
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অোলম্বিবর্ ইন্টারর্োের্াল এয়ারম্ব ার্ন  সময়মম্ব া এিং িাম্বেম্বর্র মম্বযে 63.3 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার আযুবর্কীকরম্বের সমাবি, র্ ুর্ অভের্নর্া গগর্ওম্বয় সাইর্ এিং র্ ুর্ 

ইর্-র্াবমনর্াল বরবডং রুম উম্ববাযম্বর্র গ াষো কম্বরর্  
  

বর্উ ইয়কন  গের্ রাইর্াসন ইর্বেটিউম্বর্র সাম্বর্ গ ৌর্উম্ব্োম্বগ "মাবরও এিং মাটিলডা কুওম্বমা 
 োবভবলয়র্ রুম" র্াম্বম  বরবি  বর্উ ইর্-র্াবমনর্াল বরবডং রুম িই, ঐব হাবসক বেল্পকমন এিং 

বভেেুয়াল আর্ন  সরিরাহ করম্বি  
  

র্ ুর্  াবকন ং এিং  াত্রীর সুম্ব াগ-সুবিযাগুবল সুবিযা এিং স্থার্ীয় কাম্বে সমর্নর্ গ াগ কম্বর  
  

অোলম্বিবর্ বিমার্িন্দম্বর গের্ বিবর্ম্বয়াম্বগর অংে 72.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার, বিমার্িন্দর এিং 
অোবডরর্ডাক র্র্নওম্বয়র মম্বযে 50 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার হাইওম্বয় সংম্ব াগকারীসহ (এবির্ 3)  া 

ট্র্োবিক  ার্ের্ কমায় এিং বিমার্িন্দম্বর আম্বরা সরাসবর  া ায়াম্ব র রাস্তা প্র্ার্ কম্বর  
  

অোলম্বিবর্ বিমার্িন্দর বিবর্ম্বয়াম্বগ 2018 সাম্বল গভর্নর কুওম্বমা ক তন ক  রুস্কার প্রাি আ ম্বের্ 
এয়ারম্ব ার্ন  ইম্বকার্বমক গডম্বভল ম্বমন্ট এিং  রু্রুজ্জীির্ প্রব ম্ব াবগ া গর্ম্বক 22.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর অর্ু্ার্ অন্তভুন ক্ত  
  

র্ ুর্ এয়ারম্ব ার্ন  গগর্ওম্বয় সাইম্বর্র ছবি এখাম্বর্ গ্খুর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যালমেনর্ কাউনির কমলানর্মে অ্যালমেনর্ শেকার শরাড নেসৃ্তে 
র্েুর্ রাজধার্ী অ্ঞ্চল শগটওমে স্বাগে সাইর্ স্থাপমর্র উদযাপর্ এেং র্েুর্ ইর্-টানমনর্াল মানরও 
এেং মানেলদা কুওমমা পযানভনলের্ রুমমর উমবাধর্ কমরর্, যা প্রেীকীভামে অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক 
নেমার্েন্দমরর 63.3 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর আধুনর্কীকরমের সমানি নিনিে কমর। প্রকল্পটি 
নেমার্েন্দর টানমনর্ালটি সংস্কার কমরমে, যাত্রীমদর সুমযাগ-সুনেধা েনৃি কমরমে এেং র্েুর্, েহু-
স্তমরর, 1,000-শেমসর পানকন ং গযামরজসহ পানকন ং প্রসানরে কমরমে। প্রকল্পটি 72.1 নমনলের্ মানকন র্ 
ডলার শেট নেনর্মোমগর মূল উপাদার্ যা নেমার্েন্দর এেং এটির সড়কপথগুনল উন্নে কমরমে, শসই 
সামথ কমেক দেক নেলমের পর উত্তরপমথ দীর্ন প্রেীনিে এনিট 3 তেনর কমরমে। 72.1 নমনলের্ 
মানকন র্ ডলামরর নেনর্মোমগর মমধয 200 নমনলের্ মানকন র্ ডলার আপমেট নেমার্েন্দর অ্থননর্নেক 
উন্নের্ ও পুর্রুজ্জীের্ প্রনেমযানগো (Upstate Airport Economic Development and 
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Revitalization Competition) শথমক 22.1 নমনলের্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে, যা সেনপ্রথম গভর্নর 
কুওমমা োর 2016 সামলর শেট ঠিকার্ামে শর্াষো কমরনেমলর্ এেং 2017 সামলর শেট োমজমট 
পাস কমরমের্। নেমার্েন্দর প্রকমল্পর জর্য অ্নেনরক্ত েহনেল অ্যালমেনর্ কাউনি নেমার্েন্দর কেৃন পি 
(Albany County Airport Authority) এেং শেডামরল সরকার সরেরাহ কমরমে।  
  
"আলমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর (Albany International Airport) একটি আঞ্চনলক শগটওমে, 
েযেসা এেং অ্েসর ভ্রমমের একটি শকন্দ্র যা রাজধার্ী অ্ঞ্চল এেং এর োইমরও অ্থননর্নেক 
প্রনেমযানগোর জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপূেন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নেমার্েন্দর এেং শেট জমুড় 
অ্র্যার্য রূপান্তরকরে স্থার্ীে সম্প্রদােমক একনেংে েোব্দীমে পযনটর্ এেং েযেসানেক প্রেৃনির 
সােমলযর জর্য গুরুত্বপূেন কী প্রদার্ করমে।"  
  
"আলমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দমরর আধনুর্কীকরমে এই উমেখমযাগয নেনর্মোগ সমেমমো এেং কম 
োমজমটর মমধয রাজধার্ী অ্ঞ্চমল একটি র্েুর্ শগটওমে তেনর করা হমেমে এেং পযনটকমদর জর্য 
অ্নভজ্ঞো েনৃি করা হমেমে," গলিম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ গহািুল িম্বলর্। "নেমার্েন্দরটিমক নেকাে 
এেং পুর্জন মের প্রেীক নহমসমে রূপান্তমরর জর্য COVID-19 মহামানরর সমে কাজ করা প্রথম সানরর 
র্ােকমদর আমরা ধর্যোদ জার্াই। আমরা পযনটর্ েৃনি, অ্থনর্ীনেমক েনক্তোলী করমে এেং মহামানর 
পরেেী ভনেষযমের জর্য নর্উ ইেকন  শেটমক উন্নে করমে শেট জমুড় নেমার্েন্দর উন্নে করনে।"  
  
নেমার্েন্দমরর প্রমেেবামরর কামে র্েুর্ 90 েুট লো শগটওমে সাইর্টি আলমেনর্-শেকার শরামডর 
িার শলর্ জমুড় নেসৃ্তে এেং নেমার্েন্দর ও এর পনরেহর্ কনরমডামরর রূপান্তমরর স্মরমে অ্যালমেনর্ 
কাউনি নেমার্েন্দর কেৃন পি বারা নডজাইর্ করা হমেমে। এটি নেমার্েন্দমরর নডজাইর্ প্রনেেনলে 
কমর, যার মমধয রমেমে কলামমর ইট এেং কংনিমটর পাইোর যা একটি নখলার্ যুক্ত ইোমের 
নিিমক সমথনর্ কমর যা রাস্তার উপর নদমে অ্নেিম কমর এেং নেমার্েন্দর ও শেমটর রাজধার্ী 
অ্ঞ্চমল পযনটকমদর স্বাগে জার্াে। LED আমলা রামে নেনভন্ন রমে শগটওমেটিমক আমলানকে করমে।  
  
নেমার্েন্দরটির রূপান্তমরর অ্ংে নহমসমে, অ্যালমেনর্ নেমার্েন্দর অ্যালমেনর্ নেশ্বনেদযালমের নর্উ ইেকন  
শেট রাইটাসন ইর্নেটিউট (New York State Writers Institute at the University at Albany)-
এর সামথ শযৌথভামে টানমনর্ামলর প্রথম েলাে একটি 800 েগন েুট, কাাঁি শর্রা লাউঞ্জটিমক এেং 
মাটিলদা কুওমমা পযানভনলের্ রুম র্ামম পনরনিে একটি নরনডং রুমম পনরেে কমর। গভর্নর মানরও 
কুওমমা 1984 সামল নর্উ ইেকন  শেট রাইটাসন ইর্নেটিউট প্রনেষ্ঠা এেং শলখকমদর সমথনর্ এেং 
োমদর তেনল্পক কল্পর্ামক সহমযানগো ও প্রনে-পালর্ করার উপাে প্রদার্ করার জর্য 1984 সামল 
আইমর্ স্বাির কমরর্। মাটিলডা কুওমমা নর্উ ইেকন  শেট শমিনরং শপ্রাগ্রামটি প্রনেষ্ঠা কমরর্, যা 
জানের প্রথম শেটেযাপী ওোর্-োই-ওোর্ শমিনরং শপ্রাগ্রাম। পযানভনলের্ রুম এ েই, ঐনেহানসক 
উপকরে এেং নভজযুোল আটন  থাকমে এেং টানমনর্ামলর মমধয একটি োনন্তপেূন অ্েকাে নহমসমে কাজ 
করমে।  
  
