
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেটজুম্বে বিমার্িন্দম্বরর জর্ে 20.7 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

হেট ত বিল হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

ত বিল আধুবর্কায়র্, অপাম্বরের্ উন্নবত এিং বর্রাপত্তা িৃদ্ধিম্বক সমি নর্ করম্বি  

  

আঞ্চবলক িেিসা উন্নয়র্ এিং র্তুর্ েদ্ধি সাশ্রয়ী প্রযুদ্ধি হমাতাম্বয়র্ উন্নত করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়কক্নর 24টি গণ-ব্যব্ ার 

থব্মার্ব্ন্দকরর জর্য হক্ৌশলগত অব্ক্াঠাকমা উন্নয়কর্ 20.7 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থব্ল 

পুরসৃ্কত  কয়কে। এই হেকির ত থব্ল থর্রাপত্তা ব্দৃ্ধি ক্রকব্, আথব্ষ্কার স জ ক্রকব্, থব্দ্যমার্ 

সম্পদ্ ব্যব্ ার ক্রকব্, ব্যব্সা উন্নয়র্ অগ্রসর ক্রকব্ এব্ং এই পথরকষব্াগুথলকত হিক্সইতা এব্ং 

স র্শীলতা ব্দৃ্ধি ক্রকব্।  

  

"স্থার্ীয় এব্ং আঞ্চথলক্ থব্মার্ব্ন্দরগুথল থর্উ ইয়ক্নজকুে সম্প্রদ্ায়গুথলকত োওয়ার হগিওকয়, ো 

থব্শ্বজকুে িুথরে এব্ং ব্যব্সাকক্ আক্ষ নণ ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই থব্থর্কয়াগগুথল 

থর্উ ইয়কক্নর থব্মার্ব্ন্দরগুথলকক্ থব্শ্বমাকর্র পথরকষব্ায় রূপান্তর ক্রা অব্যা ত রাখকব্ ো 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ এব্ং ব্দৃ্ধিকক্ আরও গথতশীল ক্রকব্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনকমন্ট অফ ট্রান্সকপাকিনশর্ (Department of Transportation, DOT) এর 

মাধ্যকম প্রকয়াগকৃ্ত এথভকয়শর্ ক্যাথপিাল ইর্কভেকমন্ট হপ্রাগ্রাম (Aviation Capital 

Investment Program)এর মকধ্য অন্তভুনক্ত র্তুর্ থর্রাপত্তা এব্ং অযাকেস ক্করাল উন্নয়র্, র্তুর্ 

স্বয়ংদ্ধিয় আব্ াওয়া মথর্িথরং থসকেম হমাতাকয়র্ এব্ং র্তুর্ এব্ং থব্দ্যমার্  যাঙ্গার এব্ং 

থব্মাকর্ পুর্রায় জ্বালার্ী ভরার পথরকষব্াগুথলর থর্ম নাণ এব্ং পুর্ব্ নাসর্। এই থব্থর্কয়াগগুথল 

আকশপাকশর সম্প্রদ্ায়গুথলকক্ প্রথতকব্শী হেিগুথলর সাকি অি ননর্থতক্ থদ্ক্ হিকক্ আরও হব্থশ 

প্রথতকোথগতামূলক্  কত ক্াজ ক্রকব্।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন সক্ল পথরব্ র্ অব্ক্াঠাকমাকত িাকগ নিকৃ্ত থব্থর্কয়াগ ক্রা অব্য ত হরকখকে ো 

থর্রাপত্তা ব্দৃ্ধি ক্রকব্; সম্প্রদ্ায়গুথলকক্ শদ্ধক্তশালী ক্রকব্; এব্ং ভাকলা-হব্তকর্র র্তুর্ চাক্থর 

ততথর ক্রকব্ এব্ং থব্দ্যমার্ ভাকলা-হব্তকর্র চাক্থর ব্জায় রাখকব্," বর্উ ইয়কন হেট 

বডপাটনম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বটনেম্বর্র কবমের্ার মাবর হটম্বরস ডবমর্গুম্বয়জ িম্বলর্। "এই 



এথভকয়শর্ গ্রান্টগুথল থব্কশষক্কর আমাকদ্র স্থার্ীয় সম্প্রদ্ায়গুথলকক্ অি ননর্থতক্ থদ্ক্ হিকক্ 

প্রথতকোথগতামূলক্ ক্রকত ক্াজ ক্রকব্ - আঞ্চথলক্ভাকব্ এব্ং তব্থশ্বক্ভাকব্।"  

  

"এই ত থব্কলর মাধ্যকম, থর্উ ইয়ক্ন আমাকদ্র থব্মার্ব্ন্দরগুথলর সম্প্রসারকণ আরও পদ্কেপ 

