
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
50 িছর বিলম্বে গভর্নর কুওম্বমা অোলম্বিবর্ আন্তর্ন াবিক বিমার্িন্দম্বর প্রম্বিম্বের সুম্ব াগ িাড়াম্বি 

র্িুর্ এবিট 3 ঘ াষণা করম্বলর্  
  
এবিট 3 ঘেষ প নন্ত বর্উর্র্নওম্ব়ে-অোলম্বিবর্ বিমার্িন্দর সংম্ব ার্ম্বকর সাম্বর্ িাস্তম্বি পবরণি হম্বি 

-  া বর্র্নাবরি সম়ে 2020 সাম্বলর আম্বগই 2019 সাম্বলর ঘেষ বিম্বক চালু হম্বি  
  

র্িুর্ বিমার্িন্দম্বর পাবকন ং গোম্বরর্ এর বর্মনাণ কার্ চলম্বছ; ঘ  প্রকম্বের আওিা়ে উন্নি 
এসকোম্বলটর, অম্বপক্ষার স্থার্ এিং খািাম্বরর ঘিাকার্সহ টাবমনর্ালও পরু্িনাসর্ করা হম্বি  

  
এবিট 3 এর কার্ ঘিখা  াম্বি এখাম্বর্, পরু্িনাসবসি টাবমনর্াম্বলর কার্ ঘিখা  াম্বি এখাম্বর্, র্িুর্ 

বভবিও ঘিখা  াম্বি এখাম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এক র্তুর্ এক্সিট 3 এর পক্সরকল্পর্া ঘ াষণা কমরর্ যা অ্যালমেক্সর্ 
আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমর আরও সরাসক্সর প্রমেমের সুমযাগ প্রদার্ করমে এেং র্র্নওমের উত্তর ও 
দক্সিণ উভেমুখী যার্োহমর্র চাপ কমামে। োস্তোের্ ছাড়াই প্রাে 50 েছর ধমর আমলাক্সচত এই 
র্তুর্ এক্সিট ক্সেমার্েন্দমরর 104.6 ক্সমক্সলের্ ডলামরর আধুক্সর্কীকরণ প্রকমল্পর একটি গুরুত্বপূণন ক্সদক, 
যামত রমেমছ একটি র্তুর্ পাক্সকন ং গযামরজ ক্সর্মনাণ এেং ক্সেমার্েন্দর টাক্সমনর্ামলর পুর্েনাসর্।  
  
"অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দমর সরাসক্সর প্রমেমের সুমযাগ ততক্সরর ক্সেষমে মার্ুষ 50 েছর ধমর আমলাচর্া 
কমরমছ এেং সমীিা চাক্সলমেমছ, ক্সকন্তু তা কখর্ও োস্তোক্সেত হেক্সর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এখর্ আমরা সক্সতযই তা সম্পন্ন করক্সছ এেং র্তুর্ এক্সিট 3 যার্োহমর্র চাপ কমামে, 
ক্সেমার্েন্দমর প্রমেে ত্বরাক্সিত করমে, পক্সরমেে উন্নত করমে ও আোমরা প্রমাণ করমে ঘয, কাজ ও 
দিতার সামর্ ক্সেক্সর্মোগ করমল ক্সডর্ামাইমটর মত েক্সি পাওো যাে যা কযাক্সপটাল ক্সরক্সজের্ এেং 
উত্তরাঞ্চমল ঘদখা কমনকামের র্যাে ক্সেরাট অ্র্ননর্ক্সতক ক্সেমফারণ  টাে।"  
  
"অ্যালমেক্সর্ আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমর এসে সংমযাজর্ এেং উন্নের্ যার্ চলাচল সমসযার ক্সর্রসর্ 
করমে এেং সামক্সিক ভ্রমমণর অ্ক্সভজ্ঞতা সমৃদ্ধ করমে", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। 
"র্তুর্ এক্সিট 3 ক্সেমার্েন্দমর সরাসক্সর প্রমেমের সুক্সেধা প্রদার্ করমে, যা একটি র্তুর্ পাক্সকন ং 
গযামরজ এেং টাক্সমনর্াল উন্নতকরণসহ আধুক্সর্কীকরণ পক্সরকল্পর্ার অ্ংে। এই প্রকল্প আরও ভ্রমণকারী 
এেং েযেসা প্রক্সতষ্ঠার্মক আকৃষ্ট কমর এলাকাে পযনটর্ েৃক্সদ্ধ, এেং কযাক্সপটাল ক্সরক্সজেমর্র অ্র্নর্ীক্সত 
আরও েক্সিোলী করমে।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AlbanyAirport_Exit3.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AlbanyAirport_TerminalRenderings.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ITQaAacf_mY&feature=youtu.be


 

 

