অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্তু র্ অোলম্বিবর্ বিমার্িন্দর পবরিহর্ কবরম্ব াম্বরর বিতা ককম্বেম্বের্

50 িের বিলম্বের পর, একবিে 3 অিম্বেম্বে িাস্তি হম্ব়ে উম্বেম্বে র্তু র্ র্র্ন ওম্ব়ে-অোলম্বিবর্
বিমার্িন্দর কাম্বর্ক্টর তার মূল 2020 সাম্বলর লম্বযের এক িের আম্বগএিং িাম্বিম্বের মম্বযে ক ালার
িম্বল
র্তু র্ একবিে 3 এিং একবিে করা 4 এিং 5 বিমার্িন্দর কর্ম্বক যাও়ো এিং আসার অোম্বেস
উন্নত কম্বর এিং পার্শ্নিতী রাস্তাগুবলম্বত যার্িে উপেম কম্বর
72.1 বমবল়ের্ মাবকনর্ লাম্বরর রাম্বিের বিবর্ম্ব়োম্বগর মম্বযে রম্ব়েম্বে বিমার্িন্দম্বরর সুবিযাগুবলর
আযুবর্কীকরণ, র্তু র্ হািার যার্িাহম্বর্র ির্ে পাবকনং গোম্বরি, এিং োবমন র্াম্বলর উন্নবতসাযর্
র্তু র্ কগেওম্ব়ে স্বাগতম সাইর্ করন্ডাবরং — এ াম্বর্ উপলব্ধ
কে ুর্ বভব ও এ়োরম্বপােন ট্রান্সম্বপাম্বেনের্ কবর র রূপান্তম্বরর িো ো এ াম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ অ্যালমেনর্ আন্তজন ানিক নেমার্েন্দর পনরেহর্ কনরডমরর (Albany
International Airport Transportation Corridor) নিমি কাটার কথা ঘ াষণা কমরর্। আজ ঘথমক
ঘমাটরচালকমের জর্য ঘ ালা হমে অ্মর্ক প্রিযানিি র্থনোউন্ড একনজট 3 ফ্লাইওভার র্
যাম্প, ঘেই
োমথ র্িু র্ কর্নিগার করা একনজট 4 এেং 5 েন্ধ এেং চালু র্্যাম্প যা স্থার্ীয় রাস্তা এেং
র্থনওময়র আমরা েরােনর অ্যামেে প্রোর্ কমর। র্িু র্ এনেট 3, যা নর্ময় কময়ক েিক ধমর কথা
েলা হময়মে নকন্তু িা োস্তোনয়ি হয়নর্, এেং 4 ও 5 এর আপমেড, যা অ্যালমেনর্ আন্তজন ানিক
নেমার্ েন্দমর যাওয়া আোর পথ েুগম কমর, এেং িার োমথ পার্শ্নেিী রাস্তাগুনলমি নভড় হ্রাে
কমর, এেং 72.1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর নেমার্েন্দমরর আধুনর্কায়মর্ রামজযর নেনর্ময়ামগর এর
একটি মূল উপাোর্। এয়ারমপাটন ট্রান্সমপামটনির্ কনরডর প্রকল্পটি মূল 2020 োমলর লমযযর এক েের
আমগ ও োমজমটর ।মমধয ঘিষ হময়মে আজমকর নিিা কাটার অ্র্ুষ্ঠামর্র অ্ংি নহমেমে গভর্নর
কুওমমা নেমার্েন্দমরর র্িু র্ স্বাগিম োইর্ ঘরন্ডানরং অ্র্ােৃি কমরর্, যা অ্যালমেনর্ কাউনি
নেমার্েন্দর কিৃন পমযর নডজাইর্ করা নেমার্েন্দমরর এেং পনরেহণ কনরমডামরর রুপান্তরমর্র স্মারক
নহমেমে।

