
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

GOVERNOR HOCHUL ANNOUNCES গ্রামীণ কবমউবর্টিগুম্বলার জর্ে সাশ্রয়ী ব্রডিোন্ড 

ইন্টারম্বর্ি অোম্বেস বর্ম্বয় আসম্বে 10 বমবলয়র্ ডলাম্বরর কাম্বর্ক্টঅল পাইলি 

ইবর্বেম্বয়টিম্বভর প্রিম পর্ নাম্বয়র সমাবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটির বিদ্যেৎ পবরি র্ িেিস্থা হেরম্বিার্ ন বভম্বলজ এিং বর্ম্বকালস 

িাউম্বর্র 2,000 এরও হিবে অবিিাসী ও িেিসা প্রবেষ্ঠাম্বর্র জর্ে উচ্চ-গবের 

ইন্টারম্বর্ম্বির অোম্বেস প্রদ্াম্বর্র সক্ষমো তেবর করম্বে    

   

ConnectALL এিং Sherburne-এর অগ্রগবের বভবডও হদ্খযর্ এখাম্বর্   

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেটের ConnectALL ক্র্ নসূথির এক্টে বৃ ৎ র্াইলফলক্ থ টসটব 

থর্উ ইয়টক্নর প্রির্ থর্উথর্থসপ্যাল ব্রডবযান্ড হর্েওয়াক্ন স্থাপ্টর্র ক্াজ সম্পন্ন  টয়টে বটল 

হ াষণা ক্টরটের্। এই হর্েওয়াক্ন ConnectALL 21 শতটক্র থর্উথর্থসপ্যাল অবক্াঠাটর্া প্াইলে 

ক্র্ নসূথির প্রির্ ধাপ্, হেটে থর্উ ইয়ক্ন প্াওয়ার অিথরটের (New York Power Authority) 

থবদ্যর্ার্ থবদ্যযৎ প্থরব র্ বযবস্থার উপ্র ফাইবার অপ্টেক্ অবক্াঠাটর্া বযব ার ক্টর হর্ 

র্াটসশুরু  টয়থেল এবং NYPA এবং হশরটবার্ ন থভটলজ ও থর্টক্ালস োউটর্র বাস্তবায়র্ 

প্থরক্ল্পর্া অথির্াইজ ক্রার ক্ারটণ থর্ধ নাথরত সর্য়সূথির হিটয় এথগটয় রটয়টে।   

   

"ব্রডবযান্ড সংটোগ থবদ্যযৎ ও প্াথর্র র্টতাই এক্টে অতযন্ত গুরুত্বপূ্ণ ন প্থরটষবায় প্থরণত  টয়টে 

এবং হক্াটর্া র্াগথরক্ োটত এই অযাটেস হিটক্ বঞ্চিত র্া  য় হস থবষয়টে থর্ঞ্চিত ক্রার বযাপ্াটর 

থর্উ ইয়ক্ন হেে দৃ্ঢ় প্রথতজ্ঞ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আর্াটদ্র হফডাটরল, হেে এবং 

অলাভজর্ক্ অংশীদ্ারটদ্র র্ধযক্ার স টোথগতার সম্পক্ন ConnectALL ক্র্ নসূথির দ্রুত 

অগ্রগথত অজনর্ ও বাস্তবায়টর্র হেটে গুরুত্বপূ্ণ ন ভূথর্ক্া প্ালর্ ক্টরটে এবং র্তুর্ বেটর 

আর্রা এই ক্র্ নসূথিটক্ আটরা সম্প্রসারণ ক্রটত প্ারটবা বটল আশা ক্রথে।"      

   

িারটে থর্উথর্থসপ্যাথলটে জযটে থবস্তৃত 10 থর্থলয়র্ ডলাটরর প্াইলে প্রক্ল্পটের থর্র্ নাণক্াজ 

সম্পন্ন  ওয়ার ফটল ইটতাপূ্টব ন বঞ্চিত বা সযথবধাবঞ্চিত অবস্থায় িাক্া 2,000 এরও হবথশ প্থরবার ও 

বযবসা প্রথতষ্ঠাটর্র গ্রা টক্র ক্াটে থর্ভনরটোগয, উচ্চ-গথতর ইন্টারটর্ে অযাটেস হপ্ ৌঁটে হদ্ওয়ার 

