
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 1/10/2022 গবন নয কোবথ হাচুর 

 

 

গবন নয হাচুর হপডাম্বযর াশ্রয়ী ভূম্বরেয ংম্বমাম্বগয কভ নূবচয াম্বথ 30 ডরায /ভা 

ম নন্ত ছাম্বয হঘালণা কম্বযম্বছন 

  

কর বনউ ইযকনফা়ীম্বদয জনে ব্রডফোম্বেয অোকম্ব এফং াভথ নেম্বক উন্নত কযায 

জনে বনউ ইযকন হেট বফ্তৃত বযকল্পনা চার ুকম্বয 

  

গবন নম্বযয কাম্বনক্টঅর উম্বদোম্বগয অধ়ীম্বন নতুন ব্রডফোম্বেয বফবনম্বযাম্বগ 1 বফবরযন 

ডরাম্বযয জনে গবন নম্বযয হেট অপ দে হেট প্রস্তাম্বফয কাম্বনবক্টববটট হপ্রাগ্রাম্বভয অং, 

হদখুন এখাম্বন 

  

2 বভবরযম্বনযও হফব বনম্ন-আম্বযয বযফাযগুবর ইন্টাযম্বনম্বটয ংম্বমাগ হথম্বক উকৃত 

ম্বত াম্বয 

  

গবন নয ক্যাথথ হাচুর আজ থনউ ইয়ক্ন হেট থডাটনমভন্ট অপ াফথরক্ াথবনময (New York 

State Department of Public Service) হনতৃমে এক্টট ভাথি-এমজন্সন্ফয উমদযাগ হ ালণা 

ক্মযমেন মামত হমাগয থনউ ইয়ক্নফাীমদয হপডামযর যক্ামযয াশ্রয়ী ভূমরযয ংমমাগ হরাগ্রাভ 

এয জনয াইন আ ক্যমত উৎাথত ক্যা য়, এটট এক্টট নতুনবামফ-রঞ্চ ক্যা হরাগ্রাভ মা 

থনম্ন-আময়য থযফাযগুথরয জনয ইন্টাযমনট থযমলফায রথত ভাম 30 ডরায ম নন্ত ো রদান 

ক্ময। 

  

"ভাভাযীটট আভামদয হদথিময়মে হম ক্ীবামফ থনউ ইয়ক্নফাীমদয থরয়জনমদয এফং হাদায 

ুমমামগয ামথ ংমুক্ত যািায জনয থনবনযমমাগয ব্রডফযামে অযামে থাক্া এক্টট অথযাম ন 

রাইপরাইন," গবন নয হাচুর ফম্বরন। "থনম্ন-আময়য থযফাযগুথর  ক্র থনউ ইয়ক্নফাীমদয 

জনয ইন্টাযমনট ংমমাগ থনউ ইয়ক্নফাীমদয এক্টট ফযফা শুরু ক্যমত, চাক্থয িুুঁমজ হমত, 

স্বাস্থ্যমফা অযামে ক্যমত এফং থরয়জমনয ামথ হমাগামমাগ ক্যমত ায়তা ক্ময৷ ক্র থনউ 

ইয়ক্নফাীমদয জনয হম উচ্চ-গথতয, থনবনযমমাগম্ ব্রডফযাে আমে তা থনন্সিত ক্যা আভামদয 

অথযাম ন।" 

  

থডাটনমভন্ট অপ াফথরক্ াথবন (Department of Public Service) অনযানয যক্ায-ভুিী 

যামজযয এমজন্সন্ফ এফং ইন্টাযমনট থযমলফায রদানক্াযীমদয ামথ ভন্য় ক্ময হমাগয থনউ 

ইয়ক্নফাীমদয ভমধয তাথরক্াবুন্সক্ত ফাামনায জনয গবন নমযয ক্ামনক্টঅর উমদযামগয অধীমন 

এক্টট যাজযফযাী, ফ ন-যক্ায মচতনতা এফং থফণন রচাযাথবমামনয হনতৃে হদমফ। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0415b66a6846472398fc08d9d469a953%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774372551053358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m%2F5smuiSK6KtfusHN3D9vPMC3Xr%2BkUghAwTZhDwzTIQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facpbenefit.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0415b66a6846472398fc08d9d469a953%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774372551053358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iZyw1%2BHz2kL5B1mtBlTPGFqo6IyhYZDQ5oc07CZrLmk%3D&reserved=0