"অ্ধন িিাব্দীর নেলম্ব ও নর্নিয়িার অ্েোর্ টিময় এনেট 3 ঘ ালা হময়মে এেং র্িু র্ অ্যালমেনর্
এয়ারমপাটন ট্রান্সমপামটনির্ কনরডর তিনরর কাজ ঘিষ হময়মে," গভর্ন র কুম্বমা িম্বলর্। "এই র্িু র্
একনজট ভ্রমণাথীমের আন্তজনানিক নেমার্েন্দমর উন্নি প্রমেিানধকার প্রোর্ কমর, যার্জট কমায় এেং
রাজধার্ী অ্ঞ্চমল অ্থননর্নিক প্রেৃনি অ্েযাহি রাম । এটি আরও প্রমাণ কমর ঘয, একুি িিমকর
পনরেহণ পনরকাঠামমা তিনর করার ঘযমে নর্উ ইয়কন ঘকামর্াভামে নপনেময় ঘর্ই।"
50 েের আমগ আনডরন্ডযাক র্থনওময় ঘিষ হওয়ার আমগ ঘথমক অ্যালমেনর্ আন্তজন ানিক নেমার্েন্দরমক
পনরমষো প্রোর্ করার জর্য একটি এনেট 3 েম্পমকন আমলাচর্া হময় চমলনেল। িার মূল
কর্নিগামরির্ অ্র্ুযায়ী র্থনওময় এনেট 2 এেং এনেট 4 এ উন্নীি হয়, উত্তর ও েনযণ, উভয়মু ী
যািায়ামির জর্য। িমে, োম্প্রনিক েেরগুমলামি, একনজট ঘযাগ করার জর্য েী ন আমলানচি
পনরকল্পর্া গনি লাভ কমর।
এনেট 3 র্থনওময়-অ্যালমেনর্ নেমার্েন্দর কামর্ক্টর প্রকমল্পর অ্ংি এেং েুটি রামজযর পৃষ্ঠমপাষকিায়
প্রকমল্পর একটি যা নেমার্েন্দরটিমক রুপান্তর করমে। 2018 োমল গভর্নর নেমার্েন্দর
আধুনর্কীকরমণর জর্য 22.1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্থনায়র্ প্রোর্ কমরর্ এেং র্থনওময় েরাের
অ্যালমেনর্ নেমার্েন্দর কামর্ক্টর নর্মনামণর জর্য 50 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রোর্ করার কথা
ঘ াষণা কমরর্, যা যার্জট কমামে এেং প্রথমোমরর মি নেমার্েন্দমরর োমথ েরােনর েংমযাগ
েুনেধা প্রোর্ করমে। েরােনর নলঙ্কটি হল র্িু র্ এনেট 3।
এই কনরমডামরর রূপান্তরর্ েম্প্রনি র্িু র্ েনযণমু ী একনজট 3 ঘ ালার ঠিক পমরই করা হয়, যা
অ্যালমেনর্ আন্তজনানিক নেমার্েন্দমরর আমরা েরােনর েংমযাগ প্রোর্ কমর, এেং ঘয র্্যাম্পটি
অ্যালমেনর্ ঘেকার ঘরাডমক I-87 েনযমণর োমথ যুক্ত কমর, যা আমরা েরােনর অ্যামেে উপলব্ধ
কমর নেমার্েন্দর ঘথমক েনযণমু ী র্থনওময়মি।
নেমার্েন্দমরর ঘিনেনলটির আধুনর্কীকরমণর জর্য রামজযর 22.1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর অ্থনায়র্
প্রোর্ করা হময়মে 200 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর উত্তরাঞ্চমলর নেমার্েন্দরেমূমহর অ্থননর্নিক উন্নয়র্
ও পুর্রুজ্জীের্ প্রনিমযানগিার (Upstate Airport Economic Development and Revitalization