সের্তা ততথর  টয়টে। হশর্াটগা ক্াউথন্টর হশরটবার্ ন থভটলটজ থর্র্ নাণক্াজ সম্পন্ন  ওয়া 

হর্েওয়াক্নটের প্াশাপ্াথশ টেওগা ক্াউথন্টর থর্টক্ালস োউটর্ থর্র্ নাণক্াজ দ্রুত গথতটত এথগটয় 

িটলটে। হর্ র্াটস শুরু  ওয়া এই প্াইলে ক্র্ নসূথি গভর্ নর হ াক্টলর 2022 সাটলর হেে অব দ্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIeBT5sYE_k8&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hy1WV99n6LTMtv%2Fsq9kdFNJg2%2BXBuh4gJIeGBUhPv%2BY%3D&reserved=0
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!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNhkxuNny0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TF6ixydbbP7Ogmm%2BlVisTm7q9amWGzj0JiGpo9SRqYg%3D&reserved=0
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!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNhkxuNny0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TF6ixydbbP7Ogmm%2BlVisTm7q9amWGzj0JiGpo9SRqYg%3D&reserved=0
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!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNhkxuNny0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TF6ixydbbP7Ogmm%2BlVisTm7q9amWGzj0JiGpo9SRqYg%3D&reserved=0


হেে ভাষটণ হ াষণা ক্রা 1 থবথলয়র্ ডলাটরর ক্াটর্ক্টঅল উটদ্যাটগর অংশ, হেটে হেটের 

ইথত াটস ব্রডবযান্ড খাটত সব নবৃ ৎ সরক্াথর থবথর্টয়াগ, হে থবথর্টয়াটগর লেয  টে সরক্াথর ও 

হবসরক্াথর থবথর্টয়াগ ক্াটজ লাথগটয় থর্উ ইয়টক্নর থডঞ্চজোল অবক্াঠাটর্ার রূপ্ান্তর  োটর্া এবং 

হেেজযটে ব্রডবযান্ড অযাটেস, সযলভতা ও সর্তা সম্প্রসারণ ক্রা।    

    

হশরবার্ ন থভটলজ এবং থর্টক্ালস োউটর্র প্াশাপ্াথশ এই প্াইলে ক্র্ নসূথি লযইস ক্াউথন্টর থডয়ার্া 

োউটর্ এবং হসন্ট লটরন্স ক্াউথন্টর থপ্েটক্ইর্ ন োউটর্ ফাইবার অপ্টেক্ অবক্াঠাটর্া থর্র্ নাণ 

ক্রটে।  

    

NYPA এথপ্রল র্াটস হেটের আইর্সভা ক্তৃনক্ প্রদ্ত্ত অর্যটর্াদ্র্ অর্যোয়ী, "থর্ডল র্াইল"-এর 

জর্য এটের থবদ্যর্ার্ ফাইবার অপ্টেক্ অবক্াঠাটর্া ক্াটজ লাথগটয় িারটে হলাটক্শটর্ ব্রডবযান্ড 

স্থাপ্টর্র ক্াজ প্থরিালর্া ক্রটে। হশরটবার্ ন ইটলথিক্ (Sherburne Electric), হডটভলপ্টর্ন্ট 

অিথরটে অব দ্য র্ি ন ক্াথি (Development Authority of the North Country), এবং সাদ্ার্ ন টেয়ার 

হর্েওয়াক্ন (Southern Tier Network) লাে র্াইল ব্রডবযান্ড অবক্াঠাটর্ার জর্য অংশীদ্ার 

 টয়টে। হবসরক্াথর ইন্টারটর্ে প্থরটষবা সরবরা ক্ারীরা অথধবাসীটদ্র ক্াটে ইন্টারটর্ে হপ্ ৌঁটে 

হদ্ওয়ার জর্য সরক্াথর অবক্াঠাটর্া বযব ার ক্রটে। হশরটবাটর্ নর র্তুর্ গ্রা ক্রা প্থরটষবা 

হর্ওয়ার জর্য প্রথত র্াটস আর্যর্াথর্ক্ 40 ডলার বযয় ক্রটের্, ো থডপ্ােনটর্ন্ট অফ প্াবথলক্ 