  

গবন নয হাচুমরয হেট অপ দয হেট অযামেময অং থামফ 5 জানুয়াযী হ ালণা ক্যা তায 

ক্ামনক্টঅর উমদযাগ র থনউ ইয়মক্নয ম্প্রদায়গুথর এফং থডন্সজটার অফক্াঠামভামত এক্টট 

রূান্তযভূরক্ থফথনময়াগ। এটট শুধুভাত্র ক্র থনউ ইয়ক্নফাীমদয জনয উরব্ধ এফং 

অযামেমমাগয উচ্চ-গথতয, থনবনযমমাগয ব্রডফযােই থনন্সিত ক্যমফ না ফযং এও থনন্সিত ক্যমফ 

মামত থনউ ইয়ক্ন 21 তমক্য ংমুক্ত অথ ননীথতমত হনতৃে হদয়। এই রমচষ্টা শুধুভাত্র যক্ায এফং 

ম্প্রদাময়য রচাযমক্ জথত ক্যমফ না ফযং হমাগয থনউ ইয়ক্নফাীমদয ক্ামে হৌঁোমনায জনয 

যামজযয ফৃত্তভ ব্রডফযাে রদানক্াযীমদয ামথ ক্াজ ক্যমফ। 

  

অমনক্থদন ধময ব্রডফযাে অমনক্ থনউ ইয়ক্নফাীমদয নাগামরয ফাইময ময় হথমক্মে ক্াযণ এটট 

াশ্রয়ী নয়। ক্যাথটার থফথনময়ামগয ভাধযমভ হবাক্তামদয জনয িযচ ক্ভামনায ামথ গবন নমযয 

অগ্রগাভী ক্ামনক্টঅর উমদযামগয রক্ষ্য র এটট থনন্সিত ক্যা হম াশ্রয়ী ভূমরযয ক্ামনথক্টথবটট 

হরাগ্রামভ অংগ্রমণয জনয হমাগয রমতযক্ থনউ ইয়ক্নফাী তামদয তাথরক্াবুক্ত ক্যমত এফং 

রাবফান মত শুরু ক্যায জনয রময়াজনীয় তথয এফং ায়তা থদময় রস্তুত।  

  

ব্রডফযাে থনউ ইয়ক্নফাীমদয রথত ভাম গম 60 ডরামযয হফথ িযচ ক্ময। রথত ভাম 30 

ডরামযয ায়তা োাও আথথ নক্বামফ হমাগয থযফাযগুথর অংগ্রণক্াযী রদানক্াযীমদয হথমক্ 

এক্টট রযাট, হডস্কট ক্ম্পিউটায ফা টযাফমরট হক্নায জনয 100 ডরায ম নন্ত এক্ক্ারীন 

ো হমত ামযন মথদ তাযা ক্রয় ভূমরযয জনয 10 ডরামযয হফথ এফং 50 ডরামযয ক্ভ অফদান 

যামিন। 

  

(Department of Public Service, DPS) এয CEO যবয এভ. ক্রিক্রিযান ফম্বরম্বছন, "আভযা 

আভামদয দদনন্সিন জীফমন ফযফায ক্থয এভন হভথরক্ থযমলফা এফং তথয অযামে ক্যায 

জনয উচ্চ-গথতয ইন্টাযমনট অথযাম ন। এই হপডামযর ায়তায ভাধযমভ, থনউ ইয়ক্ন হেমটয 

াজায াজায থনম্ন-আময়য থযফাযযা ইন্টাযমনমট অযামে হমত ক্ষ্ভ মফন মা তামদয িুফই 

রময়াজন।" 

  

