
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অর্ননর্বিকভাম্বি অর্গ্রসর সু্কল জেলায় 50,000 বেক্ষার্ীর ের্ে বির্া খরম্বে 
ইন্টারম্বর্ট সুবিধা প্রদার্ করার ের্ে কাম্বর্ম্বেড NY িহবিল োল ুকরার জ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  জেম্বটর সাম্বর্ অংেীদাবরম্বে বিডট বিউোরস এিং জিাডন  িাউম্বেের্ দ্বারা সমবর্নি 

জপ্রাগ্রাম  
  

210টি সু্কল জেলায় িাব়িম্বি সংম্ব াগ বিহীর্ বেক্ষার্ীরা 2022 সাম্বলর েরু্ মাম্বসর মম্বধে বির্া মূম্বলে 
ইন্টারম্বর্ট পাওয়ার জ াগে হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং রররমরির্ রর্উ ইয়র্ন  র্রমশর্ (Reimagine New York 
Commission) আি র্ামর্মেড NY (ConnectED NY) এর্টি সঙ্কটর্ালীর্ তহরবল উমবাধমর্র 
র্থা ঘ াষণা র্মরমের্ অ্থননর্রতর্ভামব অ্র্গ্রসর সু্কল ঘিলার আর্মুারর্র্ 50,000 রশক্ষাথীমের 
রবর্ামূমলয ইন্টামর্নট অ্যামেস র্রার ির্য িরু্ 2022 এর মমধয। এই তহরবল রিডট রিউচারস 
(Schmidt Futures) এবং ঘিাডন  িাউমেশর্ (Ford Foundation) বারা প্রোর্ র্রা হমব এবং 
ঘপ্রাগ্রামটির পররচালর্া র্রমব রডরিটাল প্ররমি (Digital Promise) র্ামম এর্টি এর্টি অ্লাভির্র্ 
সংস্থা, যা রডরিটাল রশক্ষার বযবধার্ পরূণ র্রার ির্য রর্মবরেত।  
  
"এর্রবংশ শতাব্দীমত ইন্টারমর্মটর অ্যামেস এর্টি অ্পররহাযন উপমযারগতা — এর্টি র্তুর্ বাস্তবতা 
যা শুধুমাত্র COVID-19 মহামারীর বারা তুমল ধরা হময়মে — এবং আমামের োত্রমের এই ির্স্বাস্থয 
সংর্মটর সময় তামের রশক্ষা অ্বযাহত রাখার ির্য তামের যা প্রময়াির্ তা ঘযর্ তা পায় তা 
রর্রিত র্রা আমামের োরয়ত্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যরে আমরা যথাযথ উন্নয়র্ এবং 
আমামের সন্তার্মের ির্য এর্টি সম্ভাবর্াময় ভরবষযমতর রচন্তা র্া লালর্ র্রর তাহমল আমরা আমরা 
ভামলাভামব গমে তুলমত পারমবা র্া, এবং এই র্মনসচূী ঘসই সব োত্রমের সংযকু্ত হমত সাহাযয র্রমব 
যামের পররবামরর সামথন সীরমত যামত তারা তামের প্রাপয রশক্ষা ঘপমত পামর। গত বের আরম 
ররইমারির্ র্রমশর্মর্ (Reimagine Commission) অ্র্ুমরাধ র্মররেলাম ঘয এই মহামারী শুধু ঘসই 
রিরর্ষ র্য় যা ঘথমর্ আমরা ঘবেঁমচ ঘবমরামত ঘপমররে, বরং র্ঠির্ সমসযাসমূমহর প্ররৃ্ত, সৃির্শীল 
সমাধার্মর্ উৎসারহত র্মরমে — এবং আরম রিডট রিউচারস, ঘিাডন  িাউমেশর্ এবং র্রমশমর্র 
সবাইমর্ ধর্যবাে িার্ামত চাই আমামের োত্রমের সমথনর্ র্রমত এরগময় আসার ির্য।"  
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বিট বিউোম্বসনর সহ-প্রবিষ্ঠািা এিং বরইমাবের্ বর্উ ইয়কন  কবমেম্বর্র এবরক বিডট 
িম্বলর্, "রশক্ষামর্ আবার র্ল্পর্া র্রমত এবং প্ররৃ্ত সুমযাগ সরৃি র্রমত, প্রমতযর্ রশক্ষাথীর 
ইন্টারমর্মটর প্রমবশারধর্ার প্রময়াির্। র্ামর্মেড NY িাে রশক্ষাথীমের ির্য হটস্পট এবং ডাটা প্ল্যার্ 
প্রোর্ র্রমব যামের তা সব ঘচময় ঘবরশ প্রময়াির্। এটি এর্টি রর্উ ইয়র্ন  পরু্গনঠমর্র উমেমশয 
এর্টি পেমক্ষপ যা সর্ল োত্রমের ির্য র্াি র্মর, এবং এর অ্ংশ হমত ঘপমর আমরা গরবনত।"  
  
জিাডন  িাউম্বেেম্বর্র জপ্রবসম্বডন্ট এিং বরইমাবের্ বর্উ ইয়কন  কবমেম্বর্র কাম্বর্বেবভটি ওয়াবকন ং 
গ্রুম্বপর (Connectivity Working Group) জকা-জেয়ারমোর্ ডোম্বরর্ ওয়াকার িম্বলর্, "আমরা 
রবশ্বাস র্রর ইন্টারমর্মটর প্রমবশারধর্ার এর্টি ঘমৌরলর্ মার্বারধর্ার। ঘিাডন  িাউমেশর্ এর্টি উন্নত 
রর্উ ইয়র্ন  পুর্গনঠমর্ সাহাযয র্রার ির্য র্ামর্মেড NY-ঘর্ সমথনর্ র্রমত ঘপমর গরবনত, ঘযখামর্ 
সবাই, রবমশষ র্মর আমামের সব ঘচময় অ্সহায় রশশুরা, তামের পণূন সম্ভাবর্ায় ঘপৌেঁোমত 
ইন্টারমর্মটর সামথ সংযকু্ত হমত পামর।"  
  
