
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ আপম্বেট সেলুলার কভাম্বরজ টাস্ক স ােন (UPSTATE CELLULAR 
COVERAGE TASK FORCE)-এর স াষণা বিম্বেম্বের্  

  
আপম্বেট বর্উ ইেম্বকন র গ্রামীণ এিং িরূির্তী এলাকাে সেল োবভন ম্বের িেিধার্ম্বক কবমম্বে আর্ার 

জর্ে েুপাবরে করা হম্বেম্বে  
  

টাস্ক স ােন আজম্বক প্রথম বমটং আম্বোজর্ কম্বরম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে নর্উ আপমেট সেলুলার েভামরজ টাস্ক স ামেনর স াষণা 
নিমেমের্ যার  মল আপমেট নর্উ ইেমেন র গ্রামীণ এবং িরূবর্তী এলাোে সেল োনভন মের সয  াটনর্ত 
রমেমে সেটির েমাধার্ হমব এবং নেেু পনলনে তর্তনর হমব। টাস্ক স ােনমে গভর্নর 2019 োমলর 
সেমটর োমজর অ্ংশ নহমেমব স াষণা নিমেমের্ যা এম্পাোর সেট সেমভলপমমন্ট ের্ততন ে পনরচানলর্ত 
হমব।  
  
"প্রমর্তযে নর্উ ইেেন বােীর এেটি নিনর্তশীল সেল েংমযাগ পাওো উনচর্ত, যনিও প্রার্তযনহে জীবমর্র 
এই গুরুত্বপূণন নবষেটি নর্মে আমামির আপমেট এলাোর সলােজর্ এখমর্া সবশ সভাগানির নশোর 
হমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা সেলুলার োনভন মের সেমে িে নবমশষজ্ঞ, নর্বনানচর্ত 
প্রনর্তনর্নধ এবং পনরমবশগর্ত অ্যােমভামেমটর েমন্বমে এেটি টাস্ক স ােন গঠর্ েরমর্ত যানে যারা 
সেবা নর্নির্ত েরার লমেয বাস্তবনভনিে পনলনে তর্তনর েরমব এবং এটি নর্ভন রমযাগয উপামে 
বাস্তবােমর্র জর্য অ্বোঠামমা নর্মনাণ েরমব।"  
  
"েেল নর্উ ইেেন বােীর নর্ভন রমযাগয সেলুলার সেবা পাওো উনচর্ত এবং এই র্রু্তর্ টাস্ক স ােন 
নবিযমার্  াটনর্ত পূরমণ েম্ভাবয েমাধার্ খুুঁজমর্ত োজ েরমব", সল ম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ সহাচুল 
িম্বলর্। "আপমেট েনমউনর্টি এবং গ্রামীণ অ্ঞ্চমলর বানেন্দা ও বযবোেীরা এখমর্া সেল োনভন মের 
জর্য েমেযার েম্মুখীর্ হমের্ এবং আমরা ঐ েমেযাগুমলা খুুঁমজ সবর েরমর্ত চাই। আমরা 21 
শর্তাব্দীর অ্বোঠামমা আধনুর্েীেরণ েমর েভামরজ বাড়ামর্া এবং অ্র্নর্ীনর্তমে শনিশালী েরার 
জর্য প্রনর্তশ্রুনর্তবদ্ধ।"  
  
নশল্প নবমশষজ্ঞ, েনমউনর্টির সর্র্তা, েরোনর েমনের্তন া, পনরমবশনবি এবং অ্র্যার্য সেেমহাল্ডারমির 
নর্মে টাস্ক স ােন গঠির্ত হমেমে এবং আলভামরজ অ্যান্ড মােনাল (Alvarez & Marsal)-সে 
উমপমিষ্টা নহমেমব নর্মোগ সিওো হমেমে। আজমে টাস্ক স ামেনর প্রর্ম নমটিং।  



 

 

