
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ র্াম্বম ইথাকা টমবকন্স আন্তর্ন াবতক বিমার্িন্দম্বরর (ITHACA TOMPKINS 
INTERNATIONAL AIRPORT, ITIA) 34.8 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর আধুবর্কীকরণ ও 

সম্প্রসারম্বণর কার্ শেষ করার শ াষণা কম্বরম্বের্  
  

যাত্রী সুম্বযাগ সুবিধা এিং িবধনত বর্রাপত্তা সুবিধা িৃবি কম্বর এিং আঞ্চবলক িেিসাম্বক সহায়তা 
কম্বর  

  
এসি বিবর্ম্বয়াগ "সাউদার্ন টিয়ার উন্নয়র্" (Southern Tier Soaring) এর সম্পরূক - যা 

কবমউবর্টিম্বক পরু্রুজ্জীবিত এিং অথনর্ীবতম্বক েবিোলী করার লম্বযে এ অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত শকৌেল  
  

র্তুর্ বিমার্িন্দম্বরর েবি শদখুর্ এখাম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক কিমার্িন্দমরর 34.8 কমকিয়র্ মাককন র্ 
ডিামরর আধুকর্কীকরণ ও সম্প্রসারমণর কাজ শেষ করার শ াষণা শের্। র্িুর্, পুর্রুজ্জীকিি সকুিধা 
যাত্রীমের সমসামকয়ক সুমযাগ-সুকিধা প্রোর্ কমর, যার মমধয র্িুর্ যাত্রী টাকমনর্াি শগট এিং শিাকডন ং 
কিজ সহ একটি িৃহত্তর টাকমনর্াি, এিং িকধনি কর্রাপত্তা িযিস্থা অ্ন্তভুন ক্ত, সিককছু ভ্রমণ সহজ এিং 
সাউোর্ন টিয়ামরর জর্য অ্থননর্কিক প্রিৃকি উন্নীি করার জর্য পকরককিি।  
  
"কিমার্িন্দর হমে শেমটর কিকভন্ন অ্ঞ্চমির র্িুর্ সের েরজা এিং িারা একটি গুরুত্বপূণন ভুকমকা 
পাির্ করমছ, যামি আমামের স্থার্ীয় অ্থনর্ীকি একুে েিমক এিং িার িাইমর প্রকিমযাকগিামিূক 
হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই কিমার্িন্দরমক একটি অ্িযাধুকর্ক আন্তজন াকিক ট্রার্কজট হাি 
কমর িুমি, আমরা আমরা শিকে পযনটর্ ও িযিসা কিকামের কভি স্থাপর্ করকছ এিং কময়ক েেক 
ধমর সাউোর্ন টিয়ার উন্নকি কমর যামি িা কর্কিি করমি সাহাযয করকছ।"  
  
এয়ারমপাটন  করমডমভিপমমন্ট প্রমজক্ট যাত্রী টাকমনর্ামির আয়ির্ প্রায় কিগুণ কমরমছ এিং র্িুর্ শগট ও 
পযামসঞ্জার শিাকডন ং কিজ যকু্ত কমরমছ। এয়ারমপামটন  থাকমছ উন্নি কর্রাপত্তা িযিস্থা এিং আধুকর্ক যাত্রী 
সুকিধা, যার মমধয আমছ চাকজন ং শেের্, অ্কিকরক্ত আসর্কির্যাস, আমরা েক্ষ যাত্রী শচক ইর্ এিং 
িযামগজ হযান্ডকিং, কর্রাপত্তা-পরিিী খােয ও পার্ীয় অ্পের্, অ্কিকরক্ত খুচরা সুমযাগ এিং একটি 
ইর্মডার কেশুমের শখিার এিাকা সহ কিোি অ্মপক্ষার এিাকা। টাকমনর্ামির সামমর্র প্রমিেিার ও 
ওয়াকওময়মি একটি র্িুর্ আোের্ প্রকিকূি আিহাওয়া শথমক ভ্রমণকারীমের রক্ষা কমর।  

