
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল JFK বিমার্িন্দম্বর 9.5 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর বিশ্বমাম্বর্র আন্তর্নাবিক 

টাবম নর্াল বর্ম নাম্বের পবরকল্পর্া হ াষো করম্বলর্ 

  

 2.4 বমবলয়র্ িগ নফুট আন্তর্নাবিক টাবম নর্ালটট বিবভন্ন পর্ নাম্বয় িিনমার্ T1, T2, এিং 

প্রাক্তর্ T3-র সাইম্বট বর্বম নি  ম্বি    

   

হিসরকাবর অংেীদারগে টাবম নর্াম্বলর সম্পূে ন খরচ ি র্ করম্বি অি নায়র্ প্রদার্ করম্বি; 

হপাটন অম্বিাবরটট সমি নক রাস্তা ও ইউটটবলটট অিকাঠাম্বমা বর্ম নাে করম্বি  

   

2022 সাম্বল কার্ শুরু করা  ম্বি প্রিোবেি  ম্বে; র্িুর্ হগট সচল  ম্বি 2026 সাম্বল   

   

প্রকল্পটট 10,000-র হিবে হমাট কম নসংস্থার্ এিং 6,000 বর্ম নাে কম নসংস্থার্ সৃটি করম্বি  

  

বিশ্বমাম্বর্র র্াত্রী সুবিধা, অিোধুবর্ক বর্রাপত্তা এিং সুবির্েস্ত হরাডওম্বয় িেি াম্বরর 

সুম্বর্াগস  একটট সমবিি, আধুবর্ক বিমার্িন্দম্বরর পবরকল্পর্া অগ্রসর  ম্বলা 

   

চুক্তক্ত ও অি নায়র্ স্বাম্বি নর র্র্ে 30 েিাংে MWBE লক্ষ্ে িাকম্বি;  

সম্প্রদাম্বয়র উপম্বদিা পবরষম্বদর বর্ম্বদনের্ায় স্থার্ীয় িেিসা ও চাকবর সন্ধার্ীম্বদর র্র্ে 

বিস্িৃি সুম্বর্াগ  

  

হরন্ডাবরং এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে জর্ এফ. হক্কর্থি আন্তজনাথিক্ 

থিমার্িন্দকরর ( John F. Kennedy International Airport) দথিণ পাশকক্ থিথিশীলক্ারী এক্টি 

2.4 থমথলয়র্ িগ নফুি অিযাধুথর্ক্ র্িুর্ আন্তজনাথিক্ িাথম নর্াল থর্ম নাণ ক্রকি থর্উ ইয়ক্ন এিং থর্উ 

জাথস নর হপািন অকিাথরটি (Port Authority) র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ (New Terminal One, NTO) এর 

িযাপাকর এক্টি সংকশাথধি চুক্তিকি হপ ৌঁছাকি হপকরকছ, ো  ল আথি নক্ স্পর্সরকদর এক্টি 

ক্র্কসাটিনয়াম। 9.5 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর প্রক্ল্পটি ক্কয়ক্টি পে নাকয় থর্থম নি  কি এিং 10,000-

র হিথশ ক্ম নসংিার্ সটৃি ক্রকি, এটি থর্উ ইয়ক্ন ও অঞ্চলটির হোগয এক্টি থিশ্বমাকর্র 

থিমার্িন্দর থ কসকি JFK-র সম্পূণ ন রূপান্তকরর অংশ থ কসকি হপািন অকিাথরটির হ াথষি চিুি ন িড় 

িাথম নর্াল প্রক্ল্প। হশষ  ওয়ার পর, র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ JFK-র সি নি ৃৎ আন্তজনাথিক্ িাথম নর্াল 

 কি এিং এটি থিকশ্বর শীষ নিার্ীয় থিমার্িন্দর িাথম নর্ালগুথলর এক্টি  ওয়ার আশা রাকে।   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fpanynj%2Falbums%2F72157720235944091%2Fwith%2F51743945181%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f2f4759c36d47edaab308d9be5d2314%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750129523010590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SOgiHUSXBMWfki02DbnyOC5RB08g2vV6HXdX9IYkL%2FI%3D&reserved=0


   

"হেক িু আমরা ম ামারী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকর ক্াজ ক্রথছ, িাই আথম থর্ক্তিি ক্রকি চাই হে থর্উ 

ইয়কক্ন ভ্রমণ ক্রকি আসা সক্কলর োকি এক্টি স্বাগি ও সুথির্যস্ত অথভজ্ঞিা  য়, এিং োকি 

থর্উ ইয়ক্নিাসীর থর্ক্ি আধুথর্ক্াথয়ি পথরি র্  াি িাকক্ ো িাকদর প্রাপয," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "িড় অিক্াঠাকমা প্রক্কল্পর ক্াজ ক্রার সময় এের্ই, এিং আথম JFK-র এক্দম র্িুর্ 

িাথম নর্াল একক্র ক্াজ শুরু ও েি দ্রুি সম্ভি হশষ ক্রার জর্য প্রথিশ্রুথিিদ্ধ।"  

  

হপািন অকিাথরটির ক্থমশর্ার হিািন এই ি ৃস্পথিিার িাকদর থমটিংকয় প্রস্তাথিি থলজ চুক্তিকি হভাি 

প্রদার্ ক্রকি। িাথম নর্াকলর সম্পূণ ন েরচ ি র্ ক্রকি হিসরক্াথরভাকি অি নাথয়ি NTO 

ক্র্কসাটিনয়াম োর মকধয রকয়কছ আথি নক্ অংশীদার ক্াল নাইল, JLC ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার (Carlyle, JLC 