  
আপমেমট সেললুার সর্টওোেন  েভামরমজর  াটনর্ত র্াোর োরমণ অ্র্ননর্নর্তে অ্গ্রগনর্ত বযাহর্ত হমে, 
সযাগামযাগ এবং নর্রাপিার উপর এর প্রভাব পড়মে এবং আধুনর্ে নমউনর্নেপযাল অ্বোঠামমা 
গ্রহমণর সেমে র্তারা বাধাগ্রি হমে। অ্যানেরর্োে পােন  নরনজের্ এবং অ্র্যার্য গ্রামীণ আপমেট 
এলাোে েভামরমজর সেমে নবশাল  াটনর্ত র্াোে এই এলাোে সেললুার সর্টওোেন  বাস্তবাের্ 
অ্বশয জরুনর হমে পমড়মে। অ্যানেরর্োে এবং েযাটনস্কলেহ অ্র্যার্য এলাো সযখামর্ এখমর্া 
সেলুলার েুনবধা সর্ই সেখামর্ এই েুনবধা প্রিামর্র জর্য টাস্ক স ােন নবিযমার্ পনলনে, গুরুত্বপূণন 
েীমাবদ্ধর্তা এবং স োমরল েহাের্তােহ নবিযমার্ নরমোেন ও  ানন্ডংমের উৎেগুমলা পযনামলাচর্া 
েরমব।  
  
আপমেট সেললুার েভামরজ টাস্ক স ামেনর েিেযবতন্দ হমলা:  

• িারিারা রাইে, গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার অ্ন মের অ্র্ননর্নর্তে উন্নের্ নবষেে 
অ্যানেমেন্ট সেমেটানর  

• সজ বর র্রধাে, এনিনেউটিভ ভাইে সপ্রনেমেন্ট, ইমর্ামভশর্ অ্যান্ড ব্রেবযান্ড, এম্পাোর 
সেট সেমভলপমমন্ট (Empire State Development)  

• থমাে কংডর্, সেপুটি েনমশর্ার, নর্উ ইেেন  সেট পাবনলে োনভন ে েনমশর্ (New York 
State Public Service Commission)  

• উইবলোম  ারিার, সচোরমযার্, সবােন  অ্ব েুপারভাইজার, হযানমলটর্ োউনন্ট  
• বিে ব োর, উপমিষ্টা এবং প্রাির্ সপ্রনেমেন্ট, নর্উ ইেেন  সেট ওেযারমলে অ্যামোনেমেশর্ 

(New York State Wireless Association, NYSWA)  
• সডবভড হপবকর্ে, নেমরক্টর, E911, নেউমবর্ োউনন্ট  
• সজ  সেন্টারমোর্, এনিনেউটিভ নেমরক্টর, েযাটনস্কল সেন্টার  
• ড. ের্তে েমনা, এনিনেউটিভ নেমরক্টর, CeWIT, সেট ইউনর্ভানেনটি অ্ব নর্উ ইেেন  

(SUNY) সোনর্ ব্রুে  
• মাইম্বকল স্প্রাগুই, নেমরক্টর, নর্উ ইেেন  সেট নেনভশর্ অ্ব সহামলযান্ড নেনেউনরটি অ্যান্ড 

ইমামজন নি োনভন মেে (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services)  

• বরক ওম্বেিার, সেপুটি নেমরক্টর, প্ল্যানর্ং, নর্উ ইেেন  সেট অ্যানেরর্োে পােন  এমজনি 
(New York State Adirondack Park Agency)  

• সিট বলটল*, নর্উ ইেেন  সেট নেমর্টর  
• সজর্ সমটজগার*, নর্উ ইেেন  সেট নেমর্টর  
• রে্াম্বচল সম*, নর্উ ইেেন  সেট নেমর্টর নেমর্ট  
• অোবলম্বের্ এম. গার্থার*, নর্উ ইেেন  সেট অ্যামেম্বনল সমম্বার  
• বিবল সজার্ে*, নর্উ ইেেন  সেট অ্যামেম্বনল সমম্বার  
• এম্বেম্বলা োন্টািারিারা, নর্উ ইেেন  সেট অ্যামেম্বনল সমম্বার  

