
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ 100,000 পবরিার হেডাম্বরল ব্রডিোম্বে 

অোম্বোম্বডনবিবলটি হপ্রাগ্রাম্বে কম্বরম্বে  

  

হ াগে স্বল্প-আম্ব়ের পবরিারগুবলম্বক বর্িবিত করার জর্ে োবি-এম্বজন্সি প্রম্বেষ্টা একটি 

িড় সােলে  

  

র্তুর্ অংেগ্র ণকারী বর্উ ই়েকন পবরিারগুবল হেডাম্বরল ভতুনবকম্বত প্রা়ে 36 বেবল়ের্ 

ডলার পাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে 100,000-টিরও হেথি অথিথরক্ত হোগয পথরোর 

হেডাররল সরক্াররর অযারোরডনেল ক্ারর্থিথভটি হরাগ্রারে থর্েন্ধর্ ক্রররের্ েখর্ হিরক্ থর্উ 

ইয়ক্ন এক্টি েহু-এরজন্সি ব্রডেযান্ড আউিথরচ উর্যাগ চালু ক্রররে োরি থর্েন্ধর্ েৃন্সি ক্রা োয়। 

হেডাররল হরাগ্রাে হোগয থর্ম্ন-আরয়র পথরোরগুথলর জর্য ইন্টাররর্ি পথররষোর জর্য রথি 

োরস 30 ডলার পে নন্ত োড় র্ার্ ক্রর।  

  

"গি ্ুই েের আোর্র েরর্ ক্থররয় থ্রয়রে হে থর্ভনররোগয এেং সাশ্রয়়ী ব্রডেযান্ড ক্িিা 

গুরুত্বপূণ ন, োরি আেরা পথরোর, ক্াজ, সু্কল এেং স্বাস্থ্যরসো পথররষোর সারি সংেুক্ত িাক্রি 

পাথর, গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথে রাজয জরুড় ব্রডেযান্ড থর্রয় আসার জর্য আোর্র রাজয 

সংস্থ্াগুথলর স রোথগিা এেং হেডাররল সরক্াররর সারি আোর্র অংি়ী্াথররত্বর জর্য গথে নি, 

এেং আথে সেস্ত থর্উ ইয়ক্নোস়ীরক্ সংেুক্ত ক্রার জর্য এই ররচষ্টাগুথল চাথলরয় হেরি 

রথিশ্রুথিেি।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনরেন্ট অে পােথলক্ সাথভনস (Department of Public Service, DPS) এর 

হর্িৃরত্ব েহু-এরজন্সি, েহুেুখ়ী আউিথরচ ররচষ্টার সরাসথর েলােল থ সারে, রাজয রথিথ্র্ 

হোগয র্থিভুক্তর্র সংখযা েৃন্সি ক্রর চরলরে। 14 োচন, 2022 এর থ রসরে 715,000-টিরও হেথি 

পথরোর োথসক্ ভিুনথক্ গ্র ণ ক্রার সারি, রায় 40 িিাংি থর্েন্ধরর্র সারি থর্উ ইয়ক্ন চারটি 

েৃ ত্তে রারজযর েরযয ি়ীরষ ন ররয়রে। জারু্য়াথরর শুরুরি শুরু  ওয়া এই রচারাথভোর্টি 30 

িিাংরিরও ক্ে হোগয পথরোররর থর্েন্ধরর্র সারি শুরু  রয়থেল। সরেোত্র হোগ্ার্ ক্রা হোগয 

পথরোরগুথল আরু্োথর্ক্ 36 থেথলয়র্ ডলার পারে, ো হোি োথষ নক্ ভিুনথক্ 250 থেথলয়রর্র 

হেথিরি থর্রয় োরে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Facp&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc65203a09c6942ccb5a708da076e75e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637830468253503419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FTKhRpyy7DmcwBxDh3bmXG2iWnc47nW48w%2BP3YMla60%3D&reserved=0


DPS এর প্রধার্ বর্ি না ী আবধকাবরক রবর এে. ন্সিন্সি়োর্ িম্বলম্বের্, "আউিথরচ এেং গ্রা ক্ 

রচারণা রারজযর জর্য এক্টি অগ্রাথযক্ার, এেং আথে এই রচার উর্যারগর সােরলয সন্তুষ্ট ো 

থর্ন্সিি ক্ররি সা ােয ক্ররে হে সেস্ত আয়-হোগয থর্উ ইয়ক্নোস়ী এক্টি েনু্সক্তসঙ্গি েূরলয 

উচ্চ-গথির ইন্টাররর্রির অযারেস পারে।"  

  

DPS অর্যার্য জর্গরণর সমু্মখ়ীর্  ওয়া রারজযর এরজন্সি এেং ইন্টাররর্ি পথররষো 

র্ার্ক্ার়ীর্র সারি সেন্বরয়র োযযরে হোগয থর্উ ইয়ক্নোস়ীর্র েরযয থর্েন্ধর্ োড়ারর্ার জর্য 