Infrastructure), এিং ইউথলকক্া (Ullico)। থমউথর্ে আন্তজনাথিক্ থিমার্িন্দর (Munich Airport 

International) এিং CAG হ াক্তডংকসর (CAG Holdings) এক্টি হে ি উকদযাগ  কলা 

ক্র্কসাটিনয়াকমর পথরচালর্া ও প্রেুক্তিগি পথরকষিা অংশীদার।   

   

প্রক্কল্পর অংশ থ সাকি, হপািন অকিাথরটি হিশ ক্কয়ক্টি অিক্াঠাকমা উন্নয়র্ ও উন্নথির ক্াজ 

 াকি থর্কি োর মকধয িাক্কি রাস্তা, পাথক্নং এিং এক্টি র্িুর্ বিদুযথিক্ সািকেশর্স  

ইউটিথলটিসমূ । র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ বিথর ক্রা  কি িিনমার্ হছাি আক্াকরর এিং হসকক্কল 

িাথম নর্াল 1, পুরকর্া ও অচলপ্রায় 59 িছকরর িাথম নর্াল 2, এিং 2013 সাকল হভকে হফলা প্রাির্ 

িাথম নর্াল 3-র সাইিগুথলকি। র্িুর্ িাথম নর্াকলর থর্ম নাণ ক্াজ 2022-এর মাঝামাক্তঝ সময় শুরু  কি 

িকল থর্ধ নাথরি আকছ এিং প্রিম পে নাকয়র ক্াজ 2026 সাকল হোলা হদওয়া  কি িকল আশা ক্রা 

 কে, োর মকধয িাক্কি র্িুর্ আগমর্ ও প্রিার্  ল এিং র্িুর্ হগিসমূক র প্রিম ক্কয়ক্টি।  

   

প্রক্ল্পটির ক্াজ প্রািথমক্ভাকি 2020 সাকল শুরু  ওয়ার থর্ধ নাথরি থছল। হক্াথভি-19 এর ফকল 

থিমার্ ভ্রমকণ  ওয়া মারাত্মক্ িথির ক্ারকণ, চুক্তির শিনািলী পুর্রায় থর্ধ নারণ ক্রা প্রকয়াজর্ 

 য়। আজকক্ হ াথষি পুর্গ নটঠি চুক্তিটি JFK-হক্ সমথিি, এক্থিংশ শিাব্দীর বিথশ্বক্ হগিওকয়কি 

রূপান্তথরি ক্রার উচ্চাথভলাষী পথরক্ল্পর্াকক্ িড় এক্ ধাপ এথগকয় থর্কয় হগকলা। র্িুর্ 

িাথম নর্ালটি ক্কয়ক্টি পে নাকয় থর্থম নি  কি, ো থর্ভনর ক্রকি আন্তজনাথিক্ োত্রীর ট্র্যাথফক্ মাত্রার 

উপর, এিং এটির ক্াজ আর্ুমাথর্ক্ 2030 সাকলর মকধয সম্পূণ ন হশষ  কি িকল আশা ক্রা  কে।  

  

র্িুর্ িাথম নর্াল একক্ হশষপে নন্ত 23টি র্িুর্ হগি িাক্কি, এক্ইসাকি উজ্জ্বল এিং িািাস চলাচল 

ক্রকি পাকর এমর্ হচক্-ইর্  ল এিং গ্রা ক্কদর অথভজ্ঞিা িাড়াকর্ার জর্য এিং থিকশ্বর সকি নাচ্চ 

হরটিং প্রাপ্ত থিমার্িন্দর িাথম নর্াকলর সাকি প্রথিকোথগিা ক্রকি পাকর এমর্ভাকি র্ক্শা ক্রা 

আগমকর্র িার্ িাক্কি। গ্রা ক্রা থিশ্বমাকর্র, থর্উ ইয়ক্ন অর্ুপ্রাথণি োওয়াদাওয়া এিং েুচরা 

সুকোগসুথিধা, এিং এক্ইসাকি লাউকের িার্, এক্টি ইর্কিার সিুজ িার্ এিং পথরিারিান্ধি 

সুকোগসুথিধা উপকভাগ ক্রকির্। র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ হিক্সই  ওয়া ও থর্রাপত্তা, উভয় হিকত্র 

সি নকশষ অগ্রগথিকক্ অন্তভুনি ক্রকি এিং এোকর্ থর্উইয়কক্নর অর্র্য হচির্া েুি ক্রা  কি।   

  

2018 সাকলর অকটািকর, থলজ প্রস্তািগুথলর এক্টি প্রথিকোথগিামূলক্ পে নাকলাচর্ার পর, হপািন 

অকিাথরটি থিমার্িন্দকরর উত্তর ও দথিণ থদকক্ দুটি প্রধার্ র্িুর্ আন্তজনাথিক্ িাথম নর্াল থর্ম নাকণর 



জর্য স্বিন্ত্র আকলাচর্ায় প্রকিশ ক্কর, োর ফকল JFK-র রূপান্তর  কি এিং অর্ুথমি োত্রী িকৃ্তদ্ধর 

সাকি সেথি রাোর জর্য থিমার্িন্দকরর ধারণিমিাকক্ িকৃ্তদ্ধ ক্রা  কি।   

   

আজকক্র হ াষণা JFK থিমার্িন্দকরর ভথিষযকি, থিমার্ ভ্রমকণর পূকি নর অিিায় থফকর োওয়া এিং 