এম্পাযায হেট হডম্ববরম্বভম্বন্টয (Empire State Development) বাযপ্রাপ্ত কবভনায ও 

হপ্রবম্বডন্ট এফং CEO- ভম্বনান়ীত হা নাইট ফম্বরম্বছন, "িুফ দী ন ভয় ধময ব্রডফযাে 

আভামদয ফমচময় দুফ নর থনউ ইয়ক্নফাীমদয নাগামরয ফাইময থের াভথ নযয ভযায ক্াযমণ। 

গবন নয হাচুমরয ক্ামনক্টঅর উমদযাগ যামজযয ভস্ত হক্াণায় ইন্টাযমনমটয অযামেমক্ 

রাথযত ক্যমফ গ্রাভীণ যাজযয ভাক্ হথমক্ শুরু ক্ময হুময হক্ন্দ্রগুথরমত ক্রয়ক্ষ্ভতা, 

রথতমমাথগতা এফং হবাক্তামদয েি ফনৃ্সি ওয়ায ামথ।" 

  

চাটনায কবভউবনম্বকন (Charter Communications)-এয গবন নম্বভন্ট অোম্বপযাম্ব নয 

গ্রু বাই হপ্রবম্বডন্ট, কোবভর হজাম্বপ ফম্বরম্বছন, "ুথফধাফন্সঞ্চত এফং গ্রাভীণ 

এরাক্াগুথরমত আভামদয ব্রডফযাে হনটওয়ামক্নয চরভান ম্প্রাযমণয ভাধযমভ, আভামদয 

হেক্ট্রাভ ইন্টাযমনট ায়তা হমাগয থযফাযগুথর এফং ফয়স্কমদয জনয ক্ভ দামভয ব্রডফযাে 

অপায, আভামদয ইভামজনন্সন্ফ ব্রডফযাে হফথনথপট হরাগ্রামভ অংগ্রণ এফং K-12 সু্করগুথরয 

জনয আভামদয হে ক্ামনমক্টড হরাগ্রামভয ভাধযমভ চাটনায দী নক্ার ধময ব্রডফযামেয অযামে, 



গ্রণ এফং াভমথ নযয ভাধামনয ভাধযমভ ংমমাগ ফাামনায জনয রথতশ্রুথতফি হথমক্মে। 

হেক্ট্রাভ াশ্রয়ী ভূমরযয ক্ামনথক্টথবটট হরাগ্রামভ অংগ্রণ ক্যমত হময গথফ নত মা ংমমাগ 

ফাামনায জনয চাটনামযয দী নস্থ্ায়ী রথতশ্রুথতয উয থবথত্ত ক্ময দতথয য়।"  

  

আরটট USA (Altice USA)-এয কবভউবনটট অোম্বপযাম্ব নয বাই হপ্রবম্বডন্ট হজন 

অস্ট্রাজায ফম্বরম্বছন, "আরটট USA থনউ ইয়মক্ন াশ্রয়ী ভূমরযয ইন্টাযমনট থযমলফা গ্রমণয 

রামযয জনয রথতশ্রুথতফি এফং আভামদয অথন্বভাভ অযাডবামন্টজ ইন্টাযমনট হরাগ্রাভ এফং 

থফথবন্ন যক্াযী ও হফযক্াযী অংীদাথযমেয ভাধযমভ আভযা থনউ ইয়ক্নফাীমদয এক্টট াশ্রয়ী 

ভূমরযয ভাথক্ িযমচ আভামদয মফ নাত্তভ উচ্চ-গথতয ব্রডফযাে রদান ক্যমত হময গথফ নত। 

াশ্রয়ী ভূমরযয ক্ামনথক্টথবটট হরাগ্রামভয এক্জন অংগ্রণক্াযী থামফ আভযা হরাগ্রামভয 

মচতনতা ফাামত এফং আযও হফথ থযফাযমদয তামদয ফাথমত উচ্চ-গথতয ব্রডফযাে 

থযমলফায ামথ ংমুক্ত মত াাময ক্যায জনয গবন নয হাচুর এফং থডাটনমভন্ট অপ 

াফথরক্ াথবনময ামথ  থনষ্ঠবামফ ক্াজ ক্যায জনয উনু্পি।" 

  