Competition) মাধযমম, যা গভর্নর কুওমমা 2016 োমল িার ঘেট অ্ে েয ঘেট ভাষমণ প্রথম
ঘ াষণা কমরর্ এেং িারপমর রামজযর 2017 োমলর োমজমট পাে কমরর্। আধুনর্কীকরণ প্রকমল্পর
জর্য অ্র্যার্য অ্থনায়র্ অ্যালমেনর্ কাউনি নেমার্েন্দর কিৃন পয (Albany
County Airport Authority) এেং ঘিডামরল েরকার েরেরাহ কমরমে।
গভর্নর কুওমমার 100 নেনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর পনরকাঠামমা র্োয়র্ পনরকল্পর্ার (Infrastructure
Renewal Plan) মাধযমম 50 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর নেমার্েন্দর েংমযাজক প্রকল্পটির অ্থনায়র্
করা হয়। এর মমধয নেল I-87 োউথোউমন্ডর পনিমম র্িু র্ 3টি র্
যামম্পর নর্মনাণ র্িু র্ একনজট
3 এর জর্য।

র্থনওময়মি উত্তরগামী যার্োহমর্র জর্য র্িু র্ ে্যাম্পটি "ফ্লাইওভার" নের্যামে র্থনওময় েরাের যামে,
ঘডেমন্ড ঘহামটমলর পনিম নেমক এেং নপেমর্ র
ু মে এেং নেমার্েন্দমরর কামে অ্যালমেনর্-ঘেকার
ঘরামডর োমথ একটি র্িু র্ টি-ক্রনেং-এ আেমে। র্থনওময়র েনযণগামী যার্োহমর্র জর্য একটি
র্িু র্ অ্ি-ে্যাম্প তিনর হয় ঘডেমন্ড ঘহামটমলর নপের্ নেময় নগময় একটি ফ্লাইওভার র্
যাপমমর োমথ
েংযুক্ত হোর জর্য, যা উলি ঘরামডর যার্োহমর্র চাপ এনড়ময় র্িু র্ ক্রনেং এর নেমক যায়।
র্থনোউন্ড একনজট 4 অ্পনরেনিন ি থাকমে। েনযণমু ী নেমক, একটি র্িু র্ একনজট 4 স্থার্ীয়
ট্রানিমকর জর্য উল্ফ ঘরামডর আমরা েরােনর প্রমেিানধকার প্রোর্ কমর।
উলি ঘরাড এেং নমটিং হাউজ ঘরামডর মমধযকার অ্ংি টানর্নং ঘলর্ ইন্সটল করার মাধযমম
অ্যালমেনর্ ঘেকার ঘরাড চওড়া করা হময়মে এেং র্িু র্ ঘেমর্জ এেং কানেনং ইর্েল করা হময়মে।
এনেট 5 – এ রুট 155 (ওয়াটারনভমলট-ঘেকার ঘরাড) ঘথমক েনযণগামী র্থনওময়মি একটি র্িু র্,
েরােনর অ্র্-ে্যাম্প ঘযাগ করা হয়, যা হাইওময়র েনযণমু ী নেমকর আমগর নেেযমার্ ে্যামম্পর
প্রময়াজর্ নর্মূনল কমর।
উত্তরগামী নেমক টাইমে ইউনর্য়র্ নেনডং েংলগ্ন অ্র্-ে্যাম্পটি রুট 155 এর জর্য এনেট 5 অ্েনধ
পুমরাপুনর েম্প্রোনরি করা হয়, যা গানড় চালকমের জর্য উত্তরমু ী র্থনওময়মি নমমি যাওয়ার জর্য
একটি েী নির েহায়ক ঘলর্ তিনর কমর এেং এনেট 5 নেময় হাইওময় িযাগ করা অ্নধকির েহজ