অঞ্চলটির অি ননর্থিক্ পুর্রুদ্ধাকরর হিকত্র হিসরক্াথর োকির উকেেকোগয আিার 

প্রথিফলর্। পুর্গ নটঠি চুক্তির এক্টি মুেয িিিয  কলা এই হে, থলকজর হময়াদ 2060 পে নন্ত িথধ নি 

ক্রা  কি োকি ক্কর িাথম নর্াল হোলার পর হিসরক্াথর থিথর্কয়াগক্ারীরা িাকদর িহু থিথলয়র্ 

িলার থিথর্কয়াগ পুর্রুদ্ধার ক্রার পে নাপ্ত সময় পায়। JFK থিমার্িন্দকরর মূল থলকজ, হেোকর্ এটি 

2050 সাকল হময়াকদাত্তীণ ন  কি িলা থছকলা, থর্উ ইয়ক্ন থসটির দশ-িছকরর জরুথর সম্প্রসারণ NTO-

র সাকি পুর্গ নটঠি চুক্তির এক্টি জরুথর অংশকক্ সম্ভি ক্কর।  

 

এই সপ্তাক , হপািন অকিাথরটি হিািন হভাি প্রদার্ ক্রকি  

সম্পূণ ন 2.9 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলার ি থিকলর অর্ুকমাদর্ থদকি ো JFK পুর্গ নঠর্ ক্ম নসূথচর ( JFK 

Redevelopment program) জর্য হপািন অকিাথরটির 2017-2026 মূলধর্ পথরক্ল্পর্ায় অন্তভুনি 

থছকলা। ি থিল প্রদার্ ক্রা  কয়কছ JFK পুর্গ নঠকর্র সরাসথর সমি নকর্ অিক্াঠাকমা সচল রাোর 

জর্য, োর মকধয রকয়কছ হরািওকয় উন্নয়র্, ইউটিথলটি, উন্নি পাথক্নং িযিিা, এক্টি গ্রাউন্ড 

পথরি র্ হক্ন্দ্র এিং এয়ারথফকডর ক্াজ। (এের্ পে নন্ত, পিৃক্ হিািন পদকিকপর মাধযকম 

ি থিকলর 1.24 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলার অর্ুকমাথদি  কয়কছ।) ফকল, হপািন অকিাথরটি মূলধর্ 5:1 

অর্ুপাকির হিথশকি হিসরক্াথর থিথর্কয়াগ িযি ার ক্রকছ, েের্ আমরা JFK-র পুর্গ নঠর্ 

ক্ম নসূথচর চারটি প্রক্কল্প প্রথিশ্রুথি হদওয়া হমাি 15 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর হিথশ হিসরক্াথর 

থিথর্কয়াগ থিকিচর্া ক্রকিা।  

  

র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ থর্ম নাণ 10,000-র হিথশ হমাি ক্ম নসংিার্ এিং 6,000 থর্ম নাণ ক্ম নসংিার্ সটৃি 

ক্রকি িকল প্রিযাশা ক্রা  কে।   

  

NTO এক্টি হিসরক্াথর ক্র্কসাটিনয়াম ো গটঠি  কয়কছ ক্াল নাইল, JLC ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার (2015 

সাকল লুপ ক্যাথপিাল (Loop Capital) ও মযাক্তজক্ জর্সর্ এন্টারপ্রাইকজস (Magic Johnson 

Enterprises) দ্বারা গটঠি), এিং ইউথলকক্া (এক্মাত্র শ্রম-মাথলক্ার্াধীর্ িীমা ও থিথর্কয়াগ 

হক্াম্পাথর্) থদকয়, এিং সমথি নি  কে ক্াথরগথর হসিাপ্রদার্ক্ারী থরচ এয়ারকপািনকসর (Reach 

Airports) দ্বারা, ো  কলা থমউথর্ে আন্তজনাথিক্ থিমার্িন্দর ও ক্াল নাইকলর থিমার্িন্দর প্ল্যািফম ন, 

CAG হ াক্তডংকসর এক্টি হে ি উকদযাগ। NTO এক্টি র্ক্শা ও িাপিয ফাম ন, AECOM টিশমযার্, 

অযান্ড হজন্সলাকরর (AECOM Tishman, and Gensler) হর্িৃকে এক্টি র্ক্শা থর্ম নাণ দল িাছাই 

ক্করকছ।    

   

এক্টি সংেযাল ু-মাথলক্ার্াধীর্ ইকু্ইটি থিথর্কয়াগক্ারী থ কসকি প্রক্ল্পটিকি JLC-র অংশগ্র ণ 

লিণীয়, এটি শুধ ুথর্ম নাণ ক্াকজর মকিা পণয ও হসিা প্রদার্ ছাড়াও এধরকর্র মুেয সরক্াথর-

হিসরক্াথর অংশীদাথরকে থিথর্কয়াকগর মাধযকম MWBE ফাকম নর সম্পদ সটৃিকি হেকির হট্র্ন্ড 

অিযা ি রাকে র্া, িরং এটি িা ক্রকছ 30 শিাংশ পে নাকয় ো ঐথি াথসক্ এিং হদকশর 

হর্িৃিার্ীয়।  



  

র্িুর্ িাথম নর্াল একক্ োত্রী সুথিধাগুথলর মকধয িাক্কি উকেেকোগযভাকি ি ৃত্তর হচক্-ইর্, উঁচু 

ছাদস  থর্রাপত্তা এিং ক্র্কসশর্ এলাক্া, প্রাকৃ্থিক্ আকলা এিং আধুথর্ক্ িাপকিযর সাকি 