অোলম্বিবর্ আন্তেন াব ক বিমার্িন্দর আযুবর্কীকরে  
  



 

 

অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দমরর মূল টানমনর্ালটি 1962 সামল নর্নমনে হমেমে এেং 1998 সামল 
এটির সেনমেষ উমেখমযাগয সংস্কার করা হে। শসমকমল শিহারার এেং সীনমে পানকন ং সনুেধা সম্পন্ন 
এই নেমার্েন্দমর েেমর প্রাে 1.4 নমনলের্ শলাক নেমামর্ আমরাহে কমর। অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক 
নেমার্েন্দরটি প্রকমল্পর প্রাথনমক পনরনধ প্রসানরে কমর এেং শমাট প্রকল্প েযে 58.8 নমনলের্ মানকন র্ 
ডলামরর মমধয 28.8 নমনলের্ মানকন র্ ডলার েহনেল শোঁমি নগমেমে।  
  
নেমার্েন্দর পনরেহর্ কনরমডার প্রকল্প প্রকৃে 2020 লিয োনরখ এেং োমজমটর মমধয এক েের 
আমগ সম্পন্ন হে, এেং নর্উ ইেমকন র র্েুর্ শেট নসল টানমনর্ামলর সম্মুখভামগ, গযামরমজ এেং 
শগটওমেমে প্রদনেনে হে।  
  
2019 সামলর র্মভের মামস গভর্নর কুওমমা অ্যালমেনর্ কাউনির কমলানর্ েহমরর নেমার্েন্দর এেং 
অ্যানডমরার্ডাক র্থনওমে (ইিারমেট 87) এর মমধয একটি র্েুর্ 50 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর 
হাইওমে কামর্ক্টমরর নেো শকমট যার্জট কনমমে আমর্র্ এেং নেমার্েন্দমর আরও সরাসনর রুট 
সরেরাহ কমরর্। গভর্নর কুওমমার 100 নেনলের্ মানকন র্ ডলামরর পনরকাঠামমা র্োের্ পনরকল্পর্ার 
(Infrastructure Renewal Plan) মাধযমম নেমার্েন্দর সংমযাজক প্রকল্পটির অ্থনাের্ করা হে।  
  
2019 সামলর অ্মক্টাের মামস সম্পন্ন হওো এনিট 3 র্থনওমে-অ্যালমেনর্ নেমার্েন্দর সংমযাজক 
প্রকমল্পর একটি গুরুত্বপূেন নদক নেল এেং নেমার্েন্দমর আমরা সরাসনর অ্যামিস প্রদার্ কমর এেং 
উত্তরমুখী ও দনিেমুখী র্থনওমে েরাের ট্রানেক হ্রাস কমর। 50 েেমররও শেনে পূমেন অ্যাড্রর্ডাক 
র্থনওমে (Adirondack Northway) সম্পন্ন হওোর আমগ, র্থনওমের সামথ একটি এনিট 3 যুক্ত 
করার জর্য েযাপক আমলাির্া ও পনরকল্পর্া করা হে। নকেুনদর্ আমগ পযনন্ত, র্থনওমে উভে নদমক 
এনিট 2 শথমক এনিট 4 পযনন্ত নগমেনেল। অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর পনরেহর্ কনরমডারটি 
অ্যানডরর্ডাক র্থনওমে (I-87) এর উপর েহুল প্রেযানেে উত্তর-সীমান্ত এনিট 3 ফ্লাইওভার রয্াম্প 
তেনর কমরমে এেং স্থার্ীে রাস্তাগুনল ও উত্তরপমথ আরও সরাসনর অ্যামিস সরেরামহর জর্য এনিট 4 
এেং 5 েন্ধ এেং িাল ুরয্াম্পগুনলমে পুর্রাে কর্নেগার করা হমেমে।  
  
নেমার্েন্দমরর র্েুর্ আধুনর্কীকরমে রমেমে:  
  