কমর স্থার্ীয় যার্োহর্গুমলার েুনেধা কমর ঘেমে। একনজট 4 এেং 5 – এর মমধয একটি িব্দমরাধী
ঘেওয়াল (র্ময়জ ওয়াল) তিনর করা হয়।
ঘযেে যােী উত্তরমু ী র্থনওময় ঘথমক নেমার্েন্দমরর উমেমিয যামের্, প্রকল্পটি িাাঁমের অ্নিনরক্ত েুটি
ট্রানিক লাইমটর মধয নেময় যাওয়ার আেিযকিামক েূর কমর। এই প্রকল্প েনযণগামী র্থনওময়
ভ্রমণকারীমের জর্য একটি অ্নিনরক্ত ট্রযানিক লাইমটর মমধয নেময় যাো করার প্রময়াজর্ীয়িা েূর
কমর। এর িমল েঙ্ঘমষনর হার এেং ভ্রমমণর েময় হ্রাে পামে েমল আিা করা হয়।
কামর্ক্টর ঘরাড এেং উলি ঘরামডর মমধয অ্যালমেনর্ ঘিকার ঘরামডর েনযণ নেমক হাাঁটার পথ প্রোর্
কমর, এেং িার োমথ অ্যালমেনর্ ইিারর্যাির্াল এয়ারমপাটন এেং কামর্ক্টর ঘরামডর মমধয একটি ভাগ
কমর ঘর্ওয়া রাস্তা প্রোর্ করার মাধযমম প্রকল্পটি পথচারীমের এেং োইমকলচালকমের েংমযাগিীলিাও
েৃনি করমে।
প্রনিনের্ আর্ুমানর্ক 40,000-টি ঘমাটর-চানলি যার্ র্থনওময়মি েনহগনমর্ 4 েযেহার কমর এেং
তেনর্ক আর্ুমানর্ক 102,000 -টি ঘমাটর-চানলি যার্ ঘেই স্থার্টিমি অ্যালমেনর্-ঘিকার ঘরামডর
উপর নেময় যাওয়া-আো কমর।
অ্যালমেনর্-ঘিকার ঘরামডর উপর নেময় র্থনওময় েহর্কারী ঘেিু গুনল প্রনিস্থাপর্ করমি, অ্মক্টাের
2015- এ ঘেমটর পনরেহর্ নেভাগ (ঘেট নডপাটনমমি অ্ি ট্রান্সমপামটনির্) একটি 22.3 নমনলয়র্

ডলামরর প্রকল্প েম্পূণন কমরমে। েনহগনমর্ 4 – ঘি পনরকনল্পি কামজর েুটি পযনাময়র এটি নেল প্রথম
পযনায়। 1959 োমল আনে র্থনওময় নর্মনাণকামযনর অ্ংি নহোমে নর্নমনি েুটি ঘেিু মক 2015 োমলর
প্রকল্পটি প্রনিস্থানপি কমর।
নেমার্েন্দর েংমযাজক েড়মকর নর্মনাণ েড় পনরমামণ োনণনজযক স্থার্ মুক্ত কমর ঘেয় যা ঘেেরকারী
ঘেক্টর োনর্নজযকভামে পুর্নর্নমনাণ ও উন্নয়র্ করমি পারমে। নপময়ডমি এয়ারলাইন্স (Piedmont
Airlines) েম্প্রনি নেমার্েন্দমরর জায়গায় র্োনয়ি হযাঙ্গামর িামের ঘলাকেল েম্প্রোরমণর পনরকল্পর্া
ঘ াষণা করায় এেে নেনর্ময়াগ ইমিামমধযই লভযাংি পনরমিাধ করমে।
বর্উই়েকন কেে পবরিহর্ বিভাম্বগর (New York State Department of Transportation, NYSDOT)
কবমের্ার মোবর কর্ম্বরস ক াবমম্বেি িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃ মে নর্উ ইয়কন রাজয আমামের
নেমার্েন্দরগুমলামি ঐনিহানেক নেনর্ময়াগ করমে যা ভ্রমণাথীমের উপর চাপ েহজ করমে, পযনটমর্র
