
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিমার্িন্দম্বরর 8 বিবলয়র্ ডলাম্বরর রূপান্তম্বরর অংে বিসাম্বি লাগাবডন য়া 
বিমার্িন্দম্বরর র্তুর্ আউটার ররাডওম্বয় রর্টওয়াকন  রেষ করার কথা র াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রকল্পটি 2020 সাম্বল জরু্ মাম্বসর টাবমনর্াল B র ালার পম্বর লাগাবডন য়ার সম্পণূন পরু্বর্নমনাম্বণর 

সিনম্বেষ মাইলফলকম্বক বিবিত কম্বর  
  

র্তুর্ এয়ারম্বপাটন  ররাডওম্বয় রর্টওয়াকন  বর্র্নাবরত সমম্বয়র েয় মাস আম্বগ র াম্বল, গ্রীষ্মকালীর্ 
ভ্রমণ মরসুম্বমর সঠিক সমম্বয় য র্ যাত্রীরা আকাম্বে রফম্বরর্  

  
26টি র্তুর্ রসতু / ফ্লাইওভার বভড় হ্রাস কম্বর ট্র্োবফক বসগর্োল 19 রথম্বক 3 এ হ্রাস কম্বর, 

লাগাবডন য়ার িারপাম্বে ট্র্োবফক প্রিাি উন্নত কম্বর  
  

গভর্নর র াষণা কম্বরম্বের্ কাউবিল ফর এয়ারম্বপাটন  অপারিুবর্টি'স এর লাগাবডন য়া কোবরয়ার 
রসন্টার িার িের িাবড়ম্বয় 2025 সাল পযনন্ত করা িম্বি যাম্বত কুইম্বির িাবসন্দাম্বের র্তুর্ 

লাগাবডন য়া বিমার্িন্দম্বর িাকবর  ুুঁম্বজ রপম্বত সিায়তা করা অিোিত থাম্বক  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর (LaGuardia Airport) র্তুর্ টার্মনর্াল 
C আউটার ররাডওময র্িমেম র ালার কথা র াষণা কমরমের্, যা র্র্র্নার্রত িমমযর েয মাি আমগ 
এিং িমযমমতা র্িমার্িন্দমর ট্রার্িক প্রিাহ উন্নত করার জর্য িমূ্পণন হমযমে এই গ্রীমে ভ্রমণকারীরা 
আকামে র্িমর যাওযার িামথ। িড়ক পথ র ালা লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর একর্িংে েতাব্দীর 
রগটওময যা র্র্উ ইযমকন র প্রাপয, তার চলমার্ 8 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর রূপান্তমরর িিনমেষ 
মাইলিলক।  
  
"একটি িমূ্পণন রূমপ পুর্রায র্ডজাইর্ করা িড়ক রর্টওযাকন  -- অ্তযার্রু্র্ক ট্রার্িক িযিস্থাপর্া 
এিং কম িংমকতযুক্ত রমাড় িহ -- যার্িাহমর্ আিা ভ্রমণকারীমের জর্য টার্মনর্াল িা পার্কন ং 
গযামরমজ রপ ৌঁোমর্া অ্মর্ক িহজ কমর তুলমি, যা আমামের র্তুর্ লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমর র্িশ্বমামর্র 
ভ্রমমণর অ্র্ভজ্ঞতা ততর্র করার িামথ একটি উমে মযাগয পেমেমপর প্রর্তর্র্র্র্ত্ব করমি," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এযারমট্রর্ লাগার্ডন যা (AirTrain LaGuardia) র্র্মনামণর পর্রকল্পর্ার পাোপার্ে, যা 
মযার্হাটমর্র িামথ র্িমার্িন্দমরর প্রথম র্র্ভন রমযাগয এিং দ্রুত গণ পর্রিহর্ ররল িংমযাগ ততর্র 
করমি, র্তুর্ িড়ক রর্টওযাকন  লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দরমক রেমের অ্র্যতম িুগম র্িমার্িন্দর হওযার 
পমথ র্র্ময যায।"  



 

 