50 েছমররও ঘেক্সে পূমেন অ্যাড্রর্ডাক র্র্নওমে (Adirondack Northway) সম্পন্ন হওোর আমগ, 
র্র্নওমের সামর্ একটি এক্সিট 3 যুি করার জর্য েযাপক আমলাচর্া ও পক্সরকল্পর্া করা হে। 
েতন মার্ অ্েেে অ্র্ুযােী র্র্নওমে এক্সিট 2 এেং এক্সিট 4 এর মমধয উত্তর ও দক্সিণ উভেমুখী 
যাতাোত সুক্সেধা প্রদার্ কমর। র্তুর্ এক্সিট হমে র্র্নওমে-অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দর সংমযাগকারী 
প্রকমল্পর অ্ংে।  
  
দ'ুটি অ্ঙ্গরামজযর পৃষ্ঠমপাষকতা সম্পন্ন প্রকল্পসমূমহর হালর্াগামদর সামর্ এই এক্সিট 3 এর ঘ াষণাটি 
আসমলা, যা ক্সেমার্েন্দরমক েদমল ঘদমে এেং অ্যালমেক্সর্ কাউক্সির কমলাক্সর্মত অ্যাড্রর্ডাক র্র্নওমে 
(ইিারমেট, I-87) ঘর্মক এর সামর্ একটি র্তুর্ হাইওমে সংমযাজক ক্সর্মনাণ করমে। গত আগমে 
গভর্নর ক্সেমার্েন্দর আধুক্সর্কীকরমণর জর্য 22.1 ক্সমক্সলের্ ডলার অ্র্নাের্ কমরর্ এেং র্র্নওমে 
েরাের অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দর সংমযাজক ক্সর্মনামণর জর্য 50 ক্সমক্সলের্ ডলার ঘ াষণা কমরর্, যা 
যার্জট কমামে এেং প্রর্মোমরর মত ক্সেমার্েন্দমরর সামর্ সরাসক্সর সংমযাগ সকু্সেধা প্রদার্ করমে। 
ক্সেমার্েন্দমরর সামর্ এই সরাসক্সর সংমযাগ এখর্ হমে র্তুর্ এক্সিট 3।  
  
অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দর সংমযাজক প্রকল্পটি 2020 সামলর ক্সর্ধনাক্সরত সমমের ঘচমে এক েছর এক্সগমে 
2019 সামলর ঘেষ ক্সদমক সম্পন্ন হওোর ক্সদমক এক্সগমে যাওোর সামর্ সামর্ গত েরমত শুরু হওোর 
পর ঘর্মক এই দইু প্রকল্প দ্রুত এক্সগমেমছ। ক্সর্মনাণ ও সংক্সিষ্ট ঘিত্রগুক্সলমত ক্সেমার্েন্দর এেং হাইওমে 
সংমযাজক প্রকল্প 1,300 এরও ঘেক্সে কমনসংস্থার্ ততক্সরমত সহােতা করমছ।  
  
ক্সেমার্েন্দমরর জর্য অ্ঙ্গরামজযর 22.1 ক্সমক্সলের্ ডলামরর অ্র্নাের্ অ্েকাঠামমা আধুক্সর্কীকরমণর লমিয 
54.6 ক্সমক্সলের্ ডলামরর এক প্রকমল্পর অ্ংে এেং 200 ক্সমক্সলের্ ডলামরর উত্তরাঞ্চমলর 
ক্সেমার্েন্দরসমূমহর অ্র্ননর্ক্সতক উন্নের্ ও পুর্রুজ্জীের্ প্রক্সতমযাক্সগতার (Upstate Airport Economic 
Development Revitalization Competition) মাধযমম সরেরাহ করা হমেমছ, যা গভর্নর কুওমমা 
2016 সামলর তার ঘেট অ্ে দয ঘেট ভাষমণ প্রর্ম ঘ াষণা কমরর্ এেং পরেতীমত অ্ঙ্গরামজযর 
2017 সামলর োমজমট পাস কমরর্। আধকু্সর্কীকরণ প্রকমল্পর জর্য অ্র্যার্য তহক্সেল অ্যালমেক্সর্ কাউক্সি 
ক্সেমার্েন্দর কতৃন পি এেং ঘেডামরল সরকার সরেরাহ কমরমছ।  
  
গভর্নর কুওমমা'র 100 ক্সেক্সলের্ ডলামরর অ্েকাঠামমা র্োের্ পক্সরকল্পর্ার মাধযমম 50 ক্সমক্সলের্ 
ডলামরর ক্সেমার্েন্দর সংমযাজক প্রকল্পটিমত অ্র্নাের্ করা হে।  
  
এবিট 3-এ অোলম্বিবর্ বিমার্িন্দর সংম্ব ার্ক  
  
আধুক্সর্কীকরণ প্রমচষ্টা সমূ্পণন করাটা ক্সর্উইেকন  অ্ঙ্গরামজযর পক্সরেহর্ ক্সেভাগ (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT) এর প্রকল্প, যা অ্যালমেক্সর্ কাউক্সির কমলাক্সর্ েহমরর 
অ্যাড্রন্ডাক র্র্নওমের (I-87) এক্সিট 3-এ অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দর সংমযাজক ক্সর্মনাণ করমে। 50 
ক্সমক্সলের্ ডলামরর এই প্রকল্প র্র্নওমে ঘর্মক অ্যালমেক্সর্ আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমর সরাসক্সর প্রমেে 
সুক্সেধা প্রদার্ এেং আঞ্চক্সলক অ্র্ননর্ক্সতক উন্নেমর্ সহােতা করমে।  
  



