
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল রাজ্েিোপী ঠিকার্া-স্তম্বরর ব্রডিোন্ড ম্োপ প্রকাে করার হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নম্বরর 2022 সাম্বলর হেট অফ দ্ে হেম্বটর অংে 1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর কাম্বর্ক্টঅল 

উম্বদ্োগ - বর্উ ইয়ম্বকনর 21 েতম্বকর পবরকািাম্বম্াম্বত এ সি নকাম্বলর িৃ ত্তম্ বিবর্ম্বয়াগ  

  

এই ধরম্বর্র প্রিম্ ম্ার্বিত্র ব্রডিোম্বন্ডর প্রাপেতায় হে িেিধার্ আম্বে তার হম্াকাম্বিলায় 

রাম্বজ্ের প্রম্বিষ্টাম্বক বর্ম্বদ্নবেত করার জ্র্ে গুরুত্বপূণ ন পদ্ম্বেপ প্রদ্ার্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট পাবথলক্ সাথভনস ক্থিশর্ 

(New York State Public Service Commission) এক্টট এই ধররর্র প্রিি ইন্টাররথিভ ব্রডবযান্ড 

িার্থিত্র প্রক্াশ ক্রররে থর্উ ইয়রক্ন এখর্ পে নন্ত ব্রডবযান্ড পথরক্াঠারিার সব হিরয় থবশদ থববরণ 

প্রদার্ ক্ররে। িার্থিত্রটট, এবং োর সারি এক্টট স গািী প্রথেরবদর্  ল 80,000 িাইরলরও হবথশ 

এলাক্া জরুে রারজযর সব হিরয় প্রেযন্ত অঞ্চরল ক্থিশর্ দ্বারা পথরিাথলে বহু িাস ধরর ক্রা 

অকু্স্থরলর িূলযায়রর্র ফলাফল। সটঠক্ েিয সংগ্রর র জর্য, ক্থিশর্ 60টট ইন্টাররর্ট পথররষবা 

প্রদার্ক্ারীর সারি স রোথগো ক্রর এবং থর্উ ইয়রক্নর  াজার  াজার গ্রা রক্র জথরপ ক্রর।  

  

"আিরা আিারদর দদর্ন্দির্ জীবরর্ বযব ার ক্থর এির্ হিৌথলক্ পথররষবাগুথল এবং েিয 

অযারেস ক্রার জর্য উচ্চ-গথের ইন্টাররর্ট আরগর হিরয় অরর্ক্ হবথশ প্ররয়াজর্ীয়," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলম্বের্। "এই িযাথপংটট হপরয় আিরা হদখরে পাই হক্ািায় রাজয এবং হফডাররল 

ব্রডবযান্ড ে থবলরক্ থর্রদনথশে ক্ররে  রব অ-পথররবথশে এবং সুথবধাবন্দঞ্চে এলাক্াগুথলরক্ 

সংেুক্ত ক্রার জর্য৷ এই টঠক্ার্া-থর্থদনষ্ট সরঞ্জািটট  ল এির্ এক্টট ো বযব ার ক্রর আিরা 

বহুথদর্ ধরর সংরোগ থবন্দিন্ন  রয় িাক্া অঞ্চলগুথলরে সংরোরগর প্ররয়াজর্ীয়োর আরও সটঠক্ 

থিত্র প্রদার্ ক্ররে পাথর।"  

  

িার্থিত্রটট দেথরর আরগ হবথশরভাগ রারজযর িরো থর্উ ইয়ক্ন হসই হফডাররল হডটার উপর 

আংথশক্ভারব থর্ভনর ক্রে হেখারর্ সিগ্র এলাক্ারক্ পথররবথশে থ সারব থর্থদনষ্ট ক্রার জর্য শুধ ু

ব্রডবযান্ড প্রদার্ক্ারীরদর এক্টট হসর্সাস ব্লরক্র এক্টট টঠক্ার্ায় পথররষবা সরবরা  ক্রা 

প্ররয়াজর্  ে। টঠক্ার্ার-স্তররর হডটা সংগ্র  ক্রার িাধযরি থর্উ ইয়ক্ন এখর্ আরও থবস্তাথরে 

উপারয় হক্ার্ অবস্থার্গুথলরে পথররষবা প্রদার্ ক্রা  রয়রে, সুথবধাবন্দঞ্চে এবং অপথররবথশে ো 

