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 تکمیل کی مرحلے پہلے کے کاری پہل ابتدائی CONNECTALL کی ملین $ 10 سے  جانب کی HOCHUL گورنر
   گی ہو رسائی تک  انٹرنیٹ بینڈ براڈ سستے کی عالقوں دیہی سے جس اعالن کا

  
سے زائد مکینوں اور کاروباری    2,000نیو یارک پاور اتھارٹی کا ترسیلی نظام شیربرن گاؤں اور نکولس قصبے میں 

   بل بناتا ہےاداروں کو تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی کے قا
   

ConnectALL  دیکھیں یہاںاور شیربرن کی پیشرفت کی ویڈیو  
   
   

پروگرام کے لیے ایک اہم سنِگ میل کے طور پر   ConnectALLنے آج ریاست کے  Kathy Hochulگورنر 
ویں صدی   ConnectALL 21نیویارک کے پہلے میونسپل براڈ بینڈ نیٹ ورک کی تکمیل کا اعالن کیا۔ یہ نیٹ ورک 

میں نیو یارک پاور اتھارٹی کے موجودہ   مئیکے بلدیاتی بنیادی ڈھانچے کے ابتدائی پروگرام کا پہال مرحلہ ہے، جو 
ترسیلی نظام پر فائبر آپٹک کے بنیادی ڈھانچے کا استعمال کرتے ہوئے شروع ہوا تھا اور نیو یارک پاور اتھارٹی  

(New York Power Authority, NYPAاور شیربرن گاؤں اور نکولس قصبے کے نفاذ کے منصوبو ) ں کو بہتر
   بنانے کی وجہ سے مقررہ وقت سے آگے ہے۔

   
"براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی بجلی اور پانی کی طرح ایک اہم خدمت بن گئی ہے اور ریاست نیو   نے کہا، Hochulگورنر 

یارک اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پُرعزم ہے کہ کوئی بھی شہری رسائی سے محروم نہ رہے۔ ہمارے وفاقی،  
ام کی تیز رفتار پیشرفت پروگر ConnectALLریاستی اور بالمنافع کام کرنے والے شراکت داروں کے درمیان تعاون 

     اور تعیناتی کے لیے اہم رہا ہے اور ہم نئے سال میں اس پروگرام کو مزید وسیع کرنے کے منتظر ہیں"۔
   

سے زائد ماضی میں   2,000چار بلدیات کے ابتدائی منصوبے نے تعمیر مکمل کر لی ہے جس سے  ملین کے، $10
غیر خدمات یافتہ یا کم خدمات یافتہ گھرانوں اور کاروباری صارفین کی قابل اعتماد، تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی 

عالوہ، نکولس قصبہ، ٹیوگا کاؤنٹی ممکن ہو گی۔ شیربرن گاؤں، چینانگو کاؤنٹی میں مکمل ہونے والے نیٹ ورک کے 
پہل   ConnectALL$ بلین کی 1میں شروع ہوا،  مئیمیں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ ابتدائی پروگرام، جو 

و ریاست  ج —کے ساالنہ ریاستی خطاب میں کیا گیا ہے 2022کے  Hochulگورنر  اعالنکاری کا جزو ہے، جس کا 
کی تاریخ میں براڈ بینڈ میں سب سے بڑی عوامی سرمایہ کاری ہے جس کا مقصد نیو یارک کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے 

کو تبدیل کرنا اور سرکاری اور نجی سرمایہ کاری استعمال کرتے ہوئے ریاست بھر میں براڈ بینڈ تک رسائی، 
    استطاعت اور مساوات کو وسیع کرنا ہے۔

    
شیربرن گاؤں اور نکولس قصبے کے عالوہ، ابتدائی پروگرام لیوس کاؤنٹی کے قصبے ڈیانا اور سینٹ الرنس کاؤنٹی  

   کے قصبے پٹکیرن میں فائبر آپٹک کے بنیادی ڈھانچے تعمیر کر رہا ہے۔
    

NYPA ئے چار مقامات پر "درمیانی ِمیل" کے لیے اپنے فائبر آپٹک کے موجودہ بنیادی ڈھانچے سے فائدہ اٹھاتے ہو
براڈ بینڈ کی تعیناتی کا انتظام کر رہا ہے جیسا کہ اپریل میں ریاستی مقننہ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی۔ شیربرن 

الیکٹرک، ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف دی نارتھ کنٹری، اور سدرن ٹیئر نیٹ ورک آخری میل براڈ بینڈ بنیادی ڈھانچے میں  
وس فراہم کرنے والی نجی کمپنیاں سرکاری بنیادی ڈھانچے کو رہائشیوں کو انٹرنیٹ  شراکت کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سر

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
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$ فی مہینہ ادا  40سروس فراہم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ شیربرن میں نئے صارفین سروس کے لیے تقریباً 
رنیٹ سروس کی قیمتوں کے  کر رہے ہیں، جو چنانگو کاؤنٹی میں براڈ بینڈ کی اوسط قیمت سے بہت کم ہے، جو کہ انٹ

