অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

র্তু র্ লা গাবডনয়া বিমার্িন্দম্বরর বর্মাণকাজ
ন
সংখ্োলঘু ও মব লাম্বের-মাবলকার্াধীর্
িেিসা প্রবতষ্ঠাম্বর্র জর্ে িরাম্বের হেম্বে হরকডন ততবর কম্বর 2 বিবলয়র্ ডলার িরাে
হেম্বয়ম্বে িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর হঘাষণা

এটি বর্উ ইয়কন হেম্বির ইবত াম্বস হেম্বকাম্বর্া সরকাবর-হিসরকাবর অংেীোবরম্বের
হেম্বে MWBE ফামগুম্বলার
ন
সিিৃন ৎ অংেগ্র ম্বণর প্রবতবর্বধে কম্বর
স্থার্ীয়, কুইন্স-বভবিক িেিসা প্রবতষ্ঠার্গুম্বলা হমাি 775 বমবলয়র্ ডলাম্বরর কন্ট্রাক্ট োম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ এক্টি সম্পূর্ র্তু
ন র্ লা গাথডনয়া থিমার্িন্দররর রূপান্তররর হেরে
এক্টি ঐথত াথসক্ মাইলফলক্ হ াষর্া ক্রররের্, হেখারর্ সংখযাল ু ও মথ লারেরমাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ এখর্ পেন্ত
ন হরক্ডন সৃটিক্ারী 2 থিথলয়র্ ডলাররর ক্ন্ট্রাক্ট
প্রোর্ ক্রা রয়রে, ো থর্উ ইয়ক্ন হেরির ইথত ারস হেরক্ারর্া সরক্াথর-হিসরক্াথর
অংশীোথররের হেরে MWBE ফামগুরলার
ন
সিিৃন ৎ অংশগ্র র্। এোড়াও এই পুর্ঃউন্নয়র্
প্রক্রে স্থার্ীয় পোরয়র
ন
ক্ন্ট্রাক্টররের সারি ক্াজ ক্রার উপর উরেখরোগযভারি হজার হেয়া
রয়রে; এখর্ পেন্ত
ন ক্ুইন্স-থভথিক্ স্থার্ীয় িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ 775 থমথলয়র্ ডলাররর
ক্ন্ট্রাক্ট প্রোর্ ক্রা রয়রে। ইে এলম ারেন অযারোথরয়া িুরলভারডন অিথস্থত লা গাথডনয়া
পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্রের ক্থমউথর্টি ক্াোলরয়
ন
এই হ াষর্া প্রোর্ ক্রা য়, হেখারর্ হলফরিরর্ন্ট
গভর্রন ব্রায়ার্ হিঞ্জাথমর্, থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথসরন হপািন অরিাথরটির এক্সিথক্উটিভ থডররক্টর
থরক্ ক্ির্ এিং থিমার্িন্দর ক্থমউথর্টির অর্যার্য সেসয উপথস্থত থেরলর্।
"আররা হিথশ অন্তভুক্সন িমূলক্ ও সমতাপূর্ অি
ন
নর্থতক্
ন
পুর্রুদ্ধাররর থেরক্ এথগরয় হেরত ক্াজ
ক্রর োওয়ার এই সমরয় আজরক্র এই মাইলফলক্ অরর্ক্ হিথশ গুরুেপূর্, ন এিং এটি সরক্াথর
ক্ন্ট্রাক্টগুরলারত সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার অংশগ্র র্ 30
শতাংরশ উন্নীত ক্রার জর্য আমারের জাতীয়-হর্তৃরের লরেযর সারি সঙ্গথতপূর্,"ন িম্বলম্বের্
গভর্রন হ াকল। "সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলা োরত লা গাথডনয়া