* এি অ্ন নেমো সমম্বার  
  



 

 

নর্উ ইেেন  সেট অ্বোঠামমা এবং ব্রেবযান্ড েেমলর োমে সপ ুঁমে সিওোর জর্য ইনর্তহামের েমবনাচ্চ 
নবনর্মোগ েমরমে। 2015 োমল, গভর্নর সেটবযাপী উচ্চগনর্ত েম্পন্ন ইন্টারমর্ট েুনবধা প্রিামর্র লমেয 
500 নমনলের্ মানেন র্ েলার মূমলযর র্রু্তর্ এর্ওোই ব্রেবযান্ড েমনেূনচ চালু েমর। এই েমনেূনচটি 
পুমরাপুনর বাস্তবানের্ত হমল, শর্তেরা 99 ভাগ নর্উ ইেেন বােী ব্রেবযামন্ডর েুনবধা পামব।  
  
এম্পাোর সেট সডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং সপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীর্ত প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকর্তন া এবরক সজ. গাটন লার িম্বলর্, "প্রমর্তযে নর্উ ইেেন বােী েল সেমট যাওো বা েংমযাগ র্া 
পাওো জনর্র্ত েমেযা েম্পমেন  অ্বগর্ত আমের্। আমামির সেমট গ্রামীণ এলাো সযখামর্ সমাবাইল 
েংমযাগ পাওো েষ্টোধয বযাপার সেখার্োর জর্য এটি এেটি নবমশষ চযামলঞ্জ। টাস্ক স ামেনর 
র্তানলোভুি েিেযরা েেল বানেন্দারা যামর্ত নেনজটাল অ্র্নর্ীনর্তমর্ত অ্ংশগ্রহণ েরমর্ত পামর সেটি 
নর্নির্ত েরমব এবং এর োমর্ প্রমোজর্ীে সযমোমর্া অ্বোঠামমা নর্মনাণ েরমব।"  
  
অথননর্বর্তক উন্নের্ বিষেক অোবেম্বেন্ট সেম্বিটাবর িারিারা রাইে িম্বলর্, "নর্উ ইেেন বােী যারা 
সেমটর গ্রামীণ এলাো বা িরূবর্তী এলাোে—এবং নর্উ ইেমেন র সযমোমর্া জােগাে বেবাে েমর—
সযর্ র্তারা র্তামির বনু্ধ ও নপ্রেজমর্র োমর্ এবং বযবো বা বানড়র োমজর জর্য সযাগামযাগ েরমর্ত 
পামর র্তামির জর্য উচ্চ-মার্েম্পন্ন সেল োনভন ে অ্র্তযাবশযেীে। আনম গভর্নর কুওমমার োমর্ 
আপমেট সেললুার েভামরজ টাস্ক স ামেন এবং নর্উ ইেেন বােীর জর্য এই গুরুত্বপূণন সেবা প্রিার্ 
েরার লমেয োজ েরার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ আনে।"  
  
সজ বর র্রধাে, এবিবকউটভ ভাইে সপ্রবেম্বডন্ট, ইম্বর্াম্বভের্ অোন্ড ব্রডিোন্ড, এম্পাোর সেট 
সডম্বভলপম্বমন্ট িম্বলর্, "নবগর্ত 5 বেমর আপমেট নর্উ ইেমেন  ব্রেবযামন্ডর েভামরজ বাড়ামর্ার জর্য 
েরা গুরুত্বপূণন োমজর উপর নভনি েমর টাস্ক স ােন োজ েরমব এবং সেললুার েভামরমজ এেই 
রেম  াটনর্তগুমলা খুুঁমজ সবর েরমব। ব্রেবযামন্ডর মমর্তা এই  াটনর্তগুমলা অ্র্ননর্নর্তে প্রবতনদ্ধ, টুযনরজম 
এবং জর্নর্রাপিার সেমে বর্তন মামর্ েমেযা েতনষ্ট েরমে এবং আমরা এই েমেযা েমাধামর্র লমেয 
োজ েরার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ আনে।"  
  