অভযন্তরীণ সিুজ িার্, থর্উ ইয়কক্নর আইক্থর্ক্ লযান্ডমাক্ন এিং িার্ীয় থশল্পীকদর থশল্পক্কম নর 

প্রদশ নর্ী। থিশ্বমাকর্র েুচরা থিক্রয়, হরস্িুকরন্ট এিং িারগুথলকি িার্ীয়ভাকি অর্ুপ্রাথণি 

হরস্িুকরন্ট, ক্রযাফি পার্ীয় এিং হিে থর্উ ইয়ক্ন হদাক্ার্ অন্তভুনি িাক্কি। থির্ামূকলয, উচ্চ-

গথির ওয়াই-ফাই এিং পুকরা িাথম নর্াল অকর্ক্গুথল চাক্তজনং হেশর্ োত্রীকদর িাকদর োত্রার প্রথিটি 

ধাকপ সংেুি িাক্কি থদকি।   

  

র্িুর্ িাথম নর্াকল অিযাধুথর্ক্ প্রেুক্তি গ্রা ক্কদর অথভজ্ঞিা ও থর্রাপত্তা আকরা িথধ নি ক্রকি, োর 

মকধয িাক্কি স্পশ নথি ীর্ োত্রী োত্রা, থিক্তজিাল োত্রী প্রিা  ও লাইর্ িযিিাপর্া, TSA থর্রাপত্তা 

হলর্ হেোকর্ িাক্কি সি নকশষ প্রেুক্তি, উন্নি থভথিও অর্ুসন্ধার্ থিকেষণ, িাকয়াকমটট্র্ক্ থভথত্তক্ 

িযিিা এিং এক্টি ভথিষযৎ প্রেুক্তি এিং/অিিা থর্য়ন্ত্রক্ পথরিিনকর্র সুকোগস  থিথিিাপক্ 

র্ক্শা।   

  

হিক্সই উন্নয়কর্র মকধয িাক্কি র্িায়র্কোগয শক্তির প্রেুক্তি িযি ার হেমর্ হস র গরম পাথর্, 

আক্াশোকর্র িরফ অপসারণ ও িরল পুর্রুদ্ধার, এিং পুকরা থিমার্িন্দকর থিকজল গ্রাউন্ড 

হসিার সরোকমর পথরিকিন ইকলক্টট্র্ক্ শক্তির গ্রাউন্ড হসিা থিি, হেমর্ িযাকগজ ট্র্াটর ও হিল্ট 

হলািার।   

  

র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ গঠকর্র পথরক্ল্পর্া থিমার্িন্দরটির রূপান্তকরর অর্য থির্টি মুেয উপাদাকর্র 

ক্াকজর গথিকিকগর উপর  কে। হপািন অকিাথরটির ক্থমশর্ারকদর হিািন 3.9 থিথলয়র্ মাথক্নর্ 

িলার থদকয় র্িুর্ িাথম নর্াল 6-র থর্ম নাণক্াজ অগাে মাকস অর্ুকমাদর্ ক্কর, ো JFK থমকলথর্য়াম 

পািনর্াস ন (JFK Millennium Partners) বিথর ক্রকি থিমার্িন্দকরর উত্তর পাকশ ো হজিি্লুকয়র 

(JetBlue) থিদযমার্ িাথম নর্াকলর সাকি সরাসথর সংেুি  কি। 1.5 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর 

িাথম নর্াল 4 সম্প্রসারণ, োর হর্িৃে থদকে হিল্টা (Delta) ও JFK আন্তজনাথিক্ এয়ার িাথম নর্াল (JFK 

International Air Terminal), িসকন্ত অর্ুকমাথদি  কয়থছকলা এিং থর্ক্ি ভথিষযকি এর থর্ম নাণ 

ক্াজ শুরু  কি। উপরন্তু, 2019 সাকলর থিকসম্বর মাকস 425 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর JFK 

িাথম নর্াল 8-র সম্প্রসারণ ক্াজ শুরু  য়, োর হর্িৃে থদকে আকমথরক্ার্ এয়ারলাইন্স (American 

Airlines), োরা িাথম নর্ালটি পথরচালর্া ক্কর, এিং থিটিশ এয়ারওকয়জ (British Airways), োরা 

িাথম নর্াল 7 হিকক্ িাথম নর্াল 8-এ চকল আসকি, িাথম নর্াল 7 র্িুর্ িাথম নর্াল 6 হক্ িার্ প্রদার্ ক্রার 

জর্য হভকে হফলা  কি।   

  

হপাটন অম্বিাবরটটর বর্ি না ী পবরচালক বরক কটর্ িম্বলর্, "হপািন অকিাথরটি আমাকদর 

থিমার্িন্দরগুথলকক্ পুর্গ নঠর্ ক্কর হসগুথলকক্ আমাকদর অঞ্চকলর প্রাপয থিশ্বমাকর্র 

ফযাথসথলটিকি পথরণি ক্রকি প্রথিশ্রুথিিদ্ধ। JFK-র র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ প্রক্ল্পটি হসই প্রথিশ্রুথি 

পূরণ ক্কর। আজকক্র হ াষণা JFK থিমার্িন্দর ও আমাকদর অঞ্চকল হিসরক্াথর োকির 

আত্মথিশ্বাকসর ক্িা হজার থদকয় িকল। ম ামারীর চূড়ান্ত সমকয়, JFK থিমার্িন্দর এর হক্াথভি-

পূি নক্ালীর্ োত্রী সংেযার অথচন্তর্ীয় দইু শিাংশ োত্রী হপকয়কছ, আমরা এই থিকশ্বর হসরাকদর 

