
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 স্টেট অি দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বেম্বি বর্ম্ন আম্বের পবরিারগুম্বলার জর্ে োশ্রেী 
মূম্বলের ইন্টারম্বর্ম্বটর প্রথম গোরাবন্ট প্রণেম্বর্র প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর কুওম্বমার 2021 কাম্বর্বিবভটি এম্বজন্ডার অংে বিবজটাল বিভাজর্ িন্ধ করার  

  
প্রবি মাম্বে বর্ম্ন আম্বের পবরিারগুবলর উচ্চ-গবির ইন্টারম্বর্ট স্টেিার জর্ে 15 মাবকন র্ িলার 

প্রম্বোজর্  
 

োরপ্রাইজ ইন্টারম্বর্ট বিল এিং অর্োর্ে জটিল েংস্কার স্টথম্বক েিম্বেম্বে প্রম্বোজর্ীে  
 

পবরিাম্বরর জর্ে একটি কষ্ট িিবিল প্রবিষ্ঠা কম্বরর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট এমজন্ডার অ্ংশ হিমেমব েকল হর্ম্ন 
আমের পহরবামরর জর্য োশ্রেী মূমলযর ইন্টারমর্মটর জর্য একটি প্রথম প্রস্তাবর্া প্রণেমর্র স্ট াষণা 
কমরমের্। গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুযােী, েকল ইন্টারমর্ট েরবরািকারীমক হর্ম্ন আমের পহরবারগুহলমক 
প্রহি মামে 15 মাহকন র্ ডলামরর োশ্রেী মূমলযর স্টেবা প্রদ্ার্ করমি িমব। োশ্রেী মূমলযর শিন াবহল 
গভর্নমরর জািীে-স্টর্িৃস্থার্ীে 2021 কামর্হিহভটি এমজন্ডার অ্ংশ যার মমযয রমেমে আমরা ভামলা 
প্রকাশ র্ীহির মাযযমম স্টভাক্তামদ্র রক্ষা করা, ব্রডবযান্ড হবল্ড-আউট এবং বাজার প্রহিমযাহগিামক 
উন্নীি করা এবং র্িুর্ হডহজটাল অ্ন্তভুন হক্তর প্রমেষ্টা েম্প্রোহরি করা।  
  
"প্রহিটি পহরবামর এখর্ আমগর স্টেমে স্টবহশ, উচ্চ গহির ইন্টারমর্ট বযবস্থা অ্পহরিাযন িমে উমেমে। 
আপহর্ সু্কমল স্টযমি পামরর্ র্া, বাহি স্টথমক কাজ করমি পামরর্ র্া অ্থবা এটি োিা স্টটহলমিলমথর 
মাযযমম আপর্ার ডাক্তামরর কামে স্টযমি পামরর্ র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হর্উ ইেকন  ব্রডবযান্ড 
অ্বকাোমমা হর্মনামণর পমথ স্টর্িৃত্ব হদ্মেমে, এবং এখর্ আমামদ্র হর্হিি করমি িমব স্টয ইন্টারমর্ট 
স্টেবা প্রহিটি পহরবার এবং কহমউহর্টিমক িামদ্র েফল িওোর জর্য প্রমোজর্ীে কামর্হিহভটি 
েরঞ্জাম প্রদ্ার্ করমি েক্ষম।"  
  
গভর্নমরর হরইমাহজর্ হর্উ ইেকন  কহমশর্ গভর্নরমক হরমপাটন  কমরমে স্টয উচ্চ-মামর্র, োশ্রেী মূমলযর 
ইন্টারমর্ট েংমযামগ েমার্ প্রমবশাহযকার একটি উন্নি এবং আমরা হর্রমপক্ষ হর্উ ইেকন  গমি স্টিালার 
একটি পূবনশিন । িামদ্র েপুাহরশ অ্র্ুযােী, গভর্নর কুমোমমা পরবিী পদ্মক্ষপ গ্রিণ করমবর্।  
  