   کے عالقائی سروے کی بنیاد پر ہے۔ 2022تعین کے شعبہ پبلک سروس کے 
    

"عوامی ضرورت کے طور  نے کہا، Justin E. Driscollنیو یارک پاور اتھارٹی کے عبوری صدر اور سی ای او 
کا ترسیلی نیٹ ورک توانائی کی فراہمی کے دوران نیو یارک میں دور دراز عالقوں تک براڈ بینڈ سروس  NYPAپر، 

ریاست بھر میں اپنے صارفین، ریاستی کی رسائی کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے دوہرے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ہم 
ل کر ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے اور شہری اور دیہی  شراکت داروں اور براڈ بینڈ فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ م

عالقوں کے درمیان زیادہ مساوات پیدا کرنے میں مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے انتہائی فخر ہے اس پیش رفت 
کے اہم کردار   NYPAپر جو نیو یارک اس ضروری سروس کی فراہمی پر کر رہا ہے اور اس اختراعی پروگرام میں 

   ر ہے"۔پر بھی فخ
    

"یہ ضروری ہے کہ ہم باقی ماندہ  نے کہا، Hope Knightاسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، سی ای او اور کمشنر  ایمپائر
نیو یارک کے تمام  ڈیجیٹل خالء کو پُر کرنے کے لیے مل کر کام کریں، خاص طور پر ریاست کے دیہی عالقوں میں۔

شہریوں کو قابِل اعتماد اور سستے انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے لیے جدید حل کی ضرورت ہے اور یہ ابتدائی 
ہم اپنے سرکاری شراکت داروں کے ساتھ ہر سطح پر کام کرنے کے لیے کام کر رہے  پروگرام ایک ایسا طریقہ ہے جو 

   ہیں"۔
    

   دفتر کی پیشرفت جاری رکھے ہوئے ہے، بشمول: ConnectALLآج کا اعالن 
    

   بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری مالزمتوں کے ایکٹ کے تحت نیویارک کا پہال فنڈنگ ایوارڈ
دفتر کو امریکی محکمٔہ تجارت کے براڈ بینڈ ایکویٹی، رسائی، اور تعیناتی اور   ConnectALLریاست نیویارک کے 

لے مہینوں کے دوران،  $ ملین سے نوازا گیا ہے۔ آنے وا7.2ڈیجیٹل ایکویٹی ایکٹ پروگرام کے ذریعے 
ConnectALL   ریاست بھر میں نیویارک کے باشندوں کو شامل کرنے کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرے گا تا کہ

جامع ریاست گیر براڈ بینڈ تنصیب کاری اور ڈیجیٹل ایکویٹی منصوبے تیار کیے جائیں۔ یہ منصوبے ریاست کی جانب  
ے تاکہ ریاست نیو یارک میں باقی رہ سے ریاستی اور وفاقی فنڈز کو استعمال کرنے کے لیے روڈ میپ فراہم کریں گ

   جانے والی ڈیجیٹل تفاوت کا خاتمہ کیا جا سکے۔
    

   براڈ بینڈ جائزہ پروگرام اور انٹرایکٹو براڈبینڈ میپ کا آغاز
ConnectALL  ریاستی وسائل، مقامی اور عالقائی حکومت کے شراکت داروں، اور عوام کو فیڈرل کمیونیکیشن

کی جانب سے  IIJAکمیشن کے نیشنل براڈ بینڈ میپ میں غلطیوں کو چیلنج کرنے کے لیے متحرک کر رہا ہے، جو 
میں نیو یارک کے  نے حال ہی ConnectALLریاست کی فنڈنگ کی حتمی طور پر تعیناتی کو باخبر کرے گا۔ 

سے زائد پتوں کا ایک چیلنج جمع کروایا ہے جو عوامی خدمت کے محکمے کی جانب سے ریاست کے سب  31,000
پہلے، مفصل، انٹرایکٹو براڈ بینڈ نقشے سے حاصل کردہ ڈیٹا کے ذریعے تیار کردہ، وفاقی نقشے میں شامل نہیں 

   تھے۔
    

   سستے کنیکٹیویٹی پروگرام کی صارف کے لیے براڈ بینڈ سبسڈی کی تشہیر
نے حال ہی میں اعالن کیا ہے کہ ایک مسلسل، کثیر ایجنسی اور نچلی سطح پر کی جانے والی کوشش  Hochulگورنر 

رانوں کے لیے  ملین گھرانوں نے اس پروگرام کو سبسکرائب کیا ہے، تاکہ کم آمدنی والے گھ 1کی بدولت نیویارک کے 
  کے لیے مواقع کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ سبسڈی $30 کی بینڈ براڈ ماہ ہر
    