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


  
কিমার্িন্দর প্রকিটিমি আপমেট কিমার্িন্দর অ্থননর্কিক উন্নয়র্ ও পুর্রুজ্জীকিিকরণ প্রকিমযাকগিার 
অ্ংে কহমসমি শেমটর অ্থনায়মর্ 14.2 কমকিয়র্ মাককন র্ ডিার সহায়িা করা হয়। িাকক 10 কমকিয়র্ 
মাককন র্ ডিার সহায়িা করা হয় শেডামরি োকন্ডং এ এিং 10.6 কমকিয়র্ মাককন র্ ডিার টমককন্স 
কাউকন্ট শথমক।  
  
এই সংস্কার কিমার্িন্দমরর েী নমময়ােী অ্থননর্কিক সম্ভািযিা উন্নি কমর এিং যাত্রী অ্কভজ্ঞিা 
িাডায়, কর্রাপত্তা িৃকি কমর এিং আন্তজন াকিক ভ্রমণকারীমের উন্নিির শসিা শেয়। কিমার্িন্দর 
কির্টি প্রধার্ কিমার্ সংস্থা - ইউর্াইমটড এয়ারিাইন্স (United Airlines), আমমকরকার্ এয়ারিাইন্স 
(American Airlines) এিং শডল্টা এয়ারিাইন্স (Delta Airlines) - 650 টির শিকে বিকিক 
সংমযাগ কর্ময় কাজ কমর। উপরন্তু, ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক কিমার্িন্দর গি 12 মামস 10 
েিাংে ক্রমিধনমার্ যাত্রী সংখযা সহ উমেখমযাগয িৃকির সম্মুখীর্ হমে - একটি প্রিণিা যা 
কিমার্িন্দমরর আধুকর্কীকরণ এিং সম্প্রসারণ সহ চিমি িমি প্রিযাো করা হমে।  
  
কিমার্িন্দমরর আধুকর্কীকরণ এই এিাকার কিিিযাপী শিমড ওঠার ক্ষমিামক সমথনর্ করমি এিং 
আমরা ভামিা কমর আজমকর ভ্রমণাথীমের শসিা শেমি।  
  
সুকিধা আপমেমড অ্ন্তভুন ক্ত:  
  

• যাত্রীধারী এিাকার একটি 8,500-িগনেুমটর সম্প্রসারণ, যাত্রী কর্রাপত্তা কাযনক্রম পকরচাির্া 
করমি এিং েক্ষিা উন্নি করমি সাহাযয কমর। কসককউকরটি শচকআমপর পুর্কিনর্যাস করা 
হময়মছ এিং পকরিহণ কর্রাপত্তা প্রোসর্ েেির পুর্ঃস্থাপর্ করা হয়। িযামগজ কিকর্ং 
হাির্াগাে করা হময়মছ যামি 9/11-পরিিী কর্রাপত্তার প্রময়াজর্ীয়িা পূরণ কমর। আর 
একটি পযামসঞ্জার কসককউকরটি কিকর্ং শির্ শযাগ করা হময়মছ অ্মপক্ষার সময় হ্রাস করার 
জর্য। োে ও কিকর্ং অ্পামরেমর্র জর্য আিাো TSA রুমও যুক্ত করা হময়মছ।  

• টাকমনর্াি-এর পিূন কেমক আমছ 6,000-িগনেুট সংমযাজমর্র অ্ংে কহমসমি পুর্কিনর্যাস করা 
কিমার্ অ্কেমসর স্থার্ এিং সম্প্রসাকরি িযামগজ কিকর্ং এর স্থার্।  

• ছয়টি র্িুর্ যাত্রী টাকমনর্াি শগট, যার মমধয চারটি শিাকডন ং শেমর্র জর্য কিজ এিং েটুি 
োউন্ড শিাকডন ং অ্যাকমসস সহ। এর আমগ কিমার্িন্দরটিমি একটি শিাকডন ং কিজ ও োউন্ড 
শিাকডন ং যুক্ত পাাঁচটি শগট কছি।  

• শজট কিমার্ ও অ্কিকরক্ত পকরমষিা কমটমাট করমি কির্টি র্িুর্ পযামসঞ্জার শিাকডন ং কিজ 
আমছ, যা কিমার্িন্দমর শমাট পযামসঞ্জার কিমজর সংখযা চামর এমর্মছ।  

• প্রধার্ প্রমিেিামরর অ্কিকরক্ত 1,700-িগনেুট জায়গা এিং যাত্রী সঞ্চাির্ উন্নি করার জর্য 
সম্প্রসাকরি টিমকট কাউন্টার এিং টিমকমটর জর্য িাইর্ ধরার জর্য আমরা জায়গা প্রোর্ 
কমর।  