সাথভনস (Department of Public Service)-এর ইন্টারটর্ে প্থরটষবার র্ূলয সম্পটক্ন 2022 সাটলর 

আিথলক্ জথরটপ্র তিয অর্যোয়ী হশর্াটগা ক্াউথন্টটত ব্রডবযাটন্ডর গে র্ূটলযর হিটয় অটর্ক্ 

ক্র্।   

    

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটির অন্তি নেীকালীর্ হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO জাবির্ ই. ড্রিসকল 

িম্বলর্, "এক্টে সরক্াথর ইউটেথলটে থ টসটব, NYPA-এর থবদ্যযৎ প্থরব র্ হর্েওয়াক্ন থবদ্যযৎ 

প্থরব র্ ক্রার প্াশাপ্াথশ থর্উ ইয়টক্নর দ্রূবতী ক্থর্উথর্টেগুটলাটত ব্রডবযান্ড প্থরটষবার 

অযাটেস উন্নত ক্রটত সা ােয ক্রার র্াধযটর্ তৈত দ্াথয়ত্ব প্ালর্ ক্রটে। হেেজযটে থডঞ্চজোল 

থবটভদ্ দ্রূীক্রটণ স ায়তা ক্রটত এবং শহুটর ও গ্রার্ীণ ক্থর্উথর্টেগুটলার র্টধয অথধক্তর 

সর্তা ততথর ক্রটত আর্রা আর্াটদ্র গ্রা ক্, হেে অংশীদ্ার এবং ব্রডবযান্ড হসবা 

প্রদ্ার্ক্ারীটদ্র সটগ ক্াজ ক্রথে। এই অপ্থর াে ন প্থরটষবা হপ্ ৌঁটে হদ্ওয়ার হেটে থর্উ ইয়ক্ন হে 

অগ্রগথত অজনর্ ক্টরটে তা থর্টয় এবং এই উদ্ভাবর্র্ূলক্ ক্র্ নসূথিটত NYPA-এর অথবটেদ্য 

ভূথর্ক্া থর্টয় আর্রা অতযন্ত গথব নত।"   

    

এম্পায়ার হিি হডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর হপ্রবসম্বডন্ট, CEO ও 

কবমের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, "থবদ্যর্ার্ থডঞ্চজোল থবটভদ্ দ্রূ ক্রার জর্য, থবটশষ ক্টর 

হেটের গ্রার্ীণ এলাক্াগুটলাটত, আর্াটদ্র এক্সটগ ক্াজ ক্রা অপ্থর াে ন। সব থর্উ 

ইয়ক্নবাসীটক্ থর্ভনরটোগয ও সাশ্রয়ী ইন্টারটর্টের সাটি সংেযক্ত ক্রার জর্য উদ্ভাবর্র্ূলক্ 

সর্াধাটর্র প্রটয়াজর্ এবং এই প্াইলে ক্র্ নসূথি  টে হসই ক্াজটে সম্পন্ন ক্রার জর্য প্রথতটে 

স্তটর আর্াটদ্র সরক্াথর অংশীদ্ারটদ্র সটগ আর্াটদ্র ক্াজ ক্টর োওয়ার এক্টে উপ্ায়।"   

    

আজটক্র হ াষণা ConnectALL অথফটসর অগ্রগথতর ধারাটক্ অবযা ত রাখটে, োর র্টধয 

রটয়টে:   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNh6mki_WE%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=POJjW774HqNODMhhwaeh%2BbXHAwF7Gwxi9qYJVtiHhfo%3D&reserved=0


    

অিকাঠাম্বমাগে বিবর্ম্বয়াগ ও কম নসংস্থার্ আইম্বর্র অিীম্বর্ বর্উ ইয়ম্বকনর প্রিম অর্যদ্ার্ 

ে বিল প্রাবি   

থর্উ ইয়ক্ন হেটের ConnectALL অথফসটক্ েযক্তরাটের বাথণজয থবভাটগর (Department of 

Commerce) ব্রডবযান্ড সর্তা, অযাটেস, ও থবতরণ (Broadband Equity, Access, and 

Deployment) এবং থডঞ্চজোল সর্তা আইটর্র ক্র্ নসূথিগুটলার র্াধযটর্ 7.2 থর্থলয়র্ ডলাটরর 

