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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল মার্ এিং রাজ্ে জ্ুম্বে ব্রডিোম্বের উপলব্ধতা পরীক্ষা করার জ্র্ে মোবপং
সমীক্ষার উম্ববাধর্ হ াষণা কম্বরম্বের্

জ্র্সাধারণ এিং অর্োর্ে হেকম্ব াল্ডারম্বের কাে হিম্বক ইর্পুট গ্র ম্বণর জ্র্ে পািবলক
শুর্াবর্ আম্ব াজজ্ত ম্বি
হেট ব্রডিোে পবরম্বষিার র্াগাম্বলর বিষ টটর হমাকাবিলা করম্বত চা যা হেেিোপী
একটট প্রবতিন্ধকতা
রাজ্য জ্ুড়ে হাই-স্পিড ব্রডব্যান্ড পররডেব্ার প্রাপযতা, রির্ভরড াগ্যতা এব্ং খরচ সিাক্ত করডত
রিউ ইয়ডকভর ব্রডব্যাডন্ডর প্রথমব্াডরর মডতা গ্র্ীরর্াডব্ রাজ্যব্যাপী মযারপং অধ্যয়ডি সহায়তা
করার জ্িয গ্র্িরভ কযারথ হহাচুল আজ্ ব্রডব্যান্ড মযারপং কিজজ্উমার সমীক্ষা চালু করার
হ ােণা কডরডেি। ব্রডব্যান্ড পররডেব্ার রব্স্তার এব্ং িাগ্াডলর সঠিকর্াডব্ পররমাপ করা হকব্ল
রিউ ইয়ডকভই িয়, জ্াতীয়র্াডব্ও একঠি চযাডলঞ্জ হডয় আডে। হেডাডরল সরকারও একই ধ্রডির
গ্ডব্েণায় রিডয়াজজ্ত, রকন্তু এর সমারির সময়ডরখা অিষ্ট।
"উচ্চ গ্রতর ইন্টারডিি আজ্ডকর রব্ডে একঠি ব়্ে সমতা অজ্ভিকারী কারণ এঠি আমাডের
সকডলর দেিজিি জ্ীব্ডি প্রডয়াজ্িীয় প্রাথরমক পররডেব্া এব্ং তথয অযাডেস করার জ্িয
অপররহা ,"ভ গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "এই ুগ্ান্তকারী গ্ডব্েণার মাধ্যডম, আমরা রিজিত করডত
সাহা য করব্ হ রাডজ্যর প্ররতঠি অংডে - হর্ৌডগ্ারলক এব্ং অথনিরতক
ভ
কারণ রিরব্ডেডে
ভ
- উচ্চ
গ্রতর ব্রডব্যাডন্ডর অযাডেস আডে।"
এই ব্েডরর শুরুর রেডক পাস করা রিব্াহী
ভ ব্াডজ্ডি হ মি ব্লা হডয়ডে, রাডজ্যর পাব্রলক সারর্ভস
করমেি রাজ্য জ্ুড়ে হাই-স্পিড ইন্টারডিি এব্ং ব্রডব্যান্ড পররডেব্ার প্রাপযতা, রির্ভরড াগ্যতা
এব্ং খরচ অধ্যয়ি করডব্। এই প্রজিয়ার অংে রহডসডব্ করমেি এগুরল করডব্:
•

একঠি হসিোস ব্লক স্তডরর এলাকাগুরল রচরিত করডব্ া একজ্ি একমাত্র
সরব্রাহকারীর দ্বারা পররডেব্া প্রোি করা হয় এব্ং উচ্চ-গ্রতর ইন্টারডিডি ব্যাপক
রাজ্যব্যাপী অযাডেস প্রোডির সাডথ সম্পরকভত হকাি রাজ্য রিয়ন্ত্রক এব্ং সংরব্রধ্ব্দ্ধ
ব্াধ্াগুরল মূলযায়ি কডর;

•

সুরব্ধ্াব্জিত ব্া অপররডেরব্ত এলাকায় উচ্চগ্রতর ইন্টারডিি পররডেব্াডক সডব্াত্তমর্াডব্
ভ
সমথিভ কডর এমি সমাধ্ািগুরল সিাক্ত করার জ্িয উপলব্ধ প্র ুজক্ত প াডলাচিা
ভ
করা,
এব্ং সুরব্ধ্াব্জিত এব্ং অপররডেরব্ত এলাকাগুরলডত এই ধ্রডির প্র ুজক্তর স্থাপিার
রব্েডয় সুপাররে করা;

