
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বিমার্িন্দর আধুবর্কায়র্, অপাম্বরের্াল উন্নয়র্ এিং বর্রাপত্তা িধনর্ প্রকম্বের 

জর্ে 23 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স্টেট তহবিল স্ট াষণা করম্বলর্  

  

তহবিল স্থার্ীয় িেিসার বিকাে ও বরবজওর্াল অর্ননর্বতক প্রবতম্ব াবগতার প্রবত অবত জরুবর 

সমর্নর্ প্রদার্ করম্বি; র্তুর্ প্র বুি ও েিি  দক্ষতার প্রচার করম্বি  

  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে ঘেমের 31টি বিমার্িন্দমর বর্রাপত্তা উন্নয়র্, 

ফ্যাবিবেটির আধুবর্োয়র্ ও অ্পামরশর্াে উন্নয়র্ এিং স্থার্ীয় িযিিাবয়ে বিোমশর জর্য 23.6 বমবেয়র্ 

মাবেন র্ ডোর পবরোঠামমা তহবিে প্রদার্ েরা হময়মে। এইিি প্রেল্প গভর্নমরর ঘেে এবভময়শর্ েযাবপোে 

গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্াম (State Aviation Capital Grant Program) উমদযামগর মাধযমম অ্র্নাবয়ত েরা হময়মে এিং 
গভর্নমরর আপমেে বিমার্িন্দর অ্র্ননর্বতে বিোশ ও পরু্রুজ্জীির্ প্রবতমোবগতার (Upstate Airport 

Economic Development and Revitalization Competition) িমূ্পরে, ো আপমেমের 

বিমার্িন্দরিমূমহর আধুবর্োয়মর্র জর্য 200 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর প্রদার্ েমরমে।  

  

"বর্উ ইয়মেন র বিমার্িন্দরগুবে আমামদর স্থার্ীয় েবমউবর্টিিমূমহর িদর দরজার োজ েমর এিং পেনের্ ও 

িযিিাবয়ে বিোমশর জর্য এগুবে অ্বত গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আঞ্চবেে অ্র্ননর্বতে 

বিোমশর জর্য বিশ্বমামর্র বিমার্িন্দর খিু গুরুত্বপূণন, এিং আমামদর স্থার্ীয় বিমার্িন্দরিমূহ আধুবর্ে 

েরমত বিবর্ময়াগ েরার মাধযমম আমরা প্রাণিন্ত েবমউবর্টি ততবর েরবে ঘেখামর্ মার্ষু িাাঁচমত, োজ েরমত ও 

ঘখেমত চায়।"  

  

অ্র্ন প্রাপ্ত প্রেল্পগুবের মমধয রময়মে র্তুর্ পর্ ঘখাাঁজার প্রেুবির মমতা র্তুর্ োত্রী িবুিধা বর্মনাণ, র্তুর্ বিমার্ 

হযাঙ্গার বর্মনাণ এিং জ্বাোবর্ ফ্যাবিবেটি, বর্রাপত্তা িধনর্ এিং োর্িাহর্ পাবেন ং ফ্যাবিবেটির িম্প্রিারণ। 

এইিি োেনক্রম এইিি বিমার্িন্দমরর আমশপামশর েবমউবর্টিিমূহমে আমশপামশর ঘেমের ফ্যাবিবেটিগুবের 

িামর্ অ্র্ননর্বতেভামি আমরা প্রবতমোগী েমর তুেমি।  

  

পবরোঠামমার বিবর্ময়াগ বর্উ ইয়েন  ঘেেমে র্তুর্ িযিিা ও বিোশ ও েমনিংস্থার্ িৃবির জর্য আেষনণীয় েমর 

ঘতামে। এই উমদযামগর মাধযমম, বর্উ ইয়মেন র আপমেমের বিমার্িন্দরগুমো তামদর ফ্যাবিবেটি উন্নত েরমত 

র্ােমি োমত জর্গণমে আমরা ভামো ঘিিা প্রদার্ েরমত পামর এিং এেই িামর্ ভামো ঘিতমর্র 

অ্যামরামর্টিেযাে েমনিংস্থার্ ততবর েরমি ও িহাে রাখমি। ঘেমের পবরিহর্ অ্বধদপ্তর (Department of 

Transportation) এইিি উন্নবত ত্বরাবিত ঘোমর্া অ্বিেমে বিমার্িন্দর প্রেল্পগুবের স্পর্িরমদর িামর্ োজ 

শুরু েরমি।  

  



 

 