এক্টি  কয় উঠকি ইেুক্ থিশ্বমাকর্র িাথম নর্ালটিকক্ অগ্রসর ক্রার পি হোজঁা ক্েকর্াই িন্ধ 



ক্থরথর্।আমরা গভর্ নর হ াক্লকক্ িড় প্রক্ল্প সমি নকর্ িার হর্িৃকের জর্য ধর্যিাদ জার্াক্তে।এিং 

আমরা আমাকদর থর্কিথদি দল ও অংশীদারকদর JFK থিমার্িন্দরকক্ থর্উ ইয়ক্ন ও অঞ্চলটির 

প্রাপয হসরা-হশ্রণীর বিথশ্বক্ হগিওকয় ক্রার অথিশ্বাসয প্রকচিার জর্য ধর্যিাদ জার্াক্তে।"  

   

হপাটন অম্বিাবরটটর হচয়ারমোর্ হকবভর্ ও’টুল িম্বলর্, "জর্ এফ. হক্কর্থি আন্তজনাথিক্ 

থিমার্িন্দকর এক্টি র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ গঠকর্র চুক্তিটি আমাকদর একজক্তন্সর 100-িছকরর 

ইথি াকসর সিকিকক্ ক্টঠর্ সমকয় আমাকদর অঞ্চকলর জর্য ক্াজ ক্রকি থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ 

জাথস নর হপািন অকিাথরটি এিং আমাকদর হিসরক্াথর অংশীদারকদর অেীক্ার প্রদশ নর্ 

ক্কর। অিযাধথুর্ক্ এই আন্তজনাথিক্ হগিওকয়র ক্াজ অগ্রসর ক্কর, এিং এটি হে অথিশ্বাসয 

পথরমাণ হিসরক্াথর থিথর্কয়াগ থর্কয় আকস, িা  াজার  াজার ভাকলা হিিকর্র থর্ম নাণ চাক্থর সটৃি 

ক্রকি ো ম ামারী হিকক্ আমাকদর পুর্রুদ্ধাকর অিযন্ত গুরুেপূণ ন, এিং এক্ইসাকি আগামী 

দশক্গুথলর জর্য অি ননর্থিক্ প্রিকৃ্তদ্ধর থভথত্ত গকড় থদকি।"  

  

JFK থিমার্িন্দর এলাক্ার সিকিকক্ শক্তিশালী অি ননর্থিক্ ইক্তের্গুথলর এক্টি, এটি আর্ুমাথর্ক্ 

300,000 চাক্থর সমি নর্ ক্কর ো িাথষ নক্ 16.2 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলার হিির্ প্রদার্ ক্কর এিং হসই 

সাকি 45.7 থিথলয়র্ মাথক্নর্ িলার িাথষ নক্ থিক্রকয়র িযিিা ক্কর। ম ামাথর শুরুর আকগ, 2019 

সাকল এয়ারকপাকিন 62.6 থমথলয়র্ োত্রী থর্কয় এক্টি হরক্িন িাপর্ ক্করথছল।   

  

স্থার্ীয় কবমউবর্টটর সাম্বি অিেন্ত বর্কটভাম্বি র্বিম্বয় JFK বিমার্িন্দম্বরর পুর্ঃউন্নয়র্ 

করা   

  

2018 সাকল, JFK থরকিকভলপকমন্ট ক্থমউথর্টি অযািভাইসথর ক্াউক্তন্সল গঠর্ ক্রা  য়। এটি U.S 

থরকপ্রকজকন্টটিভ জজন থমক্স এিং কু্ইন্স িকরা হপ্রথসকিন্ট হিকভার্ার্ থরচািন-এর হক্া-হচয়ার ক্রা 

এিং থর্ি নাথচি আথধক্াথরক্, ক্থমউথর্টি হিািন, িযিসা-িাথণজয এিং র্র্প্রথফি অগ নার্াইকজশর্, 

র্াগথরক্ অগ নার্াইকজশর্, দথিণ-পিূ ন কু্ইকন্সর িার্ীয় ক্থমউথর্টির ক্লাক্তজন থলিার, দথিণ-পক্তিম 

কু্ইন্স, রক্আওকয় এিং র্াসাউ ক্াউথন্টর পক্তিকমর অঞ্চলগুথল সকমি গটঠি। এটির শুরুর সময় 

হিকক্ই, ক্থমউথর্টির থদকক্ স ায়িার উকদযাকগর থদকক্  াি িাথড়কয় হদওয়ার জর্য এিং 

ক্থমউথর্টি-থর্িদ্ধ হপ্রাগ্রামকক্ থিক্াকশর জর্য ক্াউক্তন্সল হপািন অিথরটির সাকি ক্াজ ক্রকছ, এটি 

এই উচ্চাক্াঙ্খী প্রক্ল্প িার্ীয় হেক্ক াডারকদর হিকক্ মিামি সংগ্র  ক্রকি থর্ক্তিি ক্কর এিং 

িার্ীয় িযিসা-িাথণজয, MWBE, থশিািী এিং োরা ক্ম নসংিাকর্র হচিা ক্রকছ িাকদরকক্ 

আিথরক্ অকি ন স ায়িা প্রদার্ ক্কর।   

  

প্রথিটি ক্াকজর থিভাকগ 30 শিাংশ সংেযাল ু এিং মথ লাকদর মাথলক্ার্াধীর্ িযিসাথয়ক্ উকদযাগ 

(MWBE) চুক্তির লকিয গভর্ নর হদশকক্ সামকর্র থদকক্ এথগকয় থর্কয় োিার প্রথিশ্রুথি স  অগ্রসর 