থিমার্িন্দরর হেরশর অর্যতম িৃ ৎ অিক্াঠারমা প্রক্রের অযারিস হপরত পারর হসজর্য
প্রথতিন্ধক্তা অপসারর্ ক্রা এিং ক্মরেরে
ন
সমতা আর্ার জর্য হপািন অরিাথরটির েৃ ঢ় প্রথতজ্ঞ
মরর্াভারির জর্য আথম তারের প্রশংসা ক্থর। হেরশর অর্যতম হর্তৃস্থার্ীয় পথরি র্ সংস্থা
থ রসরি, হপািন অরিাথরটি আমারের সমারজ আররা হিথশ সমতা ততথর ক্ররত এিং িৃ ৎ
অিক্াঠারমা প্রক্েগুরলার অিনর্থতক্
ন
সুফল োরত আমারের সক্ল ক্থমউথর্টির ক্ারে হপ ৌঁরে
োয় তা থর্ক্সিত ক্ররত ক্ী ক্রা োয় তা হেথখরয় থেরে।"

হলফম্বিম্বর্ন্ট গভর্রন ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "আমরা েখ্র্ বর্উ ইয়কনিাসীরা োওয়ার
অবধকার রাম্বখ্র্ এমর্ একটি সম্পূণ নর্তু র্ লা গাবডনয়া বিমার্িন্দর গম্বে তু লম্বত কাজ
করবে, একইসাম্বি আমরা এটি বর্শ্চিত করম্বতও কাজ করবে োম্বত এই ঐবত াবসক
প্রকম্বের ততবর করা সুম্বোগগুম্বলা সি কবমউবর্টির কাম্বে হে ৌঁম্বে োয়। আজম্বকর
হঘাষণা সিার জর্ে আম্বরা হিবে সমার্ ও সমতােূণ নঅির্ীবত
ন
গম্বে হতালার জর্ে
আমাম্বের অঙ্গীকাম্বরর প্রমাণ, এিং এটি আমাম্বেরম্বক 30 েতাংে MWBE অংেগ্র ম্বণর
লেে অজনম্বর্র বেম্বক অম্বর্কেূর এবগম্বয় বর্ম্বয় োম্বি। হোিন অম্বিাবরটির অবিচল প্রম্বচষ্টা
এিং িোেক প্রচারণার জর্ে আবম তাম্বের প্রেংসা কবর ো আমাম্বেরম্বক এই
মাইলফলক অজনম্বর্ সা ােে কম্বরম্বে।"
এই মাইলফলক্ এমর্ এক্ সমরয় অক্সজত
ন
রলা েখর্ র্তু র্ থিমার্িন্দররর উরেখরোগয
অগ্রগথত িরে এিং োেী সংখযা িৃক্সদ্ধ হপরত হেখা োরে, োর মরধয ম ামারী শুরুর সময় হিরক্
তেথর্ক্ োেী সংখযার হেরে এক্টি র্তু র্ উচ্চ-মাো অজনর্ ক্রাও অন্তভুি
ন ররয়রে।
ৃ
থিমার্িন্দররর পক্সিম পারশ, র্ক্শা ততথরর ক্ারজ হর্তে প্রোর্ক্ারী স্ক্যার্স্ক্া-ওয়ালশ
(Skanska-Walsh) স লা গাথডনয়া হগিওরয় পািন র্াস (LaGuardia
ন
Gateway Partners) দ্বারা
থর্মার্ক্াজ
ন
চলমার্ িাক্া র্তু র্ িাথমর্াল
ন
থি, এটির চার-তলা, পোপ্তভারি
ন
আরলাথক্ত
অযারাইভাল ও থডপারচার ল 2020 সারল খুরল থেরয়রে। এটির র্তু র্ হগিগুরলার পরিতী
হসক্শর্ সামরর্র সপ্তা গুরলারত খুরল হেয়া রি, ো র্তু র্ হগরির সংখযা 30-এ উন্নীত ক্ররি,
হেগুরলা থিরের প্রিম পিচারী চলাচরলর তদ্বত-স্ক্াইথব্রজ থেরয় অযারাইভাল ও থডপারচার রলর
সরঙ্গ সংেুি েুইটি ক্র্রক্াসজু
ন রড় থিস্তৃত।
থিমার্িন্দররর পূি পারশ,
ন
হডল্টা এয়ার লাইন্স (Delta Air Lines)-এর র্তু র্ িাথমর্াল