হববযজম্বনয (Verizon) হেট যকায বফলযক ও াফবরক বরবয বাই হপ্রবম্বডন্ট 

টবন রুই ফম্বরম্বছন, "হবথযজন এক্টট থডন্সজটারবামফ অন্তবুনন্সক্তভূরক্ এফং নযায়ঙ্গত 

ভামজয জনয রথতশ্রুথতফি, মায ক্াযমণই আভযা থনউ ইয়মক্নয গ্রাক্মদয ব্রডফযামেয ামথ 

ংমুক্ত মত াাময ক্যায জনয নতুন াশ্রয়ী ভূমরযয ক্ামনথক্টথবটট হরাগ্রাভ (Affordable 

Connectivity Program, ACP) এফং গবন নয হাচুমরয ক্ামনক্টঅর উমদযাগমক্ ভথ নন ক্থয৷ 

হবথযজমনয হমাগয গ্রাক্যা হবথযজন হভাফাইর, থপও, 5G হাভ ফা LTE হাভ ইন্টাযমনট 

হােমইড প্ল্যানগুথরমত ো হমত ামযন মা আভামদয ব্রডফযাে থযমলফাগুথরয ভাধযমভ 

আমগয হথমক্ আযও হফথ হরাক্মক্ ংমমাগ ক্যমত াাময ক্ময।" 

  

টট-হভাফাইম্বরয (T-Mobile) উদ়ীযভান ণেয গ্রুম্বয বনফ না়ী বাই হপ্রবম্বডন্ট ডাও 

হোয ফম্বরম্বছন,"থনউ ইয়মক্নয ক্ামনক্টঅর হরাগ্রামভয ভমতা উমদযাগগুথর টট-হভাফাইমরয 

দী নস্থ্ায়ী থফশ্বাময ামথ াথযফি হম াশ্রয়ী ভূমরযয ংমমাগ ক্মরয জনয অযামেমমাগয 

ওয়া উথচত এফং আময়য ীভাফিতায ভমতা ক্াযণগুথর ক্াযও জনয থনবনযমমাগয, উচ্চ-গথতয 

ইন্টাযমনট থযমলফাগুথরয জনয ফাধা ওয়া উথচত নয়৷ আভযা থনউ ইয়মক্ন এই গুরুেূণ ন 

হরাগ্রাভটটমক্ চারু ক্যায জনয গবন নয হাচুর এফং তায অথপময ামথ ক্াজ ক্যমত উনু্পি।" 

  

AT&T নদনান ন অঞ্চম্বরয হপ্রবম্বডন্ট োটিবযা জোকফ ফম্বরম্বছন, " ওয়যাযরাইন এফং 

ওয়যাযমর উবয় াশ্রয়ী ভূমরযয ইন্টাযমনটই থডন্সজটার থফবাজন ফন্ধ ক্যায জনয ভূর 

চাথফক্াটঠ। াশ্রয়ী ভূমরযয ক্ামনথক্টথবটট হরাগ্রামভ AT&T-এয ভথ নন ভামন আভামদয গ্রাক্যা 

এই দী নমভয়াদী হপডামযর ুথফধাগুথরয ুথফধা গ্রণ ক্ময তামদয ইন্টাযমনমটয িযচ ক্ভামত 

ামযন৷ আভামদয গ্রাক্মদয জনয স্বল্পভূমরযয ইন্টাযমনট থফক্ল্পগুথর অপায ক্যা এক্টট 

গুরুেূণ ন অগ্রাথধক্ায ময় আমে। হমাগয থনউ ইয়ক্নফাীমদয এই গুরুেূণ ন ুথফধায জনয াইন 

আ ক্যমত উৎাথত ক্যায জনয আভযা গবন নয হাচুরমক্ াধুফাদ জানাই।" 

  



গবন নয হাচুর দ্বাযা হ াথলত উমদযামগয অং থামফ, DPS হপডামযর ব্রডফযাে থডক্াউন্ট 

যাথয রক্া ক্যমফ তায থনয়থভত গ্রাক্ রচামযয অং থামফ মা 2022 ামর রায় 100টট 

গ্রাক্ ইমবন্ট এফং তায যাজযফযাী ব্রডফযাে ভযাথং উমদযাগ অন্তবুনক্ত ক্ময। 

  