 ওয়ার পথরক্ল্পর্া ক্রকি এিং JFK থরকিকভলপকমন্ট হপ্রাগ্রাম, িাথম নর্াল প্রক্ল্প সকমি িার্ীয় 

িযিসা-িাথণকজযর সুকোগসুথিধার উপর থিকশষ মকর্াকোগ হদকি, হেটি সম্পূণ ন প্রকজট-হলির 

চুক্তির মাধযকম শ্রথমক্ ইউথর্য়র্ বিথর ক্রকি। ক্থমউথর্টির থিক্াকশর অর্যার্য উকদযাগকক্ 

ক্াউক্তন্সল ক্ম নসংিার্, িার্ীয়কদর জর্য ওয়াক্নকফাস ন হিকভলপকমন্ট হপ্রাগ্রাম, হছাি িযিসা-

িাথণকজযর থদকক্ উন্নথি এিং স ায়িার  াি িাথড়কয় এিং িার্ীয় থশিািীকদর জর্য থশিাগি 

হপ্রাগ্রাকমর মাধযকম গুরুত্ত্ব থদকয় িাকক্।   



  

2019-এর শুরুকি জামাইক্া, কু্ইকন্স JFK থরকিকভলপকমন্ট ক্থমউথর্টি হসন্টার হোলা  কয়কছ, ো 

িযিসা-িাথণকজযর সুকোগসুথিধা, িার্ীয় মার্ুকষর ক্ম নসংিার্ অিিা এই প্রক্ল্প সম্পকক্ন 

প্রথিকিশীরা আরও থক্ছু জার্কি চাইকল হসই িযাপাকর স ায়িা প্রদার্ ক্রকি পারকি।   

   

র্িুর্ টাবম নর্াল এম্বকর বর্ি না ী প্রধার্ ডাঃ হর্রাডন বপ. িুম্বেল িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল ও 

হপািন অকিাথরটির সমি নকর্, আমরা এক্টি থিশ্বমাকর্র িাথম নর্াল বিথর ক্রকিা, থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

হদকশর-শীষ নিার্ীয় MWBE অংশগ্র ণকক্ র্িুর্ উচ্চিায় থর্কয় োকিা এিং আঞ্চথলক্ অি ননর্থিক্ 

প্রিকৃ্তদ্ধ শুরু ক্রকি সা ােয ক্রকিা। এছাড়াও আমরা দথিণপূি ন কু্ইন্স সম্প্রদায় থিক্াশ, এিং 

িার্ীয় ক্ম নসংিার্ িকৃ্তদ্ধ, থশিা ক্ম নসূথচ এিং িুদ্র িযিসার ধারণিমিা িকৃ্তদ্ধকি আমাকদর িহু-

িছকরর "প্রথিশ্রুথি পূরণ ক্রকিা।"  

   

JLC ইর্ফ্রাস্ট্রাকচাম্বরর মোম্বর্ক্তর্ং পাটনর্ার ক্তর্ম হরর্ল্ডস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল, হপািন 

থর্ি না ী পথরচালক্ থরক্ ক্ির্ এিং সম্পূণ ন হপািন দল প্রক্ল্পটি িাস্তি ক্রার জর্য থর্রলসভাকি 

ক্াজ ক্করকছ ক্ারণ িারা সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য িাস্তি সুকোগ প্রদাকর্ 

প্রথিশ্রুথিিদ্ধ। র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ থিশ্বমাকর্র এক্টি ফযাথসথলটি প্রদার্ ক্রার জর্য িার্ীয় 

সম্প্রদায়কক্ জথড়ি ক্রার মাধযকম সরক্াথর-হিসরক্াথর অংশীদাথরকের দৃিান্ত িদকল থদকয়কছ। 

এটি পুকরা হদকশ িড় অিক্াঠাকমা প্রক্কল্পর মকিল থ কসকি ক্াজ ক্রকি।"  

   

ইউবলম্বকার প্রধার্ বর্ি না ী কম নকিনা এডওয়াডন এম. ক্তিি িম্বলর্, "আমরা পথরশ্রমী কু্ইন্স ও 

আঞ্চথলক্ িাথসন্দাকদর জর্য ভাকলা চাক্থরর প্রথিশ্রুথি িাস্তি ক্রার থদকক্ আকরক্টি িড় ধাপ 

অগ্রসর  লাম। শ্রকমর সাকি অংশীদাথরে, থশিার্থিশকদর প্রদত্ত প্রথিশ্রুথি এিং িার্ীয় 

সম্প্রদাকয়র উকদযাগ সমি নকর্র মাধযকম, র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ JFK বিথর এিং পথরচালর্াক্ারী 

পথরশ্রমী মার্ুকষর জর্য সুকোগ বিথর ক্রকছ। আমরা গভর্ নর হ াক্ল ও আজকক্র থদর্কক্ সম্ভি 

ক্রকি িার অিযািশযক্ীয় সমি নকর্র জর্য িার প্রশংসা ক্রথছ।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটট হময়র এবরক অোডামস িম্বলর্, "আমাকদর থিমার্িন্দরগুথল  ল িথ থি নকশ্বর 

জর্য আমাকদর হপািনাল, এিং িাকদর অিশযই স্বাগি, থর্রাপদ, আমাকদর িহুমাক্তত্রক্ থিকশ্বর 

হর্িৃিার্ীয় শ করর প্রথিথর্থধ  কি  কি। JFK থিমার্িন্দকর এই থিশাল থিথর্কয়াগ আমাকদর 