  
গভর্নর কুওমমা আজ কাউর্িল ির এযারমপাটন  অ্পচুন র্র্টির (Council for Airport Opportunity) 
লাগার্ডন যা কযার্রযার রিন্টামরর (LaGuardia Career Center) জর্য 1.5 র্মর্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর 
অ্র্তর্রক্ত অ্থনাযর্ প্রোমর্র কথা র াষণাও কমরমের্, যা কুইি রিন্টািন ির র্ডর্জজ কমরাল অ্যান্ড 
র্প্রমভর্েমর্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এলমমকার ইযুথ অ্যান্ড 
অ্যাডাল্ট অ্যার্ির্ভটিজ (Elmcor Youth and Adult Activities) এিং রর্িারহুড হাউর্জং 
িার্ভন মিমির (Neighborhood Housing Services) িামথ কাজ কমর 2025 িামলর মমর্য 
র্িমার্িন্দমরর পুর্র্িনকাে রথমক স্থার্ীয িার্িন্দামের উপকৃত হওযার িুমযাগ প্রোর্ করা অ্িযাহত 
রা মি। কাউর্িল ির এযারমপাটন  অ্পরচুর্র্টি হল একটি অ্লাভজর্ক প্রর্তষ্ঠার্ যা িং যাল ু এিং 
িুর্ির্াির্িত িযর্ক্ত িহ কুইমির অ্র্র্িািীমের র্িমার্িন্দর িম্পর্কন ত র্র্মযামগর এিং কমন িংস্থামর্র 
পর্রমষিাগুর্ল প্রোর্ কমর থামক।  
  
একটি র্তুর্ এিং একীভূত লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর জর্য গভর্নর কুওমমার কল্পেরৃ্ি - যা 25 
িেমরর মমর্য মার্কন র্ যকু্তরামের প্রথম প্রর্ার্ র্তুর্ র্িমার্িন্দর - রিটি 2015 িামল গভর্নমরর 
র্িমার্িন্দমরর উপমেিার পযামর্মলর িুপার্রেগুর্ল অ্র্ুিরণ কমর উমমাচর্ করা হয। র্র্মনামণর কাজ 
শুরু হয 2016 িামল, উমে মযাগয মাইলিলকগুর্ল দ্রুত গর্তমত আমি, যার মমর্য রমযমে রিব্রুযার্র 
2018 িামল একটি র্তুর্ টার্মনর্াল B গযামরজ র ালা, র্মভম্বর 2018 িামল একটি র্তুর্ কর্মকািন 
B, অ্মিাির 2019 িামল একটি র্তুর্ রডল্টা কর্মকািন G, জরু্ 2020 িামল একটি র্তুর্ 
টার্মনর্াল B রহডহাউি, আগে 2020 িামল কর্মকািন A এর প্রথম পযনায, এিং 2021 িামলর রম 
মামি একটি পথচারীমের স্কাইর্িমজর র্ীমচ প্রথম টযার্িওময র ালা। িতন মামর্, লাগার্ডন যার অ্মর্নমকরও 
রির্ে যাত্রী র্তুর্ রগট এিং িুর্ির্াগুর্ল িযিহার করমের্।  
  
প্রকল্পটি - র্িমার্ চলাচমলর ইর্তহামি িৃহত্তম িরকারী-রিিরকারী অ্ংেীোর্রমত্বর মমর্য একটি - যা 
ঐর্তহার্িকভামি লযান্ডমাকন  করা রমর্রর্ এযার টার্মনর্াল িযতীত প্রর্তটি টার্মনর্াল এিং কর্মকািন 
ধ্বংি এিং প্রর্তস্থাপর্ অ্ন্তভুন ক্ত কমর, িমস্ত িমূ্পণন ফ্লাইট অ্পামরের্ অ্িযাহত রা ার িামথ যার 
মমর্য 2018 এিং 2019 িামল যাত্রীমের ররকডন  িং যা অ্ন্তভুন ক্ত কমরর্েল।  
  
আউটার ররাডওম্বয় রর্টওয়াম্বকন র সমাবি  
  
একটি র্তুর্ লাগার্ডন যার র্ভেমর্র রকন্দ্রর্িন্দু একটি রকন্দ্রীয হল দ্বারা িংযুক্ত েটুি র্তুর্ প্রর্ার্ 
টার্মনর্াল এিং একটি র্তুর্, িরলীকৃত এিং অ্তযন্ত েে িড়কপমথর িযিস্থা িহ একটি একীভূত 
র্িমার্িন্দর ততর্র করা যা দ্রুত যার্িাহর্ চলাচল করমত রেমি।  
  