র্ামর্মেড NY তহরবল 2021 সামলর ঘম ঘথমর্ িরু্ 2022 পযনন্ত অ্থননর্রতর্ভামব অ্র্গ্রসর সু্কল 
ঘিলার প্রায় 50,000 রশক্ষাথীমর্ রবর্ামূমলয ঘমাবাইল হটস্পট এবং মারসর্ ঘডটা প্ল্যার্ প্রোর্ র্মর 
সংমযামগর বযবধার্ পূরণ র্রমত সাহাযয র্রমব। অ্র্র্য পরররস্থরতমত ঘযখামর্ রশক্ষাথীরা ঘমাবাইল 
হটস্পমটর মাধযমম রর্ভন রমযাগয ইন্টারমর্ট পররমষবা ঘপমত অ্ক্ষম হমব, ঘসখামর্ স্থায়ী ইন্টারমর্মটর 
রবর্ল্প উপলব্ধ র্রা হমব।  
  
এই র্মনসূচী অ্থননর্রতর্ভামব সব ঘচময় অ্র্গ্রসর সু্কল ঘিলার রশক্ষাথীমের পররমষবা প্রোর্ র্রমব, 
যা সংজ্ঞারয়ত র্রা হয় ঘযখামর্ অ্থননর্রতর্ভামব অ্র্গ্রসর োত্রমের শতাংশ রামিযর গেমর্ অ্রতক্রম 
র্মর রহমসমব।  
  
সু্কল ঘিলাগুমলা রডরিটাল প্ররমি, AT&T এবং অ্র্যার্য ইন্টারমর্ট পররমষবা প্রোর্র্ারীমের সামথ 
প্রময়াির্ মত র্াি র্রমব ঘযাগয রশক্ষাথীমের রচরিত র্রার ির্য যামের হয় বারেমত ইন্টারমর্ট 
অ্যামেস ঘর্ই অ্থবা েরূবতী রশক্ষায় অ্ংশগ্রহমণর ির্য পযনাপ্ত ব্রডবযাে রস্পড ঘর্ই। হটস্পট এবং 
ডাটা প্ল্যার্ সরাসরর AT&T ঘথমর্ র্ামর্মেড NY িাে (ConnectED NY fund) বারা ক্রয় র্রা 
হমব, তাই োত্র এবং তামের পররবামরর ির্য ঘর্ার্ আরথনর্ বাধযবাধর্তা ঘর্ই। ঘয সব 
পরররস্থরতমত স্থায়ী ইন্টারমর্ট প্রময়াির্, ঘসখামর্ এই ঘপ্রাগ্রাম ঘিলা এবং স্থায়ী ইন্টারমর্ট পররমষবা 
প্রোর্র্ারীমের সামথ র্াি র্রমব যামত রশক্ষাথীমের এবং তামের পররবামরর ঘর্ার্ খরচ র্া হয় তা 
রর্রিত র্রা যায়।  
  
ররইমযারির্ রর্উ ইয়র্ন  র্রমশর্, যা 2020 সামলর ঘম মামস গভর্নর কুওমমা এর্টি উন্নত রর্উ ইয়র্ন  
পূর্ঃরর্মনামণর ির্য প্রযরুক্তমর্ র্ামি লাগামর্ার ির্য ততরর র্মররেমলর্, তা এই বযবধার্ েরূ র্রমত 
এবং সমতা বৃরি র্রার ির্য র্ামর্মেড NY তহরবমলর সুপাররশ র্মরমে। র্ামর্মেড NY রামিযর 
অ্ঙ্গীর্ামরর উপর রভরি র্মর গমে তুমলমে যামত সর্ল রর্উ ইয়র্ন বাসী সাশ্রয়ী, উচ্চ মামর্র 
ইন্টারমর্ট বযবহার র্রমত পামরর্, যার মমধয রময়মে িারতর প্রথম 15 মারর্ন র্ ডলার/মারসর্ সাশ্রয়ী 
মূমলযর ব্রডবযামের সংসেীয় প্রস্তাব।  

https://forward.ny.gov/reimagine-new-york-commission


 

 

  
র্ামর্মেড NY রর্মিলার রিলযার্থ্ররপ অ্যাডভাইিমসনর (Rockefeller Philanthropy Advisors) 
এর্টি পৃষ্ঠমপাষর্তা র্রা প্রর্ল্প।  
  
22 মাচন  ঘসামবার, েপুুর 2টা ঘথমর্ রবর্াল 3টা পযনন্ত এর্টি তথযমূলর্ ওময়রবর্ার অ্র্ুরষ্ঠত হমব। 
সু্কল ঘিলাগুমলা https://connectedny.digitalpromise.org/ এ রগময় অ্থবা 
connectedny@digitalpromise.org এ রডরিটাল প্ররমমির সামথ ঘযাগামযাগ র্মর আমবের্ র্রা 
সম্পমর্ন  আমরা তথয ঘপমত পামর।   
  

###  
  

 
আমরা সংবাে ঘপমত ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 
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