ন
থস
অযারাইভাল ও থডপারচার রলর থর্মার্ক্াজ
ন
দ্রুত গথতরত এথগরয় োরে এিং 2022 সারলর
িসরন্ত চালু রি িরল আশা ক্রা রে। থিমার্িন্দররর সিরচরয় পূি পারশ
ন
এই িাথমর্ারলর
ন
প্রিম
র্তু র্ হগিগুরলা 2019 সারল চালু রয়থেল হেখার্ হিরক্ ফ্লাথশং হি-এর চমৎক্ার েৃশয হেখরত
পাওয়া োয়। থর্মার্ক্াজ
ন
সম্পন্ন রয় হগরল 1.3 থমথলয়র্ িগফ
ন ু রির এই িাথমর্ারল
ন
37টি র্তু র্
হগি িাক্রি।
লা গাথডনয়া থিমার্িন্দররর পুর্ঃউন্নয়র্ ক্মসূন থচরত, ও সংস্থািযাপী MWBE-এর অংশগ্র র্ িৃক্সদ্ধর
জর্য, হপািন অরিাথরটি এিং এর তিথচেয ও অন্তভুক্সন ি থিষয়ক্ েপ্তর (Office of Diversity and
Inclusion) হিশ থক্েু সেমতা গরড় হতালার ক্মসূন থচ ততথর ক্রররে ো ফামগুরলারক্
ন
সমরয়
সমরয় জটিল রূপ থর্রত পারর এমর্ থিমার্িন্দররর সারি সম্পথক্নত ক্রয় প্রক্সক্রয়া সফলভারি
সম্পন্ন ক্রার জর্য প্রস্তুত ক্রররে। স্থাপতয ও প্ররক্ শল ফামগুরলার
ন
প্রধার্রের জর্য এক্টি
এক্ারডথম, ক্ন্ট্রাক্টররের জর্য হক্াথচং ক্মসূন থচ ো ফামগুরলারক্
ন
হপািন অরিাথরটির ক্ন্ট্রারক্টর
জর্য আরিের্ ক্রার প্রথশের্ প্রোর্ ক্রর এিং থর্মার্ক্াজ
ন
সংক্রান্ত হমন্টথরং ক্মসূন থচ ো
MWBE ফামগুরলারক্
ন
িৃ ৎ সরক্াথর থর্মার্ক্ারজর
ন
প্রক্েগুরলার জর্য েরপে জমা হেয়ার
জর্য থর্েুি ক্রর, প্রথশের্ প্রোর্ ক্রর ও হমন্টথরং ক্রর, ফামগুরলারক্
ন
MWBE সাটিন ফাইড রয়
উঠরত এিং এই খারত সফল ওয়ার জর্য প্ররয়াজর্ীয় েেতাগুরলা গরড় তু লরত সা ােয ক্রার
জর্য ক্রয়ক্ শতাথধক্ হসথমর্ার, ওরয়থির্ার ও হফারারমর পৃষ্ঠরপাষক্তা ক্রর িারক্।

এক্টি সম্পূর্ র্তু
ন র্ LGA-এর থর্মার্ক্াজ
ন
সূচর্ালগ্ন হিরক্ই আরশপারশর অঞ্চল-থভথিক্
সম্মাথর্ত সংস্থাগুরলার সা ােয থর্রয় আরশপারশর ক্থমউথর্টিগুরলার সারি অিনর্থতক্
ন
সুরোগ
হশয়ার ক্ররত অঙ্গীক্ারিদ্ধ হিরক্রে। 2019 সাল হিরক্, লা গাথডনয়া ক্যাথরয়ার হসন্টার
(LaGuardia Career Center) - ক্াউক্সন্সল ফর এয়াররপািন অপরচুথর্টি, এলমরক্ার ইয়ুি অযান্ড
অযাডাল্ট অযাথক্টথভটিজ (Council for Airport Opportunity, Elmcor Youth & Adult Activities)
এিং হর্ইিারহুড াউক্সজং সাথভনরসস অি ক্ুইন্স (Neighborhood Housing Services of
Queens) এর মধযক্ার এক্টি অংশীোথরে - এর প্ররচিায় 600 জরর্রও হিথশ হলাক্ থিমার্িন্দরর
র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
লাভ ক্রররে, োরের প্রায় েুই-তৃতীয়াংশ ক্ুইরন্সর িাথসন্দা। শুধু 2021 সারলই,
