
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল র্য়টি আপম্বেি বিমার্িন্দরম্বক র্তুর্ উচ্চতায় বর্ম্বয় হেম্বত 230 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার হ াষণা করম্বলর্  

  

হেিার বিিং োমির্ বিমার্িন্দম্বর, গভর্ নর বিিং োমির্, অোলিাবর্, ওয়ািারিাউর্, 

বিরাবকউজ, রম্বেোর, ওগম্বডন্সিাগ ন, িারাম্বিাগা কাউবি, িাবলভোর্ কাউবি, এিিং 

অোবডরন্ড্োক বিমার্িন্দম্বরর জর্ে অি ন হ াষণা করম্বলর্  

  

অি ন প্রদত্ত  ম্বে আপম্বেি বিমার্িন্দর অি ননর্বতক বিকাে এিিং পরু্রুজ্জীির্ 

প্রবতম্বোবগতার মাধ্েম্বম  

  

িাবম নর্াল িম্প্রিারণ ও পুর্ি নাির্, উন্নত বর্রাপত্তা ও স্ক্রিবর্িংম্বয়র স্থার্, পুর্রুজ্জীবিত 

হিাবডনিং ও কর্ম্বিের্ স্থার্ এিিং র্তুর্ উদ্ভািম্বর্র জর্ে হেম্বির অর্ুদার্  

  

পুর্রুজ্জীির্ প্রকল্পিমূম্ব র হরন্ড্াবরিংিমূ  হদখুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে র্য়টি আপকেি থিমার্িন্দকরর পুর্রুজ্জীির্ 

প্রক্কে 230 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কি ো আপকেি থর্উ ইয়ক্নজকুে 

থিমার্িন্দরসমূ কক্ পুর্ঃক্ের্া ক্রকি এিং আকরা আধুথর্ক্ ক্রকি। এই ত থিলগুথল আসকি 

আপকেি থিমার্িন্দর অি ননর্থতক্ থিক্াশ এিং পুর্রুজ্জীির্ প্রথতকোথগতা (Upstate Airport 

Economic Development and Revitalization Competition) হিকক্, এটি এক্টি 

প্রথতকোথগতামূলক্ আকিদকর্র অর্ুকরাধ োর উকেশয  কলা আপকেকির িাথণজ্জযক্ োত্রী হসিার 

থিমার্িন্দরসমূক র উপর থিথর্কয়াগ প্রসার, পুর্জীথিত এিং ত্বরাথিত ক্রা, এক্থিংশ শতাব্দীর 

থিমার্িন্দর ততথরকত সা ােয ক্রা। গভর্ নর আজকক্ হেিার থিং যামির্ থিমার্িন্দকর (Greater 

Binghamton Airport) এই হ াষণা ক্করর্।  

  

"আমাকদর আপকেকির থিমার্িন্দরসমূ  স্থার্ীয় অি নর্ীথতর প্রথত আমাকদর হগিওকয় এিং স্থায়ী 

প্রভাি রাকে, এটি থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর এিং পে নিক্কদর এম্পায়ার হেকির সুন্দর গন্তিযগুথলর 

সাকি সংেুক্ত ক্কর হদয়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আপকেি থর্উ ইয়ক্নজকুে 

ফ্যাথসথলটিসমূ কক্ আকরা আধুথর্ক্ ক্রকত অথত গুরুত্বপূণ ন থিথর্কয়াগ ক্রার মাধযকম, আমরা 

আপকেকির থিমার্িন্দরগুথলকক্ র্তুর্ উচ্চতায় থর্কয় োজ্ি এিং োত্রীকদর জর্য এক্থিংশ 

শতাব্দীর পথরি র্ অথভজ্ঞতা প্রদার্ ক্রথি ো তাকদর প্রতযাশা ও প্রাপয।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FAirport_Renderings_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868589887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ni%2F0%2FZy%2B5Kh5iX2W%2BPuLRNu7Q%2FKBlU1P5fHIAupcde4%3D&reserved=0


  

আপকেি থিমার্িন্দর অি ননর্থতক্ থিক্াশ ও পুর্রুজ্জীির্ প্রথতকোথগতাটি পথরচালর্া ক্কর থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির পথরি র্ থডপািনকমন্ট (New York State Department of Transportation, 

NYSDOT) এিং এটি আপকেকির িাথণজ্জযক্ োত্রী হসিার থিমার্িন্দরসমূ  এিং িাথণজ্জযক্ 

আক্াশোর্ এিং/অিিা ক্কপ নাকরি হজিসমূ কক্ থিকশষ হসিা প্রদার্ক্ারী থিমার্িন্দরসমূক র 

জর্য উনু্মক্ত থিকলা। আকিদর্ক্ারীকদর এক্টি এক্ক্ প্রক্ে িা প্রক্কের এক্টি ক্ম নসূথচর জর্য 

ত থিল হচকয় আকিদর্ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রা  কয়থিকলা ো এক্থিংশ শতাব্দীর চাথ দা হমিাকত 

সা ােয ক্রকি। হোগয ক্ম নক্াকের তাথলক্ার মকধয থর্কনাক্ত উন্নয়কর্র পথরক্ের্া, র্ক্শা ও থর্ম নাণ 

অন্তভুনক্ত থক্ন্তু তা এর মকধয সীমািদ্ধ র্য়:  

  

• অতযাধুথর্ক্ হিাথডনং ক্র্কক্াস ন এিং ক্র্কসশর্ স্থার্  

• িাথম নর্াল সম্প্রসারণ ও পুর্ি নাসর্  

• উন্নত থর্রাপত্তা জ্িথর্ং  

• হক্াথভড-19 ম ামারী চলাক্ালীর্ িা এর পরিতীকত আকরা ভাকলা দরূত্ব িজায় 

হরকে োত্রীকদর আকরা থর্রাপকদ এিং দক্ষতার সাকি এক্ স্থার্ হিকক্ অর্য স্থাকর্ 

হর্ওয়ার সুকোগসমূ   

• স্পশ ন ীর্ প্রেুজ্ক্তকত র্তুর্ উদ্ভাির্ এিং পথরিন্নতা ও জীিাণুমুক্তক্রকণ িথধ নত 