 

 

োশ্রেী মূম্বলের ইন্টারম্বর্ট মোম্বন্ডম্বটর ফােন -ইর্-দ্ে স্টর্ের্ গোরাবন্ট প্রবিষ্ঠা  
গভর্নর কুওমমা ফােন -ইর্-দ্য স্টর্শর্ আইর্ প্রস্তাব করমবর্ যামি ইন্টারমর্ট স্টেবা প্রদ্ার্কারীরা হর্ম্ন 
আমের পহরবারগুমলামক প্রহি মামে 15 মাহকন র্ ডলার মূমলযর উচ্চ গহির ইন্টারমর্ট স্টেবা প্রদ্ার্ 
করমি পামর। বিন মামর্, একটি স্বাভাহবক উচ্চ গহির ইন্টারমর্ট স্টেবার খরে, গমি প্রহিমামে 50 
মাহকন র্ ডলামররও স্টবহশ। এোিাও স্টেটজমুি হপহেমে পিা জর্মগাষ্ঠীর কামে এই হবকমের হবজ্ঞাপর্ 
েরবরািকারীগণ কিৃন ক স্টপ ৌঁোমর্া হর্হিি করার হবষেটি স্টেট স্টেট িদ্ারহক করমব।  
  
িািন েীপ ফান্ড প্রবিষ্ঠার মাধ্েম্বম "স্টিামওোকন  গোম্বপর" অিোর্  
COVID-19 জরুহর অ্বস্থা েলাকালীর্ এবং হর্উ ইেকন  স্টেটজমুি েিােিা প্রিযাশী হশশুমদ্র মযযকার 
 াটহি পূরমণর স্টেিুবন্ধর্ তিহরমি COVID-19 েংকট েলাকালীর্ স্টয েকল হশক্ষাথী প্রহি মামে 15 
মাহকন র্ ডলার বযে করমি পারমব র্া িামদ্র জর্য ইন্টারমর্ট োবহিপশর্ বযে পূরমণর উমেমশয 
গভর্নমরর ব্লু-হরবর্ হরইমাহজর্ হর্উ ইেকন  কহমশর্, হিট হফউোর ও স্টফাডন  ফাউমন্ডশর্ একটি র্িুর্ 
িাডন শীপ ফান্ড প্রহিষ্ঠা করমব। হশক্ষাথীরা যামি িামদ্র প্রমোজর্ীে লযাপটপ এবং িট স্পট পাে িা 
হর্হিি করমি, স্টেট হডভাইমের  াটহি োহিদ্া পরূমণর জর্য সু্কল হডহিিগুমলাে স্মাটন  সু্কল বন্ড 
আইর্ িিহবল ত্বরাহিি করমব।  
  
ব্রিিোন্ড গ্রািক এিং অর্োর্ে গুরুত্বপণূন েংস্কাম্বরর জর্ে স্টভাক্তা েুরক্ষা  
যা স্টভাক্তামদ্র পেন্দ েীহমি এবং ইন্টারমর্ট পহরমষবার খরে বৃহি, পাবহলক োহভন ে কহমশমর্র 
একটি োবনজর্ীর্ "ব্রডবযান্ড প্রকাশ" র্ীহি স্টমমর্ েলমি িমব যা েকল োজন , স্টযমর্- হডভাইে, 
টাহমনমর্শর্, েহিেকরণ এবং েরঞ্জাম হফ বযাখযা কমর  
  
উপরন্তু, স্টেট পুমরা স্টেটজমুি ফাইবার হর্মনামণর জর্য একটি "একবার খর্র্" র্ীহি উন্নীি করার 
জর্য অ্র্যার্য পদ্মক্ষপ গ্রিণ করমব, হর্উ ইেকন বােীমদ্র িামদ্র এলাকাে োশ্রেী মূমলযর পহরকের্া 
খুৌঁমজ স্টপমি এবং কভামরজ স্ট র ফাৌঁক এবং স্টভাক্তামদ্র অ্হভজ্ঞিা েম্পমকন  প্রহিমবদ্র্ করমি োিাযয 
করার জর্য একটি ওমেবোইট োলু করমব।  
  