225 জর্ িযক্সি থিমার্িন্দরর ক্মসংস্থার্
ন
লাভ ক্রররে, োরের মরধয 60% এরও হিথশ ক্ুইন্স
হিরক্ এরসরের্।
হোিন অম্বিাবরটির এশ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর বরক কির্ িম্বলর্, "আমারের হিসরক্াথর
অংশীোররের সরঙ্গ থমরল আমরা এক্টি সম্পূর্ র্তু
ন র্ লা গাথডনয়া প্রোর্ ক্ররত োক্সে, হেখারর্
সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলা এিং স্থার্ীয় ক্থমউথর্টিগুরলার
মরধয অিথস্থত িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার সারি ক্ন্ট্রাক্ট থর্ক্সিত ক্রার িযাপারর অথিরামভারি হজার
হেয়া রে। আমরা হে MWBE এরজন্ডার হেরে ফলাফল থর্রয় আসার জর্য অঙ্গীক্ারািদ্ধ
এিং শুধু প্রথতশ্রুথতর মরধযই সীমািদ্ধ র্ই এিা তারই প্রমার্। আর ক্থমউথর্টির প্রথত আমারের
অঙ্গীক্ারািদ্ধতাও সমার্ভারি গুরুে পারে। আথম এিা উরেখ ক্ররত হপরর গথিতন হে লা
গাথডনয়া হগিওরয় পািন র্াস ও
ন হডল্টার অংশীোথররের প্ররচিা ক্ুইরন্সর স্থার্ীয় িযিসা
প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ প্রায় 800 থমথলয়র্ ডলার প্রোর্ ক্রররে।"
হোিন অম্বিাবরটির সভােবত হকবভর্ ও'িু বল িম্বলর্, "এটি সম্পূর্ র্তু
ন র্ লা গাথডনয়া
থিমার্িন্দররর জর্য আররক্টি হরক্ডন হভরঙ্গ হেয়ার থের্ ো ইরতামরধযই প্রতযাশার হচরয় হিথশ
অসাধারর্ অজনর্ প্রতযে ক্রররে। আজরক্র এই মাইলফলক্ আমারের সি ফযাথসথলটিরত
MWBE-এর জর্য সুরোগ ততথর ক্রার জর্য হপািন অরিাথরটির অথিচল অঙ্গীক্ারািদ্ধতার
প্রথতফলর্। এটি শুধু আমারের সংস্থার জর্যই র্য়, িরং আমারের থিমার্িন্দররর অংশীোররের
জর্য এিং স্থার্ীয় ক্থমউথর্টি ও িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার জর্য এক্টি গরিরন থের্, োরা লা
গাথডনয়ার এই চলমার্ সফলতার গরে অতযন্ত অথিরেেয ভূ থমক্া পালর্ ক্ররে।"
হোিন অম্বিাবরটির তিবচেে ও অন্তভুশ্চন ি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত বচফ, কোম্বরাল হিম্বর্ি িম্বলর্,
"আমরা এই মাইলফলক্টি থর্রয় অরর্ক্ হিথশ গথিতন ো আমারের সংখযাল ু ও মথ লারেরমাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার জর্য অিপূ
ন র্ ক্ন্ট্রারক্ট
ন
অংশ হর্য়ার সুরোগ প্রোরর্র
ফলাফল অজনরর্ আমারের থস্থর সংক্ে ও ইোর প্রমার্স্বরূপ। এটি এমর্ এক্টি অঙ্গীক্ার ো
আমারের সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠারর্র সাফলয থর্ক্সিত ক্ররত