প্রোর টামে এেং অ্থননর্নিক কমনকাণ্ড উেীনপি করমে। রামজযর রাজধার্ী িহমরর জর্য
নেমার্েন্দর আধুনর্ক কমর এেং র্থনওময় ঘথমক নেমার্েন্দমরর োমথ েরােনর েংমযাগ প্রোর্ করা
হমল িা আরও েহজ, আরও আকষনণীয় গন্তেয হময় উঠমে এেং োরা অ্ঞ্চল অ্েযাহি প্রেৃনি লাভ
করমে।"
বসম্বর্ের বর্ল কেিবলর্ িম্বলর্, "র্থনওময়র র্িু র্ একনজট 3-এর পনরপূর্নিা অ্যালমেনর্ আন্তজন ানিক
নেমার্েন্দমরর 104.6 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার আধুনর্কীকরমণর প্রমচষ্টার মূল উপাোর্। র্িু র্ একনজট
3-েহ, আরও একটি র্িু র্ পানকন ং গযামরজ এেং মূল টানমনর্ামলর অ্নিনরক্ত পুর্েনােমর্র কাজও হমে।
একটি আধুনর্ক নেমার্েন্দমরর েুনেধা থাকা এক অ্ঞ্চমলর োমনেক অ্থননর্নিক কুিমলর জর্য
গুরুেপূণন। এই উন্ননিগুমলা নর্নিি করমে ঘয রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর অ্থনর্ীনির উন্ননিলাভ ঘযর্
অ্েযাহি থামক।"
বসম্বর্ের কিটি বলেল িম্বলর্, "োনণজয হমে েম্প্রোয় েমৃনির চানেকাঠি এেং অ্যালমেনর্ আন্তজন ানিক
নেমার্েন্দমরর োিলয নর্িঃেমন্দমহ আমামের অ্ঞ্চমলর োিমলযর জর্য গুরুেপূণ।
ন মার্ুষ এেং পণয যামি
নেমার্েন্দর ঘথমক েহমজই যািায়াি করমি পামর িা নর্নিি করা অ্পনরহাযন। আরও ভামলা, আরও
েয পনরকাঠামমা গমড় িু লমি এই গুরুেপূণন নেনর্ময়াগ আগামী েহু েেমরর জর্য োরুর্ লাভজর্ক
হমে। এই প্রকমল্পর পনরপূণি
ন া উেযাপমর্র জর্য আনম গভর্নর কুওমমা এেং অ্মর্ক ঘেট এেং স্থার্ীয়
নর্েনানচি কমনকিন ামের োমথ ঘযাগ নেমি ঘপমর আর্নন্দি।"
অোম্বসেবল সেসে পোবট্রবস়ো িাবহ িম্বলর্, "ঘেমির প্রথম োনরর এেং প্রাচীর্িম ঘপৌর নেমার্েন্দর
নহোমে- অ্যালমেনর্ আন্তজনানিক নেমার্েন্দমর ঘেি নকেু রূপান্তর মটমে যা রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর
প্রমেিপথ, প্রধার্ পনরেহর্ ঘকন্দ্র এেং আঞ্চনলক অ্থননর্নিক চালক নহমেমে িামক জুমড় চমলমে। এই
উন্ননিগুনল, র্িু র্ একনজট 3 েহ, নভমড়র েময় যার্জট কমামি োহাযয করমে, যািায়ামির েময়
কমামে, এেং অ্যালমেনর্ আন্তজনানিক নেমার্েন্দর ঘথমক যািায়াি করা োনেন্দামের এেং েিনর্াথীমের
একটি র্িু র্, েরােনর প্রমেিমযাগয প্রমেিদ্বার প্রোর্ করমে রাজধার্ী অ্ঞ্চমল। আনম গভর্নর কুওমমা

এেং নর্উ ইয়কন রাজয পনরেহণ েপ্তর-ঘক িামের েৃনষ্টভনঙ্গর জর্য এেং প্রায় 50 েের পর এটি