মকর্াকোগ  

  

হোগয থিমার্িন্দরসমূক র জমাকৃ্ত প্রক্েসমূক র পে নাকলাচর্া ক্রা  কয়কি পূকি ন স্থাথপত 

থর্ণ নায়কক্র উপর থভথত্ত ক্কর, োর মকধয রকয়কি থিমার্িন্দর এলাক্ার র্ক্শা, োত্রী সুথিধা এিং 

অথভজ্ঞতা, পথরচালর্ামূলক্ দক্ষতা এিং অি ননর্থতক্ ক্াে নক্াথরতা, থক্ন্তু ো এর মকধয সীমািদ্ধ 

র্য়।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর পবরি র্ বডপািনম্বমম্বির কবমের্ার মোবর হিম্বরিা ডবমম্বেজ িম্বলর্, 

"আপকেি থর্উ ইয়কক্নর থিমার্িন্দরসমূক  এমর্ হগিওকয় ো িযিসা, ভ্রমণ ও পে নিকর্র জর্য 

িথধ নত সুকোকগর দুয়ার েুকল হদয়, এিং এইসি ফ্যাথসথলটিকত থিথর্কয়াগ ক্রার পকক্ষ ক্িা িলার 

জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর হিকক্ িে হক্উ হর্ই, ক্ারণ থতথর্ জাকর্র্ হে থিমার্ চলাচকল 

থিথর্কয়াগ ক্রা  কল তা আপকেি থর্উ ইয়ক্নজকুে এক্টি র্তুর্ সমৃজ্দ্ধর ভাি থর্কয় আসকি। 

হেক তু আমরা পুওর হেকি আমাকদর পথরি র্ হর্িওয়াক্নকক্ আধুথর্ক্ ক্রার ক্াজ ক্কর োজ্ি, 

তাই এই থিথর্কয়াগগুথল োত্রী অথভজ্ঞতা এিং পুকরা হেকির ফ্যাথসথলটিগুথলর পথরচালর্ায় 

উকেেকোগয উন্নয়র্ ক্রকি, সক্ল আপকেি সম্প্রদায়জকুে মার্ুষ ও পকণযর এক্টি ক্ম নদক্ষ 

প্রভাি এিং অিযা ত অি ননর্থতক্ ক্ম নক্াে থর্জ্িত ক্রকত সা ােয ক্রকি। "  

  

থর্কচ প্রকতযক্ প্রক্কের অথতথরক্ত থিস্তাথরত প্রদার্ ক্রা  কলা:  

  

অোলিাবর্ আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর (Albany International Airport): থিমার্িন্দকরর 

িাথম নর্াল সম্প্রসারকণর জর্য 60 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, ো হচক্পকয়কন্টর আকগ ও পকর োত্রী 

সুথিধা িথধ নত ক্রকত এিং থর্রাপত্তার হক্ষকত্র আকরা দক্ষ োত্রী প্রিা  প্রদার্ ক্রকি। হচক্ 



পকয়কন্টর আকগ, প্রক্েটি এক্টি থভে এোকত সকেলর্ ও সম্প্রদাকয়র জমাকয়ত  ওয়ার জর্য 

আধুথর্ক্ িযিসা হক্ন্দ্র ততথর ক্রকি হচক্পকয়কন্ট, প্রক্েটি থর্রাপত্তার লাইর্ িথধ নত ক্রকি। 

থর্রাপত্তার পর, প্রক্েটি োত্রীরা োত্রার জর্য থর্কজকদর প্রস্তুত ক্রকি হেোকর্ হসই স্থার্ িে 

ক্রকি, অথতথরক্ত েুচরা থিজ্ির স্থার্, থশশুকদর হেলার হজার্, এক্টি মাথিকসন্সথর শান্ত  ওয়ার 

ক্ক্ষ, এিং এক্টি  করর িাইকরর সিুজ স্থার্ ততথর ক্রকি। পাশাপাথশ, প্রক্েটি  করর হভতকরর 

িায়ুর মার্ এিং থফ্লকেশর্ উন্নত ক্রকত ফ্যাথসথলটির থ টিং, হভথন্টকলশর্ এিং এয়ার ক্জ্িশথর্ং 

(HVAC) িযিস্থা উন্নত ক্রকি।  

  

হেিার বিিং োমির্/এডুইর্ এ বলিংক বিল্ড বিমার্িন্দর (Edwin A Link Field Airport): 

দুইটি প্রক্কের অি নায়কর্ 32 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, োর প্রিমটি  কলা হজর্াকরল এথভকয়শর্ 

িাথম নর্ালকক্ (General Aviation Terminal) োত্রী িাথম নর্াকলর সাকি সংেুক্ত ক্রকত এর স্থার্ 

পথরিতনর্, হেোকর্ উভয় ক্াজ এক্টি সংস্কারকৃ্ত ফ্যাথসথলটিকত এক্জ্ত্রত ক্রা  কি। এিাোও 

প্রক্কে িাক্কি এক্টি র্তুর্ থিমার্িন্দর িাউথর্ ততথর, ো ভথিষযকত িৃটির পাথর্ সংে  এিং হসৌর 

পযাকর্ল স্থাপর্ ক্রার জর্য স্থার্ হরকে র্ক্শা ক্রা  কি, এটি থর্উ ইয়কক্নর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলিায় ু

লক্ষযকক্ অেসর ক্রকি। এিাোও টিকক্টিং লথি এিং িাইকর আসা িযাকগর ক্ক্ষ, িথ গ নমর্ লথি ও 

লাউঞ্জ, িযাগ হেইম এিং অর্যার্য িহু উকেকশযর ফ্যাথসথলটিসমূক র উন্নয়র্ও িাস্তিায়র্ ক্রা 

 কি। থিতীয় প্রক্েটি িাথম নর্াকলর দথক্ষকণ এক্টি র্তুর্, 3,000 িগ নফু্কির হজর্াকরল এথভকয়শর্ 

ক্ােমস এিং সীমান্ত সরুক্ষা (General Aviation Customs & Border Protection) ফ্যাথসথলটি 