প্রচার অর্ুষ্ঠার্, ক্ােমাইজক্ৃত প্রথশের্ ক্মসূন থচ ও সেমতা গরড় হতালার সুরোগ ততথরর জর্য
আমারের সামটিক্ প্ররচিার চাথলক্াশক্সি থ রসরি ক্াজ ক্রর।"
অোম্বসেবল সেসে হজফবরওর্ অউম্বব্র িম্বলর্, "লা গাথডনয়া থিমার্িন্দর পুর্ঃউন্নয়র্
ক্মসূন থচরত MWBE-এর অংশগ্র রর্র হেরে এই ঐথত াথসক্ মাইলফলক্ হে ক্থমউথর্টি

থিমার্িন্দর দ্বারা সিরচরয় হিথশ প্রভাথিত রি হস ক্থমউথর্টি োরত এটি হিরক্ সিরচরয় হিথশ
সুরোগ-সুথিধা পায় তা থর্ক্সিত ক্রার জর্য ক্রয়ক্ িের ধরর চরল আসা ক্ােক্লারপর
ন
চূ ড়ান্ত
রূরপর প্রথতথর্থধে ক্রর। থিমার্িন্দররর ক্মসংস্থার্গুরলারত
ন
স্থার্ীয় থর্রয়ারগর সংখযা প্রায়
MWBE সংখযার মরতাই থিস্ময়ক্র। এখরর্া পেন্ত
ন পূরর্ ওয়া 600টি পরের মরধয, েুই-তৃতীয়াংশ
র্তু র্ থর্রয়াগপ্রাপ্ত ক্ুইন্স হিরক্ এরসরের্। সরক্ার েখর্ প্রথতশ্রুথত পূররর্ িযি ন য় তখর্ তার
সম্পরক্ন অরর্ক্ থক্েুই িলা রয় িারক্, থক্ন্তু লা গাথডনয়ার MWBE ক্মসূন থচ প্রমার্ ক্রররে হে
সরক্ার সটঠক্ ক্াজও ক্ররত পারর।"
লা গাবডনয়া হগিওম্বয় োিন র্াস-এর
ন
বচফ এশ্চিবকউটিভ অবফসার ফ্র্োঙ্ক হেবমর্ িম্বলর্,
"লা গাথডনয়া পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্ে অরর্ক্ থেক্ হিরক্ই এক্টি ইথত াস সৃটিক্ারী ক্মসূন থচরত
পথরর্ত রয়রে, োর মরধয সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার
অংশগ্র র্ও অন্তভুি
ন ররয়রে। হমধািী MWBE ফামগুরলার
ন
জর্য 2 থিথলয়র্ ডলাররর ক্ন্ট্রাক্ট
থর্রয় আসা এক্টি প্রক্রের অংশ রত হপরর আমরা অতযন্ত গথিতন এিং এটি এমর্ এক্ প্রক্ে
ো আমারের ক্ুইরন্সর প্রথতরিশীরের জরর্যও উরেখরোগয অিনর্থতক্
ন
সুফল িরয় আর্রে। থর্উ
ইয়ক্ন হেরির হেরক্ারর্া সরক্াথর-হিসরক্াথর অংশীোথরে প্রক্রের হেরে MWBE-এর সিিৃন ৎ
অংশগ্র রর্র পাশাপাথশ, আমরা এই িযাপাররও গথিতন হে আমারের থিথর্রয়াগক্ারীরের মরধয
এক্জর্, JLC ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার (JLC Infrastructure) সর্েপ্রাপ্ত সংখযাল ু মাথলক্ার্াধীর্ প্রিম
ফাম থন রসরি থর্উ ইয়ক্ন হেরির হক্ারর্া P3 প্রক্রে ইক্ুযইটি থিথর্রয়ারগর মাথলক্ রয়রে।"
স্ক্োর্স্ক্া USA (Skanska USA)-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO, বরচাডন হকম্বর্বড িম্বলর্, "স্ক্যার্স্ক্া
ওয়ালশ জরয়ন্ট হভর্চার (Skanska Walsh Joint Venture, SWJV) এই র্তু র্ লা গাথডনয়া