অর্যদ্ার্ বরাদ্দ ক্রা  টয়টে। আগার্ী র্াসগুটলাটত, ConnectALL হেেজযটে থর্উ 

ইয়ক্নবাসীটদ্রটক্ হেেজযটে ব্রডবযান্ড থবতরণ এবং থডঞ্চজোল সর্তা বাস্তবায়র্ সংক্রান্ত সর্থিত 

প্থরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্রটত সমৃ্পক্ত ক্রার জর্য বযব ার ক্রটব। এসব প্থরক্ল্পর্া থর্উ ইয়ক্ন 

হেটের থডঞ্চজোল থবটভদ্ দ্রূ ক্রার জর্য হেে ও হফডাটরল ত থবলগুটলা হেে ক্তৃনক্ ক্াটজ 

লাগাটর্ার হরাডর্যাপ্ প্রদ্ার্ ক্রটব।   

    

ব্রডিোন্ড মূলোয়র্ কম নসূবি (Broadband Assessment Program) এিং ইন্টারঅোবক্টভ 

ব্রডিোন্ড মোপ িালয করা   

ConnectALL হফডাটরল হোগাটোগ ক্থর্শটর্র (Federal Communication Commission) 

জাতীয় ব্রডবযান্ড র্যাটপ্র ভুলগুটলা সংটশাধটর্র জর্য হেটের সংস্থার্সর্ ূ, স্থার্ীয় ও আিথলক্ 

সরক্াটরর অংশীদ্ারটদ্র, এবং সাধারণ জর্গণটক্ ক্াটজ লাগাটে, ো IIJA-এর তরফ হিটক্ 

হেটের িূোন্ত ত থবল বরাদ্দটক্ অবথ ত ক্রটব। সম্প্রথত ConnectALL থডপ্ােনটর্ন্ট অফ 

প্াবথলক্ সাথভনস-এর ততথর ক্রা হেটের সব ন প্রির্, সযগভীর, ইন্টারঅযাথক্টভ ব্রডবযান্ড র্যাপ্ হিটক্ 

প্াওয়া ডাো ক্াটজ লাথগটয় থর্উ ইয়টক্নর 31,000-এরও হবথশ টঠক্ার্া উটেখ ক্টর এক্টে িযাটলঞ্জ 

জর্া থদ্টয়টে, হেসব টঠক্ার্া হফডাটরল র্যাটপ্ অন্তভুনক্ত ক্রা  য়থর্।   

    

সাশ্রয়ী সংম্বর্াগ কম নসূবির (Affordable Connectivity Program) মািেম্বম হভাক্তাম্বদ্র 

ব্রডিোন্ড সংম্বর্াম্বগর জর্ে ভেত নবক প্রদ্ার্ সম্পম্বকন প্রিারণা।  

সম্প্রথত গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্টরটের্ হে থর্উ ইয়টক্নর 1 থর্থলয়টর্রও হবথশ প্থরবার এই 

ক্র্ নসূথিটত সাবস্ক্রাইব ক্টরটে, োর হবথশরভাগ কৃ্থতত্ব থর্ম্ন-আটয়র প্থরবারগুটলার জর্য প্রথত 

র্াটস 30 ডলার ব্রডবযান্ড ভতুনথক্ প্াওয়ার সযটোগ সম্পটক্ন সটিতর্তা গটে হতালার জর্য িলর্ার্, 

বহুসংস্থাথভথত্তক্ ও তৃণর্ূল প্ে নাটয়র প্রটিষ্টা।   

    

ConnectALL সম্পটক্ন আটরা তিয ও আপ্টডে হপ্টত থভঞ্চজে ক্রুর্www.broadband.ny.gov 

টঠক্ার্ায়।   

    

হেরম্বিার্ ন-এর হময়র উইবলয়াম এইস িম্বলর্, "এই থভটলজটক্ থবদ্যযটতর হলাড থর্য়ন্ত্রণ ও 

তদ্ারক্ ক্রার সযটোগ ক্টর থদ্টত এবং এক্ইসাটি আর্াটদ্র থবদ্যযৎ হসবার সব গ্রা টক্র জর্য 

ইন্টারটর্ে প্থরটষবা প্রদ্ার্ক্ারীটদ্রটক্ উন্মযক্ত অযাটেস প্রদ্ার্ ক্রার জর্য এক্টে সব নাধযথর্ক্ 