•

এমি উোহরণ রচরিত করা হ খাডি স্থািীয় সরকার ফ্র্যািাইজজ্ চুজক্ত এব্ং করমেি ব্া
রডপািভ ডমন্ট এিডোসডমন্ট
ভ
অযাকেডির হ অরর্ড াগ্গুরল ইন্টারডিি অযাডেডসর উপর
সরাসরর প্রর্াব্ হেডলডে হসগুরলর সাডথ অ-সম্মরতর অরর্ ুক্ত করমেিডক অব্রহত
কডরডে ;

•

এমি জ্ায়গ্াগুরল রচরিত করা হ খাডি হাই-স্পিড ইন্টারডিি এব্ং/অথব্া ব্রডব্যান্ড
পররডেব্া, এব্ং/অথব্া িমাগ্ত রডজজ্িাল রব্র্াজ্ডি অপ াি
ভ প্রডব্োরধ্কার,
সম্প্রোডয়র উপর হিরতব্াচক সামাজজ্ক ব্া অথনিরতক
ভ
প্রর্াব্ সৃঠষ্ট করডে ; এব্ং

•

রিডজ্র ওডয়ব্সাইডি, রাডজ্যর একঠি রব্স্তাররত ইন্টারডিি অযাডেডসর মযাপ দতরর করা
এব্ং প্রকাে করা, া ঠিকািার দ্বারা ইন্টারডিি পররডেব্ার অযাডেস রিডেভে কডর।

করমেডির মযাডপ রব্জ্ঞাপি ও অরর্জ্ঞতার ডাউিডলাড এব্ং আপডলাড গ্রত অন্তর্ুক্ত
ভ থাকডব্;
লযাডিজি সহ ডাউিডলাড এব্ং আপডলাডডর গ্রতর ধ্ারাব্ারহকতা এব্ং রির্ভরড াগ্যতা;
ইন্টারডিি পররডেব্া এব্ং প্র ুজক্তর প্রকারগুরল ডায়াল-আপ, ব্রডব্যান্ড, ওয়যারডলস, োইব্ার,
হকাঅজেয়াল ব্া সযাডিলাইি সহ, রকন্তু তাডতই সীমাব্দ্ধ িয়; উপলব্ধ ইন্টারডিি পররডেব্ার
প্রোিকারীর সংখযা, উপলব্ধ ইন্টারডিি পররডেব্ার মূলয; এব্ং করমেি প্রাসরিক ব্ডল মডি
করডত পাডর এমি অিয হকাি রব্েয় অন্তর্ূ ক্ত
ভ থাকডব্।
পূব্ব্তী
ভ
হেডাডরল মযাডপর রব্পরীডত, া তাডের সুরিরেভষ্টতা এব্ং রির্ুল
ভ তার অর্াডব্র জ্িয
তীব্রর্াডব্ সমাডলারচত হডয়ডে, রিউ ইয়ডকভর ইন্টাডররির্ মযাপ ঠিকািার স্তডর ব্রডব্যান্ড
পররডেব্ার রস্থরতর রেডক মডিারিডব্ে করডব্। গ্ডব্েণার অংে রহসাডব্, করমেি রিউ ইয়ডকভর
সকল প্রোিকারীডের রচঠি পাঠিডয় জ্ারিডয় রেডয়ডে হ তারা প্র জু ক্ত ও হ াগ্াড াগ্ পরামডে ভ
েক্ষতার সাডথ রিউ ইয়কভ রাজ্য রর্রত্তক হকাম্পারি ECC হিকডিালজজ্ডসর (ECC Technologies)
সাডথ চুজক্ত কডরডে, ারা তাডের ব্রডব্যান্ড সম্পডকভ রব্স্তাররত তথয চাইডব্ ব্রডব্যান্ড মযাপ এব্ং
প্ররতডব্েডির রর্রত্ত রহসাডব্ ব্যব্হার করার জ্িয ঠিকািার স্তডর পররডেব্া এলাকা, আপডলাড
এব্ং ডাউিডলাডডর গ্রত, হিিওয়াকভ পররকািাডমার ধ্রি(গুরল), মূলয এব্ং অিযািয প্রডয়াজ্িীয়
হডিা সহ ব্রডব্যান্ড পররডেব্া সম্পরকভত তথয।
করমেি 2022 সাডলর হম মাডসর মডধ্য প্রকাডেয তার ররডপািভ এব্ং সুপাররেগুরল প্রকাে করডব্।
প্ররতডব্েডি হাই-স্পিড ইন্টারডিডি অযাডেস সহ আব্াডসর সামরিক সংখযা অন্তর্ুক্ত
ভ করা হডব্
এব্ং এঠি রচরিত করা হডব্ হ হকাি এলাকাগুরল পররডব্রেত, অপররডেরব্ত এব্ং সুরব্ধ্াব্জিত।
এঠি কাউরন্ট-স্তডরর মধ্যম আডয়র তু লিায় ইন্টারডিি পররডেব্ার মূডলযর একঠি আিরলক
সমীক্ষাও পররচালিা করডব্; এব্ং হ হকাি প্রাসরিক িাহক সাব্জিপেডির পররসংখযাি।
অধ্যয়ডির উডেেয হল রিউ ইয়ডকভর সকল আব্ারসক এব্ং ব্ারণজজ্যক িাহকডের প্রডয়াজ্ি