থিমার্িন্দররর থর্মার্ক্াজ
ন
চলাক্ালীর্ সমরয় সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা
প্রথতষ্ঠার্গুরলার ক্ারে প্রচারক্াে, ন প্রথশের্ প্ররচিা এিং ক্ন্ট্রাক্ট প্রোরর্র এক্টি হরক্ডন ততথর
ক্রার হেরে গুরুেপূর্ অিোর্
ন
রাখরত হপরত ক্ৃতজ্ঞ। এই LGA প্রক্ে হিরক্ MWBE ও স্থার্ীয়
িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার ক্াে হিরক্ অক্সজত
ন েেতা, অথভজ্ঞতা ও হোগযতা গুরুেপূর্ ন
অিক্াঠারমা প্রক্েগুরলারত ভথিষযত সুরোগ ততথররত ভূ থমক্া রাখরি এিং আগামী িেরগুরলারত
থর্মার্
ন থশেরক্ হসিা থেরয় োরি।"
হডল্টার বডম্বরক্টর, বর্উ ইয়কন কম্বোম্বরি
ন
বরম্বয়ল এম্বেি রায়ার্ মারজুম্বলা িম্বলর্,
"আমরা হেসি ক্থমউথর্টিরত হসিা থেরয় িাথক্ হসসি ক্থমউথর্টির প্রথতথর্থধেক্ারী
সরিরা ক্ারীরের সরঙ্গ ক্াজ ক্রািা হডল্টার ক্মরেরের
ন
মূলযরিারধর এক্টি অংশ, এিং
আমারের িৃ ৎ থর্মার্ক্ারজর
ন
ক্মসূন থচগুরলারত এই অঙ্গীক্াররর প্রমার্ হেখরত পাওয়া োয়।
হডল্টা ইরতামরধয লা গাথডনয়া থিমার্িন্দরর আমারের র্তু র্ িাথমর্াল
ন
উন্নয়র্ প্রক্রে গুরুেপূর্ ন
ক্াজগুরলা সম্পন্ন ক্ররত সংখযাল ু ও মথ লারের-মাথলক্ার্াধীর্ িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ 1
থিথলয়র্ ডলারররও হিথশ ক্ন্ট্রাক্ট প্রোর্ ক্রররে, ো আমারেররক্ সি ক্ন্ট্রারক্টর 30 শতাংশ
MWBE ফাম ও
ন ক্ন্ট্রাক্টররের প্রোর্ ক্রার লেয অথতক্রম ক্রার থেরক্ এথগরয় থর্রয় হগরে। থর্উ
ইয়ক্ন ক্থমউথর্টির এসি হপশাজীিীরের সারি আমারের এই শক্সিশালী অংশীোথররের জর্য
আমরা ক্ৃতজ্ঞ।"

কুইম্বন্স জোমাইকা বভবিক RCGA আবকনম্বিক্টস (RCGA Architects)-এর বপ্রশ্চন্সোল ও
ফাউন্ডার, রিািন গোসবকর্ িম্বলর্, "লা গাথডনয়া থিমার্িন্দরর আমারের ফামরক্
ন 17টি থর্মার্
ন ও
উরেে প্রক্ে এিং 8টি র্তু র্ থিরশষ প্রক্রের জর্য থর্েুি ক্রার মধয থেরয় আমারের জর্য
অসংখয সুরোগ উন্মুি ওয়ায় আমরা লা গাথডনয়া পুর্ঃউন্নয়র্ ক্মসূন থচ এিং হপািন অরিাথরটির
তিথচেয ও অন্তভুক্সন ি থিষয়ক্ েপ্তররর প্রথত অতযন্ত ক্ৃতজ্ঞ। হক্াথভরডর চলাক্ালীর্ এই
অিনর্থতক্
ন
ধীরতার সমরয় েখর্ অর্য সুরোরগর সন্ধার্ পাওয়া মুশথক্ল রয় পরড়থেল তখর্ লা
গাথডনয়ায় প্রধার্ িাথমর্ারল
ন
আমারেররক্ প্রোর্ ক্রা ক্ন্ট্রাক্টগুরলা ম ামারী চলাক্ালীর্ সমরয়
আমারেররক্ হক্াম্পাথর্র ক্মীরের ধরর রাখরত সা ােয ক্রররে।"
হপািন অরিাথরটির সারি এক্জর্ সর্েপ্রাপ্ত MWBE ওয়ার জর্য, অিিা আপর্ার সর্রের