ফাইবার অপ্টেক্ হর্েওয়াক্ন প্রদ্ার্ ক্রটত হপ্টর আর্রা অতযন্ত আর্ঞ্চিত। গভর্ নর হ াক্টলর 

ConnectALL ক্র্ নসূথিটত প্রটবশ ক্রার জর্য এরটিটয় ভাটলা সর্য় আর  টত প্াটর র্া। ফাইবার 

অবক্াঠাটর্াটত এই থবথর্টয়াগ হশরটবার্ নটক্ 1905 সাটল তবদ্যযথতক্ বযবস্থা হেভাটব উপ্কৃ্ত 

ক্টরথেল টঠক্ এক্ইভাটব উপ্কৃ্ত ক্রটব।"    

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-30month-discount-federal-affordable-connectivity-program__%3B!!MQuuhw!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNh5Vexuq4%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AhELAt8X%2F2FQIbTfmbDXWZmenNFC%2FabEnLZmMEI9mq4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.broadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!3faT584Fc1vpp7Kom2ADgeT8J-aKvblwHzOj_VSUlCmgEWFlyUe9uMhde6r9NsUg4vdMeIo0g_q14ze-NH_drtNh-UPYyJ0%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ca061d964af584cd8b44208dae2c297b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071622644767115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OtQ91D9cy2GLm%2FPJozj40%2BA5FQOG5ek1Iak1YF%2FmhWo%3D&reserved=0


হিি বসম্বর্ির বপিার ওিারে্াকার িম্বলর্, "থর্ভনরটোগয, সাশ্রয়ী, অযাটেসটোগয উচ্চ-গথতর 

ব্রডবযান্ড অি ননর্থতক্ উন্নয়র্, জরুথর প্থরটষবা, থশো, ও র্ার্সম্মত জীবর্োপ্টর্র জর্য অতযন্ত 

গুরুত্বপূ্ণ ন। গ্রার্ীণ এলাক্াগুটলাটত অথত গুরুত্বপূ্ণ ন প্থরটষবাগুটলা থর্টয় আসটত সা ােয ক্রার 

জর্য থর্উ ইয়ক্ন প্াওয়ার অিথরটের অবক্াঠাটর্া ক্াটজ লাগাটর্া ঞ্চজটত োওয়ার র্টতা এক্টে 

প্থরক্ল্পর্া, ো ব্রডবযান্ড অযাটেস বৃঞ্চি ক্রার হেটে স টোথগতার সম্পক্ন স্থাপ্টর্র গুরুত্ব 

প্রদ্শ নর্ ক্রটে। সার্টর্র থদ্টক্ এথগটয় োওয়ার হেটে ক্াে নক্রর্ সম্প্রসারণ ক্রা এবং থডঞ্চজোল 

থবটভদ্ ক্থর্টয় আর্া অবযা ত রাখাটক্ অবশযই এক্টে শীষ ন অগ্রাথধক্ার থ টসটব গ্র ণ ক্রটত 

 টব।"   

    

অোম্বসেবল সদ্সে জর্ হলমম্বন্ডজ িম্বলর্, "ConnectALL-এর ব্রডবযান্ড সম্প্রসারণ প্রক্টল্পর 

প্রির্ ধাটপ্র ক্াজ সম্পন্ন  ওয়া এই বের হশষ ক্রার জর্য এক্টে দ্ারুণ উপ্ায়। হসিাল থর্উ 

ইয়ক্নজযটে আটরা হবথশ সাশ্রয়ী ব্রডবযান্ড অযাটেস প্রদ্াটর্র জর্য ক্াজ ক্টর োওয়ার জর্য এই 

প্রটিষ্টার সংগঠক্ ও প্রটক্ শলীটদ্র প্রথত আর্রা কৃ্তজ্ঞ এবং অবথশষ্ট থর্উথর্থসপ্যাথলটেগুটলার 

সটগ সংটোগ স্থাপ্টর্র জর্য আর্রা আর্ার প্রথতটবশীটদ্র সটগ আগ্র  থর্টয় অটপ্ো ক্রা 

িাথলটয় োটবা। থদ্র্ থদ্র্ ব্রডবযান্ড এক্টে অপ্থর াে ন প্রটয়াজটর্ প্থরণত  টে, এবং সবার জর্য 