টানমনর্াল সংস্কার এেং যাত্রী সুনেধা - প্রকল্পটি টানমনর্াল সংস্কার কমরমে, এর মমধয রমেমে িারটি 
িলমার্ নসাঁনড়, নেশ্রামাগার, ওমেটিং রুম এেং খাোর শদাকার্। উন্নেমর্র মমধয রমেমে শটরামজা 
শমমে, টাইল শমমে, র্েুর্ কামপনট এেং শদোল নেনর্ে, েনক্ত-সাশ্রেী আমলাকসজ্জা, আপমডট 
নসগমর্জ, উন্নে ইিারমর্ট সংমযাগ, সেনত্র শমাোইল নডভাইস িানজন ং শেের্, একটি ত্রাে এলাকা এেং 
শসৌর োদ পযামর্ল প্রনে র্ণ্টাে 30 নকমলাওোট নপক সরেরাহ করমে সিম।  
  
র্েুর্ পানকন ং গযামরজ - প্রকল্পটির মাধযমম একানধক েলা নেনেষ্ট 1,000-ইউনর্ট পানকন ং গযামরজ 
নর্মনাে করা হে, যা নেমার্েন্দর পানকন ং িমো 20 েোংে সম্প্রসানরে কমর। এই নপ্র-কাে 
কংনিট গযামরমজ পদযাত্রীমদর জর্য এোরমপাটন  টানমনর্ামল যাওোর জর্য একটি উষ্ণ ওোকওমে 



 

 

রমেমে। েনক্ত-সাশ্রেী LED োনেগুনল শসই শসেুমক আমলানকে কমর, দেৃযমার্ো েৃনি কমর এেং শসই 
সামথ যার্োহর্ এেং পথিারীমদর নর্রাপত্তা েৃনি কমর।  
  
পানকন ং-এ প্রমেে সুনেধা উন্নের্ - প্রকমল্পর আওোে র্েুর্ LED ইমলকট্রনর্ক সাইমর্জ, গানড় 
গের্াকারী যন্ত্র এেং নেদযমার্ পানকন ং শেস ের্াক্ত করমে এেং গানড় িালকমদর কামে পথ নর্মদনেক 
োেন া শপ্ররেকারী আধুনর্ক GPS প্রযুনক্ত সমৃি ইিারঅ্যানক্টভ অ্যামিস কমরাল নডভাইস স্থাপর্ করা 
হমে। র্েুর্ েযেস্থাে ভ্রমেকারীমদর নেনভন্ন ধরমর্র পানকন ং এেং শপমমি অ্পের্ প্রদার্ করা হে, 
যার মমধয রমেমে টিমকটনেহীর্ এনর এেং পানকন ং, ইর্-টানমনর্াল পানকন ং শপ শেের্ যা পানকন ং 
োেমদর সামথ ইিারমেস কমর, এেং পযনটকমদর জর্য নকেস্ক, স্মাটন মোর্ ো পানকন ং টিমকমটর 
মাধযমম োমদর যার্োহর্ খুাঁমজ শের করার েযেস্থা।  
  
অব বরক্ত িযনর্  
  
উলে শরাড এেং নমটিং হাউজ শরামডর মমধযকার অ্ংে টানর্নং শলর্ ইন্সটল করার মাধযমম 
অ্যালমেনর্ শসকার শরাড প্রেস্ত করা হমেমে এেং র্েুর্ শড্রমর্জ এেং কানেনং ইর্েল করা হমেমে।  
  
এনিট 5 – এ রুট 155 (ওোটারনভমলট-শসকার শরাড) শথমক দনিেগামী র্থনওমেমে একটি র্েুর্, 
সরাসনর অ্র্-ে্যাম্প শযাগ করা হে, যা হাইওমের দনিেমুখী নদমকর আমগর নেদযমার্ ে্যামম্পর 
প্রমোজর্ীেো দরূ কমর।  
  
উত্তরগামী নদমক টাইমস ইউনর্ের্ নেনডং সংলগ্ন অ্র্-ে্যাম্পটি রুট 155 এর জর্য এনিট 5 অ্েনধ 
পুমরাপুনর সম্প্রসানরে করা হে, যা গানড় িালকমদর জর্য উত্তরমখুী র্থনওমেমে যাওোর জর্য একটি 
দীর্নের সহােক শলর্ তেনর কমর এেং এনিট 5 নদমে হাইওমে েযাগ করা অ্নধকের সহজ কমর 
স্থার্ীে যার্োহর্গুমলার সুনেধা কমর শদমে। এনিট 4 এেং 5 – এর মমধয একটি েব্দমরাধী শদওোল 
(noise wall) তেনর করা হে।  
  