 

 

NYSDOT এই প্রকল্প ত্বরাক্সিত কমরমছ, যা প্রার্ক্সমকভামে এই েসমন্ত শুরু হওোর কর্া ক্সছল। এর 
পক্সরেমতন  প্রার্ক্সমক কাজ গত েরমত শুরু হমেমছ এেং েীমতর মাসগুমলামত কাজ চলমার্ ঘরমখ 
প্রকমল্পর কাজ দ্রুত এক্সগমে ঘর্ো হমে।  
  
পূেন ঘর্মক পক্সিমম র্র্নওমে "ফ্লাইওভার" সুক্সেধা ক্সদমে একটি ে্যাম্প ক্সর্মনামণর কাজ ভালভামে 
চলমছ। একই সামর্ একটি মাটির োাঁধ ক্সর্মনাণ অ্েযাহত রমেমছ, যা দক্সিণগামী I-87-এর পক্সিমম 
এক্সিট 3 এর জর্য ক্সতর্টি র্তুর্ ে্যাম্প এেং এক্সিট 4 ও এক্সিট 5 এর মমধয একটি র্তুর্ 
সহােক ভ্রমণ ঘলমর্র ভারেহমর্ সহােতা করমে।  
  
র্র্নওমেমত উত্তরগামী যার্োহমর্র জর্য র্তুর্ ে্যাম্পটি "ফ্লাইওভার" সুক্সেধাসহ র্র্নওমে েরাের 
যামে, ঘডসমন্ড ঘহামটমলর পক্সিম ক্সদমক এেং ক্সপছমর্ ক্স রমে এেং ক্সেমার্েন্দমরর কামছ অ্যালমেক্সর্-
েকার ঘরামডর সামর্ একটি র্তুর্ টি-ক্রক্সসং-এ আসমে। র্র্নওমের দক্সিণগামী যার্োহমর্র জর্য 
একটি র্তুর্ অ্ে-ে্যাম্প (একমুখী রাস্তার ঢাল) ততক্সর হমে ঘডসমন্ড ঘহামটমলর ক্সপছর্ ক্সদমে 
যাতাোমতর জর্য এেং ঘসটি একটি ফ্লাইওভার ে্যামম্পর সামর্ যিু হমে, যা ওল্ড উলে ঘরাড এর 
যার্োহমর্র চাপ এক্সড়মে র্তুর্ ক্রক্সসং এর ক্সদমক যামে।  
  
র্র্নওমের উভে পামের অ্েতরণ ঘমামরর (abutment) সামর্ সংমযাগ স্থাপমর্র জর্য গত মামস 
ঠিকাদার মধযেতী ক্সখলামর্র উপর ইস্পাত স্থাপর্ কমরমছ, যা ভক্সেষযত "ফ্লাইওভার" এর ে্যামম্পর 
ক্সভক্সত্ত ততক্সর কমরমছ। এই প্রক্সক্রো প্রাে এক সপ্তাহ সমে ক্সর্মেমছ এেং এখর্ এটি সম্পন্ন  
  
েতন মার্ উত্তরগামী এক্সিট 4 অ্পক্সরেক্সতন ত র্াকমে। দক্সিণগামী ক্সদমক একটি র্তুর্ এক্সিট 4 ওল্ড 
উলে ঘরামড আরও ভালভামে স্থার্ীে প্রমেে সুক্সেধা ঘদমে।  
  
ক্সর্কটেতী অ্ে হাইওমেমত (off the highway) উলে ঘরাড এেং ক্সমটিং হাউস ঘরাড (Meeting 
House Road) এর মমধয অ্যালমেক্সর্ েকার ঘরাড প্রেস্ত এেং র্তুর্ ক্সর্ষ্কাের্ সুক্সেধা ও কাক্সেনং 
স্থাপর্ করা হমে। জাতীে ক্সিড (National Grid) সড়ক েরাের তেদযুক্সতক এেং গযাস লাইর্ 
স্থার্ান্তমরর কাজও করমছ।  
  
এছাড়াও, প্রকমল্পর পক্সরকল্পর্ার জর্য এক্সিট 5 – এ রুট 155 (ওোটারক্সভমলট-েকার ঘরাড) ঘর্মক 
দক্সিণগামী র্র্নওমেমত একটি র্তুর্, সরাসক্সর অ্র্-ে্যাম্প আেেযক, যা হাইওমের দক্সিণমুখী ক্সদমকর 
উমটাক্সদমক ক্সেদযমার্ ে্যামম্পর চাক্সহদা পরূণ করমে। র্তুর্ সহােক ভ্রমমণর জর্য োাঁধ ক্সর্মনাণ শুরু 
হমেমছ।  
  