এটে প্রদ্ার্ ক্রটত থর্উ ইয়ক্ন বযাপ্ক্ প্রটিষ্টা িাথলটয় োটে।"   

  

সাদ্ার্ ন টিয়ার হর্িওয়াকন-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হজফবর গোসপার িম্বলর্, "টেওগা 

ক্াউথন্ট, থর্টক্ালস, NY, এবং হ ার্ হর্েওয়াটক্ন STN ওটপ্র্-অযাটেস ফাইবাটর আর্াটদ্র শুরুর 

থদ্টক্র ISP, ফাইবারস্পাক্ন (Fiberspark)-এর সটগ অংশীদ্াথরটত্বর র্ধয থদ্টয়, STN থর্টক্ালস, 

NY-এর বঞ্চিত ও সযথবধাবঞ্চিত অথধবাসীটদ্র জর্য ব্রডবযান্ড প্থরটষবা সরবরা  ক্রটে। 

থর্টক্ালস, NY-এর প্রক্ল্পগুটলার সফলতা NYPA এবং ConnectALL অথফটসর সটগ আর্াটদ্র 

অংশীদ্াথরটত্বর র্াধযটর্ থর্উ ইয়ক্ন হেটের সাদ্ার্ ন টেয়ার ও থফগার হলক্স অিটলর আটরা 

অর্যার্য এলাক্ায় ওটপ্র্-অযাটেস ব্রডবযান্ড হর্েওয়াক্ন সম্প্রসারণ ক্রটত STN-এর জর্য 

ব্লযথপ্রন্ট থ টসটব ক্াজ ক্রটব।"   

   

বর্ম্বকালস িাউম্বর্র সযপারভাইজার এস্থার উডস িম্বলর্, "প্রিটর্ আর্রা আর্াটদ্র 

ক্থর্উথর্টেটত উচ্চ-গথতর ইন্টারটর্ে সরবরা  ক্রার জর্য অর্যদ্ার্ বরাদ্দ হদ্ওয়ার জর্য গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্লটক্ ধর্যবাদ্ জার্াটত িাই। আর্াটদ্র ক্থর্উথর্টে এক্সটগ এথগটয় এটসটে এবং 

ভািুনয়াল স্কয ল হলসর্ প্রদ্ার্ এবং হলাক্জর্টক্ বাথেটত হিটক্ ক্াজ ক্রটত প্ারার জর্য স ায়তা 

ক্রার এই সযটোগ প্াওয়ায় আর্রা অতযন্ত আর্ঞ্চিত। এটে আর্াটদ্র জর্য অটর্ক্ বে সম্পদ্। 

আর্াটদ্র র্টর্  টে অবটশটষ আর্রা 21 শতটক্ প্া রাখটত হপ্টরথে। এই প্রক্টল্পর সটগ 

সমৃ্পক্ত সবাইটক্ আর্রা ধর্যবাদ্ জার্াটত িাই; আর্রা অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ।"   

   

হডম্বভলপম্বমন্ট অিবরটি অি দ্ে র্ি ন কাবি-এর এড্রেবকউটিভ বডম্বরক্টর কাল ন ই. ফোরর্, 

জযবর্য়র িম্বলর্, "ConnectALL ক্র্ নসূথির অধীটর্ থপ্েটক্য়ার্ ন ও থডয়ার্া োউটর্র অথধবাসীটদ্র 

জর্য ব্রডবযান্ড ইন্টারটর্ে প্থরটষবা সরবরা  ক্রার জর্য সরক্াথর র্াথলক্ার্াধীর্ অবক্াঠাটর্া 

বযব ার ক্রটত NYPA-এর সটগ স টোগী  টয় ক্াজ ক্রটত হপ্টর হডটভলপ্টর্ন্ট অিথরটে 

উেথসত। এটে এক্টে গুরুত্বপূ্ণ ন প্রক্ল্প ো সযথবধাবঞ্চিত অথধবাসীটদ্র ক্াটে সাশ্রয়ী ব্রডবযান্ড 

অবক্াঠাটর্াটক্ হপ্ ৌঁটে হদ্টব।"   



    

###   
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