থর্কে, ো ব্যব্সা, িুথরে এব্ং র্তুর্ ব্াথসন্দাকদ্র আক্ষ নণ ক্রার জর্য অতযাব্শযক্ীয়, ো হেকির 

সকব্ নাপথর অি ননর্থতক্ সফলতাকত ভূথমক্া রাখকে," বসম্বর্টর টটম হকম্বর্বড, বসম্বর্ট 

ট্রান্সম্বপাম্বটনের্ কবমটটর (Senate Transportation Committee) সভাপবত িম্বলর্। "আথম 

গভর্ নর হ াক্লকক্ এই থব্থর্কয়াগগুথলকক্ প্রাধ্ার্য হদ্ওয়ার জর্য ধ্র্যব্াদ্ জার্াই, এব্ং এই 

অতযাব্শযক্ীয় প্রক্ল্পগুথল অগ্রসর  কত হদ্খার জর্য মুথখকয় আথে।"  

  

"স্থার্ীয় থব্মার্ব্ন্দর সংস্কার আমাকদ্র শ রগুথলকক্ িুথরে, শ করর ব্াইকরর ব্যব্সাকক্ আক্ষ নণ 

ক্কর এব্ং ভ্রমণ পথরক্ল্পর্া স জ ক্রার মাধ্যকম অি ননর্থতক্ উন্নয়কর্র চাথলক্াশদ্ধক্ত থ সাকব্ 

ভূথমক্া পালর্ ক্রা অব্যা ত রাখার সুকোগ হদ্য়," অোম্বসেবলমোর্ উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল, 

অোম্বসেবল ট্রান্সম্বপাম্বটনের্ কবমটটর (Assembly Transportation Committee) সভাপবত 

িম্বলর্। "এই ত থব্লগুথল থব্মার্ব্ন্দরগুথলর জর্য িম উন্নয়র্রত অব্ক্াঠাকমা, প্রেুদ্ধক্ত, 

থর্রাপত্তা এব্ং সুরো মার্গুথল পূরণ ক্রার হেকে এক্টি উৎসা  থ সাকব্ ক্াজ ক্রকব্।"  

  

2021 এথভকয়শর্ ক্যাথপিাল ইর্কভেকমন্ট হপ্রাগ্রাম হিকক্ ত থব্ল থর্কনাক্ত প্রক্ল্পগুথলকক্ 

পুরসৃ্কত ক্রা  কয়কেেঃ  

  

কোবপটাল বডসটট্রক্ট - 1.6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার  

  

• অযালব্াথর্ ক্াউথন্টর সাউি অযালব্াথর্ থব্মার্ব্ন্দকর এক্টি হসালার ইকলক্টট্রক্ 

হজর্াকরির থসকেম; এক্টি উন্নততর হসথিক্ থসকেম থর্ম নাণ; এব্ং থব্রূপ আব্ াওয়ায় 

অপাকরশর্ চাথলকয় োওয়ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সরঞ্জাম রাখার জর্য এক্টি র্তুর্ 

পথরকষব্া থর্ম নাকণর জর্য 1.0 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• সারাকিাগা ক্াউথন্ট থব্মার্ব্ন্দকর থব্রূপ আব্ াওয়ায় অপাকরশর্ চাথলকয় োওয়ার জর্য 

প্রকয়াজর্ীয় হসব্া সরঞ্জাম িকয়র জর্য 0.6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

 

 

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন - 2.4 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

• মযাথডসর্ ক্াউথন্টকত  যাথমল্টর্ থমউথর্থসপাল থব্মার্ব্ন্দকর থব্দ্যমার্ পুরকর্া জ্বালার্ী 

পথরকষব্া থর্রাপকদ্ অপসারণ/থর্ষ্পথত্ত ক্রা এব্ং এক্টি থব্মাকর্ পুর্রায় জ্বালার্ী ভরার 

র্তুর্, আধ্ুথর্ক্, পথরকব্শব্ান্ধব্ পথরকষব্া থর্ম নাকণ 1.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• হক্ািনলযান্ড ক্াউথন্টর হচস থফল্ড থব্মার্ব্ন্দকর এক্টি এক্ক্ উৎকসর জলাধ্াকরর উপকর 

থব্দ্যমার্ আন্ডারগ্রাউন্ড জ্বালার্ী হোকরজ িযাংকক্র প্রথতস্থাপর্ এব্ং অপসারণ ক্কর 

ভূথমর উপকর থফউল স্পিল ক্কন্টন্টকমন্ট িযাংক্ স্থাপর্ ক্রার জর্য 1.1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার।  



 

 

বফঙ্গার হলকস - 2.9 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

• ওকয়ইর্ ক্াউথন্টর উইথলয়ামসর্-কসাডাস থব্মার্ব্ন্দকর এক্টি হসালার ইকলক্টট্রক্ 

হজর্াকরির থসকেম এব্ং অর্যার্য হিক্সইতা ব্দৃ্ধি উন্নয়কর্র জর্য 0.6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার।  