থমাে কংডর্, সডপটু কবমের্ার, বর্উ ইেকন  সেট বডপাটন ম্বমন্ট অি পািবলক োবভন ে, িম্বলর্ 
"নর্উ ইেেন  সেমট শনিশালী এবং নিনর্তশীল সেলুলার সর্টওোেন  নর্নির্ত েরমর্ত পারমল র্তা 
আমামির অ্র্ননর্নর্তে প্রবতনদ্ধমে েহাের্তা েরমব। অ্নধেন্তু, এটি আমামিরমে এেটি নর্ভন রমযাগয 
সযাগামযাগ বযবিা প্রিার্ েরমব যার উপর আমরা ভরো েরমর্ত পানর।"  
  
হোবমলটর্ কাউবন্ট সিাডন  অি েুপারভাইজার সচোরমোর্ উইবলোম  ারিার িম্বলর্, "র্রু্তর্ 
নর্উ ইেেন  ব্রেবযান্ড েমনেনূচর অ্ংশ নহমেমব  মর  মর প্রচুর পনরমামণ  াইবার র্াোর োরমণ 
অ্র্যার্য সেমটর রু্তলর্াে নর্উ ইেেন  সেমটর অ্ভূর্তপবূন েুনবধা রমেমে। পরবর্তী পিমেপটি হমলা 
নর্উ ইেমেন র বানেন্দামির নর্ভন রমযাগয সেল োনভন েটিমর্ত নিনর্তশীল অ্যামিে পাওো এবং আপমেট 
সেলুলার টাস্ক স ােন েভামরমজর প্রমোজর্ীের্তা পুঙ্খার্পুুঙ্খভামব মূলযাের্ েরার পাশাপানশ সেট এটি 
েরবরাহ েরার েহােে নহমেমব বাস্তবাের্ েরমর্ত পামর এমর্ র্ীনর্তগর্ত েুপানরশগুনল প্রণের্ 
েরমব।"  

https://nysbroadband.ny.gov/


 

 

  
NYSWA-এর োম্বিক সপ্রবেম্বডন্ট এিং সেট অোন্ড সলাকাল অোম্ব োেন অোডভাজবর বিে ব োর 
িম্বলর্, "নর্উ ইেেন  সেট ওেযারমলে অ্যামোনেমেশমর্র পে সর্মে, আনম গভর্নর কুওমমার 
টাস্কম ামেন সযাগ নিমর্ত এবং সেট ও নমউনর্নেপযাল সর্র্তামির োমর্ োমনগ্রে সে শলগুনল প্রণেমর্ 
েহাের্তা েরমর্ত আগ্রহী যা েযাটনস্কল ও অ্যানেরর্োে এলাোর জর্োধারমণর েুরো এবং 
ওেযারমলে প্রযুনির অ্র্ননর্নর্তে েুনবধার জর্য প্রমোজর্ীে অ্বোঠামমাগর্ত নবোশ  টামব।"  
  
কোটবস্কল সেন্টাম্বরর এবিবকউটভ বডম্বরক্টর সজ  সেন্টারমোর্ িম্বলর্, "নর্ভন রমযাগয সেলুলার 
োনভন ে েযাটনস্কমলর সেমে এেটি অ্পনরহাযন েংমযাজর্ যা বানেন্দামির এবং বযবোেীমির জীবর্মে 
েহজ েমর রু্তলমব এবং আনম সটেেই, পনরমবশ-বান্ধব উপামে প্রমোজমর্র েমাধামর্র জর্য আপমেট 
সেলুলার েভামরজ টাস্ক স ামেনর োমর্ োজ েরার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ আনে।"  
  
