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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 7তম প্রস্তাি উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্: যুক্তরাম্বের সি 
স্টচম্বে েবক্তোলী স্টর্ট বর্রম্বেক্ষতা সুরক্ষাম্বক এবগম্বে বর্ম্বে যাওো  

  
অর্লাইম্বর্ কর্ম্বটন্ট ব্লক, স্টরাটবলিং ও স্টেইড অগ্রাবিকার স্টরাম্বি আইর্ চাল ুকরম্বির্ গভর্নর  

  
আইর্ তথাকবথত "েূর্ে-স্টরটিং" অর্ুেীলর্ম্বক বর্বিদ্ধ করম্বি, যা তাম্বদ্র ইন্টারম্বর্ট প্রদ্ার্কারীর 

েেন্দসই র্ে এমর্ সামগ্রী িা অোবিম্বকের্ অোম্বেস করার জর্ে স্টেতাম্বদ্র োবস্ত স্টদ্ম্বি  
  

গভর্নম্বরর 2018 সাম্বলর এবেবকউটভ অডন াম্বরর উের গম্ব়ে স্টতাম্বল যা রাজে সরকারম্বক ইন্টারম্বর্ট 
েবরম্বিিা প্রদ্ার্কারীর সম্বে চুবক্তম্বত প্রম্বিে করম্বত িারর্ কম্বর যবদ্ র্া তারা স্টর্ট বর্রম্বেক্ষতা 

র্ীবত অর্ুসরণ কম্বর  
  

গভর্নর কুওম্বমার জাবতর স্টর্তৃস্থার্ীে 500 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ব্রডিোন্ড অোম্বেস 
বিবর্ম্বোম্বগর উের বভবি কম্বর গম্ব়ে স্টতাম্বল র্তুর্ NY ব্রডিোন্ড স্টপ্রাগ্রাম্বমর (NY Broadband 

Program) মািেম্বম  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2020 সামের তার স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট কমনসূচীর 7তম পররকল্পর্া 
স্ট াষণা কমরমের্ - যা সব স্টচমে শরিশােী রাজযবযাপী স্টর্ট রর্রমপক্ষতা সুরক্ষামক অ্গ্রসর কমর 
মারকন র্ যিুরামে। এই প্রস্তামবর অ্ংশ রিমসমব গভর্নর অ্র্োইর্ কর্মটন্ট ব্লক, থ্রটরেং এবং স্টপইড 
অ্গ্রারিকার প্ররতমরামির জর্য আইর্ প্রবতন র্ করমবর্ — স্টয অ্র্ুশীের্গুরে একটি স্বািীর্ ও উন্মিু 
ইন্টারমর্ট বযবস্থার ক্ষরত কমর। এই আইর্ তথাকরথত "শূর্য-স্টরটিং" অ্র্ুশীের্মকও রর্রষদ্ধ করমব, 
যা তামদ্র ইন্টারমর্ট প্রদ্ার্কারীর পেন্দসই র্ে এমর্ সামগ্রী বা অ্যারিমকশর্ অ্যামেস করার জর্য 
গ্রািকমদ্র শারস্ত স্টদ্মব। এই আইর্ গভর্নর কুওমমার 2018 সামের একরজরকউটিভ অ্ডন ারমক আইর্ 
রিমসমব প্রণের্ কমর স্টয স্টকার্ রাজয সরকামরর সংস্থা ইন্টারমর্ট পররমষবা প্রদ্ার্কারীর সামথ চুরি 
করমত পারমব র্া, যরদ্ র্া তারা স্টর্ট রর্রমপক্ষতা র্ীরত অ্র্ুসরণ কমর। একমে, এই সুরক্ষাগুরে 
2015 সামে স্টফডামরে করমউরর্মকশর্ করমশর্ (Federal Communications Commission) দ্বারা 
প্ররতরিত স্টর্ট রর্রমপক্ষতার মার্ অ্রতক্রম কমর, যা ট্রাম্প প্রশাসর্ পরবতীকামে 2017 সামে রদ্ 
কমর।  
  



"একটি মুি এবং স্ট াো ইন্টারমর্ট মিার্ সমতাকারীগুরের মমিয একটি — প্ররতটি বযরিমক একই 
তথয অ্যামেস করমত স্টদ্ে এবং বাক-স্বািীর্তা রক্ষা সািাযয কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "য র্ 
স্টফডারাে প্রশাসর্ এই সম্পদ্ ক্ষরতগ্রস্ত করার উমেমশয কাজ কমর, রর্উ ইেমকন  আমরা যুিরামের 
সব স্টচমে শরিশােী স্টর্ট রর্উট্রারেটি প্রস্তাবমক এরগমে রর্মে যারি যামত বড় কমপনামরশর্গুরে স্টকার্ 
তথয আমরা অ্যামেস করমত পারর তা রর্েন্ত্রণ করমত র্া পামর বা স্টোট প্ররতমযাগীমদ্র স্টকাণঠাসা 
করমত র্া পামর। এই সুরক্ষাগুরে সকে িযাটফমন জমুড় িারর্া এবং রবষেবস্তুর জর্য একটি স্ট াো 
বাজার রর্রিত করমত সািাযয করমব এবং জর্সািারমণর ইিা এবং চারিদ্া অ্র্ুযােী অ্বাি 
অ্র্োইর্ কমন্টমন্টর অ্যামেস সংরক্ষণ করমব."  
  