• হজকর্থস ক্াউথন্ট থব্মার্ব্ন্দকর থব্রূপ আব্ াওয়ায় অপাকরশর্ চাথলকয় োওয়ার জর্য 

প্রকয়াজর্ীয় হসব্া সরঞ্জাম িকয়র জর্য 0.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• ইকয়িস ক্াউথন্টর হপর্ ইয়ার্ থব্মার্ব্ন্দকর থরফুইথলং ট্রাক্ হক্র্ার জর্য 0.4 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার।  

• ওয়াইওথমং ক্াউথন্টর হপথর ওয়ারস থব্মার্ব্ন্দকর এক্টি র্তুর্ ভূথমর উপকর থস্থত স্পিল 

ক্কন্টন্টকমন্ট থফউল ফাম ন থর্ম নাকণর জর্য 0.6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• অন্টাথরও ক্াউথন্টর ক্যার্ান্ডাইগুয়া থব্মার্ব্ন্দকরর অযাকেস উন্নত ক্রা এব্ং সীমার্ার 

থর্রাপত্তা হব্ষ্টর্ী/কগি থরক্র্থগরাকরশকর্র জর্য 0.9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

 

  

লং আইলোন্ড - 0.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

• সাকফাক্ ক্াউথন্টর মযাক্আি নার থব্মার্ব্ন্দকর অপাকরশর্ সমি নর্ ক্রার জর্য এক্টি 

ব্যাক্আপ হজর্াকরির িয় এব্ং  যাঙ্গার 1 এর অথি থর্ব্ নাপণ ব্যব্স্থা উন্নত ক্রার জর্য 

0.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

 

 

বমড- াডসর্ - 2.9 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

• ওকয়েকচোর ক্াউথন্ট থব্মার্ব্ন্দকর এক্টি র্তুর্ হসরাল এয়ারিাফি থডআইথসং 

র যাম্প থর্ম নাণ, র্তুর্ মাথক্নর্ ক্ােমস অযান্ড ব্ডনার হপ্রাকিক্শর্   U.S. Customs and 

Border Protection, CBP) পথরকষব্ার অংশ থর্ম নাকণ 1.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• ডাকচস ক্াউথন্টর  াডসর্ ভযাথল আঞ্চথলক্ থব্মার্ব্ন্দকর পথরচালর্া ক্াে নিম ব্জায় 

রাখার জর্য অপাকরশর্াল সাকপািন ভব্র্ থর্ম নাকণর জর্য 1.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

 

 

হমা ক ভোবল - 0.9 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

• অকেকগা ক্াউথন্টর অযালব্ািন এস. র্যাডার আঞ্চথলক্ থব্মার্ব্ন্দকরর ক্াে নিম অব্যা ত 

রাখার জর্য স্বয়ংদ্ধিয় আব্ াওয়া পে নকব্েণ থসকেকমর আধ্ুথর্ক্ায়কর্র জর্য 0.9 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  



 

 

র্ি ন কাবন্ট্র - 5.2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার  

  

• হসন্ট লকরন্স ক্াউথন্টর মাকসর্া আন্তজনাথতক্ থব্মার্ব্ন্দকর থর্উ ইয়ক্ন হেি পুথলশ এব্ং 

থর্উ ইয়ক্ন হেি পাওয়ার অিথরটির থব্দ্যমার্ থব্মার্ব্ন্দর পথরকষব্ার পরু্ব্ নাসকর্র জর্য 

0.9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• ওয়াকরর্ ক্াউথন্টর ফ্লকয়ড হব্কর্ি হমকমাথরয়াল থব্মার্ব্ন্দকর এক্টি র্তুর্  যাঙ্গার 

থর্ম নাকণর জর্য 1.4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• হসন্ট লকরন্স ক্াউথন্টর পিসডযাম থমউথর্থসপাল থব্মার্ব্ন্দকর র্তুর্ থর্রাপত্তা প্রেুদ্ধক্ত 

হমাতাকয়র্, োর মকধ্য রকয়কে র্তুর্ হগি, অযাকেস ক্করাল এব্ং থসথক্উথরটি ক্যাকমরা 

থসকেম এব্ং পাথক্নং এলাক্া উন্নয়কর্র জর্য 0.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• হজফারসর্ ক্াউথন্টকত ওয়ািারিাউর্ আন্তজনাথতক্ থব্মার্ব্ন্দকর থব্দ্যমার্ পুরকর্া 

জ্বালার্ী পথরকষব্া থর্রাপকদ্ অপসারণ/থর্ষ্পথত্ত ক্রা এব্ং এক্টি থব্মাকর্ পুর্রায় জ্বালার্ী 