িন্দর কতৃন পে (Port Authority) িামর্গ্রক 8 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর 
আর্ুর্র্কীকরমণর প্রকমল্পর অ্ংে র্হিামি র্তুর্ িড়কপথ/রিতুর র্র্মনামণর জর্য 625 র্মর্লযর্ মার্কন র্ 
ডলার িরাদ্দ কমরমে। এর মমর্য রমযমে লাগার্ডন যা রগটওময পাটন র্ামিনর (LaGuardia Gateway 
Partners) র্িমার্িন্দমরর পর্িম অ্মর্ন র্তুর্ টার্মনর্াল B-রত কাজএিং র্িমার্িন্দমরর পুমরা পূিন 



 

 

অ্ংমের রডল্টার দ্বারা পুর্র্র্নমনামণর কাজ, র্িেযমার্ টার্মনর্াল C এিং D-রক একটি র্তুর্ টার্মনর্াল 
C র্েময প্রর্তস্থাপর্ করা, যা 2022 িামলর মাঝামার্ঝ রেষ হমি।  
  
োর্িেটি র্তুর্ রিতু/ফ্লাইওভার 15টি র্িেযমার্ রিতুমক প্রর্তস্থাপর্ কমর এিং অ্র্-এযারমপাটন  
ট্রার্িক র্িগর্যামলর প্রমযাজর্ীযতামক উমে মযাগযভামি েরূ কমর। আর্ুর্র্কীকরমণর রপ্রাগ্রাম শুরু 
হওযার আমগ, টার্মনর্াল B, C এিং D-রত চালকমের রর্র্ভমগট করার জর্য 19টি ট্রযার্িক 
র্িগর্যাল র্েল। আর্রু্র্কীকরমণর প্রকল্প রেষ হওযার পর, এই 19টি ট্রযার্িক র্িগর্যামলর মমর্য মাত্র 
র্তর্টি থাকমি িমল আো করা হমে। রির্েরভাগ অ্র্-এযারমপাটন  রাস্তার ক্রর্িংগুর্ল রিতু পযনন্ত 
ক র্ও ক র্ও র্তর্ স্তর উৌঁচু পযনন্ত ট্রযার্িক িার্ড়ময র্র্মূনল করা হমি। ট্রার্িমকর প্রিাহ আরও 
উন্নত করার জর্য, 8.4 মাইমলর র্তুর্ র্িমার্িন্দমরর িড়কপমথ আমগর 7.7 মাইল র্িমার্িন্দমরর 
িড়কপমথর রচময আরও রির্ে এিং চওড়া রলর্ রা া হমি।  
  
গভর্নর কুওমমা গত িিন্তকামল র াষণা কমরর্েমলর্, COVID-19 মহামারীর িময র্িমার্িন্দমর যার্ 
চলাচল এিং ভ্রমমণর পর্রমাণ হ্রাি করার িমল মহামারীর িময িড়মকর র্র্মনাণ ত্বরার্িত হমযর্েল, 
যা রেষ হওযার র্র্র্নার্রত িময েয মাি হ্রাি কমরর্েল।  
  
আউটার ররাডওময রর্টওযামকন র রয অ্ংেটি ির্ক্রয করা হমে তা র্েল রডল্টা এযারলাইমির 
(Delta Airlines) র্র্মনাণার্ীর্ র্তুর্ টার্মনর্াল C-এর িামমর্ উপমরর এিং র্ীমচর স্তমরর রাস্তা 
র্র্ময গঠিত েটুি র্তুর্ রিতুমত তেম নয প্রায 1 মাইমলর একটি অ্ংে।  
  
কাউবিল ফর এয়ারম্বপাটন  অপারিুবর্টি (Council for Airport Opportunity)  
  
গভর্নর কতৃন ক র ার্ষত কাউর্িল অ্ি এযারমপাটন  অ্পচুন র্র্টির জর্য অ্র্তর্রক্ত তহর্িল হল রপাটন  
অ্থর্রটি অ্ি র্র্উ ইযকন  অ্যান্ড র্র্উ জার্িনর (Port Authority of NY&NJ) এিং 2018 িাল 
রথমক র্িমার্িন্দরমক পর্রমষিা প্রোর্কারী এযারলাইর্গুর্ল োড়া, এিং স্থার্ীয িার্িন্দামের র্র্ম্নর্লর্ ত 
পর্রমষিাগুর্ল প্রোমর্র জর্য এলমমকার ইযুথ অ্যান্ড অ্যাডাল্ট অ্যার্ির্ভটিজ এিং রর্িারহুড হাউর্জং 
িার্ভন মির িামথ র্তুর্ অ্ংেীোর্রত্ব প্রর্তষ্ঠার জর্য 2018 িামল র্িমার্িন্দমরর পর্রমষিা প্রোর্কারী 
র্িমার্ িংস্থাগুর্ল দ্বারা িরাদ্দ করা 1.4 র্মর্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর উপমর প্রোর্ করা হমযমে:  