উত্তরগামী ক্সদমক টাইমস ইউক্সর্ের্ ক্সেক্সল্ডং সংলগ্ন অ্র্-ে্যাম্পটি রুট 155 এর জর্য এক্সিট 5 – এর 
ক্সদমক পুমরাপকু্সর সম্প্রসাক্সরত করা হমে, যা গাক্সড় চালকমদর জর্য উত্তরমুখী র্র্নওমেমত ক্সমমে যাওো 
এেং এক্সিট 5 ক্সদমে হাইওমে তযাগ করা অ্ক্সধকতর সহজ কমর স্থার্ীে যার্োহর্গুমলার সুক্সেধা কমর 
ঘদমে। এক্সিট 4 এেং 5 – এর মমধয একটি েব্দমরাধী ঘদওোল (noise wall) ততক্সরর পক্সরকল্পর্া 
করা হমেমছ।  
  



 

 

ঘযসে যাত্রী উত্তরমখুী র্র্নওমে ঘর্মক ক্সেমার্েন্দমরর উমেমেয রওর্া হমের্, প্রকল্পটি তাাঁমদর অ্ক্সতক্সরি 
দটুি ট্রাক্সেক লাইমটর মধয ক্সদমে যাওোর আেেযকতামক দরূ করমে। এই প্রকল্প দক্সিণগামী র্র্নওমে 
ভ্রমণকারীমদর জর্য একটি অ্ক্সতক্সরি ট্রযাক্সেক লাইমটর প্রমোজর্ীেতা দরূ করমে। এর েমল 
িেিক্সতর হার এেং ভ্রমমণর সমে হ্রাস পামে েমল প্রতযাো করা হমে।  
  
সংমযাগকারী সড়কপর্ (কামর্ক্টর ঘরাড) এেং উলে ঘরামডর মমধয অ্যালমেক্সর্ ঘেকার ঘরামডর 
দক্সিণ ক্সদমক সাইডওোল, এেং পাোপাক্সে অ্যালমেক্সর্ ইিারর্যাের্াল এোরমপাটন  এেং সংমযাগকারী 
সড়কপর্ (কামর্ক্টর ঘরাড)- এর মমধয একটি ভাগ কমর ঘর্ওো রাস্তা প্রদার্ করার মাধযমম 
প্রকল্পটি পর্চারীমদর এেং সাইমকলচালকমদর সংমযাগেীলতাও েৃক্সদ্ধ করমে।  
  
প্রক্সতক্সদর্ আর্মুাক্সর্ক 40,000-টি ঘমাটর-চাক্সলত যার্ র্র্নওমেমত েক্সহগনমর্ 4 েযেহার কমর এেং 
তদক্সর্ক আর্ুমাক্সর্ক 102,000 -টি ঘমাটর-চাক্সলত যার্ ঘসই স্থার্টিমত অ্যালমেক্সর্-ঘেকার ঘরামডর 
উপর ক্সদমে যাওো-আসা কমর।  
  
অ্যালমেক্সর্-ঘেকার ঘরামডর উপর ক্সদমে র্র্নওমে েহর্কারী ঘসতুগুক্সল প্রক্সতস্থাপর্ করমত, অ্মক্টাের 
2015- এ ঘেমটর পক্সরেহর্ ক্সেভাগ (ঘেট ক্সডপাটন মমি অ্ে ট্রান্সমপামটন ের্) একটি 22.3 ক্সমক্সলের্ 
ডলামরর প্রকল্প সমূ্পণন কমরমছ। েক্সহগনমর্ 4 – ঘত পক্সরকক্সল্পত কামজর দটুি পযনামের এটি ক্সছল প্রর্ম 
পযনাে। 1959 সামল আক্সদ র্র্নওমে ক্সর্মনাণকামযনর অ্ংে ক্সহসামে ক্সর্ক্সমনত দটুি ঘসতুমক 2015 সামলর 
প্রকল্পটি প্রক্সতস্থাক্সপত কমর।  
  
ক্সেমার্েন্দর সংমযাজক সড়মকর ক্সর্মনাণ ঘেসরকাক্সর খাত কতৃন ক োক্সণক্সজযক পুর্ক্সর্নমনাণ ও উন্নেমর্র 
লমিয োক্সণক্সজযক ঘজামর্র পামসনমলর েৃহত্তর ট্রযাকসমূহ মুি কমর ঘদমে। ক্সপেডমি এোরলাইন্স 
(Piedmont Airlines) সম্প্রক্সত ক্সেমার্েন্দমরর জােগাে র্োক্সেত হযাঙ্গামর তামদর ঘলাকেল 
সম্প্রসারমণর পক্সরকল্পর্া ঘ াষণা করাে এসে ক্সেক্সর্মোগ ইমতামমধযই লভযাংে পক্সরমোধ করমছ।  
  