োস্তোনয়ি করার জর্য োহো জার্াই।"
অোম্বসেবল কমোর ির্ টি. মোকম্ব ার্াল্ড িম্বলর্, "আট কাউনি েম্বনলি রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর
অ্নধোেীমের জর্য এই েী ন নেলনম্বি উন্ননি অ্েমিমষ োস্তোনয়ি হমি ঘেম োরুণ লাগমে। একনজট
3 এ র্ অ্যালমেনর্ আন্তজনানিক নেমার্েন্দমর নেেযমার্ থাকমে। এই র্িু র্ একনজটটি ঘ ালার িমল
নেমার্েন্দর ঘথমক যািায়াি েহজ হমে এেং উলি ঘরামডর েযেোগুনলর জর্য ট্রযানিক িান্ত করমে।
এই প্রকল্প ঘিষ করার ঘযমে পনরেহণ েিির ও গভর্নর কুওমমার েমথনর্ পাওয়ায় আনম কৃ িজ্ঞ।"
পবরেে সেসে বিল পাম্বমসাম্বর্া িম্বলর্, "অ্যালমেনর্ আন্তজন ানিক নেমার্েন্দর পনরেহর্ কনরমডার
েম্পূণন করার ঘযমে গভর্নর কুওমমার েমথনমর্র জর্য আমরা কৃ িজ্ঞ। ভ্রমণ অ্িযনধক ট্রযানিমকর নচন্তা
োড়া যমথষ্ট চামপর হমি পামর, এেং এই প্রকল্প শুধু যািায়ামির নকেু মার্নেক চাপ উপিম করমে
িাই র্য়, েরং আমামের আমরা ঘেনি েং যক েিনকমক অ্যালমেনর্মি স্বাগি জার্ামি েযম হমে।
এমর্ একটি প্রময়াজর্ীয় প্রকল্প অ্েমিমষ োস্তোনয়ি হমি ঘেম আমরা নু ি।"
অোলম্বিবর্ কাউবি এবেবকউটিভ োবর্ম্ব়েল বপ. মোক়ে িম্বলম্বের্। "এটি একটি উমত্তজর্াপূণন এেং
েী ন নেলনম্বি নের্ প্রনিটি অ্যালমেনর্ কাউনির জর্য এেং রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর োনেন্দামের জর্য,
যামের ক মর্া িামের ফ্লাইট ধরার জর্য েংোম করমি হময়মে ো পার্শ্নেিী এলাকায় যার্জমট আটমক
থাকমি হময়মে। আনম এমর্ একজর্ গভর্নমরর োমথ অ্ংিীোর হমি ঘপমর গনেনি, নযনর্ আমামের মূল
পনরকাঠামমা, পযনটর্ এেং অ্থননর্নিক উন্নয়মর্র মধযকার ঘযাগেূে েুঝমি পামরর্ এেং আনম র্িু র্
একটি এনেট 3 ঘথমক ঘয লভযাংি আেমে িার অ্মপযায় উন্মু হময় আনে।"
অোলিোবর্ কম়ের কোবর্ বেহার্ িম্বলর্, "েী ন প্রিীনযি র্িু র্ একনজট 3 একটি স্বাগি উন্নয়র্
িামের েোর জর্য যারা এই গুরুেপূণন কনরমডার েযেহার কমরর্ - নর্রাপমে এেং েুনেধাযুক্তভামে
অ্যালমেণী আন্তজনানিক নেমার্েন্দমড়ড় োমথ োনেন্দা এেং েিনর্াথী, উভয়মকই েংযুক্ত করমি োহাযয
কমর। গভর্নর কুওমমামক, কনমির্ার ডনমঙ্গুময়জ এেং নর্উ ইয়কন ঘেট নডপাটনমমি অ্ে
ট্রান্সমপামটনির্মক ধর্যোে আমামের অ্ঞ্চমল নেনর্ময়ামগর জর্য এেং নর্ধনানরি েমময়র আমগ এেং