ততথর ক্রকি, ো থিমার্িন্দরকক্ এক্টি ইউজার থফ্ থিমার্িন্দর থ কসকি থর্কজর েযাথত ধকর 

রােকত সা ােয ক্রকি।  

  

ওয়ািারিাউর্ আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর (Watertown International Airport): 

থিমার্িন্দকরর 20,000 িগ নফু্কির িাথম নর্াল পুর্থর্ নম নাণ ও সম্প্রসারকণর জর্য 28 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার, ো োত্রীকদর জর্য এক্টি আধুথর্ক্ ও আরামদায়ক্ ফ্যাথসথলটি প্রদার্ ক্রকি। এিাো 

প্রক্েটি TSA জ্িথর্ং এিং িযাগ সামলাকর্ার এলাক্ার উন্নয়র্ ক্রকি; ফ্লাইকির তিয প্রদশ নর্ এিং 

থভজয়ুাল হপজ্জং িযিস্থা স্থাপর্ ক্রকি; িযাগ হেইকমর জর্য অথতথরক্ত স্থার্ থর্ম নাণ ক্রকি; 

আধুথর্ক্ িসার িযিস্থা, চাজ্জনং হেশর্, প্রাকৃ্থতক্ এল এিং এয়ারথফ্কের দৃশযস  র্তুর্ 

অকপক্ষার ক্ক্ষ থর্ম নাণ ক্রকি; এিং োত্রী র্য় এমর্ মার্ুকষর জর্য উপলভয িাক্কি এমর্ 

হরস্িুকরন্ট ও হেণীক্কক্ষর স্থাকর্র জর্য র্মর্ীয় স্থার্ থর্ম নাণ ক্রকি। পাশাপাথশ, প্রক্েটি আকরা 

হিথশ ধরকণর আক্াশোকর্র জর্য উপেুক্ত এিং ো ক্কদর হিাথডনং উন্নত ক্রার জর্য এক্টি 

র্তুর্ হজি থিজ থর্ম নাণ ক্রকি। িতনমার্ ও ভথিষযৎ এয়ারলাইর্গুথলকক্ স্থার্ প্রদাকর্র জর্য, 

প্রক্েটি অথতথরক্ত টিকক্টিং ক্াউন্টারও স্থাপর্ ক্রকি, এিং আগত োত্রীকদর সুথিধাকি ন, 

প্রক্েটিকত এক্টি থর্রিজ্িন্ন গাথে ভাো ক্রার ক্াউন্টার স্থাপর্ ক্রা  কি।  

  

িারাম্বিাগা কাউবি বিমার্িন্দর (Saratoga County Airport): আধুথর্ক্ সুকোগ সুথিধাস  

এক্টি র্তুর্, অতযাধুথর্ক্, শজ্ক্তদক্ষ িাথম নর্াল ভির্ থর্ম নাকণর জর্য 27 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, ো 

িযি ারক্ারীকদর প্রিম হেণীর অথভজ্ঞতা প্রদার্ ক্রকি এিং োর অঞ্চকলর চথরকত্রর 

প্রথতফ্লর্ক্ারী তিথশিযস  র্ক্শা িাক্কি। র্তুর্ ভিকর্র প্রিম তলায় িাক্কি দুইটি প্রশস্ত োত্রী 

অকপক্ষার স্থার্, এক্টি মাথিথমথডয়াল সকেলর্ ক্ক্ষ, এিং এক্টি ক্যাকফ্ ও আইসজ্িম 

ক্াউন্টার ো  করর িাইকর িসা োয় এমর্ উনু্মক্ত উঠাকর্র সাকি সংেুক্ত িাক্কি। লথি এলাক্ায় 



সারাকিাগা অকিাকমািাইল জাদু করর (Saratoga Automobile Museum) অকিাকমািাইল 

প্রদশ নকর্র এক্টি থডসকে স্থার্ িাক্কি, এিং এক্ইসাকি ভিকর্র থিতীয় তলায় পাইলিকদর স্থার্, 

এক্টি হরস্িুকরন্ট এিং স্থার্ীয় থশেীকদর প্রদশ নর্ীর এক্টি স্থার্ িাক্কি। ভিকর্র  যাঙ্গার অংশটির 

থফ্থর্থশং ক্রা  কি পুরকর্া, থরকেইমড ক্াঠ থদকয় োকত সারাকিাগা ক্াউথন্টর িহু হ াো ও কৃ্থষ 

হগালািাথের হচ ারার প্রথতফ্লর্ ক্রা োয়, এিং এক্ইসাকি  যাঙ্গাকরর িাকদর উপকর এক্টি হসৌর 

অযাকর িাক্কি ো থিমার্িন্দকরর সামথেক্ ক্াি নর্ পদথচহ্ন হ্রাস ক্রকত সা ােয ক্রকি।  

  

বিরাবকউজ  োর্কক আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর (Syracuse Hancock International 

Airport): দুইটি প্রক্কের জর্য 20 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, োর মকধয প্রিমটিকত িাক্কি 

থিমার্িন্দকরর ক্ােমস এিং সীমান্ত সুরক্ষার (Customs and Border Protection, CBP) 

হফ্ডাকরল পথরদশ নর্ হেশকর্র (Federal Inspection Station, FIS) উন্নয়র্ োকত ক্কর 

ফ্যাথসথলটিটি CBP-র সি নকশষ মার্দে হমকর্ চলা, থিমার্িন্দকরর আন্তজনাথতক্ আেযা ও 

আন্তজনাথতক্ োত্রী ও ক্াকগ না পথরচালর্া উভয় সামলাকর্ার ক্ষমতা থর্জ্িত ক্রকত পাকর। এিাো 

প্রক্েটি আন্তজনাথতক্ ক্ম নক্াকের জর্য সি নকশষ FIS সরঞ্জাম স্থাপর্ ক্রকি, োর ফ্কল  ণ্টায় 200 

োত্রী প্রজ্িয়া, এক্টি হজি থিজ প্রথতস্থাপর্ ক্রকি, এক্টি এক্টি অথতথরক্ত অকপক্ষার ক্ক্ষ ও 