• একটি 5,000 িগন েুমটর শেডামরি কােমস সকুিধা।  



• প্রযুকক্ত আপমেড, উচ্চ গকির ওয়াইোই, ব্লুটুথ কামর্কক্টকভটি এিং র্িুর্, চাকজন ং শপাটন  এিং 
আউটমিট কিকেষ্ট আধুকর্ক আসর্ সহ।  

• খােয পকরমষিা িকধনিকরণ, একটি সম্প্রসাকরি প্রাক কর্রাপত্তা কযামে এিং অ্কিকরক্ত 4,000 
িগন েুট স্থার্-কর্রাপত্তা খােয ছামডর জর্য জায়গা সহ।  

• একটি ইর্মডার শে এিাকা একটি এয়ারমপাটন  কমরাি টাওয়ামরর প্রকিরূপ সমকিি, আমরাহণ 
এিং শটমর্ শর্য়ার জর্য ভারী কামজর োকেক টিউি, িড আকামরর টিক শটক শটা, শগম 
এিং কেক্ষামূিক কাযনক্রম এিং শের্ার শমমে পৃষ্ঠিমির জর্য একটি ইন্টামরকক্টভ টাচকির্ 
ককয়স্ক।  

• সের প্রমিেিার িরাির এিং টাকমনর্াি শথমক ওয়াকওময় কেময় একটি র্িুর্, ট্রান্সিুমসন্ট, 
িাাঁকা-েীমষনর আোের্ গঠর্ শসইসামথ িাস, টযাকি এিং োটমির জর্য অ্মপক্ষমার্ যাত্রীমের 
জর্য একটি আিহাওয়া প্রকিমরাধী শ র।  

• টাকমনর্াি পাককন ং িমটর জর্য একটি শসৌর আোের্ ঢাকা পাককন ং কসমেম।  
• র্িুর্ োকবং, HVAC, অ্কি সুরক্ষা, শমকাকর্কযাি ও ইমিককট্রকযাি কসমেম।  
• টাকমনর্াি এিং কােমস সুকিধার জর্য প্রাকৃকিক গযামসর িযিহার কমামি র্িুর্ কজওথামনাি 

ওয়াটার-শসাসন িাপ পাম্প কসমেম।  
  
কিমার্িন্দমরর পুর্ঃকিকামের অ্ংে কহমসমি, টমককন্স কাউকন্ট কিমার্িন্দমরর সম্পকত্তমি 53 একমরর 
িকজকেক পাকন  গমড িুিমছ। পাকন টিমি আমছ শেমটর পকরিহর্ কিভামগর একটি রক্ষণামিক্ষণ সুকিধা, 
টমককন্স এককত্রি এিাকার ট্রার্কজট অ্কেস এিং অ্র্যার্য ভকিষযি ভাডামটমের জর্য স্থার্।  
  
কর্উ ইয়কন  শেট পকরিহর্ কিভাগ (New York State Department of Transportation, 
NYSDOT) ইথাকার শকয়গুা শিমকর খাাঁকড শথমক কিমার্িন্দর পযনন্ত একটি রক্ষণামিক্ষণ সুকিধা 
পুর্ঃস্থাপর্ করমি যা উন্নয়মর্র জর্য 7.6 একর ওয়াটারফ্রন্ট সম্পকত্ত মকু্ত করমি। 19.5 কমকিয়র্ 
মাককন র্ ডিামরর এই সুকিধা আগামী িছর শেষ করার জর্য কর্ধনারণ করা হয়। শকয়ুগা শিক পামসনি 
মুক্ত করা ইথাকামি র্িুর্ শিসরকাকর কিকর্ময়াগমক উৎসাকহি করমি, িযিসা ও পযনটমর্র সুমযাগ-
সুকিধা সৃকষ্ট করমি।  
  
কিমার্িন্দমরর কেমক অ্েসর হওয়া NYSDOT অ্পামরের্ উন্নি করমি এিং ইথাকা েহমরর 7.6 
একমরর প্রাইম ওয়াটারফ্রন্ট সম্পকত্ত উন্নয়মর্র জর্য উপিব্ধ করমি। শকয়ুগা ওয়াটারফ্রন্ট গকিপমথর 
চারকেমক এিং শকয়ুগা শিক এিং জর্কপ্রয় ইথাকা োমনাসন মামকন মটর ঠিক েকক্ষমণ অ্িকস্থি এই পামসনি 
আগামী িছমরর শেষ কেমক কর্িামম উঠমি।  
  