সিকিকক্ গুরুেপূণ ন িন্দকরর আধুথর্ক্ায়র্ ক্রকি, থিমাকর্র োত্রীকদর ভ্রমণ অথভজ্ঞিা উন্নি 

ক্রকি, এিং আমাকদর িার্ীয় অি নর্ীথিকি থিথলয়র্ থিথলয়র্ িলার হোগ ক্রকি। আথম এই 

ঐথি াথসক্ অিক্াঠাকমা চুক্তি টঠক্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল ও হপািন অকিাথরটির প্রশংসা 

ক্রথছ।"  

   

কংম্বগ্রসমোর্ হগ্রগবর ডবিউ. বমকস িম্বলর্, "আথম এই চুক্তিকি হপ ৌঁছাকর্ার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল ও হপািন অকিাথরটির প্রশংসা ক্রথছ। JFK পুর্গ নঠর্ ক্থমউথর্টি উপকদিা পথরষকদর 

স সভাপথি থ কসকি, হপািন অকিাথরটির সাকি ক্াজ ক্কর MWBE-হক্ এিং িার্ীয় থভথত্তক্ 

উকদযাগসমূ কক্ লাভিার্ ক্কর এমর্  াজার  াজার ক্ম নসংিার্ সটৃির জর্য ক্াজ ক্রা 

আর্ন্দদায়ক্ থছকলা। আথম হপািন অকিাথরটির থর্ি না ী পথরচালক্ থরক্ ক্িকর্র হর্িৃকের জর্য িার 



প্রশংসা ক্রথছ। েের্ রূপান্তরটি হশষ  কি, থর্উ ইয়ক্ন আন্তজনাথিক্ অিযাধুথর্ক্ এক্থিংশ 

শিাব্দীর থিমার্িন্দকরর হিকত্র থিশ্বকক্ হর্িৃে থদকি।"  

   

কুইন্স িম্বরার হপ্রবসম্বডন্ট ডম্বর্াভার্ বরচাডন র্ুবর্য়র িম্বলর্, "আথম অিযন্ত আর্ক্তন্দি হে 

িাথম নর্াল এক্ প্রক্ল্পটি সম্মুকে অগ্রসর  কে এিং দ্রুিই JFK থিমার্িন্দকর এক্টি চক্চকক্ র্িুর্ 

আন্তজনাথিক্ িাথম নর্াল বিথর  কি। র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ আমাকদর MWBE ফাম ন ও িযিসাসমূক র 

জর্য অি ননর্থিক্ সুকোকগ এিং দারুণ সুকোগসুথিধার পূণ ন িাক্কি ো একক্ 'থিকশ্বর িকরাকি' 

আগি িা এোর্ হিকক্ িথ গ নমর্ক্ারী আন্তজনাথিক্ ভ্রমণক্ারীকদর জর্য এক্টি স্বাগি িাকর্ 

পথরণি ক্রকি। গভর্ নর হ াক্ল এিং থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথস নর হপািন অকিাথরটির থর্রলস ক্াজ ও 

অংশীদাথরকের জর্য িাকদর সক্লকক্ অকর্ক্ ধর্যিাদ।"  

  

অোম্বসেবলওমোর্ হেবস হফফার আমাম্বটা িম্বলর্, "আথম এটি হদকে অিযন্ত েুথশ হে 

িাথম নর্াল 1-র অথি প্রকয়াজর্ীয় রূপান্তর  কি এিং এটি কু্ইন্স িকরার উপকোগী এক্টি থিশ্বমাকর্র 

আন্তজনাথিক্ িাথম নর্াল থর্ম নাকণ প্রকয়াজর্ীয় থিথর্কয়াগ পাকি। আমরা হিড়াকি আসা সক্লকক্ এই 

িািনা থদক্তে হে থর্উ ইয়ক্ন সা সী, এিং সক্লকক্ই এোকর্ স্বাগি জার্াকর্া  য়। আমাকদর পুরকর্া 

থিমার্িন্দর অিক্াঠাকমাকি থিথর্কয়াগ ক্রা এের্ক্ার মকিা ক্েকর্াই একিা গুরুেপূণ ন থছকলা র্া, 

এিং আথম েুথশ হে গভর্ নর হ াক্ল, হপািন অকিাথরটি, এিং NTO গ্রুপ এক্ক্তত্রি  কি হপকরকছ। 

প্রক্ল্পটি কু্ইন্স অথি প্রকয়াজর্ীয় ক্ম নসংিার্ সটৃি ক্রকি এিং িার্ীয় থিকক্রিাকদর জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন থসটির 'সদর দরজায়' কু্ইকন্সর সংসৃ্কথি িুকল ধরার সুকোগ প্রদার্ ক্রকি।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর বভবভয়ার্ কুক িম্বলর্, "আথম অথিশয় আর্ক্তন্দি হে এই অথি প্রকয়াজর্ীয় 

অিক্াঠাকমা প্রক্ল্পটির ক্াজ আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকি  কে। থিকশ্বর িযস্তিম শ রগুথলর এক্টি থ কসকি, 

উন্নি ভ্রমণ অিক্াঠাকমা থর্উ ইয়ক্ন থসটির অথধক্ার।"  

  

হগ্রটার বর্উ ইয়ম্বকনর ভির্ ও বর্ম নাে িাবের্ে পবরষম্বদর হপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারিারা 

িম্বলর্, "JFK আন্তজনাথিক্ থিমার্িন্দকর এক্টি র্িুর্ িাথম নর্াল 1 ফযাথসথলটিটিকক্ এক্টি 