প্রস্তারবত আইর্টি এই জারতর স্টর্তৃস্থার্ীে গ্রািক সরুক্ষার জর্য দ্ােবদ্ধ করমব এবং এই রশমল্প স্বিতা 
রর্রিত করার জর্য স্টমাবাইে এবং স্থােী ইন্টারমর্ট প্রদ্ার্কারীমদ্র দ্ােবদ্ধ রা ার জর্য রােীে 
সরকারর স্টসবা রবভাগমক (State Department of Public Service) ক্ষমতাের্ করমব। এই রবে 
ইন্টারমর্ট সারভন স স্টপ্রাভাইডারমদ্র বািয করমব তামদ্র স্টর্টওোকন  বযবস্থাপর্ার অ্র্ুশীের্ 
জর্সািারমণর কামে প্রকাশ করার জর্য। রর্উ ইেমকন র স্টর্ট রর্উট্রারেটি রর্েমাবেী স্টমমর্ চেমের্ 
বমে সারভন স স্টপ্রাভাইডারমদ্র বারষনক ভামব প্রতযের্ করমতও িমব। যারা এসব রবিার্ েঙ্ঘর্ কমর 
তামদ্র রবরুমদ্ধ তদ্ন্ত ও জররমার্া িাযন করার ক্ষমতারেত করা িমব জর্মসবা অ্রিদ্প্তরমক।  
  
এই পররমষবাগুরের বযবিারকারীমদ্র রবচার বযবস্থার মািযমম স্টকাম্পারর্গুরেমক দ্ােবদ্ধ করার 
অ্র্ুমমাদ্র্ প্রদ্ার্ করা িমব, কারণ এই আইর্ স্টর্ট রর্রমপক্ষতার প্ররবিার্গুরে েঙ্ঘমর্র জর্য স্টকার্ 
স্টকাম্পারর্র রবরুমদ্ধ একটি বযরিগত পদ্মক্ষমপর অ্রিকার অ্র্ুমমাদ্র্ করমব।  
  
2011 সামে পদ্ আরিকার করার পর গভর্নর কুওমমা ক্রমাগত জর্সািারমণর স্বািীর্ ও উন্মুি 
ইন্টারমর্মটর অ্রিকামরর ওপর গুরুত্বামরাপ কমরমের্। 2015 সামে, গভর্নর কুওমমা র্তুর্ NY 
ব্রডবযান্ড স্টপ্রাগ্রাম প্ররতিা কমরর্, যা একটি জারতর স্টর্তৃস্থার্ীে 500 রমরেের্ মারকন র্ ডোর 
স্টপ্রাগ্রাম, উদ্ভাবর্ এবং িারর্া রবরর্মমের স্টক্ষমে ইন্টারমর্মটর গুরুত্বপূণন ভূরমকামক স্বীকৃরত প্রদ্ার্ 
কমর। এই স্টপ্রাগ্রামমর মািযমম ঐরতিারসক 1 রবরেের্ মারকন র্ ডোমরর সরকারর/স্টবসরকারর 
রবরর্মোমগর ফমে রর্উ ইেকন  গ্রামীণ ব্রডবযান্ড স্থাপর্ার স্টক্ষমে স্টদ্মশর স্টর্তৃমত্বর স্থামর্ রমেমে রামজযর 
রবরভন্ন প্রামন্ত, অ্পররমবরশত এবং অ্পররমবরষত এোকাে 2.4 রমরেের্ অ্বস্থামর্ পররমষবা প্রদ্ার্ কমর 
এবং রর্রিত কমর স্টয 99 শতাংমশরও স্টবরশ রর্উ ইেকন বাসীমদ্র অ্যামেস থাকমব তার যুি ব্রডবযান্ড 
পররমষবার।  
  
স্টর্ট রর্রমপক্ষতা বারতে করার জর্য ট্রাম্প প্রশাসমর্র পদ্মক্ষমপর তাৎক্ষরণক প্ররতরক্রো রিমসমব 
গভর্নর একটি রর্বনািী আমদ্মশ স্বাক্ষর কমরমের্ যা 2018 জার্ুোরর স্টথমক রােীে সংস্থাগুমোমক শুিু 
স্টসই সব ইন্টারমর্ট স্টসবা প্রদ্ার্কারীমদ্র সামথ চুরি করার রর্মদ্নশ রদ্মেমে যারা স্টর্ট রর্রমপক্ষতার 
অ্র্ুশীের্গুরে কমঠারভামব স্টমমর্ চমে।  
  

###  
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