• র্িমার্িন্দর কমনিংস্থামর্র িুমযাগ িহ চাকর্রর িহাযতা  
• কমন উন্নযর্, েেতার প্রর্েেণ, এিং প্রস্তুর্তর রপ্রাগ্রাম  
• কমনজীিমর্র পরামেন, িাোৎকামরর প্রস্তুর্ত, এিং কমনিংস্থামর্ িািমলযর জর্য 

অ্র্ভমু ীতা  
  
এর্প্রল 2019 িামল কমরার্ার 107-20 র্েন ার্ন িুমলভামডন  র ালা একটি র্তুর্ িযামটলাইট অ্র্িি রথমক 
পর্রচার্লত হওযা, কযার্রযার রিন্টারটি ইর্তমমর্য 3,575 গ্রাহকমক িহাযতা কমরমে এিং লাগার্ডন যা 
র্িমার্িন্দমর 376 জর্মক চাকরী র্েমযমে, যার মমর্য কুইি রথমক আমের্ 245 জর্।  
  
CAO তহর্িমলর িম্প্রিারণ স্থার্ীয িার্িন্দামের জর্য কামজর িুমযাগ িিনার্র্ক করার উমদ্দমেয করা, 



 

 

উভয পুর্র্িনকামের িময এিং তার িাইমরও, এিং এযারমট্রর্ লাগার্ডন যার (AirTrain LaGuardia) 
জর্য তহর্িমলর িামথ িম্পর্কন ত অ্মর্ক িম্প্রোমযর িরু্ির্ািলীর মমর্য অ্র্যতম। 2021 িামলর রেমষ 
অ্র্িমির তহর্িমলর রমযাে রেষ হওযার কথা র্েল।  
  
CAO র্িমার্িন্দমরর কমনিংস্থামর্র জর্য প্রাথীমের র্র্মযাগ কমর এিং তামের চাকর্রর প্রস্তুর্তর 
পরামেন, কযার্রযার অ্র্ভমুর্ তা এিং ইন্টারর্ভউমযর েেতা এিং চাকর্র অ্র্িুন্ধামর্র রক েলগুর্লমত 
র্র্মেনের্া প্রোর্ কমর। LGA-রত অ্থননর্র্তক িুমযাগ রথমক উপকৃত হমত চাওযা িমস্ত স্থার্ীয 
িার্িন্দামের কামে র্তুর্ CAO অ্র্িিটি রপ ৌঁেমত পামর তা র্র্র্িত করমত এলমমকার এিং NHS 
িম্প্রোয িম্পমকন  তামের গভীর জ্ঞার্ রযাগ করমি।  
  
রপাটন  অম্বথাবরটির বর্িনািী পবরিালক বরক কটর্ িম্বলর্, "লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর 8.4 মাইল 
িড়কপমথর িমার্ি একটি র্তুর্ র্িশ্বমামর্র র্িমার্িন্দমরর জর্য গভর্নর কুওমমার কল্পেরৃ্ি প্রোমর্র 
পমথ মাইলিলমকর ক্রমির্নমার্ তার্লকার িিনমেষতম িংমযাজর্ যা লাগার্ডন যামক রেমের রিরা র্তুর্ 
র্িমার্িন্দমর রূপান্তর্রত করমি। এটি 25 িেমরর মমর্য মার্কন র্ যকু্তরামের প্রথম র্তুর্ র্িমার্িন্দর 
এিং আমরা এ র্ এর িমার্ির রথমক এক িেমররও কম েমূর আর্ে। আজমকর মাইলিলকটি 
একটি িমূ্পণন র্তুর্ লাগার্ডন যা কল্পর্া করার জর্য একটি িড় পেমেপ।"  
  