"আমরা পুমরা ঘেমের বিমার্িন্দরগুবের ফ্যাবিবেটি আধবুর্ে েরার জর্য এিং িাবিনে ভ্রমণ অ্বভজ্ঞতা িমৃি 

েরার জর্য বিবর্ময়াগ েরবে", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "পবরোঠামমা তহবিেটি 

অ্পামরশর্াে ও বর্রাপত্তা উন্নয়র্ অ্িযাহত রাখমি এিং স্থার্ীয় িযিিা বিোশ উৎিাবহত েরমি। এই 
প্রেল্পগুবে বিমার্িন্দরিমূহ আপমগ্র্ড েরমে, পেনের্ িবৃি েরমে, এিং বর্উ ইয়মেন র পমুরা ঘেমের অ্র্নর্ীবতর 

বিোশ েরমে।"  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেট বডপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পল এ. কারাস িম্বলর্, 

"গভর্নর কুওমমা এটি িুমের্ ঘে বর্উ ইয়মেন র অ্র্নর্ীবত এেটি স্থায়ী ও োেনের বিমার্িন্দমরর ঘর্েওয়ামেন র 

উপর বর্ভন রশীে। ঘেখামর্ পুমরা ঘদমশ ঘোে ঘোে বিমার্িন্দর ফ্যাবিবেটিমে অ্িমহো েরা হমে, গভর্নর 

আপমেে বিমার্িন্দমর বিবর্ময়াগ েমর োমের্ এটি বর্বিত েরার জর্য োমত িংবিষ্ট েবমউবর্টিিমূহ 
বিশ্বিাজামরর িামর্ িংেুি র্ামে।"  

  

বর্উ ইয়কন  এবভম্বয়ের্ িেিস্থাপর্া সম্বের (Aviation Management Association) স্টপ্রবসম্বডন্ট 

বিবের্া আর. কোলাহার্ িম্বলর্, "বর্উ ইয়েন  এবভময়শর্ িযিস্থাপর্া িঙ্ঘ এিং এর িদিযরা ঘেমের 

পবেবিমে বিোশ িহায়ে ও েমনিংস্থার্ িৃবষ্টর জর্য িহায়ে রাখমত গভর্নর কুওমমার প্রমচষ্টামে িমর্নর্ েমর। 

আমামদর স্থার্ীয় বিমার্িন্দমর ঘেেিই ও িমৃিশােী বিবর্ময়াগ এইিি বিজয়ী ঘেৌশমের এেটি।"  

  

র্তুর্ তহবিে গভর্নমরর আপমেে বিমার্িন্দর অ্র্ননর্বতে বিোশ ও পরু্রুজ্জীির্ প্রবতমোবগতার িমূ্পরে, ো 
আপমেমের বিমার্িন্দরিমূহমে বর্রাপত্তা বিমরাধী েমর, অ্পামরশর্ ও িযিহামরর িুমোগ উন্নত েমর এিং 
পবরমিমশর উপর প্রভাি হ্রাি েমর ও অ্মপক্ষােৃত ভামো োত্রী অ্বভজ্ঞতা িৃবষ্ট েমর এমর্ মূেয িাশ্রয়ী ঘেৌশে 

িযিহার েমর আধুবর্োয়মর্র জর্য 200 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর প্রদার্ েমরমে। প্রধার্ িংস্কার োজ ঘশষ 

হময়মে িৃহত্তর ঘরামচোর আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Greater Rochester International Airport), 

বিরােজ হযার্েে আন্তজন াবতে বিমার্িন্দর (Syracuse Hancock International Airport), এেবমরা 
েবর্নং বরবজওর্াে বিমার্িন্দর (Elmira Corning Regional Airport), এিং প্ল্যােিিাগন আন্তজন াবতে 

বিমার্িন্দর (Plattsburgh International Airport)। তহবিে প্রদার্ েরা হময়মে ইর্াো েম্পবের্ি 

বরবজওর্াে বিমার্িন্দর (Ithaca Tompkins Regional Airport) ও অ্যােমিবর্ আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমরর 

(Albany International Airport) রূপান্তরমূেে উন্নয়র্ প্রেল্প।  

  

এবভময়শর্ েযাবপোে গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর মাধযমম ঘেিেে বিমার্িন্দর পবরোঠামমা অ্র্ুদার্ পামে তামদর িমূ্পণন 
তাবেো বর্মচ ঘদওয়া হে:  

 

রাজধার্ী এোো - 3.6 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• অ্যােমিবর্ আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমরর (Albany International Airport) ফ্মোভল্টাবয়ে 