1956 সামি কর্কমনি কিেযমার্ পকরিহর্ রক্ষণামিক্ষণ সুকিধার পুরমর্া হমে এিং আধুকর্ক অ্পামরেমর্র 
জর্য অ্পযনাপ্ত। 2020-21 িুষার ও িরমের মওসুমমর জর্য র্িুর্, 15-একমরর কিমার্িন্দমরর 
শিামকের্ চািু হওয়ার কথা। শেট, শেডামরি অ্যাকভময়ের্ অ্যাডকমকর্মেের্, টমককন্স কাউকন্ট এিং 
িযাকন্সং েহমরর শযৌথ সহমযাকগিার েি এই প্রকি।  
  



বর্উইয়কন  শেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর শথম্বরস শডাবমম্বের্ িম্বলর্, "কর্উ ইয়কন  
শেমটর কিকভন্ন কিমার্িন্দমর গভর্নর কুওমমার অ্ভূিপূিন কিকর্ময়াগ কিমার্ ভ্রমণ আমরা সুকিধাজর্ক 
কমর িুিমছ, িাকণমজয প্রিকৃি িুমি ধরমছ এিং আমামের ককমউকর্টি ও িযিসাপ্রকিষ্ঠার্গুমিা যামি 
ভকিষযমির জর্য প্রস্তুি থামক িা কর্কিি করমছ। আধুকর্কীকৃি ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক 
কিমার্িন্দর একটি কর্রাপে, আমরা উপমভাগয ভ্রমণ অ্কভজ্ঞিা প্রোমর্র পাোপাকে সমে অ্ঞ্চমির 
কিিিযাপী শপৌাঁছামর্ার সুমযাগমক প্রসাকরি করমি।"  
  
বসম্বর্টর টম ও’মারা িম্বলর্, "সম্প্রসাকরি এিং আধুকর্কীকৃি ইথাকা টমককন্স কিমার্িন্দর এিাকার 
ভ্রমণকপপাসুমের িাভিার্ করমি এিং আঞ্চকিক অ্থনর্ীকির কভি মজিুি করমি। সাউোর্ন টিয়ামরর 
সাকিনক পকরকাঠামমার সমে এটা েী ন কেমর্র অ্মপক্ষমার্ এিং স্বাগি সংমযাজর্।"  
  
শসম্বর্টর শর্মস এল. শসওয়াডন  িম্বলর্, "ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক কিমার্িন্দর আমামের স্থার্ীয় 
অ্থনর্ীকির একটি গুরুত্বপূণন অ্ংে এিং এই আপমেড এই সুকিধার আঞ্চকিক মার্ আমরা উমচ্চ িুিমি। 
কিিমামর্র কমিজ, পযনটক আকষনণ, এিং িযিসা সি কিমার্িন্দমরর ছায়ার মমধয থাকায়, এটা 
অ্িযািেযক শয আমরা এই অ্িযািেযক অ্িকাঠামমা উপাোমর্ কিকর্ময়াগ ককর। যখর্ ভ্রমণকপপাসুরা 
ITIA-শি আমসর্ িখর্ িামের জার্া উকচি িারা গুরুত্বপূণন শকাথাও এমসমছ। এই পকরিিন র্েীি 
প্রকিটি শসই ছাপ শপৌাঁমছ কেমি সাহাযয করমি।"  
  
বসম্বর্টর পাম শহলবমং িম্বলম্বের্, "ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক কিমার্িন্দমরর সম্প্রসারণ ও 
আধুকর্কীকরমণর কাজ আমামের এিাকার অ্থনর্ীকিমি এক গুরুত্বপূণন ইকিিাচক প্রভাি শেিমি। 
শেমটর এই কিকর্ময়ামগর মাধযমম িযাকন্সং েহর এিং িৃহত্তর ইথাকা ককমউকর্টিমক িযিসার সুমযাগ 
িৃকি করমি এিং এই কিমার্িন্দর িযিহার কমর এমর্ অ্মর্ক ভ্রমণাথীমের প্রথম শেণীর শসিা প্রোর্ 
করমি পারমি। কিমার্িন্দমরর আপমেমডেমর্র মাধযমম শকয়ুগা শিমকর জর্য অ্কধকির পকরমিেগি 
সুরক্ষা প্রোর্ কমর এমর্ পকরিিন র্ আমর্। কিমার্িন্দমরর পকরচািক, টমককন্স কাউকন্ট আইর্ প্রমণিা 
মাইক হি এিং িযাকন্সং টাউর্ সুপারভাইজার এড শিকভর্ মাইক হি-শক অ্কভর্ন্দর্।"  
  