শযসে যাত্রী উত্তরমখুী র্থনওমে শথমক নেমার্েন্দমরর উমেমেয যামের্, প্রকল্পটি োাঁমদর অ্নেনরক্ত দটুি 
ট্রানেক লাইমটর মধয নদমে যাওোর আেেযকোমক দরূ কমর। এই প্রকল্প দনিেগামী র্থনওমে 
ভ্রমেকারীমদর জর্য একটি অ্নেনরক্ত ট্রযানেক লাইমটর মমধয নদমে যাত্রা করার প্রমোজর্ীেো দরূ 
কমর। এর েমল দরু্নটর্ার হার এেং ভ্রমমের সমে হ্রাস পামে েমল আো করা হে।  
  
প্রকল্পটি কামর্ক্টর শরাড (connector road) এেং ওল্ফ শরাড (Wolf Road) এর মােখামর্ 
অ্যালমেনর্ শেকার শরামডর (Albany Shaker Road) দনিে পামে েুটপাে এেং শসইসামথ 
অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর ও সংমযাগকারী সড়মকর মধযেেী অ্ংমের েযেহামরর পথ নদমে 
পথিারী এেং সাইমকল িালকমদর জর্য সংমযাগ োনড়মেমে।  
  
নেমার্েন্দর সংমযাগকারী সড়ক পথটির নর্মনামের েমল োনেনজযকভামে শজার্কৃে পামসনলগুনলর েৃহৎ 
অ্ংেগুনল োনেনজযক পরু্গনঠর্ এেং শেসরকানর খামের উন্ননের জর্য মকু্ত করা হমেনেল।  



 

 

  
প্রনেনদর্ আর্মুানর্ক 40,000-টি শমাটর-িানলে যার্ র্থনওমেমে েনহগনমর্ 4 েযেহার কমর এেং 
তদনর্ক আর্ুমানর্ক 102,000 -টি শমাটর-িানলে যার্ শসই স্থার্টিমে অ্যালমেনর্-শেকার শরামডর 
উপর নদমে যাওো-আসা কমর।  
  
আলমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর পনরেহর্ কনরমডার প্রকল্পটি নেমার্েন্দমরর কাোকানে ভ্রমে সহজ 
করার জর্য একটি পূেনেেী পনরেহর্ নেভামগর সােমলযর উপর নভনত্ত কমর নর্নমনে। 2015 সামলর 
অ্মক্টাের মামস অ্যালমেনর্-শেকার শরামডর উপর নদমে উত্তরপমথর শসেুগুনল প্রনেস্থাপমর্র জর্য DOT 
একটি 22.3 নমনলের্ মানকন র্ ডলামরর প্রকল্প শেষ কমরমে। শসেুগুনল 1959 সামল মূল র্থনওমে 
নর্মনামের অ্ংে নহমসমে নর্নমনে হমেনেল।  
  
বর্উ ইয়কন  গের্ বড ার্ন ম্বমন্ট অি ট্র্ান্সম্ব াম্বর্ন ের্-এর কবমের্ার মোবর গর্ম্বরস গডাবমংম্বয়ে িম্বলর্, 
"গভর্নর কুওমমা নর্উ ইেকন  শেট জমুড় পনরেহর্ অ্েকাঠামমার সে ধরমর্র অ্ভূেপূেন নেনর্মোগ 
করমের্। আজমকর শর্াষোটি অ্যালমেনর্ নেমার্েন্দর পনরেহর্ কনরমডার প্রকমল্প আমরা শয রূপান্তনরে 
নেনর্মোগ করনে োর উপর গমড় উমঠমে র্েুর্ সড়ক, প্রস্থার্ পথ, শরম্পসমূহ এেং নসগমর্মজর 
মাধযমম নেমার্েন্দমর প্রমেোনধকার সংস্কার ও আধুনর্কীকরমের মাধযমম, আধুনর্ক সুনেধা শযাগ কমর 
এেং অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দমর পানকন ং োড়ামর্া, যা রাজধার্ী অ্ঞ্চমল ভ্রমমের শিমে এটিমক 
অ্মর্ক শেনে সুনেধাজর্ক কমর শোমল।"  
  