অিস্থা হচক্ ক্রার জর্য, অর্ুগ্র ক্রর এখারর্ থভক্সজি ক্রুর্। হভন্ডর সংস্থার্গুরলা খুরুঁ জ থর্রত
এিং সর্েপ্রাথপ্তর প্রক্সক্রয়া সম্পরক্ন তরিযর জর্য এখারর্ োর্ এিং এখার্ হিরক্ িযিসাথয়ক্
সুরোগ খুরুঁ জ থর্র্।
লা গাবডনয়া েুর্ঃউন্নয়র্ প্রকে সম্পম্বকন
2015 সারল, োেীরের জর্য আধুথর্ক্ সুরোগ-সুথিধা, সিাধু
ন থর্ক্ স্থাপতয, অথধক্তর প্রশস্ত হগি
এথরয়া এিং এক্টি এক্ীভূ ত িাথমর্াল
ন
থসরেম, ইতযাথে তিথশিয থর্রয় এক্টি থিে-মারর্র, 21
শতরক্র উপরোগী োেী অথভজ্ঞতা ততথরর লেয থর্রয় সম্পূর্ র্তু
ন র্ এক্টি লা গাথডনয়া
থিমার্িন্দর থর্মারর্র
ন
জর্য এক্টি সমথিত পথরক্ের্া উরন্মাথচত য়। 8 থিথলয়র্ ডলাররর এই
ৃ
প্রক্ে, হেটির েুই-ততীয়াংরশর অিায়র্
ন
হিসরক্াথর খারতর অিায়র্
ন
ও থিেযমার্ োেীরের ভাড়া
হিরক্ হোগার্ হেয়া রে, 2016 সারল শুরু য়।
2018 সারলর হফব্রুয়াথর মারস, 3,000 এরও হিথশ গাথড় রাখার জায়গা এিং উিার, থলফি ও
অর্যার্য ভাড়ায়-চাথলত গাথড় পথররষিাগুরলার জর্য এক্টি থর্ধাথরত
ন
হলরভল স র্তু র্ িাথমর্াল
ন
থি পাথক্নং গযাররজ চালু য়। 2018 সারলর থডরসম্বর মারস প্রিম 18টি র্তু র্ হগি এিং িাথমর্াল
ন
B-হত প্রিম র্তু র্ ক্র্রক্াস চালু
ন
ক্রা য়। 2019 সারলর অরক্টািরর, হডল্টা এয়ার লাইন্স এর
র্তু র্ ক্র্রক্াস ও
ন সাতটি র্তু র্ হগি চালু ক্রর। 2020 সারলর জুর্ মারস, িাথমর্াল
ন
থি-এর র্তু র্
অযারাইভাল ও থডপারচার ল চালু ক্রা য়। এিং 2020 সারলর আগে মারস, িাথমর্াল
ন
থি-হত
এক্টি র্তু র্ ক্র্রক্ারসরন প্রিম ধাপ চালু ক্রা য় োর থদ্বতীয় ধাপ 2021 সারলর থডরসম্বর মারস
সম্পন্ন রি িরল থর্ধাথরত
ন
য়। িাথমর্াল
ন
থস-হত হডল্টার র্তু র্ অযারাইভাল ও থডপারচার লটি
2022 সারলর মাঝামাক্সঝ সমরয় চালু রি।
থর্উ ইয়ক্নিাসীরের প্রাপয 21 শতরক্র উপরোগী গ্রা ক্ অথভজ্ঞতা প্রোর্ক্ারী এই র্তু র্
এক্ীভূ ত থিমার্িন্দরটি থিেযমার্ থিমার্িন্দরর ক্ােক্রম
ন
সচল হররখই থর্থমত
ন রে। র্তু র্
ফযাথসথলটিগুথল সম্পন্ন ওয়ায় পুররর্া ফযাথসথলটিগুরলা হভরঙ্গ হফলা য় এিং এটি থর্ক্সিত ক্রা
রয়রে থিমার্িন্দরটি ক্খরর্া তার সেমতা ারারি র্া। 2022 সারল লা গাথডনয়া থিমার্িন্দররর
উরেখরোগয অংশ সম্পন্ন রয় োরি এিং থর্উ ইয়রক্নর হক্াথভড-19 ম ামারী হিরক্ হসরর উঠার
সমরয় সমৃক্সদ্ধর জর্য এক্টি সম্পরে পথরর্ত রি।
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