ঘিাোর অ্যামর বর্মনামণর জর্য 1.4 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• ঘস্কমর্েেযাবড োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Schenectady County Airport) র্তুর্ আোশোর্ 

হযাঙ্গার বর্মনামণ 1 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-794-million-modernization-greater-rochester-international#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-624-million-modernization-syracuse-hancock-international#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-615-million-modernization-elmira-corning-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-615-million-modernization-elmira-corning-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-429-million-modernization-plattsburgh-international-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-429-million-modernization-plattsburgh-international-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-groundbreaking-247-million-expansion-ithaca-tompkins-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-groundbreaking-247-million-expansion-ithaca-tompkins-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-92-million-modernize-albany-international-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-92-million-modernize-albany-international-airport#_blank


 

 

• িারামোগা োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Saratoga County Airport) র্তুর্ তুষার অ্পিারণ 

িরঞ্জাম রাখার স্থার্ বর্মনামণ 719,000 মাবেন র্ ডোর  

• েোবেয়া োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Columbia County Airport) এেটি র্তুর্ বিমার্িন্দর 

জ্বাোবর্ ফ্যাবিবেটি বর্মনামণ 510,000 মাবেন র্ ডোর  

  

ঘেন্দ্রীয় বর্উ ইয়েন  অ্ঞ্চে - 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• েেন েযান্ড োউবন্টর ঘচজ বফ্ল্ড বিমার্িন্দমর এেটি স্বয়ংবক্রয় আিহাওয়া পেনমিক্ষণ বিমেম 

(Automated Weather Observation Station, AWOS) আপমগ্র্ড েরার এিং এেটি 

র্তুর্ বর্রাপত্তা বিমেম ইর্েে েরার জর্য 136,000 মাবেন র্ ডোর  

• ওিওময়মগা োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Oswego County Airport) এেটি র্তুর্ আোশোর্ 

হযাঙ্গার বর্মনামণ 865,000 মাবেন র্ ডোর  

• বিরােজ হযাংেে আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর এেটি র্তুর্ এয়ারবফ্ল্ড িরঞ্জাম িংরক্ষণাগার 

বর্মনামণ 338,000 মাবেন র্ ডোর  

• ওর্র্মডাগা োউবন্টর স্কযামর্মেমেি অ্যামরামরাম বিমার্িন্দমর (Skaneateles Aerodrome 

Airport) রার্ওময়র বর্রাপত্তা উন্নয়মর্ 211,000 মাবেন র্ ডোর  

  

বফ্ঙ্গার ঘেেি - 2.6 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• ঘজবর্বি োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Genesee County Airport) র্তুর্ আোশোর্ হযাঙ্গার 

বর্মনামণ 656,000 মাবেন র্ ডোর  

• ঘপর্ ইয়ার্-ইময়েি োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Penn Yan-Yates County Airport) 

বডআইবিং িংিরণ বিমেম ও জরুবর িরঞ্জাম বর্মনামণ 559,000 মাবেন র্ ডোর  

• িৃহত্তর ঘরামচোর আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর র্তুর্ অ্তযাধুবর্ে গযামরজ পাবেন ং বর্মদনশে 

বিমেম িিামত 499,000 মাবেন র্ ডোর  

• বেবভংের্ োউবন্টর ডযান্সবভে বমউবর্িপযাে বিমার্িন্দমর (Dansville Municipal 

Airport) এেটি আোশোর্ হযাঙ্গার িংস্কার েরমত 369,000 মাবেন র্ ডোর  

• ওময়ইর্ োউবন্টর উইবেয়ামির্-ঘিাডাি বিমার্িন্দমর (Williamson-Sodus Airport) 

র্তুর্ ঘজে-এ জ্বাোবর্ েযাঙ্ক ও িংবিষ্ট িরঞ্জাম ইর্েে েরমত 336,000 মাবেন র্ ডোর  

• অ্রবেন্স োউবন্টমত পাইর্ বহে বিমার্িন্দমর (Pine Hill Airport) আোশোর্ জ্বাোবর্ 

িংরক্ষণাগার ও পবরমিশর্ বিমেম বর্মনামণ 204,000 মাবেন র্ ডোর  

  

েং আইেযান্ড অ্ঞ্চে - 2.3 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• িামফ্াে োউবন্টর বরপািবেে বিমার্িন্দমর (Republic Airport) েযান্ডস্লাইড পবরোঠামমা 
র্িায়মর্ 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• িামফ্াে োউবন্টর েং আইেযান্ড মযাোরর্ার বিমার্িন্দমর (Long Island McArthur 