বসম্বর্ট পবরিহণ কবমটির (Senate Transportation Committee) সভাপবত টিম শকম্বর্বড িম্বলর্, 
"আকম গভর্নর কুওমমার প্রকি আপমেট কিমার্িন্দরগুমিামক আধুকর্ক ও পুর্রুজ্জীকিি করায় িার 
অ্িযাহি সহায়িার জর্য সাধুিাে জার্াকে। র্িুর্ কিিমামর্র ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক 
কিমার্িন্দর সাউোর্ন টিয়ামর ভ্রমমণর উন্নকির কেমক অ্মর্ক একগময় যামি এিং একই সামথ 
স্থার্ীয়ভামি এিং শেটিযাপী অ্থননর্কিক গুরুত্বামরাপ করমি।"  
  
অোম্বসেবল সদসে িারিারা বলফটর্ িম্বলর্, "আমামের কিমার্িন্দরমক আধকুর্ক করা একটি িযাপক 
কাজ হময়মছ, এিং আকম খুি শরামাকঞ্চি শয প্রকিটি এখর্ সমূ্পণন। এটি ইথাকা, সাউোর্ন টিয়ার 
এিং কর্উইয়কন  শেমটর জর্য োরুণ খির এিং শেট িামজমট এই গুরুত্বপূণন কিমার্িন্দমরর অ্থনায়মর্ 
আকম খুকে কছিাম। কিমার্িন্দমরর এই পুর্রুজ্জীকিিকরণ অ্ঞ্চিজমুড অ্থননর্কিক ও পযনটমর্র সুমযাগ 
সম্প্রসাকরি করমি, যা শেট এিং স্থার্ীয় অ্থনর্ীকিমি সাহাযয করমি। আকম এয়ারমপাটন  কডমরক্টর 
মাইক হি, টমককন্স কাউকন্ট আইর্সভার সভাপকি মাথনা রিাটন সর্ এিং আমরা অ্মর্কমক ধর্যিাে 



জার্ামি চাই, যারা স্থার্ীয়ভামি এই  টর্া  টামর্ার জর্য যুক্ত কছমির্ পাোপাকে গভর্নরমক 
অ্িকাঠামমার পুর্রুজ্জীকিিকরণ এিং শেটিযাপী এিং সাউোর্ন টিয়ামরর কিমার্িন্দর 
পুর্রুজ্জীকিিকরণ করায় িার অ্িযাহি প্রকিশ্রুকির জর্য ধর্যিাো জার্ামি চাই।"  
  
পবরিহর্ বিষম্বয় অোম্বসেবল কবমটির (Assembly Committee on Transportation) সভাপবত 
উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "ইথাকা টমককন্স আন্তজন াকিক কিমার্িন্দমরর সংস্কার ও 
সম্প্রসারমণর কাজ শেষ হমি এিাকাটিমক আমরা শিকে যাত্রী ও কিমার্মক আকৃষ্ট করার সুমযাগ কমর 
কেমি এক ধাপ একগময় যামি। একটি উন্নিির ভ্রমণ অ্কভজ্ঞিা বিকর করমি িা অ্থননর্কিক প্রিকৃি 
িাডামি এিং সাউোর্ন টিয়ামরর অ্কধিাসীমের আমরা ভ্রমমণর সুমযাগ িাডামি।"  
  
ইথাকার শময়র ভাম্বন্ত মাইবরক িম্বলর্, "শেট ও গভর্নমরর এই অ্কি প্রেংকসি সহায়িা ইথাকা 
টমককন্স আন্তজন াকিক কিমার্িন্দরমক কিিমামর্র সুকিধা কহমসমি রূপান্তকরি কমরমছ যা েেনর্াথী এিং 
স্থার্ীয় ভ্রমণকারীমের স্বাগি জার্ামে। টমককন্স কাউকন্টর শর্িৃত্ব ইথাকা এিং পািনিিী এিাকায় 
একটি প্রমিেিার সকৃষ্ট কমরমছ - আর আকম িামের কমঠার পকরেম এিং কিকর্ময়ামগর জর্য কৃিজ্ঞ।"  
  