হিাথডনং স্থার্ ততথর ক্রকি। এিাোও প্রক্েটিকত রকয়কি পি েুুঁকজ হির ক্রার িাথত থর্য়ন্ত্রণ িযিস্থা 

এিং দুি নল েিণশজ্ক্তসম্পন্ন োত্রীকদর জর্য সমি নর্। থিতীয় প্রক্েটি র্ি ন ক্র্কক্াস নকক্ উন্নত ও 

সম্প্রসাথরত ক্রকি, িাথম নর্াকলর এই অংশটিকক্  ালর্াগাদ ও আধুথর্ক্ ক্রকি, হেোকর্ হমাি 

থভকের 40 শতাংকশর স্থার্  য়। প্রক্েটি উন্নত োত্রী প্রিা  এিং হসইসাকি অথতথরক্ত িসার ও 

ক্র্কসশর্ স্থাকর্র জর্য প্রায় 4,700 িগ নফু্ি হোগ ক্রকি। র্ক্শাটি িায়ুর মার্ উন্নত ক্রকত হসরা 

প্রাকৃ্থতক্ হভথন্টকলশর্ সমি নর্ ক্কর, উচ্চ হসৌর প্রথতফ্লর্ ইর্কডক্স পদাি ন ও গথতশীল জার্ালার 

শজ্ক্ত দক্ষতার প্রচার ক্কর, এিং স্থার্ীয় ও থরসাইকক্ল ক্রা পদাকি নর িযি াকরর মাধযকম হিক্সই 

িযিস্থা েুক্ত ক্কর।  

  

িাবলভোর্ কাউবি আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর (Sullivan County International Airport): 

অভযন্তরীণ স্থার্ থরক্র্থফ্গার ক্রার জর্য, োত্রীকদর জর্য অথতথরক্ত স্থার্ ততথর ক্রকত, এক্টি 

র্তুর্ পাইলি লাউঞ্জ এিং  করর িাইকরর ক্যািথস্কল মাউকন্টর্ পথরকিকশর আকরা ভাকলা দৃশয 

প্রদার্ ক্রকত 18.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। এিাোও প্রক্েটি থিমার্িন্দকরর HVAC িযিস্থা 

 ালর্াগাদ ক্রকি, এিং িাথম নর্াল ভিকর্র জর্য উন্নত ইন্সুকলশর্ এিং ভিকর্র জর্য এক্টি 

থিদুযকতর উৎস পরথদর্ ক্রকত হসৌর পযাকর্ল স্থাপর্ ক্রকি। পাশাপাথশ, প্রক্েটি পাথক্নং স্থাকর্ 

তিদুযথতক্ োর্ চাজ্জনং হেশর্ স্থাপর্ ক্রকি।  

  

ওগম্বডর্িিাগ ন আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর (Ogdensburg International Airport): িাথম নর্াল 

ভিকর্র সংস্কার ও সম্প্রসারণ এিং এক্ইসাকি িাথ যক্ উন্নয়কর্র জর্য 18 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার। প্রক্েটি উদ্ভাির্ী এিং শজ্ক্তদক্ষ প্রেুজ্ক্ত, উন্নত থর্রাপত্তা দরজা ও স্প্রিঙ্কলার, র্তুর্ োত্রী 

তিয থডসকে িযিস্থা, এিং উন্নত ওয়াইফ্াই স্থাপর্ ক্রকি। এিাোও এটি থিমার্িন্দকরর 

আকশপাকশর সম্প্রদায় ও চথরকত্রর প্রথতফ্লর্ ক্কর এমর্ র্ক্শা থিম িযি ার ক্রকি। প্রক্েটির 

িাথম নর্াল সম্প্রসারণ অংকশ িাক্কি হচক্ ইর্ লথি, টিকক্টিং এিং িযাগ জমা ক্রার স্থার্ 

সম্প্রসারণ; TSA জ্িথর্ং স্থার্ সম্প্রসারণ; ক্র্কসশর্ স্থার্ সম্প্রসারণ; এিং িে সম্প্রদাকয়র 

ইকভকন্টর জর্য র্তুর্ স্থার্ থর্ম নাণ। এিাোও, িাথ যক্ উন্নয়কর্র জর্য, প্রক্েটি প্রকিশ িাউথর্ 



থিস্তৃত ক্রকি, ক্াি নসাইকড এক্টি প্রসাথরত গাথে হিকক্ উঠার্ামা ক্রার স্থার্ ততথর ক্রকি; এিং 

পাথক্নং এলাক্ায় হসৌর পযাকর্ল এিং তিদুযথতক্ োর্ চাজ্জনং হেশর্ স্থাপর্ ক্রকি।  

  

হেডবরক ডগলাি - হেিার রম্বেোর আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর (Frederick Douglass - 

Greater Rochester International Airport): দুইটি প্রক্কের জর্য 18 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, 

োর মকধয প্রিমটিকত িাক্কি প্রকিশপি, টিকক্কির স্থার্, এিং িযাগ হেইকমর স্থার্কক্ আকরা 

স্বাগত ও স কজ িযি ার ক্রার হোগয ক্রকত এগুথলর আকরা আধুথর্ক্ায়কর্ িাথম নর্াল ভির্কক্ 

পুর্রুজ্জীথিত ক্রা। প্রক্েটি এইসি স্থার্কক্ আকরা প্রাকৃ্থতক্ আকলা, LED থফ্ক্সচার এিং 

থডজ্জিাল পি েুুঁকজ হির ক্রার তিথশিযস  র্তুর্ সাইকর্জ থদকয় উন্নত ক্রকি। প্রক্েটি এক্টি 

র্তুর্, ইউজারিান্ধি হমািাইল অযাপ ততথর ক্রকি ো পাথক্নং, ক্র্কসশর্, ফ্লাইি ক্ম নক্াে এিং 

থিমার্িন্দকরর অর্যার্য হক্ষকত্রর িযাপাকর তিয এক্ েযািফ্কম ন এক্জ্ত্রত ক্রকি। পাশাপাথশ, এই 