SUNY-এর চোম্বেলর বিবের্া এম. জর্ের্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এই গুরুত্বপূণন ইেুযমর্ত সর্র্তত ত্ব 
নিমের্ যা এই মহার্ সেমটর গ্রামীণ এলাোর েযাম্পােগুনলমর্ত বেবাে েমর এবং োজ েমর এমর্ 
হাজার হাজার SUNY নশোর্ী, অ্র্ুষি এবং েমনচারীমির প্রভানবর্ত েমর। এই টাস্কম ামেনর োজটি 
আরও ধারাবানহে সেল েভামরজ নর্নির্ত েরমব যা জীবর্ধারণ এবং সশখার জর্য প্রমোজর্ীে হমে 
উমঠমে। উন্নর্ত সর্টওোেন গুনল এই েনমউনর্টির অ্র্ননর্নর্তে চানলোশনি সজারিার েরার পাশাপানশ 
এই প্রর্তযি এলাোর র্াগনরেমির স্বািয ও েুরোমেও েুরনের্ত েরমব।"  
  
বেম্বর্টর সিট বলটল িম্বলর্, "র্র্ন োনিেহ সেমটর সোমর্া অ্ঞ্চলই 20 শর্তাব্দীমর্ত আটো পড়মর্ত 
পামর র্া। জীবর্ রোোরী স ার্ েল েরমর্ত েেম হওোেহ সলামেরা এখর্ অ্মর্েগুনল গুরুত্বপূণন 
োরমণ র্তামির সেল স ামর্র উপর নর্ভন র েমর। আনম এই টাস্কম ােন তর্তনরর জর্য গভর্নরমে 
ধর্যবাি জার্াই এবং আমলাচর্া ও এেটি পনরেল্পর্া তর্তনরর অ্ংশ হওোর প্রর্তযাশা েরনে যা 
আমামির অ্ঞ্চমল বেবাে েমর এবং সবড়ামর্ত আো বহু মার্ুষমে সবাধগমযভামব হর্তাশ েমর এমর্ 
 াটনর্তগুনল পূরণ েরমব।"  
  
সেম্বর্টর সজর্ সমটজগার িম্বলর্, "নর্ভন রমযাগয সেললুার েভামরজ এেটি অ্র্ননর্নর্তে এবং 
জর্নর্রাপিা েুরো েম্পনেন র্ত প্রমোজর্ীের্তা, র্তবুও আনম সয গ্রামীণ েনমউনর্টিগুনলর প্রনর্তনর্নধত্ব 
েনর র্তার উমেখমযাগয এলাোগুনলমর্ত সয োনভন ে রমেমে র্তা িবূনল সর্মে অ্নস্তত্বহীর্। আনম 
েযাটনস্কলে এবং নমে-হােের্ অ্ঞ্চমল োনভন েগুনলর  াটনর্ত পূরণ েরার জর্য োযনের পনরেল্পর্া 
তর্তনর েরমর্ত টাস্ক স ামেনর েহমযাগী েিেযমির োমর্ োজ েরার জর্য মুনখমে আনে যামর্ত 21 
শর্তাব্দীমর্ত প্রনর্তটি েনমউনর্টির োমে উন্ননর্ত লামভর জর্য সযাগামযামগর প্রমোজর্ীে েরঞ্জামেমূহ 
র্ামে।"  
  
সেম্বর্টর রে্াম্বচল সম িম্বলম্বের্, "সেলুলার োনভন ে বযবোেী, নশোর্ী, জরুনর প্রনর্তনেো প্রিার্োরী 
এবং আমার নেনেমক্টর গ্রামীণ এলাোর বানেন্দামির জর্য অ্র্তযি জরুনর প্রমোজর্। যনি আমরা 
পযনাপ্ত োনভন ে নর্নির্ত র্া েনর র্তাহমল আমামির েনমউনর্টিেমূহ অ্র্ননর্নর্তে ও োমানজেভামব 
নপনেমে যাওোর বড় ঝুুঁ নেমর্ত র্ােমব। আনম আপমেট সেল োনভন মের েমেযা েমাধামর্ োজ েরা 



 

 

টাস্কম ামেন োজ েরার েুমযাগ প্রিামর্র জর্য গভর্নর কুওমমামে ধর্যবাি জার্ামর্ত চাই এবং আনম 
োযনের পিমেমপর র্ীনর্তমালা েুপানরশ েরার অ্মপোে রমেনে।"  
  