থিন্দত্রে ক্ররে সক্ষি ো রাজয এবং হফডাররল ে থবল বরাদ্দ ক্ররে স ায়ো ক্ররব৷  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapmybroadband.dps.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5BGeWiENVhYeYZv5fEktaDENaUXQ9m5fU0bulE9i3Jc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapmybroadband.dps.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5BGeWiENVhYeYZv5fEktaDENaUXQ9m5fU0bulE9i3Jc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterSeq%3D66545%26MNO%3D22-M-0313&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vmU4SCFBjOJIYvk8txtRIAiXfATsT2DZFlQBCFgfsd8%3D&reserved=0


  

সাশ্রয়ী িূরলযর এবং থর্ভনররোগয ব্রডবযান্ড প্রসাথরে ক্রার জর্য স্থার্ীয় প্ররিষ্টারক্ সিি নর্ ক্রার 

জর্য এম্পায়ার হেট হডরভলপরিরন্টর (Empire State Development) িরধয অবথস্থে 

ক্ারর্িঅল (ConnectALL) পথরক্ল্পর্া, প্ররক্ৌশলী এবং অযারেসরোগয ব্রডবযারন্ডর 

পথরবক্াঠারিা থর্ি নারণর জর্য ে থবল প্রদারর্র জর্য রাজয এবং হফডাররল স্তরর অর্ুদারর্র 

হপ্রাগ্রািগুথল স্থাপর্ ও পথরিালর্া ক্ররব। থর্উ ইয়রক্নর প্রথেটট হক্াণায় অর্যার্য রাজযর এরজন্দি, 

হপৌরসভা এবং থবথভন্ন দরলর হেক্র াল্ডাররদর সারি সংরোগ এবং সিন্বরয়র জর্য ESD  রব 

রাজযবযাপী হর্ো। এই প্ররিষ্টাগুথল থর্ন্দিে ক্ররব হে অি নায়র্টট এির্ জায়গায় থর্রদনথশে  য় 

হেখারর্ সব হিরয় হবথশ প্ররয়াজর্ এবং হেখারর্ প্রথেটট সম্প্রদারয়র সারি সংরোগ স্থাপরর্র জর্য 

প্ররয়াজর্ীয় সিি নর্ এবং সংস্থার্ ররয়রে।  

  

বর্উ ইয়কন হেট পািবলক সাবভনস কবম্েম্বর্র (New York State Public Service 

Commission) হিয়ারম্োর্ রবর এম্. ক্রিক্রিয়ার্ িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্ল জারর্র্ হে উচ্চ-

গথের ইন্টাররর্ট আজরক্র থবরে এক্টট বে সিোক্ারক্ ক্ারণ এটট আিারদর দদর্ন্দির্ জীবরর্ 

প্ররয়াজর্ীয় হিৌথলক্ পথররষবা এবং েিয অযারেস ক্রার জর্য অপথর াে ন। এই েুগান্তক্ারী 

অধযয়রর্র সারি আিরা রারজযর প্রথেটট অংরশ উচ্চ-গথের ব্রডবযান্ড উপলব্ধ ররয়রে ো থর্ন্দিে 

ক্রার জর্য ক্াজ ক্রব।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বম্ম্বের হপ্রবসম্বডে, CEO ও কবম্ের্ার হ াপ র্াইট িম্বলম্বের্, 

"প্ররেযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর সাশ্রয়ী িূরলযর এবং থর্ভনররোগয ব্রডবযারন্ডর অযারেস ররয়রে ো 

থর্ন্দিে ক্রার প্রিি পদরক্ষপগুথলর িরধয এক্টট  ল রাস্তার স্তরর হেখারর্ ক্ভাররজ থবদযিার্ 

ররয়রে ো থিথিে ক্রা৷ এই িার্থিত্রগুথল ক্ারর্িঅল অথফসরক্ ক্াে নক্রভারব ে থবল 

পথরিালর্ার ক্রার জর্য অরর্ক্খথর্ ক্াজ ক্ররব ো সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর উপকৃ্ে ক্ররব। 

আরও গুরুত্বপূণ ন, এটট থডন্দজটাল ইকু্যইটট এবং প্রথেরোথগো হিাক্ারবলার এক্টট গুরুত্বপূণ ন 

 াথেয়ার থ সারব ক্াজ ক্রর োরে থর্উ ইয়ক্ন হেট অবরশরষ থডন্দজটাল থবভাজর্ পরূণ ক্ররে 

পারর।"  

  

ইন্টাররথিভ িার্থিত্রটট বযব ারক্ারীরদর রারজযর ব্রডবযান্ড প্রাপযো অরন্বষণ ক্ররে হদয়। হক্ার্ 