িন্দর কততন পম্বের রিয়ারমোর্ রকবভর্ ওটুল িম্বলর্, "লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর িাইমরর িড়ক 
রর্টওযামকন র িমার্ি লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর যাত্রীমের ভ্রমমণর অ্র্ভজ্ঞতা উন্নত করার জর্য 
আমামের অ্ঙ্গীকারিদ্ধতা প্রেেনর্ কমর, যারা কম ট্রযার্িক লাইট এিং চওড়া রলর্ িহ র্চন্তােীলভামি 
র্ডজাইর্ করা রাস্তায র্িমার্িন্দমরর চারপামে আরও েেতার িামথ চলামিরা করমত িেম হমি যা 
ট্রযার্িক র্িলম্ব হ্রাি করমি। ভ্রমণকারীমের জর্য র্িশ্বমামর্র অ্র্ভজ্ঞতা ততর্র করমত র্িমার্িন্দমরর 
চারপামে িহজ চলামিরা আমামের র্মেমর্র একটি অ্র্িমেেয অ্ংে।"  
  
রডল্টার বর্উ ইয়কন  কম্বপনাম্বরট বরম্বয়ল এম্বেম্বটর মোম্বর্বজং অবর্কতন া রায়ার্ মারজমু্বলা 
িম্বলম্বের্, "আজমকর এই র্তুর্ র্িমার্িন্দমরর িড়কপমথর উমদ্বার্র্ কুইমি রডল্টার র্তুর্ িার্ড় 
র্র্মনামণর আমরকটি প্রর্ার্ মাইলিলকমক র্চর্িত কমর। লাগার্ডন যার িড়ক পমথর পর্রকাঠামমার 
উন্নর্ত িামর্গ্রক পরু্র্িনকামের প্রকমল্পর একটি গুরুত্বপণূন উপাোর্, কারণ আমরা র্র্র্িত করমত চাই 
রয আমামের যাত্রীমের র্িমার্িন্দমর আিার ও যাওযার একটি র্র্রর্ির্েন্ন অ্র্ভজ্ঞতা হয। র্র্উ 
ইযমকন  র্ির্ডংমযর রট্রমডর েেুন ান্ত পুরুষ ও মর্হলামের র্র্যিাে আমামের মূলত পর্রকল্পর্া কমর 
থাকার রথমক প্রায েয মাি আমগ আমামের রাস্তাগুর্ল িমূ্পণন করমত িহাযতা করার জর্য। 
আজমকর র্তুর্ িড়কপমথর উমদ্বার্র্মক িাস্তমি পর্রণত করার রেমত্র রপাটন  অ্মথার্রটি অ্ি র্র্উ 
ইযকন  অ্যান্ড র্র্উ জার্িনর (Port Authority Of New York and New Jersey, PANYNJ) 
অ্ংেীোর্রমত্বর আমরা প্রেংিা কর্র।"  
  
কুইম্বির িম্বরার সভাপবত রডাম্বর্াভার্ বরিাডন স জবুর্য়র িম্বলর্, "লাগার্ডন যার র্তুর্ িাইমরর 
িড়কপমথর রর্টওযামকন র এই র্র্র্নার্রত িমমযর আমগ িমার্ি যাত্রীমের দ্রুত এিং িহজভামি 
র্িমার্িন্দমরর রভতমর প্রমিে করমত, িাইমর রির হমত এিং আমেপামে চলামিরা করমত িেম কমর 



 

 

র্িমার্িন্দরটিমক আরও আকষনণীয পর্রিহমর্র র্িকল্প কমর তুমলমে। কাউর্িল ির এযারমপাটন  
অ্পারচুর্র্টিমির লাগার্ডন যা কযার্রযার রিন্টামরর িম্প্রিারমণর পাোপার্ে িড়ক পমথর িমার্ি 
লাগার্ডন যার েরূেেী 8 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর পুর্র্িনকামের রেমত্র প্রর্ার্ মাইলিলক, এটি এমর্ 
একটি প্রকল্প যা ইর্তমমর্যই স্থার্ীয িম্প্রোমযর জর্য কমনিংস্থার্, িৃর্ত্ত এিং STEM রপ্রাগ্রাম ততর্র 
কমর আমামের রিামরামক উপকৃত কমরমে। এই প্রকল্পটি আমামের রিামরার অ্থননর্র্তক 
প্রর্তমযার্গতামূলকভািমক িযাপকভামি িার্ড়ময তুলমে এিং কুইিমক িার্ড় িমল এমর্ প্রায 2,4 
র্মর্লযর্ মার্ুষমক েঢৃ়ভামি উপকৃত করমে।"  
  