এম্পায়ার গের্ গডম্বভল ম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাি কবমের্ার এিং 
গপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ী  প্রযার্ বর্িনাহী কমনক ন া এবরক গার্ন লার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার শর্েৃমত্ব 
নর্উ ইেকন  শেমটর নেমার্েন্দরগুমলা একনেংে েোব্দীর পনরেহর্ শকমন্দ্র রূপান্তনরে হমে যা 
েযেসানেক উন্নেে শক উৎসানহে করমে এেং আমামদর নেনভন্ন অ্ঞ্চমল পযনটকমদর স্বাগে জার্াে। 
র্েুর্ আধুনর্ক করা অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর- উন্নে ট্রানেক প্রমেোনধকার এেং একটি 
উন্নে যাত্রী অ্নভজ্ঞো- শটকসই অ্থননর্নেক উন্ননে শক অ্র্ুর্টক করার জর্য নডজাইর্ করা 
আঞ্চনলক অ্েকাঠামমামে প্রোসমর্র স্মাটন  নেনর্মোমগর প্রনেনর্নধত্ব কমর।"  
  
ের্প্রব বর্বয  ল র্ংম্বকা িম্বলর্, "শযমহেু আমরা িলমার্ COVID-19 মহামানরর মধয নদমে আমামদর 
অ্থননর্নেক পদমিপ েজাে রাখার জর্য কাজ করনে, েখর্ আমামদর লিযযকু্ত গুরুত্বপুেন 
অ্েকাঠামমামে নেনর্মোগ আমরা জরুনর এেং গুরুত্বপূেন হমে উমঠমে। অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক 
নেমার্েন্দর দীর্ননদর্ ধমর আমামদর অ্ঞ্চল এেং প্রকৃেপমি সমগ্র শেমটর জর্য অ্থননর্নেক কমনকামের 
একটি শকন্দ্র নহমসমে কাজ কমর আসমে, যার মামর্ হমে আমরা শসখামর্ শয নেনর্মোগ কনর ো 
এমর্ এক সমমে সুমযামগর গুরুত্বপূেন বার উেুক্ত করার প্রনেশ্রুনে প্রদার্ কমর, যখর্ আমামদর 
নর্রাপদ, যথাযথ অ্থননর্নেক কমনকাে, নেনর্মোগ এেং উন্নেমর্র প্রমোজর্ রমেমে। নর্উ ইেমকন র 
পনরেহর্ অ্েকাঠামমার একটি গুরুত্বপূেন অ্ংে েনক্তোলী করার জর্য আনম এই পদমিপটির প্রেংসা 
কনর এেং আনম নর্নিে শয এই নর্ভন রমযাগয নেনর্মোগ আগামী অ্মর্ক েেমরর জর্য অ্থননর্নেক 
পুরস্কার লাভ করমে।"  
  



 

 

বসম্বর্র্র বর্ল গেেবলর্ িম্বলর্, "আনম আর্নন্দে শয রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর এই রূপান্তরমূলক প্রকল্প 
সম্পন্ন হমে যামে। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র কমলানর্র ঐ অ্ঞ্চমল ট্রযানেক সমসযাগুনলমকই সমাধার্ 
কমরনর্, পাোপানে অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দরমক একটি আধুনর্ক রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর সুমযাগ-
সুনেধা নহমসমে উন্নীে কমরমে।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ বিল গেক িম্বলম্বছর্, "সমগ্র রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর পি শথমক, আনম আমামদর 
নেমার্েন্দর উন্নেমর্ গভর্নমরর োর অ্ঙ্গীকামরর জর্য োর প্রেংসা করনে। অ্মর্ক এলাকার মে, 
আমরা শসৌভাগযোর্ শয আমামদর নেমার্েন্দর রাজধার্ী অ্ঞ্চল শথমক পযনটকমদর জর্য এে 
সুনেধাজর্কভামে অ্েনস্থে। এই আপমগ্রডগুনল নর্নিে কমর শয আমরা শসই সুনেধাজর্ক অ্েস্থার্ 
অ্িুণ্ণ রানখ। এেং আনম ইমোমমধয েযনক্তগেভামে আমার েহর, কমলানর্মে ট্রানেক প্রোমহর উন্ননে 
শদমখনে, যা র্েুর্ এনিট 3 এর েমল হমেমে।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল ব . মোকয় িম্বলম্বছর্। "নর্উ ইেমকন  মহামারী আর্াে 
হার্ার আমগ, অ্যালমেনর্ ইিারর্যাের্াল 2019 সামল রাজধার্ী অ্ঞ্চল এেং এর োইমর শথমক 1.5 
নমনলের্ এর শেনে শলামকর নেমামর্ আমরাহমের স্থার্ নেল। যখর্ আমরা এই ভাইরামসর সামথ লড়াই 
কমরনেলাম, নেমার্েন্দরটি প্রমোজর্ীে েযনক্তগে প্রনেরিামূলক সরঞ্জাম আর্ার জর্য একটি অ্পনরহাযন 
সম্পদ হমে ওমঠ যা শেষ পযনন্ত অ্গনেে জীের্ োাঁনিমে নেল। আমামদর প্রধার্ অ্েকাঠামমামে 
নেনর্মোগ করা কেটা গুরুত্বপূেন এই ধরমর্র সমে আমামদর ো স্মরে কনরমে শদে। এই অ্সাধারে 
প্রকল্পটি শদখার জর্য আনম গভর্নর কুওমমা এেং প্রধার্ নর্েনাহী নেল কযালমডরমর্র দনৃষ্টভনঙ্গ ও শর্েৃত্ব 
উভমের প্রেংসা করনে যা েীঘ্রই নেমার্েন্দরমক োমদর টানমনর্ামলর মাধযমম উচ্চ ট্রানেক শরকডন  
করমে সাহাযয করমে যা এক দেমকরও শেনে সমে ধমর শদখা যােনর্।"  
  