প্রদার্ক্ারী উপলব্ধ, হক্ার্ প্রেুন্দক্ত হসই প্রদার্ক্ারীরা বযব ার ক্ররে এবং োরা ক্ী গথে এবং 

িূরলযর পযারক্জ অফার ক্ররে ো হদখরে বযব ারক্ারীরা এক্টট টঠক্ার্া অর্ুসন্ধার্ ক্ররে 

সক্ষি  রবর্। বযব ারক্ারীরা ক্াউথন্ট, হপৌরসভা, এবং সু্কল থডথিি স্তররও অর্ুসন্ধার্ ক্ররে 

সক্ষি  র্ োরে প্রথেটট হলরভরল পথররবথশে, সুথবধাবন্দঞ্চে বা অপথররবথশে জর্সংখযার 

শোংরশর উপর হডটা প্রাপ্ত  য়।  

  

র্েুর্ িার্থিত্রটট এক্ক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর এবং র্ীথে থর্ধ নারক্রদর হক্ার্ অবস্থার্গুথল 

পথররবথশে, সুথবধাবন্দঞ্চে বা অপথররবথশে হসগুথলর আরও সটঠক্ উপস্থাপর্া থবরেষণ ক্ররে 

হদরব। ক্থিশর্ হদরখরে হে থর্উ ইয়ক্ন হেরটর টঠক্ার্াগুথলর 97.4 শোংশ উচ্চ-গথের ব্রডবযান্ড 

পথররষবা প্রদার্ক্ারীরদর দ্বারা পথররবথশে  য়। িার্থিত্রটট হদখায় হে উচ্চ-গথের ব্রডবযান্ড 

পথররষবাগুথল িূলে গ্রািীণ অঞ্চরল বসবাসক্ারী বহু থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্ারে অর্ুপলব্ধ, 

 যাথিল্টর্ ক্াউথন্ট এবং লুইস ক্াউথন্টর িরো জায়গায়, ো জায়গাগুথল েিাক্ররি 70.2 শোংশ 



এবং 73 শোংশ পথররবথশে  য়৷ অথধক্ন্তু, এটট হদখায় হে সব নথর্ম্ন িধযি আয় স  

ক্াউথন্টগুথলরে ব্রডবযারন্ডর জর্য গে িূলয সরব নাচ্চ এবং পথররবথশে অবস্থার্গুথলর শোংশ 

সব নথর্ম্ন।  

  

গে িারস, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্ররথেরলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটট এবং এম্পায়ার 

হেট হডরভলপরিন্ট ক্ারর্িঅল িার-ক্াউথন্ট িরডল প্রক্ল্প গ্রািীণ এলাক্ায় বসবাসক্ারী আরও 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে সাশ্রয়ী িূরলযর ব্রডবযান্ড ইন্টাররর্ট পথররষবা থর্রয় আসার জর্য। 

হির্ারগা ক্াউথন্টর হশরবার্ ন গ্রাি, টটওগা ক্াউথন্টর থর্রক্ালরসর শ র, লইুস ক্াউথন্টর ডায়ার্ার 

শ র এবং হসন্ট লররি ক্াউথন্টর থপটরক্র্ ন শ র  ল এই প্রিি হিাোরয়রর্র সুথবধা লাভ ক্রা 

প্রািথিক্ হপৌরসভাসিূ ।  

  

এই প্ররিষ্টাগুথল এক্টট অেযন্ত থবশদ স্তরর ব্রডবযান্ড প্রাপযোর িযাথপংরয় বে অগ্রগথের ইথগে 

হদয়। ক্থিশরর্র ব্রডবযান্ড িযাথপং থবভাগ বেররর বাথক্ সিয় ধরর এই হডটা পথররশাধর্রক্ 

অগ্রাথধক্ার থদরে িাক্রব। পথরিাজনর্ পে নারয় স ায়ো ক্রার জর্য, বযব ারক্ারীরা ভুলত্রুটট 

থররপাটন ক্ররে িার্থিরত্র প্রথেন্দক্রয়া প্রদার্ ক্ররে পাররর্ এবং/অিবা ভথবষযরের পরু্রাবথৃিরে 

ক্থিশর্ ক্ীভারব িার্থিত্রটটরক্ উন্নে ক্ররে পারর োর জর্য সাধারণ প্রথেন্দক্রয়া প্রদার্ ক্ররে 