ভরার র্তুর্, আধ্ুথর্ক্, ভূথমর উপকর থস্থত পথরকষব্া থর্ম নাকণ 1.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• হসন্ট লকরন্স ক্াউথন্টর ওগকডর্ব্াগ ন আন্তজনাথতক্ থব্মার্ব্ন্দকর জরুথর ব্যাক্আপ 

হজর্াকরির িয়; থর্রাপত্তা, অযাকেস এব্ং হোগাকোগ ব্যব্স্থার উন্নথত; এব্ং থর্রাপত্তা 

সম্পথক্নত উপক্রকণর জর্য 0.9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

 

 

সাদার্ ন টটয়ার - 3.1 মাবকনর্ ডলার  

  

• ব্রুম ক্াউথন্টর হগ্রিার থব্ং যামির্ থব্মার্ব্ন্দকর শদ্ধক্ত সাশ্রয়ী আকলাক্ব্যব্স্থা স্থাপর্ এব্ং 

রাজস্ব থর্য়ন্ত্রণ ব্যব্স্থার প্রথতস্থাপকর্র জর্য 1.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• হচর্াকঙ্গা ক্াউথন্টর হলফকির্যান্ট ওয়াকরর্ ই. ইির্ থব্মার্ব্ন্দকর শদ্ধক্ত সাশ্রয়ী হজি 

 যাঙ্গাকরর উন্নয়র্, োর মকধ্য রকয়কে উচ্চ-ক্াে নেমতার থ টিং এব্ং এলইথড 

আকলাক্ব্যব্স্থা এব্ং সাধ্ারণ  যাঙ্গার পুর্ব্ নাসকর্র জর্য 0.2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

• থেউকব্র্ ক্াউথন্টর ক্রথর্ং-কপইকন্টড হপাে থব্মার্ব্ন্দকর থব্রূপ আব্ াওয়ায় 

অপাকরশর্ চাথলকয় োওয়ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় হসব্া সরঞ্জাম িকয়র জর্য 0.1 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার।  

• হচমাং ক্াউথন্টর এলথমরা ক্রথর্ং আঞ্চথলক্ থব্মার্ব্ন্দকর আন্তজনাথতক্ পযাকসঞ্জার ফ্লাইি 

ব্জায় রাখার জর্য এক্টি থব্দ্যমার্ ভব্কর্র মাথক্নর্ ক্ােমস অযান্ড ব্ডনার হপ্রাকিক্শর্ 

পথরকষব্ায় পুর্থর্ নম নাকণর জর্য 1.3 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

 

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন - 1.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

  

• অযাকলকগথর্ ক্াউথন্টর ওকয়লসথভল থমউথর্থসপাল থব্মার্ব্ন্দকর হসব্া এব্ং থব্মার্ব্ন্দর 

সম্পথক্নত অর্যার্য সরঞ্জাম অথধ্গ্র কণর জর্য 0.2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  



• ইথর ক্াউথন্টর ব্াকফকলা র্ায়াগ্রা আন্তজনাথতক্ থব্মার্ব্ন্দকর অপাকরশর্ সমি নর্ ক্রার 

জর্য এক্টি জরুথর ব্যাক্আপ হজর্াকরির িয় এব্ং স্থাপর্ ক্রার জর্য 1.3 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার।  

 

প্রক্ল্পগুথলকক্ এক্টি প্রথতকোথগতামূলক্ আকব্দ্র্ প্রদ্ধিয়ার মাধ্যকম ত থব্ল পুরসৃ্কত ক্রা 

 কয়কে এব্ং প্রথতটিত মার্দ্ণ্ড হেমর্ অি ননর্থতক্ সুথব্ধ্া, পথরচালর্ার সুথব্ধ্া, থর্রাপত্তা ব্দৃ্ধি, 

এব্ং র্তুর্ অিব্া সম্প্রসাথরত অযাকরার্টিক্াল সম্পথক্নত ক্াে নিম আক্ষ নণ ক্রার েমতা 

ইতযাথদ্ থব্কব্চর্া ক্কর মলূযায়র্ ক্রা  কয়কে। এই থর্ব্ নাচর্ মার্দ্ণ্ড এমর্ প্রক্ল্পকক্ প্রাধ্ার্য 

থদ্কয়কে হেগুথল সাশ্রয়ী এব্ং থগ্রর্  াউস গযাস থর্গ নমর্ ক্মাকর্ার থদ্কক্ অব্দ্ার্ রাকখ। এই 

উন্নয়র্গুথলর ব্াস্তব্ায়র্ ত্বরাথিত ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনকমন্ট অফ ট্রান্সকপাকিনশর্ 

স্থার্ীয় প্রক্কল্পর িন্সরকদ্র সাকি ক্াজ ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতব্ি।  

  

###  
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