প্রক্েটি থিমার্িন্দকরর হভকিরার্ এথরয়ার সংস্কার ক্রকি, এটিকক্ উন্নত আকলা , র্তুর্ আসিাি 

এিং থডসকে হক্সস  এক্টি আধুথর্ক্ জমাকয়ত  ওয়ার হক্কন্দ্র পথরণত ক্রকি। জাতীয়ভাকি 

স্বীকৃ্থতপ্রাপ্ত থিকলাপিাদী হেকডথরক্ ডগলাকসর সোকর্, প্রক্েটি থিমার্িন্দরটি োর র্াম, তার 

প্রচাকর এক্টি িাথ যক্ স্বাগত সাইর্ ততথর ক্রকি, এিং িাথম নর্াকল এক্টি র্তুর্ প্রদশ নর্ী ততথর 

ক্রকি হেোকর্ ডগলাকসর ক্াজ ও হলকগথস িাক্কি। থিতীয় প্রক্েটি থিমার্িন্দকরর ক্ম নক্াকের 

উন্নয়কর্ মকর্াকোগ হদয়, োইি ভির্ ও িযাকগজ হিকির উন্নয়র্ ও সংস্কার ক্কর। এিাোও 

প্রক্েটি থিমার্িন্দকরর প্রকিশপকির িাউথর্টি সম্প্রসাথরত ক্রকি এিং এটির অিক্াঠাকমাকত 

িৃটির পাথর্ সংে  ক্রার িযিস্থা েুক্ত ক্রকি।  

  

 অোবডরন্ড্োক আঞ্চবলক বিমার্িন্দর (Adirondack Regional Airport): িাথম নর্াল ভির্ 

পুর্রুজ্জীথিত ক্রকত 8.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার। প্রক্েটি এমর্ থরক্র্থফ্গাকরশর্ ক্রকি ো 

উন্নত মার্ুষ প্রিাক র জর্য অভযি নর্ার স্থার্কক্ সম্প্রসাথরত ক্রকি। এটি স্থার্টিকক্ আকলাথক্ত 

ক্রকত হলড িাথত আর্কি এিং হগি, ক্যাকফ্ ও পাথক্নং পে নন্ত আকরা স কজ োতায়াত ক্রার জর্য 

পি েুুঁকজ হির ক্রার সাইকর্জ লাগকি। থর্রাপত্তার পকরর এলাক্াকক্ থরক্র্থফ্গার ক্কর োত্রীকদর 

জর্য অথতথরক্ত স্থার্ প্রদার্ ক্রা  কি এিং িে জার্ালাস  এক্টি িাইকরর হদওয়াল ততথর ক্রা 

 কি, ো আকরা প্রাকৃ্থতক্ আকলা প্রদার্ ক্রকি এিং এর ফ্কল এয়ারথফ্ে ও অযাথডরিযাক্ চূোর 

এক্টি দৃশয হদো োকি। পাশাপাথশ, প্রক্েটিকত িাক্কি ক্যাকফ্ স্থার্ান্তর ও সম্প্রসারণ এিং থিথভন্ন 

HVAC উন্নয়র্।  

  

আপকেি থিমার্িন্দর অি ননর্থতক্ থিক্াশ ও পুর্রুজ্জীির্ উকদযাকগর অর্ুদার্ এথভকয়শর্ 

ক্যাথপিাল থিথর্কয়াগ ক্ম নসূথচর (Aviation Capital Investment Program) মাধযকম পুকরা হেকির 

থিমার্িন্দরসমূক র জর্য থর্উ ইয়কক্নর অিযা ত থিথর্কয়াগসমূক র সমূ্পরক্। 2021 সাকলর 

অকটাির মাকস, গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করর্ হে 24টি পািথলক্ িযি াকরর থিমার্িন্দকরর 

হক্ৌশলগত অিক্াঠাকমা উন্নয়কর্র জর্য এই ক্ম নসূথচর মাধযকম 20.7 থমথলয়র্ মাথক্ন ডলার প্রদার্ 

ক্রা  কি। NYSDOT িারা পথরচাথলত, এথভকয়শর্ ক্যাথপিাল থিথর্কয়াগ ক্ম নসূথচর মাধযকম 

অি নাথয়ত প্রক্েসমূক  রকয়কি র্তুর্ থর্রাপত্তা ও অযাকক্সস থর্য়ন্ত্রণ উন্নয়র্, র্তুর্ অকিাকমকিড 

আি াওয়া পে নকিক্ষণ িযিস্থা স্থাপর্, এিং র্তুর্ ও থিদযমার্  যাঙ্গার ও আক্াশোকর্ জ্বালাথর্ 

ভরার ফ্যাথসথলটিসমূক র থর্ম নাণ ও সংস্কার। এই থিথর্কয়াগসমূ  আকশপাকশর সম্প্রদায়গুথলকক্ 

প্রথতকিশী হেিসমূক র সাকি আকরা অি ননর্থতক্ভাকি প্রথতকোথগতা ক্রকত সা ােয ক্রকি এিং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-207-million-state-funding-airports-across-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868746112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FqlOgVY6kRYfuK9jD1VSlUNS%2FRDUhTrig5yRV%2B7wZ0U%3D&reserved=0


NYSDOT এইসি উন্নয়র্ক্াজ হশষ ক্রাকক্ ত্বরাথিত ক্রকত স্থার্ীয় প্রক্ে স্পন্সরকদর সাকি ক্াজ 

ক্কর হেকত প্রথতশ্রুথতিদ্ধ আকি।  

  

হেি বিম্বর্ির টিম হকম্বর্বড িম্বলর্, "এই থিথর্কয়াকগর মাধযকম, থর্উ ইয়ক্ন আমাকদর 

থিমার্িন্দরসমূ কক্ও আধুথর্ক্ ক্রকি এিং োতায়াকতর স জসাধযতা ও দক্ষতাও িৃজ্দ্ধ ক্রকি, 

পথরণাকম এইসি আপকেি  ািগুথলর মকধয থদকয় োতায়াত ক্রা দশ নর্ািীকদর োত্রার প্রজ্িয়া 