বরইমাবজর্ বর্উ ইেকন  কবমেম্বর্র স্টেোরমোর্ এিং বিিট বফউোম্বরর েি-প্রবিষ্ঠািা এবরক 
বিিট িম্বলর্, "COVID-19 মিামারীর ফমল এ বের আমরা স্টযেব েযামলমঞ্জর েম্মুখীর্ িমেহে িা 
স্পষ্ট কমর হদ্মেমে স্টয েকল হর্উ ইেকন বােীমক এহগমে স্টযমি োশ্রেী মূমলযর ইন্টারমর্ট বযবিামরর 
জর্য েমার্ েুমযাগ থাকমি িমব। এই কারমণ হরইমাহজর্ হর্উ ইেকন  কহমশর্ আমামদ্র প্রথম এবং 
েবমেমে গুরুত্বপূণন লক্ষয োবনজর্ীর্ ইন্টারমর্ট েংমযাগ অ্জন র্ কমরমে। হকন্তু আপর্ার এলাকাে পাওো 
ইন্টারমর্ট যমথষ্ঠ র্ে। গভর্নর কুওমমা আজ স্টয প্রস্তাবগুমলা স্ট াষণা কমরমের্ িা েকল হর্উ 
ইেকন বােীমদ্র জর্য োবনজর্ীর্ এবং র্যাযয প্রমবশাহযকামরর পমথ অ্হবরি থাকার োমথনয, প্রহিমযাহগিা 
এবং হডহজটাল োক্ষরিার মমিা হবষেগুমলা স্টমাকামবলার জর্য গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষপ।"  
  
রকম্বফলার ফাউম্বন্ডেম্বর্র স্টেোরমোর্ এিং বর্উ ইেকন  কবমেম্বর্র কাম্বর্বিবভটি ওোবকন ং গ্রুম্বপর 
স্টকা-স্টেোরমোর্ বরোিন  পারের্ িম্বলর্, "2015 োমল প্রণীি গভর্নর কুওমমার ব্রডবযান্ড স্টপ্রাগ্রাম 
গ্রামীণ হর্উ ইেকন বােীমদ্র জর্য হর্হদ্নষ্ট ব্রডবযান্ড কভামরমজর স্টক্ষমে একটি েমবনাত্তম দ্হৃষ্টভহির 



 

 

প্রহিহর্হযত্ব কমর। িা েমেও, হর্উ ইেমকন র 2 হমহলেমর্রও স্টবহশ পহরবার বাহিমি একটি হর্হদ্নষ্ট 
ব্রডবযান্ড োবহিপশর্ োিাই রমে স্টগমে। কভামরজ, োমথনয এবং হডহজটাল অ্ন্তভুন হক্তর অ্বহশষ্ট 
প্রহিবন্ধকিা স্টমাকামবলা করার জর্য আমামদ্র এখর্ হর্উ ইেমকন র ব্রডবযান্ড স্টপ্রাগ্রামমর হভহত্ত গমি 
িুলমি িমব। হর্উ ইেকন  স্টেট জমুি হপহেমে পিা কহমউহর্টির জর্য এই অ্বহশষ্ট েযামলঞ্জগুমলা 
স্টমাকামবলা করমি একটি বহুমুখী দ্হৃষ্টভহি প্রণের্ অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
 