গভর্ নররর ক্ারর্িঅল উর্যারগর অয়ীরর্ এক্টি রাজযেযাপ়ী, সে ন-সরক্ার সরচির্িা এেং 

থেপণর্ রচারাথভোরর্র হর্িৃত্ব হ্রে।  

  

ব্রডেযান্ড আউিথরচ উর্যারগ জথড়ি থর্উ ইয়ক্ন হেি এরজন্সিগুথল এেং িার্র ররচষ্টার েরযয 

ররয়রে:  

  

• অস্থা়েী এিং প্রবতিিী স া়েতা অবেস (Office of Temporary and Disability 

Assistance) ক্লারয়ন্ট এেং চুন্সক্তেি পথররষো র্ার্ক্ার়ীর্র সারি আউিথরচ সােগ্র়ী 

হিয়ার ক্রার জর্য সাোন্সজক্ পথররষো সংস্থ্াগুথলরক্ থর্র ন্ি থ্রে, এেং সেস্ত ইরেরল 

স্বয়ংন্সিয় ব্রডেযান্ড ভিু নথক্ স্বিঃরিুযত্তর তিথর ক্ররে এেং সেস্ত হসািাল থেথডয়া 

আউিরলিগুথলরি রচারণার সােগ্র়ী রক্াি ক্ররে৷  

• আিাসর্ এিং সম্প্রদা়ে পুর্র্ নিীকরণ অলাভজর্ক্ আোসর্ অংি়ী্ার এেং সম্পথত্তর 

োথলক্র্র ক্ারে হপ ৌঁোরে এেং হসািযাল থেথডয়ারি রচার ক্ররে৷  

• বেশু এিং পবরিার পবরম্বষিার অবেস (Office of Children and Family Services) 

সাোন্সজক্ পথররষোর স্থ্ার়্ীয় থেভাগ, থিশু পথরচে নার লাইরসি্ািা, থিশু পথরচে না 

র্ার্ক্ার়ী, পাথলি পথরচে না এেং হস্বোরসে়ী সংস্থ্াগুথলর োযযরে ব্রডেযান্ড ভিু নথক্ রচার 

ক্ররে এেং হসািযাল থেথডয়ারি রচার ক্ররে৷  

• শ্রে দপ্তর (Department of Labor) রাজযেযাপ়ী রচার চযারর্রলর োযযরে ভিু নথক্ রচার 

ক্ররে, িার্র হপািনরোথলওরি িাক্া সম্পথত্তর োথলক্রা সাযারণ এলাক্ায় হপাথেং এেং 

িার্র োথসন্দার্র েরযয থেিরণ ক্রার জর্য হরাগ্রারের সােগ্র়ী র্ার্ ক্ররের্, এক্টি 

PSA থভথডও, এেং হসািযাল থেথডয়ারি রচার ক্রা।  

• হোির ার্ বিভাগ (Department of Motor Vehicles) ইরেইল পাঠারে এেং NYC, 

লং আইলযান্ড, এেং অযালোথর্, ওরয়েরচোর, রক্লযান্ড এেং ওর্ন্ডাগা ক্াউথন্টগুথলরি 

রাজয-চাথলি DMV অথেসগুথলরি টিথভ েথর্িরর এক্টি PSA থভথডও সম্প্রচার ক্ররে, 

এক্টি হসািাল থেথডয়া থেজ্ঞাপর্ রচারণা চাথলরয় োরে, হসই সারি গ্রা ক্রা েখর্ িার্র 

ড্রাইভারস লাইরসি পার্ িখর্ সারা েের যরর িিযেূলক্ সথিরেি পাঠারে রায় পা াঁচ 

থেথলয়র্ োরু্ষরক্ ডারক্র োযযরে।  

• এম্পা়োর হেি হডম্বভলপম্বেন্ট আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ উিয়র্ পথরষর্র ( Regional 

Economic Development Councils) োযযরে িিয আ্ার্-র্ার্ ক্ররে এেং সরচির্িা 

ও থর্েন্ধর্ োড়ারি ইন্টাররর্ি পথররষো র্ার্ক্ার়ীর্র সারি ়্ী নরেয়া়্ী অংি়ী্াথররত্বর 

সুথেযা থর্রে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsS5XGsfzRqc&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc65203a09c6942ccb5a708da076e75e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637830468253503419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3BDdZKSZINjtrLdreglwV2ZXEXM%2Fc%2BeUW6BJLp6HbpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsS5XGsfzRqc&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc65203a09c6942ccb5a708da076e75e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637830468253503419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3BDdZKSZINjtrLdreglwV2ZXEXM%2Fc%2BeUW6BJLp6HbpQ%3D&reserved=0


  

এম্পা়োর হেি হডম্বভলপম্বেম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবেের্ার 

এিং হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও-েম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইি িম্বলর্, "COVID-19 ে াোর়ী রোণ ক্রররে 