োমজমটর মমধয এই গুরুেপূণন প্রকল্পটি োস্তোনয়ি করার জর্য।"
কেম্বর্কম্বেব র কম়ের গোবর মোকাবর্ন িম্বলর্, "এই রূপান্তরকামী পনরকাঠামমা প্রকল্প ঘিষ হমল িা
রাজধার্ী অ্ঞ্চমল আমামের অ্েযাহি অ্থননর্নিক প্রেৃনিমক েমথনর্ করমে। আনম িার ঘর্িৃ ে এেং
নেনর্ময়ামগর জর্য গভর্নর কুওমমামক োধুোে জার্াই স্থার্ীয় অ্নধোেী ও েযেোয়ীমের জর্য আমামের
অ্ঞ্চমলর পনরেহর্ ঘর্টওয়ামকন র আধুনর্কায়মর্র জর্য।"
ট্র়ে কম়ের পোবট্রক মোম্ব র্ িম্বলম্বের্, "আনম গভর্নর কুওমমামক এই অ্পনরহাযন উন্ননি টামর্ার
জর্য এেং অ্যালমেনর্ আন্তজনানিক নেমার্েন্দর েোর জর্য েুগম এেং আধুনর্ক মার্ েম্পন্ন িা
নর্নিি করার জর্য োধুোে জার্াই। এই প্রকল্পটি নর্িঃেমন্দমহ র্থনওময়র তেনর্ক যােীমের জীের্ এেং

অ্যালমেনর্মি যাওয়া আো করা যােীমের অ্নভজ্ঞিা েমৃি করমে। আমামের অ্থনর্ীনির এেং
পনরকাঠামমার উপর এই েে উন্নয়মর্র ইনিোচক প্রভামের িলািল ঘে ার অ্মপযায় আনে।"
কোবপোল বরবি়ের্ কেোর কপ্রবসম্ব ি ও প্রযার্ বর্িন াহী মাকন ইগর্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি েী ননের্
ধমর আমামের এলাকার ইো-িানলকায় নেল; গভর্নর কুওমমা এমক োস্তোনয়ি কমরমের্। র্িু র্
এনেট 3 অ্যালমেনর্ আন্তজনানিক নেমার্েন্দমরর একটি উপযুক্ত প্রমেিদ্বার প্রোর্ কমর। একনজট 3, ও
েমঙ্গ পুর্নর্ননমনি একনজট 4 এেং একনজট 4 এেং একনজট 5 এর মমধয অ্নিনরক্ত ঘলর্, গনিিীলিা
েৃনি কমর এেং জর্োধারমণর নর্রাপত্তা উন্নি কমর।"
অোলম্বিবর্ কাউবি বিমার্িন্দর কততন পম্বযর CEO ির্ ও' ম্বর্ল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা নর্উ
ইয়মকন র নেমার্েন্দরগুমলামক উন্নি করার জর্য একটি েী নমময়ােী অ্নঙ্গকারেিিা প্রেিনর্ কমরমের্
এেং ঘেটি আজ স্পষ্ট এনেট-3 ঘিষ হওয়ার োমথ, যা আমামের 1.5 নমনলয়র্ েযেো এেং অ্েের
ভ্রমণাথীমের নর্রাপে ও দ্রুি প্রমেিানধকার প্রোমর্র ঘযমে চূ ড়ান্ত পেমযপ।"
উত্তরাঞ্চম্বল বিমার্িন্দরসমূম্বহর অর্ন নর্বতক উন্ন়ের্ ও পুর্রুজ্জীবিতকরণ সম্পন্ন করা সম্পম্বকন
200 নমনলয়র্ ডলামর উত্তরাঞ্চমল নেমার্েন্দরেমূমহর অ্থননর্নিক উন্নয়র্ ও পুর্রুজ্জীনেিকরণ েম্পন্ন
করার ঘযমে উত্তরাঞ্চমল নেমার্েন্দরেমূমহর কিৃন পযমক এ অ্ঞ্চমলর র্িু র্ ঘগটওময় নহোমে