অোলিোবর্ গময়র কোবর্ বেহার্ িম্বলর্, "আলমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দমরর আধুনর্কীকরমের 
সমানি উদযাপমর্ গভর্নর কুওমমার সামথ শযাগ নদমে শপমর আনম গনেনে। এই গুরুত্বপূেন নেনর্মোগটি 
রাজধার্ী আঞ্চমল নেনর্মোগ আকৃষ্ট করমে এেং কমনসংস্থার্ সনৃষ্টর জর্য প্রমোজর্ীে অ্েকাঠামমা ও 
সুমযাগ-সনুেধা রমেমে ো নর্নিে করার জর্য গভর্নমরর িলমার্ প্রনেশ্রুনে েুমল ধমর।"  
  
কম্বলাবর্ র্াউর্ সু ারভাইোর  লা মাহার্ িম্বলর্, "আলমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দরমক 
আধুনর্কীকরেমক োস্তমে পনরেে করার শিমত্র গভর্নর কুওমমার আন্তনরকো জর্য আমরা োর কামে 
কৃেজ্ঞ। এর মাধযমম আমামদর অ্ঞ্চল এেং ভ্রমেকারীরা েযাপকভামে উপকৃে হমে এেং এই ধরমর্র 
উন্ননেগুনল আমামদর অ্থনর্ীনেমক উন্ননেসাধর্ করমে থাকমে।"  
  
কোব র্াল বরবেয়র্ গিোর গপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িনাহী মাকন  ইগর্ িম্বলর্, "আধুনর্কানেে 
অ্যালমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দমর টানমনর্ালটি সংস্কার করা, র্থনওমে শথমক র্েুর্ এনিট 3 নর্মনাে 
করা শথমক শুরু কমর অ্নে প্রমোজর্ীে র্েুর্ পানকন ং গযামরজ এেং এখর্ সঠিক শগটওমে নসগমর্মজর 
জর্য উমেখমযাগয নেনর্মোমগর জর্য এক েের সমেকাল। গভর্নর কুওমমামক োর িযানম্পের্ 
নেনর্মোমগর জর্য ধর্যোদ যা আলমেনর্ ইিারর্যাের্ালমক আগামী কমেক েের ধমর অ্থননর্নেক 
প্রেৃনির পনরিালমকর অ্েস্থামর্ নর্মে যাে।"  



 

 

  
আবলিাবর্ কাউবন্ট বিমার্িন্দর ক তন  ম্বের প্রযার্ বর্িনাহী কমনক ন া বিবল  কোম্বেরর্ 
িম্বলর্, "আমামদর টানমনর্ামলর প্রধার্ সংস্কার এেং যাত্রী উন্নেমর্র পাোপানে আমামদর র্েুর্ 1,000 
গানড় পানকন ং গযামরজ নর্মনামে গভর্নর কুওমমার 63 নমনলের্ মানকন র্ ডলার নেনর্মোমগ নর্উ ইেকন  
শেমটর প্রনেশ্রুনে সেমিমে েষ্ট। আজমকর এোরমপাটন  শগটওমে আমকন র সমানি করা একটি স্থােী ও 
আইকনর্ক প্রেীক নহমসমে কাজ করমে যা আমামদর নেমার্েন্দর এেং আমামদর সমগ্র রাজধার্ী 
অ্ঞ্চল শক স্বাগে জার্ামে।"  
  