স জতর ক্রকি গভর্ নর হ াক্ল আমাকদর পথরি র্ োকতর উন্নয়কর্ স্পি অঙ্গীক্ার প্রদশ নর্ ক্কর 

চকলকির্, এিং এই 230 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথতজ্ঞাটি মুেয োর্জ্জি ক্থরকডারসমূক র 

পুর্জীিকর্ হক্ন্দ্রীভূত সামথেক্ স্বকের আকরা এক্টি উদা রণ।"  

  

হেম্বির বিম্বর্ির হেড আকিার িম্বলর্, "এই আধুথর্ক্ায়র্ প্রকচিাসমূ  আমাকদর স্থার্ীয় 

থিং যামির্ থিমার্িন্দরকক্ সাউদার্ ন টিয়াকর আসা োওয়া ক্রা আমাকদর োত্রী ও দশ নর্ািী 

সক্কলর জর্য প্রথতকোথগতামূলক্, িতনমার্ এিং আরামদায়ক্ রাোর জর্য অতযািশযক্ীয়। হেিার 

থিং যামির্ থিমার্িন্দর এিং এইসি অর্ুদার্ থর্জ্িত ক্রার প্রকচিায় জথেত সক্লকক্ 

অথভর্ন্দর্।"  

  

অোম্বিেবল িদিে উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "আমাকদর স্থার্ীয় থিমার্িন্দরকক্ 

আধুথর্ক্ ক্রা  কল তা অঞ্চকল পে নিক্ এিং িাউকর্র িাইকরর িযিসা আক্ষ নণ ক্রার মাধযকম 

আপকেকির শ রগুথলকক্ অি ননর্থতক্ চালক্ থ কসকি অিযা ত িাক্কত হদয়। এই ত থিলগুথল 

আমাকদর থিমার্িন্দরকক্ আজকক্র থদকর্র অিক্াঠাকমা ও থর্রাপত্তা মার্দকে হপৌৌঁিাকত সা ােয 

ক্রকি।"  

  

অোম্বিেবল িদিে হডার্া লুপাম্বডনা িম্বলর্, "আজকক্র হ াষণাটি আপকেিজকুে 

থিমার্িন্দরসমূক র জর্য, থক্ন্তু থিকশষ ক্কর হেিার থিং যামিকর্ আমার থর্কজর এলাক্ার 

থিমার্িন্দকরর জর্য এক্টি স্বাগত সংিাদ। আমাকক্ ক্াউথন্ট থর্ি না ী গার্ নাকরর প্রশংসা ক্রকতই 

 কি, র্তুর্ ক্যাথরয়ার ও র্তুর্ োত্রী আকৃ্ি ক্রার জর্য আমাকদর থিমার্িন্দকরর রূপান্তর লক্ষয 

হিকক্ সকর র্া দা ুঁোকর্ার জর্য। থিকশষ ধর্যিাদ গভর্ নর হ াক্লকক্, থিকের প্রধার্ হগিওকয় 

থ কসকি আমাকদর আপকেকির থিমার্িন্দরসমূক র সম্ভাির্ায় থিোস ক্রার জর্য। এই 

থিথর্কয়াগগুথল লভযাংশ প্রদার্ ক্রকত িাক্কি েের্ আমরা এক্টি প্রাণিন্ত হক্াথভড পরিতী 

োতায়াত অি নর্ীথতকত হফ্রত োকিা।"  

  

বিরাবকউম্বজর হময়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "থসরাথক্উজ এিং হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন েের্ 

অি ননর্থতক্ প্রিৃজ্দ্ধ হদকে চকলকি, তের্ আমাকদর মজিুত পথরি র্ অিক্াঠাকমা অঞ্চকলর জর্য 

এক্টি হক্ৌশলগত সুথিধা। আজকক্র থসরাথক্উজ  যার্ক্ক্ আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর 

থসরাথক্উকজ হেই পুর্রুত্থার্  কি তার প্রথতফ্ল ক্কর। এটি অতযাধুথর্ক্ এিং উজ্জ্বল 

ভথিষযকতর জর্য ততথর। আথম থিমার্িন্দকরর ফ্যাথসথলটিসমূ কক্ আকরা উন্নত ক্রার জর্য, োত্রী 

ও ক্াকগ নার জর্য এর আন্তজনাথতক্ সক্ষমতাকক্ উন্নত ক্রার জর্য এিং সক্ল োত্রীকদর জর্য 

থিমার্িন্দরটিকক্ আকরা ভাকলা ক্রার জর্য এইসি র্তুর্ থিথর্কয়াকগর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ 

ধর্যিাদ জার্াজ্ি।"  

  



মর্ম্বরা কাউবির বর্ি না ী অোডাম হিম্বলা িম্বলর্, "হেডথরক্ ডগলাস হেিার রকচোর 

আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দকরর এই উন্নয়র্গুথল মর্করা ক্াউথন্টকক্ িযিসা ও পে নির্ উভকয়র জর্য 

তিথেক্ মকঞ্চ আকরা প্রথতকোগী ক্কর তুলকি, এটি আমাকদর সম্প্রদাকয় আসা োওয়া ক্রা সক্কলর 

অথভজ্ঞতা উন্নত ক্রকি। ধর্যিাদ গভর্ নর হ াক্লকক্ আমাকদর থিমার্িন্দর ও সম্প্রদাকয় এই 

ঐথত াথসক্ থিথর্কয়াগ থদকয় মর্করা ক্াউথন্টর িাথসন্দা এিং অি ননর্থতক্ স্বাি নকক্ অোথধক্ার 

প্রদাকর্র জর্য।"  

  

ব্রুম কাউবির বর্ি না ী জোির্ গার্ নার িম্বলর্, "এই ত থিলটি আমাকদর িাথম নর্াকল র্তুর্ 

