহাযয গরম েরা বা গরম
র্া েমর োোর মমতা ঝুুঁ নেপূণন আচরমণর ঝুুঁ নে েনমময় নেমব।"
অোবলবসয়া িাটনর্, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, বর্উ ইয়কন ঘেট েবক্ত গম্বিষণা এিিং ঘডম্বভল ম্বমন্ট
অথবরট, িম্বলম্বের্, "পুমরা ঘেমের নর্উ ইয়েন বাসীরা খুব ভামো েমরই জামর্ চরম আবহাওয়া ের্া তামের
বানিমত েী পনরমাণ েনক্তর চাপ সৃনি েরমত পামর, এট িারা আমামের সবমেমে বনিত পনরবারগুনেমে
জেবায়ু পনরবতন মর্র রভাব সিংক্রান্ত বযাপামর সাহাযয েরার ক্রমবধনমার্ রময়াজর্ স্পি হমি। গভর্নর কুওমমার
ঘর্তৃ ত্বাধীর্, নর্উ ইয়েন বযাপে এে গুি েমনসূনচ রোর্ েরমে, ঘযমর্ HEAP এবিং এম্পাওয়ার নর্উ ইয়েন ,
যামত নর্ম্ন আময়র বানসিামের েনক্ত বাুঁচামত এবিং তামের বানিমত আবহাওয়ার সামে খাপ খাইময় নর্মত ও েনক্ত
েক্ষ উন্নয়র্ েরমত সাহাযয েরা যায়।"
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