Airport) পবরিহর্ ফ্যাবিবেটিমে বিমার্িন্দমরর োবমনর্ামের িামর্ েুি েরমি এমর্ এেটি 

আিি পর্চারীর হাাঁোর রাস্তা বর্মনামণ 800,000 মাবেন র্ ডোর  



 

 

  

মধয হাডির্ অ্ঞ্চমে - 2.7 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• অ্মরঞ্জ োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Orange County Airport) বমউবর্বিপযাে পাবর্র িযিস্থা 
িম্প্রিাবরত ঘোমর্া 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• িাবেভযার্ োউবন্ট আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Sullivan County International Airport) 

ফ্যাবিবেটি আধবুর্োয়র্ েরমত 379,000 মাবেন র্ ডোর  

• ওময়েমচোর োউবন্ট বিমার্িন্দমর (Westchester County Airport) পবরমিশগত 

উপশম ও ফ্যাবিবেটির স্থার্ান্তমরর জর্য 772,000 মাবেন র্ ডোর  

  

ঘমাহাে ভযাবে - 2.3 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• ওবর্ডা োউবন্টর বগ্র্বফ্ি আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Griffiss International Airport) 

ফ্যাবিবেটি আধবুর্োয়মর্র জর্য 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• ওতমিমগা োউবন্টর ওমর্মর্াো বমউবর্বিপযাে বিমার্িন্দমর (Oneonta Municipal 

Airport) র্তুর্ জ্বাোবর্ ফ্যাবিবেটি বর্মনামণ 800,000 মাবেন র্ ডোর  

  

উত্তর ঘদশ - 1.6 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• ওয়ামরর্ োউবন্টর ফ্লময়ড ঘিমর্ে ঘমমমাবরয়াে বিমার্িন্দমর (Floyd Bennett Memorial 

Airport) তুষার অ্পিারণ িরঞ্জাম ক্রময়র জর্য 576,000 মাবেন র্ ডোর  

• বিন্টর্ োউন্টার প্ল্যােিিাগন আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Plattsburgh International 

Airport) পাবেন ং িুবিধা পবরিতন মর্র জর্য 507,000 মাবেন র্ ডোর  

• ঘজফ্ারির্ োউবন্টমত ওয়াোরোউর্ আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Watertown 

International Airport) র্তুর্ বড আইবিং িরঞ্জামমর জর্য 536,000 মাবেন র্ ডোর  

  

িাউদার্ন টিয়ার - 3.9 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

  

• ইর্াো েম্পবের্ি আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর র্তুর্ ঘশয়ার েরার োর্িাহর্ ও আোশোমর্র 

জ্বাোবর্ ফ্যাবিবেটি বর্মনামণর জর্য 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• ঘিমাঙ োউবন্টমত এেবমরা-েবর্নং বরবজওর্যাে বিমার্িন্দমর এেটি ফ্মোভল্টাবয়ে ঘিৌর 

পাবেন ং ফ্যাবিবেটি বর্মনামণ 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• ঘিমাঙ োউবন্টমত িৃহত্তর বিংহযামের্ বিমার্িন্দমরর (Greater Binghamton Regional 

Airport) আোশোর্ জ্বাোবর্ ফ্যাবিবেটি আপমগ্র্ড ও আধুবর্োয়র্ েরমত 828,000 মাবেন র্ 

ডোর  

• েুমির্ োউবন্টর েবর্নং-ঘপইমন্টড ঘপাে বিমার্িন্দমর (Corning-Painted Post Airport) 

আোশোর্ জ্বাোবর্ ফ্যাবিবেটি আপমগ্র্ড ও আধুবর্োয়র্ েরমত 64,000 মাবেন র্ ডোর  

  

ওময়োর্ন বর্উ ইয়েন  - 3.1 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  



 

 

  

• িামফ্মো র্ায়াগ্র্া আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Buffalo Niagara International Airport) 

পাবেন ং িবুিধা িৃবি েরমত 1.5 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর  

• শামোকুয়া োউবন্ট-ঘজমিোউর্ বিমার্িন্দমর (Chautauqua County-Jamestown 

Airport) আোশোর্ হযাঙ্গার ও অ্র্যার্য বিমার্িন্দর ফ্যাবিবেটি িংস্কামর 902,000 মাবেন র্ 

ডোর  

• র্ায়াগ্র্া ফ্েি আন্তজন াবতে বিমার্িন্দমর (Niagara Falls International Airport) তুষার 

অ্পিারণ িরঞ্জাম ক্রময় 672,000 মাবেন র্ ডোর  

  

###  
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