আ ম্বের্ বিমার্িন্দম্বরর অর্ননর্ব ক উন্নয়র্ ও  রু্রুজ্জীবি করে সম্পন্ন করা সম্পম্বকন   
  
200 নমনলের্ মানকন র্ ডলামর আপমেট নেমার্েন্দরসমূমহর অ্থননর্নেক উন্নের্ ও পুর্রুজ্জীনেেকরে 
সম্পন্ন করার শিমত্র আপমেট নেমার্েন্দরসমূমহর কেৃন পিমক এ অ্ঞ্চমলর র্েুর্ শগটওমে নহসামে 
আগামীনদমর্র নেমার্েন্দমরর নেষেটি মাথাে রাখমে হমে। লাগানডন ো এেং জর্ এে. শকমর্নড 
নেমার্েন্দমরর জর্য গভর্নর কুওমমা'র মাোর প্ল্যার্ নডজাইর্ প্রনেমযানগোর (Master Plan Design 
Competition) সােমলযর উপর নভনত্ত কমর প্রনেমযানগো এেং শসই সামথ েদমল শদওোর প্রমিষ্টা 
ইমোমমধয শেে কমেকটি ডাউর্মেট আঞ্চনলক নেমার্েন্দমর িলমার্ রমেমে।  
  
এই প্রনেমযানগোটি নর্উ ইেকন  শেট পনরেহর্ নেভাগ (New York State Department of 
Transportation) বারা পনরিানলে হমেনেল। এটি আপমেমটর পােনলমকর জর্য েযেহামরর 
নেমার্েন্দরগুনলর মানলকমদর জর্য উেকু্ত নেল যা নর্ধনানরে োনেনজযক যাত্রী নেমার্ অ্থো কামগনা 
পনরমষো সরেরাহ করমে অ্ঙ্গীকার ো প্রস্তাে কমর। এই প্রনেমযানগোর জর্য অ্থনাের্ পনরেহর্ 
মূলধর্ পনরকল্পর্া নেভামগ (Department of Transportation Capital Plan) পাাঁি েেমরর জর্য 
অ্ন্তভুন ক্ত নেল।  
  
গভর্নর কুওমমার আপমেট নেমার্েন্দরসমূমহর অ্থননর্নেক উন্নের্ ও পরু্রুজ্জীের্ প্রনেমযানগোে 
এনলনমরা কনর্নং আঞ্চনলক নেমার্েন্দর (Elmira Corning Regional Airport), শগ্রটার রমিোর 
আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর (Greater Rochester International Airport), প্ল্যাটসোগন আন্তজন ানেক 
নেমার্েন্দর (Plattsburgh International Airport), সাইরানকউজ হযার্কক আন্তজন ানেক নেমার্েন্দর 
(Syracuse Hancock International Airport) এেং ইথাকা টম্পনকন্স আঞ্চনলক নেমার্েন্দরমক 
(Ithaca Tompkins Regional Airport) ও আলমেনর্ আন্তজন ানেক নেমার্েন্দরসমূহ (Albany 
International Airport) এই পুরস্কামরর জর্য অ্ন্তভুন ক্ত নেল।। এই নেমার্েন্দরগুনলর নেকনেে 
শজারামলা পনরকল্পর্া এেং নডজাইর্গুনল উন্নে সুরিা, উন্নে নিোকলাপ এেং অ্যামিস, পনরমেেগে 
প্রভােমক হ্রাস কমরমে এেং একটি উন্নে যাত্রীর অ্নভজ্ঞো তেনর কমরমে।  
  
2021 সামলর শেট োমজমট গভর্নর কুওমমা আপমেট নেমার্েন্দমরর অ্থননর্নেক উন্নের্ ও 
পুর্রুজ্জীের্ প্রনেমযানগোর নবেীে রাউন্ড শর্াষো কমরমের্ যা আপমেট নেমার্েন্দরগুনলর রূপান্তর 
অ্েযাহে রাখমে 100 নমনলের্ মানকন র্ ডলার নেনর্মোগ করমে। প্রনেমযানগোর নেস্তানরে েীঘ্রই 
শর্াষো করা হমে।  
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