আগামীনেমর্র নেমার্েন্দমরর নেষয়টি মাথায় রা মি হমে। লাগানডনয়া এেং জর্ এি ঘকমর্নড
নেমার্েন্দমরর জর্য গভর্নর কুওমমা'র মহাপনরকল্পর্া র্কিার প্রনিমযানগিার (Master Plan Design
Competition) োিমলযর উপর নভনত্ত কমর প্রনিমযানগিা এেং েেমল ঘেয়ার প্রমচষ্টা ইমিামমধযই
েনযণাঞ্চমলর কময়কটি নেমার্েন্দমর চলমার্ রময়মে। গভর্নর এর এনভময়ির্ কযানপটাল োি ঘপ্রাোমমর
(Aviation Capital Grant Program) মাধযমম অ্নিনরক্ত িহনেল েরাে করা হমে, যা অ্ঙ্গরাজয
জুমড় ঘোট নেমার্েন্দরেমূমহ নর্রাপত্তা, অ্েকাঠামমা এেং অ্থননর্নিক উন্নয়র্ প্রকল্পেমূহমক েহায়িা
প্রোর্ করমে।
নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর পনরেহর্ নেভাগ এই প্রনিমযানগিা পনরচালর্া করমে। প্রনিমযানগিার অ্ধীমর্
অ্ঙ্গরাজয নেমার্েন্দরেমূহমক পনরকল্পর্া জমা ঘেওয়ার আহ্বার্ জানর্ময়মে যা:
•
•
•
•
•

আঞ্চনলক অ্থননর্নিক কাযনকলাপ, কমন েৃজর্ এেং েযেো আকষনমণর ঘযমে গনি েঞ্চার
করমে;
নেমার্, ঘগট, লামগজ ও পানকন ং যমিা এেং প্রমেিমযাগযিা েৃনি করমে;
অ্িযাধুনর্ক যােী েুনেধা এেং নর্রাপত্তা েযেস্থা তিনর করমে;
উদ্ভাের্ী র্কিার ধারণা অ্ন্তভুন ক্ত করমে এেং দ্রুি েম্পন্ন করার েযমিােহ েরকানরঘেেরকানর অ্ংিীোনরমের ঘযমে উন্নয়র্ টামে; এেং
ঘটকেই ভের্ এেং র্োয়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রযুনক্ত অ্ন্তভুন ক্ত করমে।

গভর্নর কুওমমার আপমেট নেমার্েন্দরেমূমহর অ্থননর্নিক উন্নয়র্ ও পুর্রুজ্জীের্ প্রনিমযানগিায়
এোড়াও এনলনমরা কনর্নং আঞ্চনলক নেমার্েন্দর (Elmira Corning Regional Airport), ঘেটার

রমচোর আন্তজনানিক নেমার্েন্দর (Greater Rochester International Airport), প্ল্যাটেোগন
আন্তজনানিক নেমার্েন্দর (Plattsburgh International Airport), োইরানকউজ হযার্কক আন্তজন ানিক
নেমার্েন্দর (Syracuse Hancock International Airport) এেং ইথাকা টম্পনকন্স আঞ্চনলক
নেমার্েন্দরমক (Ithaca Tompkins Regional Airport) অ্থন প্রোর্ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। এেে
নেমার্েন্দমরর োহেী পনরকল্পর্া এেং র্কিা নর্রাপত্তা, পনরচালর্ার মার্ ও প্রমেিমযাগযিা োড়ামে,
পনরমেিগি প্রভাে কমামে এেং ঘেয়ির যােী অ্নভজ্ঞিা েৃনষ্ট করমে।
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