ConnectALL  کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرمwww.broadband.ny.gov مالحظہ کریں۔   
    

"ہم اپنے صارفین کو ایک جدید ترین فائبر آپٹک نیٹ ورک فراہم  نے کہا، William Aceeشیربرن گاؤں کے میئر 
کرتے ہوئے بہت خوش ہیں جو گاؤں کو بجلی کے بوجھ پر قابو پانے اور اس کی نگرانی کرنے کے قابل بنائے گا اور 

گورنر  ساتھ ہی ہمارے تمام برقی صارفین کے لیے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں تک کھلی رسائی فراہم کرے گا۔

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


Hochul  کےConnectALL  پروگرام میں داخلے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ فائبر کے بنیادی
میں برقی نظام کو پہنچا    1905ڈھانچے میں اس سرمایہ کاری سے شیربرن کو اسی طرح فائدہ پہنچے گا جیسے سنہ 

    تھا"۔
    

"قابل اعتماد، سستا، قابِل رسائی تیز رفتار براڈ بینڈ اقتصادی ترقی،   نے کہا، Peter Oberackerریاستی سینیٹر 
دیہی عالقوں میں اہم خدمات پہنچانے میں مدد کے  ہنگامی خدمات، تعلیم، اور معیار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔

لیے نیو یارک پاور اتھارٹی کے بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرنا ایک جیتنے واال نقشہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے  
کہ جب براڈ بینڈ کی بڑھتی ہوئی رسائی کی بات آتی ہے تو تعاون کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ وسعت کو جاری رکھنا اور 

   یجیٹل تقسیم کو پُر کرنا آگے بڑھنے کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے"۔ڈ
    

کے براڈ بینڈ توسیعی منصوبے کے پہلے مرحلے کی   ConnectALL"  نے کہا، John Lemondesرکِن اسمبلی 
تکمیل سال کو ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں پورے وسطی نیو یارک میں مزید سستے براڈ بینڈ کو آگے 
بڑھانے میں کوشاں انجینئروں اور منتظمین کا شکر گزار ہوں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھنا جاری رکھوں گا  

یہ بلدیات کے ساتھ رابطے کی بیتابی سے توقع کر رہے ہیں۔ براڈ بینڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ضرورت جبکہ ہم بق 
   بنتا جا رہا ہے، اور نیو یارک اسے ہر ایک کے لیے فراہم کرنے کے لیے بڑی پیشرفت کر رہا ہے"۔

  

"ٹیوگا کاؤنٹی، نکولس، نیو یارک، اور  کہا، نے Jeffery Gasperسدرن ٹیئر نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او 
Fiberspark  کے ساتھ شراکت داری میں ایس ٹی این اوپن اسیس فائبر پر ہوم نیٹ ورک پر ہمارے ابتدائی آئی ایس پی

کے ساتھ، ایس ٹی این غیر خدمات یافتہ اور کم خدمات یافتہ مکینوں اور کاروباری اداروں کو براڈ بینڈ خدمات فراہم کر 
دفتر کے   ConnectALLاور  NYPAنکولس، نیو یارک میں منصوبے کی کامیابی ایس ٹی این کے لیے  ے۔رہا ہ

ساتھ ہماری شراکت داری کے ذریعے ریاست نیو یارک کے سدرن ٹیئر اور فنگر لیکس کے عالقوں میں اضافی  
   عالقوں میں اوپن اسیس براڈ بینڈ نیٹ ورک کو پھیالنے کا خاکہ ہے"۔

   
"سب سے پہلے ہم اپنے عالقے کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم  نے کہا، Esther Woodsنکولس قصبے کے سپروائزر  

ہمارا عالقہ اکٹھا کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔  Kathy Hochulکرنے کے لیے گرانٹ کی رقم دینے کے لیے گورنر 
ہو گیا ہے اور ہمیں مجازی سکول کے اسباق اور گھر سے کام کرنے والے لوگوں کی مدد کرنے کا یہ موقع فراہم 

ویں صدی میں ہیں۔ ہم اس  21کرنے پر بہت خوشی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آخرکار 
   ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسے بہت سراہا جاتا ہے"۔ منصوبے سے وابستہ تمام لوگوں کا شکریہ

   
"ڈویلپمنٹ اتھارٹی   جونیئر نے کہا، Carl E. Faroneڈویلپمنٹ اتھارٹی آف نارتھ کنٹری کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 

NYPA  کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پُرجوش ہے تاکہConnectALL  پروگرام کے تحت پٹکیرن اور ڈیانا
قصبوں کے رہائشیوں کو براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے لیے عوامی ملکیت کے بنیادی ڈھانچے کو استعمال  

   کیا جا سکے۔ یہ ایک اہم منصوبہ ہے جس سے کم خدمات یافتہ مکینوں کو سستا براڈ بینڈ بنیادی ڈھانچہ ملے گا"۔
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