পাররর্। উপরন্তু, বযব ারক্ারীরদর পথররষবার েিয োিাই ক্রার জর্য সরাসথর প্রদার্ক্ারীরদর 

সারি হোগারোগ ক্রার জর্য অর্ুররাধ ক্রা  রি।  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরঠটর (New York Power Authority) অন্তি নতী হপ্রবসম্বডে এিং 

বসইও জ্াবের্ ই. ক্রিসকল িম্বলম্বের্, "আথি হি িারস হির্ারগা ক্াউথন্টর হশরবারর্ ন োওয়ার 

হসৌভাগয  রয়থেল এবং সরাসথর প্রেযক্ষ ক্ররে হপররথে হে সম্প্রদারয়র সদসযরা োরদর এলাক্ায় 

ব্রডবযান্ড পথররষবার উন্নথের থবষরয় ক্েটা উচ্ছ্বাথসে হশরবার্ ন ইরলক্টিরক্র সারি NYPA-এর 

পাইলট প্রক্রল্পর িাধযরি, হেখারর্ আিরা ক্াউথন্টরে আিারদর িািথিশর্ পথরক্াঠারিা বযব ার 

ক্রর ব্রডবযারন্ডর সারি সংরোগ স্থাপর্ ক্রথে৷ ব্রডবযান্ড অযারেস এই থদর্ এবং েুরগ এক্টট 

প্ররয়াজর্ীয়ো এবং সিস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হেখারর্ই বাস ক্ররর্, ক্াজ ক্ররর্ এবং সু্করল োর্ 

হসখারর্ই সংরোগ এবং সািরি নযর অথধক্ারী। এই অপথর াে ন লক্ষয অজনরর্র জর্য গভর্ নর 

হ াক্রলর এক্টট পথরক্ল্পর্া ররয়রে এবং আিারদর ি ার্ রাজয জরুে সুথবধাবন্দঞ্চে এবং 

পথররষবা ীর্ সম্প্রদারয়র জর্য পথররষবাগুথল থর্রয় আসার জর্য প্রথেটট হক্ারণ উদ্ভাবর্ ক্ররে। 

থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটট ক্ারর্িঅল িার-ক্াউথন্ট িরডল প্রক্রল্পর অংশ  রে হপরর গথব নে 

এবং আিরা এই সিাধারর্র অংশ  রয় িাক্রে উন্মুখ েখর্ আিরা এবং আিারদর রারজযর ও 

হবসরক্াথর অংশীদাররা ক্ারর্িঅল এর জর্য প্ররিষ্টা িাথলরয় োন্দি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট কর্ফাম্বরন্স অফ হম্য়রম্বসর বর্ি না ী পবরিালক বপটার এ হিইম্বন্সর 

িম্বলম্বের্, "21েি শোব্দীর অি নর্ীথেরে এক্জরর্র সাফরলযর জর্য অযারেসরোগয এবং উচ্চ-

িারর্র ব্রডবযান্ড অপথর াে ন। থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্র্ফাররি অফ হিয়রস এক্টট ইন্টাররথিভ 

ব্রডবযান্ড িযাপ দেথর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ সাধুবাদ জার্ায় ো ক্র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

থর্ভনররোগয ব্রডবযান্ড অযারেস োোই ররয় হগরের্ োর আসল ক্াথ র্ী বরল। এই িার্থিত্রটট 

শ র এবং গ্রারির হর্োরদর এক্টট গুরুত্বপূণ ন সরঞ্জাি প্রদার্ ক্ররব েখর্ োরা োরদর সিস্ত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-10-million-connectall-pilot-initiative-bring-affordable__%3B!!MQuuhw!0-c-iZg_FiXDb9HyMjHq6yjP8J5ZqH8IqJgRJTW5ZKl048C5EnbbQQa0Z2IjYHOtndAj_xWSXvG7SLdBtGgAmXREqe1Q7g%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGkSsyxp8YbdWVWP0QkmT8G1v5d%2B6e8rVQFMK5eSzXw%3D&reserved=0


বাথসিা এবং বযবসাথয়রদর এই প্ররয়াজর্ীয় পথরক্াঠারিারে অযারেস ররয়রে ো থর্ন্দিে ক্রার 

জর্য ক্াজ ক্ররর্।"  

  

ক্ারর্িঅল হপ্রাগ্রারির সারি হোগারোগ ক্ররে broadband.ny.gov এ োর্ অিবা 

nysbroadband@esd.ny.gov এ হোগারোগ ক্রুর্।  

  

###  
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