জীির্ একর্, এটিকক্ আকরা আধুথর্ক্ ও োত্রীিান্ধি ক্কর আমাকদরকক্ হেিার থিং যামির্ 

থিমার্িন্দকর োত্রী হফ্রত আর্কত সা ােয ক্রকি। " BGM এ উো সি নদাই সুথিধাজর্ক্ এিং 

উপকভাগকোগয থিকলা, হেকির হিকক্ পাওয়া এই অি ন এই থমশর্কক্ িথধ নত ক্কর এিং োত্রীরা 

এমর্ অথভজ্ঞতা আশা ক্রকত পাকর ো তাকদর িারিার এোকর্ হফ্রত থর্কয় আসকি। আথম ব্রুম 

ক্াউথন্টর প্রথত তার চলমার্ অঙ্গীক্াকরর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যিাদ জার্াকত চাই।"  

  

হজিারির্ কাউবি হেয়ারমোর্ উইবলয়াম জর্ির্ িম্বলর্, "আমরা ওয়ািারিাউর্ 

আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর হে থর্উ ইয়ক্ন হেি হিকক্ 28 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অর্ুদার্ পাকি এই 

হ াষণা শুকর্ অতযন্ত আর্জ্ন্দত। এটি হজফ্ারসর্ ক্াউথন্টর পক্ষ হিকক্ এক্টি থতর্ িিকরর 

প্রকচিা থিকলা এিং এটি সথতযই আমাকদর থিমার্িন্দরকক্ পরিতী পে নাকয়র িাথণজ্জযক্ হসিায় 

রূপান্তথরত  কত থদকি।"  

  

কাউবি িেিস্থাপক জশুয়া হপাম্বিাম্বিক িম্বলর্, "আথম থর্উ ইয়ক্ন হেকির পথরি র্ 

অিক্াঠাকমাকত থিথর্কয়াকগর গুরুত্ব িুঝকত পারার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যিাদ জার্াকত চাই। 

সাথলভযার্ ক্াউথন্ট থিমার্িন্দকর ঐথত াথসক্ এই থিথর্কয়াগ আমাকদরকক্ সাম্প্রথতক্ থিথর্কয়াগ ও 

থিক্াশকক্ আকরা অেসর ক্রকত থদকি এিং থর্ঃসকন্দক  আমাকদর থিমার্িন্দরকক্ ভথিষযকত 

অকর্ক্ দশকক্র জর্য উন্নথতলাভ ক্রকত থদকি।"  

  

 োবরম্বয়িিিাউম্বর্র িাউর্ িুপারভাইজর জডনার্া মালাক িম্বলর্, "আমরা এই সুকোগ থর্কয় 

অতযন্ত আর্জ্ন্দত এিং হেিকক্ এই অকি নর জর্য ধর্যিাদ জার্াজ্ি। এই প্রক্েটি এক্টি িাউর্ 

থ কসকি আমাকদর সম্প্রদায়জকুে শজ্ক্তদক্ষতার থদকক্ অেসর  ওয়ার লক্ষযকক্ সরাসথর সমি নর্ 

ক্কর। হফ্ডাকরল ত থিকলর ক্লযাকণ, আমরা আমাকদর থিমার্িন্দকর িাথণজ্জযক্ োত্রায় এক্টি 

থস্থথতশীল িৃজ্দ্ধ হদকেথি, এিং এই সংস্কারক্াজ অযাথডরিযাক্ আসা োওয়া ক্রার সময় আমাকদর 

োত্রীকদর িথধ নত আরাম ও থর্রাপত্তা প্রদার্ ক্রকি।"  

  

িাবলভোর্ কাউবির পািবলক ওয়াকনি বডপািনম্বমম্বির (Department of Public Works) 

কবমের্ার এড মোকঅোন্্ড্রু িম্বলর্, "সাথলভযার্ ক্াউথন্ট থিমার্িন্দর অি ননর্থতক্ থিক্াশ ও 

পুর্রুজ্জীির্ প্রথতকোথগতা হিকক্ সাথলভযার্ ক্াউথন্ট আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দকরর িাথম নর্াল 

ভিকর্র আধুথর্ক্ায়র্ ও পুর্ি নাসকর্র জর্য 18.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থিল হপকয় সোথর্ত 

 কয়কি।" ক্াউথন্ট থিমার্িন্দকরর থিথভন্ন মাত্রায় সজ্িয়ভাকি উন্নয়র্ ক্রকি এই আশায় হে এর 

ফ্কল আকরা িযি ারক্ারী আকৃ্ি  কি এিং থিমার্িন্দকরর থিক্াশ িৃজ্দ্ধ পাকি, ো অঞ্চকলর 

অি ননর্থতক্ প্রিৃজ্দ্ধকত অিদার্ রােকি। এইসি প্রতযাথশত িাথম নর্াল উন্নয়র্ এিাোও প্রেুজ্ক্তগত 



ভাকি আধুথর্ক্ HVAC, হসৌর পযাকর্ল, এিং EV চাজ্জনং হেশর্ িযি াকরর মাধযকম ভিকর্র 

অিক্াঠাকমাকক্ ক্াউথন্টর িথলষ্ঠ হিক্সই  ওয়ার লকক্ষযর সাকি মার্ার্সই  কি।"  

  

ওয়ািারিাউর্ িাউম্বর্র িুপারভাইজার হজাম্বয়ল িোম্বরি িম্বলর্, "ওয়ািারিাউর্ 

আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দরটি র্ি ন ক্াথন্ট্রকত সােয়ী থিমার্ োত্রা প্রদার্ ক্রকত এক্টি অতযািশযক্ীয় 

ভূথমক্া পালর্ ক্কর, এিং র্তুর্ এই ত থিল র্ি ন ক্াথন্ট্রর আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ ক্াে নক্াথরতাকক্ 

উন্নত ক্রকত অকর্ক্ সা ােয ক্রকি।"  

  

ওগম্বডন্সিাগ ন বিজ এিিং িন্দর কতত নপম্বের (Ogdensburg Bridge and Port Authority, 

OBPA) বর্ি না ী পবরোলক বেভ লম্বরন্স িম্বলর্, "এই প্রক্েটি এয়ারথফ্ে ও িাথম নর্াকল 

ইথতমকধয থিথর্কয়াগ ক্রা 26 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর অর্ুিতী। ত থিল OBPA-হক্ র্দনার্ ন থর্উ 