অোলম্বিবর্ আন্তর্ন াবিক বিমার্িন্দর আর্ুবর্কীকরণ  
 
অ্যালমেক্সর্ আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমরর মূল টাক্সমনর্াল মূলত 1928 সামল ক্সর্ক্সমনত এেং তারপর 1962 
সামল পুর্ক্সর্ক্সমনত হমেক্সছল। এর ঘেষ উমেখমযাগয সংস্কার হে 1998 সামল। ঘসমকমল ঘচহারার এেং 
সীক্সমত পাক্সকন ং সুক্সেধা সম্পন্ন এই ক্সেমার্েন্দমর েছমর প্রাে 1.4 ক্সমক্সলের্ ঘলাক ক্সেমামর্ আমরাহণ 
কমর। ক্সেমার্েন্দমরর র্তুর্ র্কোে রমেমছ:  
  

• একটি র্তুর্ পাক্সকন ং গযামরজ - প্রকল্পটির মাধযমম একাক্সধক তলা ক্সেক্সেষ্ট 1,000-ইউক্সর্ট 
পাক্সকন ং গযামরজ ক্সর্মনাণ করা হমে, যা ক্সেমার্েন্দর পাক্সকন ং িমতা 20 েতাংে সম্প্রসাক্সরত 
করমে। এই ক্সপ্র-কাে কংক্সক্রট গযামরজ প্রকমল্প পদযাত্রীমদর জর্য এোরমপাটন  টাক্সমনর্ামল 
যাওোর জর্য একটি উষ্ণ ওোকওমে র্াকমে। জ্বালাক্সর্ দি LED লাইট পাক্সকন ং গযামরজ ও 
পর্চারী ঘসতু আমলাক্সকত করমে এেং তা যার্োহর্ ও পর্চারীমদর েক্সধনত ক্সর্রাপত্তা ততক্সরর 
অ্েস্থামর্ স্থাপর্ করা হমে। পাক্সকন ং গযামরজ ক্সর্মনামণর কাজ চলমছ। র্তুর্ কাঠামমার 



 

 

ভারেহমর্ 275 টিরও ঘেক্সে পাইল েসামর্া হমেমছ এেং কংক্সক্রট েুটিং ঢালার কাজও শুরু 
হমেমছ।  

  
র্তুর্ পাক্সকন ং গযামরজ ক্সর্মনাণ এেং ঘজটওমে ড্রাইভ স্থার্ান্তমরর প্রস্তুক্সত ক্সহসামে ক্সেমার্েন্দর টাক্সমনর্ামলর 
দক্সিমণ ভূগভন স্থ পক্সরমসোর উপাদার্ অ্পসারণ করা ো সক্সরমে ঘর্ওো হমে। এই পক্সরেতন র্ 
ক্সেমার্েন্দর টাক্সমনর্ামলর সামমর্ ক্সদমে গাক্সড় র্া চাক্সলমেই ভ্রমণকারীমদর পাক্সকন ং গযামরজ ঘর্মক প্রস্থার্ 
এেং অ্যালমেক্সর্ েকার ঘরাড ও র্তুর্ র্র্নওমে এক্সিট 4 ইিারমচঞ্জ-এ প্রমেমের সুমযাগ কমর ঘদমে। 
এর মমধয রমেমছেঃ  
  

• পাক্সকন ং-এ প্রমেে সুক্সেধা উন্নের্ - প্রকমল্পর আওতাে র্তুর্ LED ইমলকট্রক্সর্ক সাইমর্জ, 
গাক্সড় গণর্াকারী যন্ত্র এেং ক্সেদযমার্ পাক্সকন ং ঘস্পস সর্াি করমত এেং গাক্সড় চালকমদর 
কামছ পর্ ক্সর্মদনেক োতন া ঘপ্ররণকারী আধুক্সর্ক GPS প্রযুক্সি সমৃদ্ধ ইিারঅ্যাক্সক্টভ অ্যামিস 
কমরাল ক্সডভাইস স্থাপর্ করা হমে।  

  
• টাক্সমনর্াল পুর্েনাসর্ ও যাত্রী সুক্সেধা - প্রকল্পটি এস্কযামলটর, ঘরেরুম, ওমেটিং রুম এেং 

খাোর ঘদাকার্সহ টাক্সমনর্াল পুর্েনাসর্ করমে। উন্নেমর্র মমধয র্াকমে র্তুর্ কামপনট, ওোল 
ক্সেক্সর্ে, ঘটরামজা এেং টাইল ঘফ্লার, জ্বালাক্সর্ দি লাইট স্থাপর্ এেং উন্নত ইিারমর্ট 
সংমযাগ। টাক্সমনর্াল A এর ছামদ একটি র্তুর্ ঘসৌর পযামর্মলর ক্সের্যাস স্থাপর্ করা হমে।  

  
র্তুর্ টাক্সমনর্ামলর সে ক্সর্মনাণ চুক্সি সম্পন্ন হমেমছ এেং োর্রুম সংস্কার ও র্তুর্ ঘসৌর পযামর্ল 
ক্সের্যাস েযেস্থার কাজ শুরু হমেমছ। এই ক্সিমে অ্ক্সতক্সরি টাক্সমনর্াল ক্সর্মনাণ কাযনক্রম শুরু হমে।  
  
