
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

প্রপ্রস প্রসম্বেটাবর প্রকটবলর্ বগরুযাম্বডন র বিিৃবি  
  
"আমরা যেমন আগেই বগেছি, ছমস বয়োগনর অনপুেুক্ত আচরগের দাছবগুছে এগেবাগরই ছমথ্যা,"  
  
ছমস বয়োগনর সাম্প্রছিে ব্লে যপাগে ছিছন 2017 সাগের অগটাবর মাগস এেটি ছবমান ভ্রমগের েল্প 
বগেগিন - 2017 সাগের অগটাবর মাস যথ্গে সমস্ত ফ্লাইগের মযাছনগেেগুছে ছনগচ পাওয়া োগব - 
এমন যোন ফ্লাইে ছিে না যেখাগন ছেন্ডগস েভননর, এেজন যেস সহোরী এবং এেজন NYS 
টু্রপাগরর সাগথ্ এো ছিগেন। নীগচ এেটি ছববছৃি যদওয়া আগি ো জর্ মোগবজওর, হাওযাডন  
প্রজমবি, দাবর্ বলভার এিং অোবি ফাশুযার কবলম্বের বো যজগি পাগর, োরা িার সাগথ্ এই 
সমস্ত ফ্লাইেগুছেগি ছিে:  
  
"আমরা অগটাবগরর ফ্লাইেগুছের েছিটিগি ছিোম এবং এই েগথ্াপেথ্নটি ঘগেছন।"  
  
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/October_2017.pdf  
  
10/04/17 - ওযাটারটাউর্ ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীিম্বর্র উম্বদোগ (Watertown Downtown 
Revitalization Initiative)/দবিণ টিযার বলবিযাম আযর্ িোটাবরর বগগা-ফোক্টবরর 
প্র াষণা/পবিম বর্উ ইযকন  স্মাটন  প্ররাি কবমউবর্টির অিনাযম্বর্র (Western New York Smart 
Growth Community Fund) প্র াষণা  
যাত্রী:  
েভননর অযানু্ড্র এম. কুওগমা  
জন মযােছজওর, পছেছসর পছরচােে  
দাছন ছেভার, যেগসর যসগেোছর  
ছেন্ডগস বয়োন, োগের েধান, এম্পায়ার যেগের যেগভেপগমন্ট (Empire State Development)  
হাওয়ােন  যজমছি, যেছসগেন্ট এবং েধান ছনবনাহী েমনেিন া, এম্পায়ার যেে যেগভেপগমন্ট  
  
10/06/17 - প্রকাটন লোন্ড ডাউর্টাউর্ পরু্রুজ্জীিম্বর্র উম্বদোগ (Cortland Downtown Revitalization 
Initiative)/প্ররাম্বেস্টার প্রের্ প্রস্টেম্বর্র ইম্বভন্ট  
যাত্রী:  
েভননর অযানু্ড্র এম. কুওগমা  
জন মযােছজওর, পছেছসর পছরচােে  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/October_2017.pdf


 

 

ছেন্ডগস বয়োন, োগের েধান, এম্পায়ার যেগের যেগভেপগমন্ট (Empire State Development)  
অযাছব োশুয়ার, যেস যসগেোছরর েথ্ম যেপুটি  
েছিরক্ষামেূে পছরগেবাগুছে োর মগধয রগয়গি েছরষ্ঠ িদন্তোরী। ছভ. স্ট্রাগেস  
  
10/12/17 - প্রকাল্ড বরং হারিার লোিম্বরটবরর কাজ শুরু/স্টোম্বটর্ আইলোন্ড প্রফন্টাবর্ল সঙ্কম্বটর 
প্র াষণা  
যাত্রী:  
েভননর অযানু্ড্র এম. কুওগমা  
দাছন ছেভার, যেগসর যসগেোছর  
ছেন্ডগস বয়োন, োগের েধান, এম্পায়ার যেগের যেগভেপগমন্ট (Empire State Development)  
হাওয়ােন  যজমছি, যেছসগেন্ট এবং েধান ছনবনাহী েমনেিন া, এম্পায়ার যেে  
  
10/17/17 - জর্ আর ওইম্বেই বেশু হাসপািাম্বলর (John R. Oishei Children's Hospital) উৎসম্বগনর 
অর্ুষ্ঠার্/বসরাবকউজ বিমার্িন্দম্বরর (Syracuse Airport) পরু্ঃর্কো এিং পরু্গনঠম্বর্র 
প্র াষণা/র্রি টাইটাবর্যাম USA-এর (Norsk Titanium USA) প্র াষণা  
যাত্রী:  
েভননর অযানু্ড্র এম. কুওগমা  
জন মযােছজওর, পছেছসর পছরচােে  
দাছন ছেভার, যেগসর যসগেোছর  
হাওয়ােন  যজমছি, যেছসগেন্ট এবং েধান ছনবনাহী েমনেিন া, এম্পায়ার যেে যেগভেপগমন্ট  
ছেন্ডগস বয়োন, োগের েধান, এম্পায়ার যেগের যেগভেপগমন্ট (Empire State Development)  
েছিরক্ষামেূে পছরগেবাগুছে োর মগধয রগয়গি েছরষ্ঠ িদন্তোরী। যজ. বগয়ে  
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