কাউবিল ফর এয়ারম্বপাটন  অপরিুবর্টির (Council for Airport Opportunity) বর্িনািী পবরিালক 
অোনু্ড্র কোম্পম্বিল িম্বলর্, "িন্দর কতৃন পমের (Port Authority) র্ির্র্মযামগর জর্য র্র্যিাে, 
কাউর্িল ির এযারমপাটন  অ্পচুন র্র্টি (Council for Airport Opportunity, CAO) লাগার্ডন যা 
র্িমার্িন্দর (LaGuardia Airport) িংলগ্ন িম্প্রোযগুর্লমক িরাির্র চাকর্রর স্থার্ র্র্ণনমযর 
পর্রমষিাগুর্ল প্রোর্ করা অ্িযাহত রা মি। এই র্ির্র্মযাগটি এই িমময গুরুত্বপূণন য র্ অ্মর্মক 
রিকার আমের্ এিং জীির্র্ারমণর জর্য লড়াই করমের্। CAO-র লাগার্ডন যা কযার্রযার রিন্টার 
(LaGuardia Career Center) এটা র্র্র্িত করা অ্িযাহত রা মি রয এই অ্িমলর অ্থননর্র্তক 
পুর্রুদ্ধামরর অ্ংে হমত ও কমনিংস্থার্ র্র্র্িত করার িুমযাগ আমে িার্িন্দামের।"  
  
কুইি এসম্বট্র্লার রর্িারহুড িাউবজং সাবভন ম্বসম্বসর (Neighborhood Housing Services of 
Queens) বর্িনািী পবরিালক ইম্বয়াম্বসবলর্ রজর্াও িম্বলম্বের্, "লাগার্ডন যা কযার্রযার রিন্টামর আমামের 
অ্ংেীোর্রত্ব গত 3 িেমর আমামের প্রর্তমিেীমের জীির্যাত্রার উন্নর্তমত রয কাজ কমরমে তামত 
কুইমির (Neighborhood Housing Services of Queens, NHS) আর্র্ন্দত। আমরা একিামথ 
হাজার হাজার কুইমির অ্র্র্িািীমের র্র্উ LGA-রত (New La Guardia Airport) র্ির্ভন্ন 
চাকর্রর জর্য ররিার কমরর্ে এিং আমামের প্রর্তমিেীমের, র্িমেষ কমর এই COVID-19 মহামারীর 
িময, আোর আমলা িরিরাহ কমরর্ে। আমরা অ্থননর্র্তক পুর্রুদ্ধামরর র্েমক র্জর রেওযার িামথ 
িামথ, লাগার্ডন যা কযার্রযার রিন্টার আমামের প্রর্তমিেীমের জর্য একটি িুমযামগর রিতু র্হিামি কাজ 
কমর। কমনিংস্থামর্র িুমযাগ, অ্ন্তভুন র্ক্তমূলক অ্থননর্র্তক উন্নযর্ ও প্রর্েেমণর কমনিূর্চর মার্যমম 
রটকিই িম্প্রোয গমড় রতালার জর্য আমামের অ্ংেীোর্রত্ব িম্প্রোমযর িমঙ্গ কাজ কমর চলার িামথ, 
আর্ম িন্দমরর কতৃন পেমক তামের অ্িযাহত আস্থা ও িমথনমর্র জর্য র্র্যিাে জার্াই।"  
  
এলমম্বকার ইয়ুথ অোন্ড অোডাল্ট অোবিবভটিজ-এর (Elmcor Youth & Adult Activities) বর্িনািী 
পবরিালক সাইো ডার্ের্ িম্বলম্বের্, "আমরা গত িেমরর পমর পুর্রুদ্ধামরর উমদ্দমেয কাজ চার্লময 
যাওযায িামথ িামথ, আমরা আমামের িম্প্রোমযর িেিযমের জর্য আোিােী য র্ আমরা CAO 
এিং NHS-এ আমামের অ্ংেীোরমের িামথ কমনিংস্থামর্র িুমযাগগুর্লর জর্য িযিস্থা করর্ে। 
কযার্রযার রিন্টামরর জর্য অ্িযাহত অ্থনাযমর্র এই অ্ঙ্গীকার একটি িম্প্রোমযর প্রর্ত 
অ্ঙ্গীকারিদ্ধতার প্রমাণ যা COVID-19 -এর রকন্দ্রস্থল র্হিামি র্িমির্চত হমযর্েল।"  
  
লাগাবডন য়া বরম্বডম্বভলপম্বমন্ট প্ল্োর্ (LaGuardia Redevelopment Plan)  



 

 