এক্সিট 3 এর কাজ ঘদখা যামে এখামর্। এেং পুর্েনাক্সসত টাক্সমনর্ামলর কাজ রমেমছ এখামর্।  
  
এম্পা়োর ঘেট ঘিম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ঘপ্রবসম্বিন্ট, প্রর্ার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া ও কবমের্ার হাও়োিন  ঘর্মবি িম্বলর্, "অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দমরর আধুক্সর্কীকরণসহ 
ক্সর্উইেকন  এর ক্সেমার্েন্দর ও অ্েকাঠামমামত ঘকৌেলগত ক্সেক্সর্মোগ গুরুত্বপূণন পক্সরেহর্ সুক্সেধা 
প্রদামর্র মাধযমম অ্ঙ্গরাজয জমুড় আঞ্চক্সলক অ্র্ননর্ক্সতক প্রেৃক্সদ্ধমক সহােতা করমছ।"  
  
বর্উ ই়েকন  ঘেট বিপাটন ম্বমন্ট অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্-এর কবমের্ার মোবর ঘর্ম্বরস ঘিাবমংম্ব়ের্ 
িম্বলর্, "পক্সরেহর্ খামত দি ক্সেক্সর্মোমগর মাধযমম গভর্নর কুওমমা এ কামজ ঘর্তৃত্ব ক্সদমের্ যা 
ক্সর্রাপত্তা ও গক্সতেীলতা প্রদামর্র পাোপাক্সে আঞ্চক্সলক অ্র্নর্ীক্সতমক সহােতা করমছ। এই দইু প্রকল্প 
অ্েস্থা েদমল ঘদমে এেং অ্ঙ্গরামজযর রাজধার্ীর জর্য ক্সেমার্েন্দমরর আধুক্সর্কীকরণ করমছ এেং 
হাইওমেমত উমঠ আসা ঘয ঘকামর্া সমমের ঘচমে সহজ করমছ, যা এই সমৃদ্ধ অ্ঞ্চল ভ্রমণকারী ো 
এখামর্ যারা েযেসা করমছ এমর্ ঘয কামরা জর্য লাভজর্ক।"  
  
র্র্প্রবিবর্বর্ পল টংম্বকা িম্বলর্, "ক্সর্উইেকন  অ্েকাঠামমামত ক্সেক্সর্মোমগর ঘিমত্র ঘদমে ঘর্তৃত্ব প্রদার্ 
অ্েযাহত ঘরমখমছ যা সাম্প্রক্সতক ঘেডামরল সম্পমদর সামর্ একমত্র আমামদর জীের্যাত্রার মার্ উন্নের্ 
করমে, অ্র্ননর্ক্সতক প্রেৃক্সদ্ধর োধা হ্রাস করমে এেং স্থার্ীেভামে ভামলা কমনসংস্থার্ সকৃ্সষ্ট করমে ো 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AlbanyAirport_Exit3.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AlbanyAirport_TerminalRenderings.pdf


 

 

ধমর রাখমে। অ্যালমেক্সর্ আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমরর এসে উন্নের্ পযনটর্মক সহােতা করার ঘিমত্র 
গুরুত্বপূণন ভূক্সমকা পালর্ করমে, যা র্তুর্ এেং ক্সেদযমার্ েযেসার ক্সেকাে  টামে এেং আমামদর 
কযাক্সপটাল ক্সরক্সজেমর্ েসোসকারীমদর জীের্ যাত্রা সহজ কমর তুলমে।"  
  
বসম্বর্টর বর্ল ঘের্বলর্ িম্বলর্, "র্র্নওমে ক্সেমার্েন্দর সংমযাজক ক্সর্মনামণর পাোপাক্সে অ্যালমেক্সর্ 
আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমরর উমেখমযাগয উন্নক্সতসাধর্ আমামদর উত্তরাঞ্চমলর অ্র্নর্ীক্সতর চাক্সলকা েক্সির 
জর্য গুরুত্বপূণন। আক্সম এই প্রকমল্পর প্রক্সত অ্ঙ্গীকামরর জর্য গভর্নর এেং ক্সর্উইেকন  অ্ঙ্গরামজযর 
পক্সরেহর্ ক্সেভাগমক অ্ক্সভর্ন্দর্ জার্াক্সে এেং এটি সম্পন্ন হওোর জর্য অ্মপিা করক্সছ।"  
  