ইয়কক্ন অি ননর্থতক্ থিক্াশ চালর্া অিযা ত রােকত থদকি, OGS-র িৃজ্দ্ধ প্রচার ক্রকি, দশ নর্ািীকদর 

জর্য এক্টি স্বাগত স্থার্ ততথর ক্রকি, এিং ওগকডন্সিাগ নকক্ এক্টি র্তুর্ ক্থমউথর্টি হস্পস প্রদার্ 

ক্রকি। র্তুর্ OGS-এ আগমর্ক্ারী োত্রীকদর উষ্ণ অভযি নর্া জার্াকর্া  কি, তাকদর উপর 

ইথতিাচক্ প্রিম িাপ হফ্লকি এিং থর্উ ইয়ক্ন হেকির র্ি ন ক্াথন্ট্রর জর্য এক্টি অর্র্য হগিওকয় 

অথভজ্ঞতা সৃটি ক্রকি। আথম এই প্রক্ে থর্কয় গথি নত এিং এই ত থিল প্রদাকর্ জথেত সক্কলর 

প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

ওগম্বডন্সিাগ ন বিজ এিিং িন্দর কতত নপম্বের পবরোলর্া পষ নম্বদর হেয়ারমোর্ ভার্ নর্ "িোম" 

িান্স ন িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র হ াষণা এিং OGS-র প্রথত সমি নর্ থিমার্িন্দকর এিং 

অঞ্চকল আকরা অি ননর্থতক্ ক্ম নক্াকের সূচর্া ক্রকি এিং এমর্ ক্াকজর অি নায়র্ ক্রকি ো 

থিমার্িন্দরটিকক্ আগামী অকর্ক্ িিকরর জর্য প্রথতকোথগতার অংশ ও োত্রী ও িযিসাসমূক র 

প্রথত আক্ষ নণীয় ক্কর রােকি। OBPA গভর্ নর হ াক্ল, থর্উ ইয়ক্ন হেকির পথরি র্ থডপািনকমন্ট, 

হসন্ট্রাল ও র্দনার্ ন থর্উ ইয়ক্ন থিজ্েং হেডকসর হপ্রথসকডন্ট হেগ লযার্কসি, এিং আকরা অর্যার্য 

অকর্ক্ ক্ম নক্তনা ও হেক্ক াোরকদর ধর্যিাদ জার্াকত চাই োরা এই ত থিল থর্জ্িত ক্রকত 

স ায়তা ক্করকির্।"  

  

বিরাবকউজ আঞ্চবলক বিমার্িন্দর কতত নপম্বের (Syracuse Regional Airport Authority) 

বর্ি না ী পবরোলক জোির্ হিম্বরবর িম্বলর্, "থসরাথক্উজ আঞ্চথলক্ থিমার্িন্দর ক্তৃনপক্ষ 

অতযন্ত কৃ্তজ্ঞ এই 20 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হপকয়," িকলর্ থসরাথক্উজ আঞ্চথলক্ থিমার্িন্দর 

ক্তৃনপকক্ষর থর্ি না ী পথরচালক্ জযাসর্ হিকরথর। "েের্ ম ামারী পরিতী োত্রার িৃজ্দ্ধ সক্ল 

প্রতযাশা িাথেকয় োকি, অর্ুদার্টি িারা অি নাথয়ত প্রক্েসমূ  থর্জ্িত ক্রকত সা ােয ক্রকি োকত 

থসরাথক্উজ  যার্ক্ক্ আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং তার িাইকরও শুধু এক্টি 

আন্তজনাথতক্ হগিওকয়  কয় র্া িাকক্, িরং োকত এটি অঞ্চকলর ভথিষযৎ িৃজ্দ্ধর চাথ দা হমিাকর্ার 

অিস্থাকতও িাকক্।"  

  

লাগুয়াথডনয়া এিং জর্ এফ্. হক্কর্থড থিমার্িন্দরসমূ কক্ আধুথর্ক্াথয়ত ক্রা ও অতযাধুথর্ক্ োত্রা 

হক্কন্দ্র রূপান্তথরত ক্রার চলমার্ প্রক্েসমূক র পাশাপাথশ, উকদযাগটি থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

প্রারথম্ভক্ আপকেি থিমার্িন্দর অি ননর্থতক্ থিক্াশ ও পুর্রুজ্জীির্ প্রথতকোথগতার সাফ্কলযর 

অর্ুিতী। 2016 সাকল হ াথষত প্রারথম্ভক্ প্রথতকোথগতাটি 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্কর, 



আকরা অথতথরক্ত 150 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হফ্ডাকরল ও স্থার্ীয় সংস্থার্ িযি ার ক্কর, থর্কচর 

থিমার্িন্দরগুথলর পুর্রুজ্জীির্ প্রক্কের জর্য:  

  

• েযািসিাগ ন আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর (Plattsburgh International Airport), োর 

ক্াজ 2018 সাকলর অকটাির মাকস হশষ  কয়কি।  

• ইিাক্া িম্পথক্ন্স আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর ( Ithaca Tompkins International 

Airport), োর ক্াজ 2019 সাকলর থডকসম্বর মাকস হশষ  কয়কি।  

• থসরাথক্উজ  যার্ক্ক্ আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর (Syracuse Hancock 

International Airport), োর ক্াজ 2018 সাকলর অকটাির মাকস হশষ  কয়কি।  

• হেিার রকচোর আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর (Greater Rochester International 

Airport), োর ক্াজ 2018 সাকলর অকটাির মাকস হশষ  কয়কি।  

• এলথমরা-ক্থর্ নং আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর (Elmira-Corning Regional Airport), 

োর ক্াজ 2018 সাকলর অকটাির মাকস হশষ  কয়কি।  

• অযালিাথর্ আন্তজনাথতক্ থিমার্িন্দর (Albany International Airport), োর ক্াজ 

2020 সাকলর জরু্ মাকস হশষ  কয়কি।  

  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি DOT-হক্ িুইিাকর (Twitter) @NYSDOT-এ এিং হফ্সিুকক্ (Facebook) থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির পথরি র্ থিভাকগ অর্ুসরণ ক্রুর্।  
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