অোম্বেেবলর র্ারী েিেে অোবলম্বের্ গার্থার িম্বলর্, "সেলুলার োনভন ে অ্যামিে েরার সেমে 
েযাটনস্কলে েমান্বমে নর্মচর নিমে র্ামে। আমার নর্বনাচেগণ নর্েনমর্ত এই এলাোজমুড় সেল োনভন ে 
এবং ত্রুটিপূণন োভামরমজর  াটনর্ত েম্পমেন  আমার োমর্ ের্া বমল। আনম এই টাস্কম ামেনর অ্ংশ 
হমর্ত সপমর এবং 100র্তম নেনেমক্টর েমস্ত এলাোে সেলুলার েভামরজ প্রোনরর্ত েরার জর্য োজ 
েরমর্ত সপমর আর্নন্দর্ত। সেলুলার োনভন ে সোমর্া নবলানের্তা র্ে, বর্তন মামর্ এটি অ্র্তযি প্রমোজর্ 
এবং এই গুরুত্বপূণন জর্মেবাে েমস্ত সলামের প্রমবশানধোর রমেমে র্তা নর্নির্ত েরার জর্য 
আমামিরমে অ্বশযই োজ েরমর্ত হমব।"  
  
পবরষি েিেে বিবল সজাে িম্বলর্, "সেলম ার্ োনভন ে আর নবলানের্তা র্ে বরং তির্নন্দর্ জীবমর্র 
প্রমোজর্ীের্তা। র্র্ন োনি িী ননির্ ধমর সেললুার েভামরমজর নবশাল  াটনর্তর োরমণ এেটি স্পষ্ট 
অ্েুনবধাে পমড়মে যা েরুোর সেমে ঝুুঁ নেপূণন এবং আমামির েনমউনর্টিগুনলমে অ্র্ননর্নর্তে 
অ্েুনবধাে স মলমে। আনম আপমেট সেলুলার েভামরজ টাস্ক স ামেন র্ােমর্ত সপমর েম্মানর্র্ত এবং 
িী ন নিমর্র এই েমেযার েমাধার্ েরার জর্য োমমর্ অ্গ্রের হওো শুরু েরমর্ত আগ্রহী।"  
  
অোম্বেেবল সমোর এম্বেম্বলা োন্টািারিারা িম্বলর্, "এই নির্ এবং যুমগ আমরা নিেনর্মিনশর্া পাওো 
সর্মে শুরু েমর আমামির নপ্রেজর্মির সচে ইর্ েরা পযনি প্রনর্তটি নবষমে প্রনর্তনির্ আমামির 
সেলম ার্ এবং সমাবাইল নেভাইমের উপর নর্ভন র েনর। ের্তযটি হমলা, এখমর্া নর্উ ইেমেন র অ্মর্ে 
েংখযে বানেন্দা, নবমশষর্ত গ্রামীণ এলাোে এখর্ও নর্ভন রমযাগয সেল েভামরজ সর্ই, পনরমষবা 
অ্র্ুেন্ধামর্র জর্য র্তামিরমে 'আপনর্ এখর্ আমামে শুর্মর্ত পামের্?' নজজ্ঞাো েমর স ারাম রা 
েরমর্ত বাধয েরা হমে। এই গুরুত্বপূণন নবষেটি যাচাই েরার জর্য এেটি নর্মবনির্ত টাস্কম ােন তর্তনর 
েরা এবং িী নমমোিী েমাধার্গুনল েন্ধামর্র নিমে োজ েরা েনুর্নিনষ্ট লমেযর নিমে এেটি পিমেপ। 
আমামির নর্উ ইেমেন র আপমেট এলাোে বেবাে েরার অ্র্ন এই র্ে সয আপনর্ নবমের অ্র্যার্য 
অ্ংমশর োমর্ বা অ্র্ননর্নর্তে েুনবধা সর্মে নবনেন্ন রমেমের্।"  
  

###  
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