হে উচ্চ-গথির ইন্টাররর্ি সংরোগ আর থেলাথসিা র্য়; এটি এক্টি ররয়াজর়্ীয়িা। ব্রডেযান্ড থর্উ 

ইয়ক্নোস়ীর্র সু্করল হেরি, ্রূ হিরক্ ক্াজ ক্ররি, চাক্থর খুাঁজরি, েযেসা শুরু ক্ররি, স্বাস্থ্যরসো 

অযারেস ক্ররি এেং থরয়জরর্র সারি সংরোগ স্থ্াপরর্র জর্য অপথর াে ন। সােরি নযর উিথি  ল 

গভর্ নর হ াক্রলর ক্ারর্িঅল উর্যারগর এক্টি অিযােিযক্ উপা্ার্, োরি আোর্র সক্রলর 

ক্ারে সাশ্রয়়ী এেং অযারেসরোগয ব্রডেযান্ড ররয়রে িা থর্ন্সিি ক্রা োয় এেং থডন্সজিাল 

অি নর়্ীথিরি হর্িৃত্ব হ্ওয়া চাথলরয় োওয়ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর থভথত্ত তিথর ক্রা োয়।"  

  

এোড়াও, হেক্ট্রাে (Spectrum), আলটিস (Altice) এেং হভথরজর্ (Verizon) স  থর্উ ইয়রক্নর 

ইন্টাররর্ি পথররষো র্ার্ক্ার়ীরা, থডন্সজিাল েযেযার্ েন্ধ ক্ররি এেং আরও র্যায়সঙ্গি এেং 

অন্তভুনন্সক্তেূলক্ থডন্সজিাল থেশ্ব তিথর ক্ররি সা ােয ক্রার জর্য রাজয জরুড় সাশ্রয়়ী েূরলযর 

ইন্টাররর্ি পথররষো গ্র রণর সম্প্রসাররণর জর্য িার্র রথিশ্রুথি অেযা ি হররখরে।  

  

িার হেি অে ্য হেি অযারড্ররসর অংি থ সারে জারু্য়ার়ীরি হ াষণা ক্রা গভর্ নর হ াক্রলর 

ক্ারর্িঅল উর্যাগ,  ল থর্উ ইয়রক্নর সম্প্র্ায় এেং থডন্সজিাল পথরক্াঠারোরি এক্টি 

রূপান্তরেূলক্ 1 থেথলয়র্ ডলাররর থেথর্রয়াগ। এর লক্ষ্য শুযু সেস্ত থর্উ ইয়ক্নোস়ীর্র জর্য 

অযারেসরোগয এেং থর্ভনররোগয উচ্চ-গথির, ব্রডেযান্ড থর্ন্সিি ক্রাই র্য়, িার সারি থর্উ ইয়ক্ন 

21 িিরক্র সংেুক্ত অি নর়্ীথিরি হর্িৃত্ব হ্রে, িা থর্ন্সিি ক্রাও। এই ররচষ্টার সারি সরক্ার 

এেং সম্প্র্ারয়র আউিথরচ জথড়ি এেং হোগয থর্উ ইয়ক্নোস়ীর্র ক্ারে হপ ৌঁোরর্ার জর্য 

রারজযর েৃ ত্তে ব্রডেযান্ড র্ার্ক্ার়ীর্র সারি ক্াজ ক্রর।  

  

অরর্ক্থ্র্ যরর ব্রডেযান্ড অরর্ক্ থর্উ ইয়ক্নোস়ীর্র র্াগারলর োইরর  রয় হিরক্রে ক্ারণ এটি 

সাশ্রয়়ী র্য়। েূলযর্ থেথর্রয়ারগর োযযরে গ্রা ক্র্র জর্য খরচ ক্োরর্ার পািাপাথি, গভর্ নর 

হ াক্রলর অগ্রগাে়ী ক্ারর্িঅল উর্যারগর লক্ষ্য  ল রথিটি হোগয থর্উ ইয়ক্নোস়ী 

অযারোরডনেল ক্ারর্থিথভটি হরাগ্রারে অংিগ্র ণ ক্ররর্ এেং র্থিভুক্ত  ওয়ার জর্য ররয়াজর়্ীয় 

িিয এেং স ায়িা স  সজ্জিি িারক্র্।  

  

ব্রডেযারন্ডর জর্য থর্উ ইয়ক্নোস়ীর্র রথি োরস গরড় 60 ডলাররর হেথি খরচ  য়। রথি োরস 30 

স ায়িা োড়াও, আথি নক্ভারে হোগয পথরোরগুথল অংিগ্র ণক্ার়ী র্ার্ক্ার়ীর্র হিরক্ এক্টি 

লযাপিপ, হডস্কিপ ক্জ্জম্পউিার ো িযােরলি হক্র্ার জর্য 100 ডলার পে নন্ত এক্ক্াল়ীর্ োড় 

হপরি পারর েথ্ িারা িয় েূরলযর জর্য 10 ডলাররর হেথি এেং 50 ডলাররর ক্ে অে্ার্ রারখ।  
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