অিু ায়ী ইন্টারডিডি প্রডব্োরধ্কার রিজিত করার জ্িয হকাি পেডক্ষপগুরল প্রডয়াজ্ি তা
রিধ্ারডণ
ভ
সহায়তা করা।
ব্রডব্যান্ড মযারপং সমীক্ষা এব্ং গ্রতর পরীক্ষা এখাডি পাওয়া াডব্:
www.empirestatebroadband.com।
এই ুগ্ান্তকারী গ্ডব্েণার অংে রহসাডব্, করমেি ইন্টারডিি পররডেব্া প্রোিকারী,
হিরলকরমউরিডকেি উডদ্বগ্, শ্রম সংস্থা, জ্িরিরাপত্তার সংস্থা, স্বাস্থযডসব্া, রেক্ষা, কৃরে এব্ং
অিযািয ব্যব্সা ব্া সংস্থা সহ জ্িসাধ্ারণ এব্ং অিযািয হেকডহাল্ডারডের কাে হথডক ইিপুি
চাওয়ার জ্িয েুঠি জ্িশুিারির আডয়াজ্ি করডব্। শুিারির তাররখ এব্ং অব্স্থাডির হ ােণা করা
হডব্।
রিউ ইয়ডকভর রব্স্তৃত 2021 কাডিরিরর্ঠি এডজ্ন্ডা সমস্ত রিউ ইয়কভব্াসীডের জ্িয িযায়সিত
ইন্টারডিি অযাডেস প্রোডির হক্ষডত্র রাডজ্যর হেে-হিতৃডের উডেযাডগ্র উপর রর্রত্ত কডর। 2015
সাডল, রাজ্যঠি হেডের সব্ব্ৃভ হৎ এব্ং উচ্চারর্লােী ব্রডব্যান্ড উডেযাগ্ িহণ কডররেল, া
রাজ্যব্যাপী ইন্টারডিি অযাডেস রব্স্তৃত করার জ্িয 500 রমরলয়ি মারকভি ডলার উৎসগ্ ভ
কডররেল। এই রব্রিডয়াগ্, রিয়ন্ত্রক সংস্কাডরর সাডথ, ব্রডব্যাডন্ডর িাগ্াল প্রসাররত কডরডে তাই
আজ্ রিউ ইয়ডকভর 98 েতাংে পররব্াডরর অন্তত 100 হমগ্াব্াইি প্ররত হসডকডন্ড ডাউিডলাডডর
গ্রত সহ উচ্চ গ্রতর ব্রডব্যাডন্ডর অযাডেস আডে। উপরন্তু, রিউ ইয়কভ 2014 স্মািভ স্কুল ব্ন্ড
অযাডি স্বাক্ষর কডর স্কুডল রডজজ্িাল রব্র্াজ্ডির হমাকাডব্লায় গুরুেপূণ ভপেডক্ষপ রিডয়রেল।
এই আইিঠি স্কুডলর সংড াডগ্র উন্নরতর জ্িয রাজ্য জ্ুড়ে স্কুল হজ্লাগুরলডত প্র জু ক্তর রডর্াইস
এব্ং হশ্রণীকক্ষ ব্ৃজদ্ধর জ্িয 2 রব্রলয়ি মারকভি ডলার উপলব্ধ কডরডে, ার েডল স্কুলগুরল
আজ্ডকর েূরব্তী রেক্ষার চযাডলঞ্জগুরলর হমাকাডব্লা করডত পাডর।
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