
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ঠাণ্ডা েীম্বের মাসগুম্বলাম্বে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সুরবিে রাখম্বে হ াম ব টিং এইড-এর জর্ে 338 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার হ াষণা কম্বরর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

হ াম এর্াবজন  অোবসস্ট্োন্স হপ্রাগ্রাম হেম্বক ে বিম্বলর জর্ে আম্বিের্পত্র এখর্ গৃ ীে  ম্বে  
  

ঠাণ্ডা আি াওয়ার মাসগুম্বলাম্বে গৃ মাবলক এিিং ভাডাম্বেগণ ব টিং অোবসস্ট্োম্বন্সর জর্ে আম্বিের্ 
করম্বে পারম্বির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে ঘ াম দ টিং অ্যাদিস্ট্যামের জর্য আমেির্পত্র 
দর্উ ই়ের্ন  ঘস্ট্মের িেনত্র গ্র ণ র্রা  মে। দর্উ ই়ের্ন  ঘস্ট্ে অ্দিি অ্ে ঘেমপারাদর এন্ড 
দিিঅ্যাদেদিট অ্যাদিস্ট্যামের (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) দ্বারা পদরচাদিত, ঘ াম এর্াদজন  অ্যাদিস্ট্যাে ঘরাগ্রাম ে়েস্ক রাপ্তে়েস্কমির এেিং দর্ম্ন ও 
মধ্যম আম়ের দর্উ ই়ের্ন োিীমির তামির  র গরম র্রার র্ামজ িা ােয র্রমত উপিব্ধ ঘিিামরি 
ত দেমির 338 মাদর্ন র্ িিামরর ঘেদি ঘি়ো  মে।  
  
"ঠাণ্ডা আে াও়ো দর্ম্ন আম়ের ও র্মী-ঘেদণর দর্উ ই়ের্ন োিীমির জর্য র্ষ্ট েম়ে আর্মত পামর 
োরা ইমতামমধ্য দর্মজমির চাদ িা ঘমোমত দ মদিম খামে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্না়ের্ 
েিমের ঘিষভাগ ও িীতর্ািীর্ মািগুমিামত তামির  রমর্ উষ্ণ র্রার খরচ িামিামর্ার জর্য এর্ট 
গুরুত্বপূণন িামদ়ের্ ি া়েতা রিার্ র্মর।"  
  
ঘোগয গৃ মাদির্ এেিং ভাডামেগণ তামির আ়ে, পদরোমরর আর্ার এেিং দর্ভামে তারা তামির  র 
উষ্ণ র্মর তার উপর দর্ভন র র্মর রদত মামি 726 মাদর্ন র্ িিার পেনে ি া়েতা ঘপমত পামরর্। 
চারজমর্র এর্ট পদরোমরর িমেনাচ্চ মাদির্ আ়ে 4,797 মাদর্ন র্ িিার ো োদষনর্ ঘমাে আ়ে 
57,546 মাদর্ন র্ িিার এেিং এখর্ও িুদেধ্া পাও়োর ঘোগযতা অ্জন র্ র্মর।  
  
বর্উ ইয়কন  হস্ট্ে অবিস অি হেম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলট এবসম্বস্ট্ন্স কবমের্ার মাইক হ ইর্ 
িম্বলর্, "ঘর্ামর্া দর্উ ই়ের্ন োিীমর্ এই ঠাণ্ডা আে াও়োর মািগুমিামত তামির পদরোরমর্ খাও়োমর্া, 
দচদর্ৎিা ঘিোর জর্য োর্া ঘিও়ো ো তামির  র গরম র্রার মমধ্য এর্টমর্ ঘেমে দর্মত  মে 
র্া। ঘ াম এর্াদজন  অ্যাদিস্ট্যাে ঘরাগ্রাম দর্উ ই়ের্ন  জমুড িত ি স্র পদরোমরর জর্য ইউটদিট খরচ 
ঘঠর্ামত িা ােয র্রমে োরা তামির আম়ের োর্া দিম়ে ঘর্ামর্ামমত দির্াদতপাত র্মর। ির্ি ঘোগয 



 

 

গৃ মাদির্ এেিং ভাডামেগণমর্ এই গুরুত্বপূণন ি া়েতার জর্য আমেির্ র্রার র্র্া দেমেচর্া র্রা 
উদচত ো তামির আদর্নর্ দর্রাপত্তা ীর্তা এডামত িা ােয র্রমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়কন  হস্ট্ম্বের অবিস ির েে এবজিং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচালক হগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "ঠাণ্ডা 
তাপমাত্রা িোর জর্য এর্ট চযামিঞ্জ  মত পামর, দর্ন্তু ে়েস্ক রাপ্তে়েস্কমির জর্য দেমিষভামে 
দেপজ্জর্র্  মত পামর। ঘ াম এর্াদজন  অ্যাদিস্ট্যাে ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম দ টিং অ্যাদিস্ট্যাে পাও়োর 
িুদেধ্া র্ম আম়ের ও ে়েস্ক দর্উ ই়ের্ন োিীমির িীতর্ামির মািগুমিামত তামিরত োদডমত িসু্থ ও 
দর্রাপি র্ার্মত িা ােয র্রার জর্য গুরুত্বপূণন।"  
  