টমবকন্স কাউবি সংসম্বদর সভাপবত মাথনা রিাটন সর্ িম্বলর্, "আমামের র্িুর্ টাকমনর্াি কর্ময় 
আমরা উমত্তকজি! আমরা গভর্নরমক িাাঁর উোর সমথনমর্র জর্য, শয সি ইউকর্য়র্ কমীরা 
সময়মমিা ও িামজমট প্রকিটি শরমখকছমির্ িামেরমক এিং এয়ারমপাটন  মযামর্জার মাইক হি এিং িাাঁর 
অ্ভাির্ীয় েিমক কিমার্িন্দর শখািা রাখার জর্য এিং এই চযামিকঞ্জং এর সিনত্র কর্মনাণ কাজমক 
ট্রযামক রাখার জর্য কৃিজ্ঞিা জার্াই। আমরা আমরা উমত্তকজি শয র্িুর্ টাকমনর্ািটিমক শসৌরচাকিি 
একটি কজওথামনাি কসমেম িারা িাপ শেয়া হমে - এটি সকিযকামরর একুে েিমকর টমককন্স 
কাউকন্টর প্রমিেিার যা আমামের একটি শটকসই ভকিষযমির অ্েীকার প্রেেনর্ কমর।"  
  
এয়ারম্বপাটন  মোম্বর্র্ার মাইক হল িম্বলর্, "আমরা গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার কামছ অ্িযন্ত কৃিজ্ঞ 
ইথাকা আন্তজন াকিক কিমার্িন্দমর িার সহায়িার জর্য। শেমটর এই অ্থনায়র্ একটি ধারািাকহক 
অ্র্ুোর্ যা এই সুকিধামক সকিযকার আন্তজন াকিক কিমার্িন্দমর রূপান্তকরি কমরমছ।"  
  
সাউদার্ন টিয়ার শসাবরংম্বক দ্রুতগবত করা  
আজমকর শ াষণা "সাউোর্ন টিয়ার শসাকরং" এর সমূ্পরক যা এই এিাকায় সিনােীণ অ্থননর্কিক এিং 
সামাকজক উন্নকি করার একটি সমূ্পণন ব্লুকপ্রন্ট। এই পকরকির্ার কভকত্ত স্থাপর্ করমি - প্রকিভাোিী 
কমীেিমক আকষনণ, িযিসা উন্নকি এিং র্িুর্মত্ব উন্নকি করার জর্য জর্য ইমিামমধয শেট 2012 
সাি শথমক অ্ঞ্চমি 4.6 কিকিয়র্ ডিামররও শিকে কিকর্ময়াগ কমরমছ। িিন মামর্, মহামন্দার পর শথমক 
শিকারমত্বর হার কমম সিনকর্ম্ন পযনাময় রময়মছ; িযকক্তগি এিং কমপনামরট আয়কর কমমমছ এিং 
প্রকিষ্ঠার্গুমিা কিকাে ও কিকর্ময়ামগর জর্য কিংহযামটর্, জর্সর্ কসটি এিং ককর্নং এর মমিা 
জায়গাগুমিা কর্িনাচর্ করমছ। িিন মামর্, এ অ্ঞ্চি 2015 সামির কডমসবমর গভর্নর কুওমমা শ াকষি 
উত্তরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীকিকিকরণ উমেযামগর মাধযমম 500 কমকিয়র্ মাককন র্ ডিামরর অ্েরামজযর 
কিকর্ময়ামগর মাধযমম সাউোর্ন টিয়ামরর অ্েগকি ত্বরাকিি করমছ। অ্েরামজযর এই 500 কমকিয়র্ 
মাককন র্ ডিামরর কিকর্ময়াগ শিসরকাকর খামির িযিসায়ীমের 2.5 কিকিয়র্ মাককন র্ ডিামররও শিকে 



কিকর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া শেমি - এিং অ্ঞ্চমির োকখিকৃি পকরকির্া অ্র্ুযায়ী আো করা 
হমে শয 10,200 এর শিকে র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃকষ্ট হমি। আরও িথয এখামর্ রময়মছ।  
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