  
2015 িামল গভর্নর কুওমমা প্রথম লাগার্ডন যা এযারমপামটন র িামর্গ্রক পুর্ঃউন্নযমর্র জর্য তার অ্ন্তেৃন র্ি 
প্রকাে কমরর্েমলর্। তার পর্রকল্পর্ায, িমগ্র র্তুর্ LGA র্িশ্ব মামর্র, 21 েতাব্দীর যাত্রী 
পর্রিহমর্র অ্র্ভজ্ঞতা র্েমি রয ামর্ থাকমি আর্ুর্র্ক কােমার িরঞ্জাম, আর্ুর্র্ক স্থযাপতয, আরও 
প্রেস্ত রগট এলাকা এিং একীভূত টার্মনর্াল র্িমেম। 8 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর প্রকল্প, যার েইু-
তৃতীযাংে রিিরকার্র অ্থনাযর্ এিং িতন মার্ যাত্রীমের র্ি এর মার্যমম িংগৃহীত হয, চার িের 
আমগ 2016 িামলর এই িিামহ তার র্ভর্ত্ত প্রস্তর উমমার্চত হয।  
  
এোড়াও 2019 িামলর অ্মিািমর, রপাটন  অ্থর্রটির রিাডন  অ্ি কর্মের্াররা (Port Authority's 
Board of Commissioners) র্তুর্ এযারমট্রর্ LGA উন্নযমর্র জর্য প্রমযাজর্ীয তহর্িলমক 
আর্ুষ্ঠার্র্কভামি অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ কমরর্েল যা এ র্ও (Federal Aviation Administration, FAA) 
এর স্বার্ীর্ পর্রমিেগত পযনামলাচর্ার িমার্ির অ্মপোয আমে। গভর্নর কুওমমার মূল িহাযতায েী ন 
প্রতীর্েত এযারমট্রইর্ LGA র্তুর্ র্িশ্বমামর্র লামগাযার্েনযা র্িমার্িন্দমর জাযগা কমর রর্ওযার িঠিক 
পমথ রমযমে যা ররল িংমযাগ োড়া আর একমাত্র পিূন উপকূমলর র্িমার্িন্দর হমি র্া। এযারমট্রইর্ 
LGA র্িমার্িন্দরমক উইমলটি পমযমন্ট একটি র্তুর্ রেেমর্র িামথ িংযকু্ত করমি এিং যাত্রীমের 
গার্ড় রথমক র্ার্মময র্েময অ্র্ির্েন্নভামি যার্জট, র্গ্রর্হাউি গযাি র্র্গনমর্ এিং েষূণ হ্রাি করমি।  
  
িমিনাপর্র, লাগার্ডন যার প্রকল্প রমাট 10 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলামরর প্রতযে অ্থননর্র্তক র্ক্রযাকলাপ 
এিং প্রকমল্পর পুমরা িময জমুড় 2.5 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলার রিতর্ র্হিাি ততর্র করমি িমল আো 
করা হয। র্তুর্ টার্মনর্াল B-এর আগমর্ ও প্রস্থামর্র হমলর উমদ্বার্মর্র িামথ িামথই, প্রতযর্যত 
িং যাল ু ও র্ারী-মার্লকার্ার্ীর্ িযিিাগুর্ল িা (Minority and Women owned Business 
Enterprises, MWBE) এর িামথ লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর চুর্ক্ত এ র্ 1.8 র্ির্লযর্ মার্কন র্ ডলার 
োর্ড়ময রগমে। আজ অ্ির্র্, এই প্রকল্প গভর্নর কুওমমার 30 েতাংে MWBE অ্ংেগ্রহমণর লেযমাত্রা 
পূরণ কমরমের্।  
  
গভর্নর কুওমমার একটি িমগ্র র্তুর্ LGA-এর স্বপ্ন িাস্তিাযমর্, িন্দমরর কতৃন পে স্থার্ীয র্র্িনার্চত 
কমনচারী, রেকমহাডার এিং কুইমির অ্র্র্িািীমের িামথ হামত হাত র্মর্লময কাজ করমের্ যামত 
স্থার্ীয িযিিাগুর্ল, MWBE িমূহ এিং চাকুর্র প্রাথীরা লাগার্ডন যার র্িমার্িন্দমরর পুর্ঃউন্নযর্ এিং 
অ্থননর্র্তক প্রিৃর্দ্ধর অ্ংে র্হমিমি র্তুর্ িুমযামগর িুর্ির্া গ্রহণ করমত পামর। প্রকমল্পর শুরু রথমক 
700 র্মর্লযর্ মার্কন র্ ডলামররও রির্ে চুর্ক্তর কাজ কুইি র্ভর্ত্তক স্থার্ীয িযিিাগুর্লমক প্রোর্ করা 
হয।  
  