স্টফািন  ফাউম্বন্ডেম্বর্র স্টপ্রবেম্বিন্ট এিং বরইমাবজর্ বর্উ ইেকন  কবমেম্বর্র কাম্বর্বিবভটি ওোবকন ং 
গ্রুম্বপর স্টকা-স্টেোরমোর্ িোম্বরর্ ওোকার িম্বলর্, "ইন্টারমর্ট অ্যামেে একটি মার্বাহযকার, হকন্তু 
ঐহিিাহেকভামব প্রাহন্তক কহমউহর্টিগুমলামক এখমর্া োশ্রেী মূমলযর ব্রডবযান্ড েুহবযা স্টথমক বহিি করা 
িে। হর্উ ইেকন মক অ্বশযই হডহজটাল হর্রমপক্ষিা এবং োবনজর্ীর্ ইন্টারমর্ট েংমযামগর জর্য েংগ্রাম 
োহলমে স্টযমি িমব, যামি েকল হর্উ ইেকন বােীর ইন্টারমর্ট অ্যামেে এবং েমামজর েকল স্টক্ষমে 
েমূ্পণনভামব অ্ংশগ্রিণ করমি িামদ্র স্টয দ্ক্ষিা প্রমোজর্ িা থামক। হডহজটাল হর্রমপক্ষিা এবং 
হডহজটাল হবভাজর্ স্টমাকামবলাে স্টফাডন  ফাউমন্ডশমর্র কামজর মাযযমম আমরা স্টদ্মখহে স্টয েরকার 
এবং ইন্টারমর্ট স্টেবা প্রদ্ার্কারী উভমের জর্য এই জটিল োহিদ্া স্টমাকামবলা করা অ্িযাবশযক। যহদ্ 
আমামদ্র প্রহিটি বাহি ও বযবোে প্রহিষ্ঠামর্ োশ্রেী, দ্রুি ব্রডবযান্ড স্টেবা েরবরাি করার মমিা 
একটি শহক্তশালী, তবহেেযমে, প্রহিমযাহগিামূলক বাজার বযবস্থা স্টথমক থামক িািমল হর্উ ইেকন  
স্টযমকামর্া উজ্জ্বল দ্ষৃ্টান্ত স্থাপর্ করমি পামর। এটি একটি ভামলা এবং আমরা র্যােেিি হর্উ ইেকন  
গমি স্টিালার প্রথম এবং গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষপ।"  
  
গভর্নমরর হবসৃ্তি 2021 কামর্হিহভটি এমজন্ডা িার কামজর উপর গমি উমেমে যা েকল হর্উ 
ইেকন বােীমদ্র জর্য র্যাযয ইন্টারমর্ট প্রমবশাহযকার প্রদ্ামর্ জাহিমক স্টর্িৃত্ব হদ্মে। 2015 োমল, স্টেট 
স্টদ্শবযাপী ইন্টারমর্ট অ্যামেে হবসৃ্তি করার জর্য 500 হমহলের্ মাহকন র্ ডলার হবহর্মোগ কমর 
জাহির বৃিত্তম এবং েবমেমে উচ্চাহভলাষী ব্রডবযান্ড উমদ্যাগ গ্রিণ কমর। এই হবহর্মোগ, হর্েন্ত্রক 
েংস্কামরর োমথ, ব্রডবযান্ড স্ট র প্রোর প্রোহরি িাই আজ হর্উ ইেমকন র 98 শিাংশ পহরবার 
কমপমক্ষ 100 Mbps ডাউর্মলাড হস্পড েি িাই-হস্পড ব্রডবযান্ড বযবিার করমি পামর। উপরন্তু, 
গভর্নর 2014 স্মাটন  সু্কল বন্ড আইর্ স্বাক্ষর কমর সু্কলগুমলামি হডহজটাল হবভাজর্ স্টমাকামবলা করার 
জর্য গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষপ গ্রিণ কমরর্। এই আইর্ প্রযুহক্ত হডভাইে এবং স্টশ্রহণকক্ষ বৃহির জর্য স্টেমটর 
সু্কল হডহিমি 2 হবহলের্ মাহকন র্ ডলামরর িিহবল গের্ কমরমে, যার ফমল সু্কলগুমলার পমক্ষ 
আজমকর দ্রূবিী হশক্ষার েযামলঞ্জ স্টমাকামবলা করা েম্ভব িমেমে।  
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