DPS রধান ব্রডফযাে রদানক্াযীমদয হরাগ্রাভটট রচায ক্যমত উৎাথত ক্যমফ এফং চাটনায 

(Charter), হবথযজন (Verizon) এফং আরটট (Altice)  তামদয থযক্ল্পনায থফলময় থযমাটন 

ক্যমফ, মা ন্সিথরতবামফ যামজযয 95 তাংমযও হফথ থযফায এফং তায ামথ হফতায থযমলফা 

রদানক্াযী AT&T, টট-হভাফাইর এফং হবথযজনমক্ থযমলফা রদান ক্ময।  

  

ব্রডফযাে আউটথযচ উমদযামগয ামথ জথত অনযানয থনউ ইয়ক্ন হেট এমজন্সন্ফগুথরয ভমধয 

যময়মে অথপ অপ হটমিাযাথয অযাে থডমথফথরটট অযাথটযান্ফ (Office of Temporary and 

Disability Assistance), মা াভান্সজক্ থযমলফা ংস্থ্াগুথরমক্ ক্লাময়ন্টমদয ক্ামে তামদয 

উক্যণগুথর বাগ ক্যায জনয থনমদন হদমফ এফং অথপ অপ থচরমেন অযাে পযাথভথর 

াথবনম (Office of Children and Family Services), মা ব্রডফযাে বতু নথক্ রচায ক্যমফ 

াভান্সজক্ হফা থফবাগ, থশু থযচম নায রাইমন্ফরদানক্াযী, থশু থযচম না রদানক্াযী, াথরত 

থযচম না এফং হস্বচ্ছামফী ংস্থ্াগুথরয স্থ্ানীয় থফবামগয ভাধযমভ। 

  

আযও, শ্রভ থফবাগ তায যাজযফযাী আউটথযচ চযামনমরয ভাধযমভ বতু নথক্য রচায ক্যমফ, গৃ 

এফং ম্প্রদায় ুনন নফীক্যণ (Homes and Community Renewal) তায হাটনমপাথরওমত থাক্া 

িথত্তয ভাথরক্মদয ামথ হমাগামমাগ ক্যমফ এফং তামদয াধাযণ এরাক্ায় হাে ক্যায জনয 

এফং তামদয ফাথিামদয ভমধয থফতযণ ক্যায জনয হরাগ্রাভ াভগ্রী যফযা ক্যমফ, হভাটয 

থফবাগ (Department of Motor Vehicles) এক্টট যাথয হভইর এফং ইমভর থফজ্ঞান ভাযপত 

রচামযয জনয রস্তুত, এফং এিায়ায হেট হডমবরমভন্ট (Empire State Development) 

মচতনতা এফং থনফন্ধীক্যণ ফনৃ্সিয জনয ক্যাথটার ব্রডফযাে অনুদান এফং আঞ্চথরক্ 

ক্াউন্সন্ফরগুথরয ুথফধা থনমত রস্তুত। 

  

ম্প্রথত, DPS াযা যামজয উচ্চ-গথতয ব্রডফযাে থযমলফায রাযতা, থনবনযমমাগযতা এফং িযচ 

নাক্ত ক্যায জনয ব্রডফযামেয থনউ ইয়মক্নয রথভ গবীয যাজযফযাী ভযাথং অধযয়ন শুরু 

ক্মযমে। অধযয়মনয উমেয র থনউ ইয়মক্নয ক্র আফাথক্ এফং ফাথণন্সজযক্ গ্রাক্মদয 

রময়াজন অনুমায়ী ইন্টাযমনমটয রমফাথধক্ায থনন্সিত ক্যায জনয হক্ান দমক্ষ্ হনওয়া 

রময়াজন তা থনধ নাযণ ক্যমত ায়তা ক্যা। অধযয়নটট, মা হভ ভাম িন্ন ওয়ায ক্থা, তা 

হপডামযর ব্রডফযাে তথফরগুথর হমিামন তায ফ হচময় হফথ রময়াজন, হিামন রক্ষ্যথস্থ্ত ক্যা 

থনন্সিত ক্যমত ফযফায ক্যা মফ। 
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