পবরষি সিসে বফল পাম্বমসাম্বর্া িম্বলর্, "অ্যালমেক্সর্ ইিারর্যাের্াল এোরমপাটন  আমামদর অ্ঞ্চমলর 
অ্র্নর্ীক্সতর এক ক্সভক্সত্ত প্রস্তর। আক্সম এটা ঘদমখ আর্ক্সন্দত ঘয, কমলাক্সর্'র এেং ক্সর্উইেকন  অ্ঙ্গরামজযর 
সে োক্সসন্দার জর্য যার্জট কক্সমমে আর্মত সংমযাগ প্রকল্প প্রতযাোর ঘচমে দ্রুতগক্সতমত এক্সগমে 
চমলমছ। এই প্রকমল্পর গুরুত্ব উপলক্সি করা এেং প্রকল্পটি দিতার সামর্ চলমার্ র্াকাে আক্সম 
আোরও গভর্নর কুওমমা'র প্রেংসা করক্সছ।"  
  
"এই দ'ুটি প্রকমল্প অ্িগক্সত ক্সর্ক্সিতভামে ঘদমখই ক্সেশ্বাস করা যাে যা অ্যালমেক্সর্ কাউক্সির 
অ্ক্সধোসীমদর তদর্ক্সন্দর্ জীের্ েদমল ঘদমে এেং কযাক্সপটাল ক্সরক্সজের্ সেরকারী ক্রমেধনমার্ সংখযার 
পযনটকমদর অ্ক্সভজ্ঞতা সমদৃ্ধ করমে। I-87 এর এই অ্ংমের উন্নেমর্ পঞ্চাে েছর ঘলমগ যামে, এেং 
আক্সম এ কারমণ ক্সেহক্সরত ঘয, ঘেষ পযনন্ত গভর্নর কুওমমা'র সহােতাে আমরা আমামদর এই 
গুরুত্বপূণন অ্েকাঠামমামত ক্সেক্সর্মোগ হমত ঘদখক্সছ", অোলম্বিবর্ কাউবন্টর বর্িনাহী িোবর্ম্ব়েল বপ. 
মোক়ে িম্বলর্।  
  
কম্বলাবর্ টাউর্ সুপারভাইর্ার পলা মাহার্ িম্বলর্, "আক্সম র্তুর্ অ্যালমেক্সর্ ক্সেমার্েন্দর 
সংমযাজমকর অ্র্নাের্ এেং ক্সেমার্েন্দমরর প্রমোজর্ীে আধুক্সর্কীকরমণ ঘর্তৃত্ব প্রদামর্র জর্য গভর্নর 
এম. অ্যানু্ড্রমক ধর্যোদ জার্ামত চাই। একইসমঙ্গ এসে প্রকল্প কমলাক্সর্ আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দরমক 
আরও প্রমেেমযাগয এেং েযেহারকারী োন্ধে কমর তুলমে, যা কমলাক্সর্ েহর এেং ক্সেসৃ্তত কযাক্সপটাল 
ক্সডসক্সট্রমক্ট একটি আধুক্সর্ক এেং সুসংগত প্রমেেপর্ প্রদার্ করমে। এছাড়া উলে ঘরাড কক্সরমডার 
েরাের যার্জট হ্রাস করমত সহােতার জর্য এই েহর দী নকাল ধমর সংমযাজমকর দাক্সে জাক্সর্মে 
এমসমছ। এসে প্রকল্প কমলাক্সর্ এেং এর কযাক্সপটাল ক্সরক্সজেমর্র জর্য ক্সেজে!"  
  
কোবপটাল বরবর়্ের্ ঘচোর ঘপ্রবসম্বিন্ট ও প্রর্ার্ বর্িনাহী মাকন  ইগর্ িম্বলর্, "র্তুর্ অ্যালমেক্সর্ 
আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দমর সংমযাজক স্থাপর্ অ্ক্সধোসী এেং অ্ভযাগতমদর অ্যালমেক্সর্ আন্তজন াক্সতক 
ক্সেমার্েন্দমর দ্রুত, সরাসক্সর প্রমেে ক্সর্ক্সিত করমে, একইসামর্ আমামদর অ্ঞ্চমলর প্রধার্ 
হাইওমেগুক্সলমত যার্জট হ্রাস করমে। এই অ্ঙ্গীকামরর জর্য আক্সম গভর্নর কুওমমা'র প্রেংসা কক্সর।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট বিমার্িন্দর কিতন পম্বক্ষর CEO র্র্ ও'িম্বর্ল িম্বলর্, "ক্সর্উইেমকন র 
ক্সেমার্েন্দরসমূমহর আধুক্সর্কীকরমণ গভর্নর কুওমমা'র উমদযাগ, আমামদর র্তুর্ 1,000 গাক্সড়র পাক্সকন ং 
গযামরজ ক্সর্মনামণ তার 22 ক্সমক্সলের্ মাক্সকন র্ ডলার অ্র্নােমর্র অ্ঙ্গীকার এেং অ্যালমেক্সর্ আন্তজন াক্সতক 
ক্সেমার্েন্দমর টাক্সমনর্াল উন্নেমর্র জর্য আমরা তার প্রক্সত কৃতজ্ঞ। র্তুর্ র্র্নওমে এক্সিট ক্সর্মনামণর 



 

 