ঘস্ট্েেযাপী িমাজমিোর স্থার্ী়ে দেভামগ এেিং দর্উ ই়ের্ন  দিটর োইমর েিোির্ারী দর্উ 
ই়ের্ন োিীমির জর্য অ্র্িাইমর্ আমেির্ গ্র ণ র্রা  মে এখামর্ myBenefits.ny.gov।  
  
গত েের রা়ে 1.5 দমদি়ের্ পদরোর HEAP এর মাধ্যমম দ টিং অ্যাদিস্ট্যাে ঘপম়েমে। আমগ আিমি 
আমগ পামের্ দভদত্তমত ি া়েতা রিার্ র্রা  ়ে।  
  
উপরন্তু, ঘে িমস্ত পদরোর ইমতামমধ্য ি া়েতা ঘপম়েমে তারা এর্ট এর্র্ািীর্ জরুরী HEAP 
িুদেধ্া পাও়োর ঘোগয  মের্ েদি তারা তামির তাপ েন্ধ ো জ্বািার্ী িুদরম়ে োও়োর ঝুুঁ দর্মত 
র্ামর্, এেিং িরেরাম র পেনাপ্ত িিংস্থার্ র্া র্ামর্। আগামী 2 জার্ু়োদর, েৃ স্পদতোর ঘর্মর্ শুরু  মে 
জরুরী িুদেধ্ার জর্য আমেির্ গ্র ণ। জরুরী ি া়েতার রম়োজর্ আমে এমর্ ঘে ঘর্উ 
তামির স্থার্ী়ে িমাজমিো দেভামগর িামর্ ঘোগামোগ র্রমের্।  
  
গত েের, এই ঘস্ট্মের রদতট অ্িংমি দর্উ ই়ের্ন োিীমির গুরুত্বপূণন ি া়েতা রিার্ র্মরমে HEAP:  
  

অঞ্চল  হসিাপ্রাপ্ত পবরিার 2018-19  
র্যাদপোি দিদিক্ট  58,105  
ঘিন্ট্রাি দর্উ ই়ের্ন   59,123  
দিঙ্গার ঘির্ি  100,817  
িিং আইিযান্ড  71,522  
মধ্য- ািির্  101,444  
ঘমা র্ ভযাদি  45,031  

দর্উ ই়ের্ন  দিট  837,983  
র্র্ন র্াদন্ট্র  36,571  

িাউিার্ন ট়োর  52,569  
পদিম দর্উই়ের্ন   130,957  

হমাে  1,494,122  
  

https://www.mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
http://www.otda.ny.gov/programs/heap/contacts/


 

 

ি া়েতা এখর্ ঘোগয গৃ মাদির্মির ি া়েতা র্রমত উপিব্ধ েদি তামির রার্দমর্ তাপীর্রণ িরঞ্জাম 
অ্দর্রাপি  ়ে ো র্া চমি। গৃ মাদির্রা তামির চুদি ো ে়েিার ঘমরামত ো রদতস্থাপর্ র্রার 
জর্য আমেির্ র্রমত পারমে HEAP দ টিং ইকুইপমমন্ট দরমপ়োর এন্ড দরমেিমমন্ট ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম। 
িূদেধ্ার পদরমাণ অ্পদর ােন দ টিং িরঞ্জাম ঘমরামত ো রদতস্থাপর্ র্রার ররৃ্ত খরমচর দভদত্তমত 
ঘি়ো  ়ে - ঘমরামমতর জর্য 3,000 মাদর্ন র্ িিার এেিং রদতস্থাপমর্র জর্য 6,500 মাদর্ন র্ িিার 
পেনে। ঘোগয গৃ মাদির্রা এখর্ এর্ট HEAP দ টিং িরঞ্জাম পদরষ্কার এেিং টউর্ িুদেধ্ার জর্য 
আমেির্ র্রমত পারমের্ তামির োদডর রার্দমর্ তাপীর্রণ উৎি িমেনাচ্চ িক্ষতা়ে রাখার জর্য। এই 
িুদেধ্ার আমেির্র্ারীমির আরও তমর্যর জর্য তামির স্থার্ী়ে িমাজমিো দেভামগর িামর্ ঘোগামোগ 
র্রমত  মে।  
  
  

###  
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