2019-িামলর এর্প্রল মামি গভর্নর কুওমমা েটুি কর্মউর্র্টি-র্ভর্ত্তক িংস্থার িামথ অ্ংেীোর্রমত্ব 
কমরার্ায র্তুর্ কাউর্িল ির এযারমপাটন  অ্পারচুর্র্টির (Council for Airport Opportunity, 
CAO) অ্র্িি উমদ্বার্র্ করার র াষণা কমরর্। CAO অ্লাভজর্ক িংস্থাটি কুইর্মির িং যাল ু এিং 
িুর্ির্াির্িত িার্িন্দামের জর্য এযারমপাটন  িংর্িি কমনিংস্থার্ এিং কমনর্র্মযামগর পর্রমষিা প্রোর্ কমর 
থামক। 2019 িামলর র্ডমিম্বর মামি পামনামর্ন্ট লাগার্ডন যা র্রমডমভলপমমন্ট অ্র্িি কুইমি িং যাল ু 
ও র্পর্েময পরা িার্িন্দামের জর্য র্িমার্িন্দর িংক্রান্ত র্র্মযাগ ও চাকর্রর রেিমমন্ট পর্রমষিা 



 

 

জর্িার্ারমণর জর্য র ামল।  
  
রপাটন  অ্থর্রটি অ্ি র্র্উ ইযকন  ও র্র্উ জার্িন (Port Authority of New York and New 
Jersey), কুইমির ভর্ কমলজ অ্ি অ্যামরার্টিকি ও রটকমর্ালর্জর (Vaughn College of 
Aeronautics and Technology) িামথ চুর্ক্তিদ্ধ হমযমে এিং এই কমলমজ পড়ার জর্য স্থার্ীয 
কর্মউর্র্টির র্েোথীমের জর্য 11টি পূণন টিউের্ িৃর্ত্ত প্রোর্ কমরমে। লাগার্ডন যা র্রমডমভলপমমন্ট 
রপ্রাগ্রামও (LaGuardia Redevelopment Program) কুইি পাির্লক লাইমির্রর (Queens Public 
Library) িামথ অ্ংর্েোর্রত্ব কমরমে স্থার্ীয র্মডল-সু্কমলর র্েোথীমের জর্য যারা এই গ্রীমে তামের 
তৃতীয িষন শুরু করমি িমল আো করা হয, তামের র্িজ্ঞার্, প্রযুর্ক্ত, প্রমক েল ও গর্ণত 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM) র্িষময একটি র্েোর 
কমনিূচী প্রোর্ করার জর্য।  
  
র্তুর্ এই িমর্িত র্িমার্ িন্দরটি যা র্র্উ ইযমকন র িার্িন্দামের পাওযার রযাগয 21 েতমকর 
যাত্রীমের অ্র্ভজ্ঞতা প্রোর্ কমর তার র্র্মনাণ কাজ চমলমে আমগর িন্দমরর যািতীয কাযনক্রম িচল 
ররম ই। র্তুর্ িযার্ির্লটিগুর্ল িম্পন্ন হওযায পরুমর্া িযার্ির্লটিগুমলা রভমঙ্গ রিলা হয এিং এটি 
র্র্র্িত করা হমযমে র্িমার্িন্দরটি ক মর্া তার িেমতা হারামি র্া। এমর্র্ক র্র্মনামণর তুমঙ্গর 
িমমযও, লাগার্ডন যা যাত্রী পর্রিহমর্র িং যার র্তুর্ ররকডন  অ্িযাহত রাম  COVID-19 মহামার্রর 
আমগ। র্িমার্িন্দমরর 12টি িযস্ততম র্েমর্র মমর্য আটটি যা ররকডন  করা হমযমে তা 2019 িামলর 
গ্রীমের িময হয য র্ টার্মনর্াল এিং িড়মকর কাজ তার তুমঙ্গ র্েল। 2019 িামল, লাগার্ডন যা 31 
র্মর্লযর্ যাত্রীমক পর্রমষিা প্রোর্ কমর, যা 2018 িামলর যাত্রীর পর্রমামণর ররকমডন র রচময 3.1 
েতাংে িরৃ্দ্ধ।  
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