পাোপাক্সে ক্সেমার্েন্দমরর উন্নের্ আমামদর ক্সেমার্ যাত্রীমদর এেং সমি কযাক্সপটাল ক্সরক্সজের্মক সুক্সেধা 
প্রদার্ করমে।"  
  
উত্তরাঞ্চম্বল বিমার্িন্দরসমূম্বহর অর্ননর্বিক উন্ন়ের্ ও পরু্রুজ্জীবিিকরণ সম্পন্ন করা সম্পম্বকন   
200 ক্সমক্সলের্ ডলামর উত্তরাঞ্চমল ক্সেমার্েন্দরসমূমহর অ্র্ননর্ক্সতক উন্নের্ ও পরু্রুজ্জীক্সেতকরণ সম্পন্ন 
করার ঘিমত্র উত্তরাঞ্চমল ক্সেমার্েন্দরসমূমহর কতৃন পিমক এ অ্ঞ্চমলর র্তুর্ ঘগটওমে ক্সহসামে 
আগামীক্সদমর্র ক্সেমার্েন্দমরর ক্সেষেটি মার্াে রাখমত হমে। লাগাক্সডন ো এেং জর্ এে ঘকমর্ক্সড 
ক্সেমার্েন্দমরর জর্য গভর্নর কুওমমা'র মহাপক্সরকল্পর্া র্কোর প্রক্সতমযাক্সগতার (Master Plan Design 
Competition) সােমলযর উপর ক্সভক্সত্ত কমর প্রক্সতমযাক্সগতা এেং েদমল ঘদোর প্রমচষ্টা ইমতামমধযই 
দক্সিণাঞ্চমলর কমেকটি ক্সেমার্েন্দমর চলমার্ রমেমছ। গভর্নর এর এক্সভমেের্ কযাক্সপটাল িাি 
ঘপ্রািামমর (Aviation Capital Grant Program) মাধযমম অ্ক্সতক্সরি তহক্সেল েরাে করা হমে, যা 
অ্ঙ্গরাজয জমুড় ঘছাট ক্সেমার্েন্দরসমূমহ ক্সর্রাপত্তা, অ্েকাঠামমা এেং অ্র্ননর্ক্সতক উন্নের্ প্রকল্পসমূহমক 
সহােতা প্রদার্ করমে।  
 
ক্সর্উইেকন  অ্ঙ্গরামজযর পক্সরেহর্ ক্সেভাগ এই প্রক্সতমযাক্সগতা পক্সরচালর্া করমছ। প্রক্সতমযাক্সগতার অ্ধীমর্ 
অ্ঙ্গরাজয ক্সেমার্েন্দরসমূহমক পক্সরকল্পর্া জমা ঘদওোর আহ্বার্ জাক্সর্মেমছ যা:  
  

• আঞ্চক্সলক অ্র্ননর্ক্সতক কাযনকলাপ, কমন সৃজর্ এেং েযেসা আকষনমণর ঘিমত্র গক্সত সঞ্চার 
করমে;  

• ক্সেমার্, ঘগট, লামগজ ও পাক্সকন ং িমতা এেং প্রমেেমযাগযতা েৃক্সদ্ধ করমে;  
• অ্তযাধুক্সর্ক যাত্রী সুক্সেধা এেং ক্সর্রাপত্তা েযেস্থা ততক্সর করমে;  
• উদ্ভাের্ী র্কোর ধারণা অ্ন্তভুন ি করমে এেং দ্রুত সম্পন্ন করার সিমতাসহ সরকাক্সর-

ঘেসরকাক্সর অ্ংেীদাক্সরমত্বর ঘিমত্র উন্নের্  টামে; এেং  
• ঘটকসই ভের্ এেং র্োের্মযাগয জ্বালাক্সর্ প্রযুক্সি অ্ন্তভুন ি করমে।  

  
গভর্নর কুওমমা'র উত্তরাঞ্চমলর ক্সেমার্েন্দরসমূমহর অ্র্ননর্ক্সতক উন্নের্ ও পুর্রুজ্জীের্ প্রক্সতমযাক্সগতাে 
এছাড়াও এক্সলক্সমরা কক্সর্নং আঞ্চক্সলক ক্সেমার্েন্দর, েৃহত্তর রমচোর আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দর, 
প্ল্যাটসোগন আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দর, ক্সসরাকজ হযার্কক আন্তজন াক্সতক ক্সেমার্েন্দর এেং ইর্াকা 
টম্পক্সকন্স আঞ্চক্সলক ক্সেমার্েন্দরমক অ্র্ন প্রদার্ অ্ন্তভুন ি রমেমছ। এসে ক্সেমার্েন্দমরর সাহসী 
পক্সরকল্পর্া এেং র্কো ক্সর্রাপত্তা, পক্সরচালর্ার মার্ ও প্রমেেমযাগযতা োড়ামে, পক্সরমেেগত প্রভাে 
কমামে এেং ঘেেতর যাত্রী অ্ক্সভজ্ঞতা সকৃ্সষ্ট করমে।  
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