থিশ্বমাকর্র পথরি র্  াকি পথরণি ক্রকি, এক্ই সাকি থর্ম নাকণর মাধযকম লাে লাে মধযথিত্ত 

ক্যাথরয়ার সটৃির মাধযকম থর্উ ইয়ক্ন থসটিকি এিং এর ক্ম নজীিী মার্ুকষর জর্য ঐথি াথসক্ 

হিসরক্াথর থিথর্কয়াগ চাথলি ক্রকি। আমরা এই থিশাল প্রক্ল্পটি অগ্রসর ক্রার হিকত্র গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্িৃকের জর্য িার প্রশংসা ক্রথছ এিং এক্টি হসরা হশ্রণীর, থিকশ্ব সুপথরথচি 

ফযাথসথলটি িার্াকি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুে।"  

  

কাউক্তন্সল হমোর ব ম্বসম্বি বর্ি নাবচি র্ািাো এম. উইবলয়ামস (D-27) িম্বলর্, "JFK পুর্গ নঠর্ 

ক্ম নসূথচর সাকিক্ ক্থমউথর্টি থরকলশন্স এিং এক্সিার্ নাল অযাকফয়াস ন মযাকর্জার থ কসকি, আথম 

জাথর্ হে JFK আন্তজনাথিক্ থিমার্িন্দর সুধ ুকু্ইকন্সর মার্ুকষর র্য়, িরং সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসী ও 

ট্র্াই-হেি এলাক্ার িাথসন্দারও অংশীদার। JFK-র িাথম নর্াল এক্ থিমার্িন্দকর এই থিথর্কয়াগ 

ম ামারী হিকক্ হির  কয় আমরা োকি আকগর হিকক্ও ভাকলা অিিায় হেকি পাথর িা থর্ক্তিি 

ক্রকি গভর্ নর হ াক্কলর থর্কিদর্ ও থিথিশীল হর্িৃে প্রদশ নর্ ক্কর। আথম JFK থিমার্িন্দকরর 

প্রথি গভর্ নর এিং র্িুর্ িাথম নর্াল একক্র প্রথিশ্রুথির জর্য িাকদর প্রশংসা ক্রথছ এিং 

সম্প্রদায়কক্ হক্কন্দ্র হরকে িলারগুকলা োকি ক্াে নক্রভাকি েরচ ক্রা  য় িা থর্ক্তিি ক্রকি 



এক্টি শক্তিশালী অংশীদার  কয় উঠকি উন্মুে। আজকক্ আমরা উদোপর্ ক্রকিা, এিং 

থদর্গুথলকি আমরা আকরা ভাকলা অিিাকর্ হফরি োওয়ার জর্য অধযিসায় থদকয় ক্াজ ক্রকি 

িাক্কিা।"  

  

কাউক্তন্সল হমোর আই. ডাবর্ক বমলার িম্বলর্, "দথিণপূি ন কু্ইন্স িহু আন্তজনাথিক্ 

ভ্রমণক্ারীর জর্য শ করর সদর দরজার মকিা, এিং এটি দারুণ হে আমরা আমাকদর এলাক্ায় 

থিশ্বমাকর্র থিথর্কয়াগ হপকি োক্তে। আকরা গুরুেপূণ ন িযাপার, আমাকদর হছাি ও িার্ীয় 

িযিসাসমূক র সাকি এক্টি শক্তিশালী অংশীদাথরে িাক্া এিং এক্ইসাকি MWBE-হক্ প্রক্তক্রয়ার 

এক্টি অংশ ক্রা অিযািশযক্ীয়। এই আক্াকরর এক্টি প্রক্কল্পর জর্য সম্প্রদায়কক্ জথড়ি ক্রা 

অথি জরুথর, এিং আমরা প্রক্ল্পটির এই থদক্টিকক্ অগ্রাথধক্ার প্রদার্ ক্করকছর্ হেসক্ল 

অংশীদারগণ, িাকদর প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

হগ্রটার র্োমাইকা হডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপ নাম্বরেম্বর্র অন্তি নিী হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী 

কম নকিনা র্াবের্ রর্াস ন িম্বলর্, "র্িুর্ িাথম নর্াল এক্ দথিণপূি ন কু্ইকন্সর জর্য দারুণ এক্টি 

সুকোগ। আমরা গভর্ নর ও হেিকক্ সমি নর্ ক্রার জর্য প্রস্তুি হেক িু িারা এই থিশাল 

অিক্াঠাকমা উকদযাগ সমি নকর্ হোগয িযিসা অর্সুন্ধার্ ক্রকছর্।"  

  

পাটনর্ারবেপ ফর বর্উ ইয়কন বসটটর হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকিনা িম্বলর্ 

কোিবরর্ ওয়াইল্ড িম্বলর্, "JFK-র থিক্াশ প্রদশ নর্ ক্কর হে ক্ীভাকি গভর্ নর হ াক্ল অঞ্চকলর 

পথরি র্ অিক্াঠাকমার আধুথর্ক্ায়র্ েরাথিি ক্করকছর্, থিথর্ এই প্রধার্ উন্নয়র্ক্াজগুথলকক্ 

সময়মি ও িাকজকির মকধয হশষ ক্রা থর্ক্তিি ক্রকি সরক্াথর-হিসরক্াথর অংশীদাথরে িযি ার 

ক্রকছর্। এটি এক্টি মকিল ো হদোয় ক্ীভাকি থিথর্ র্িুর্ হফিাকরল ি থিল ক্ম নসূথচ িযি ার 

ক্কর হেকির পুরকর্া অিক্াঠাকমা উন্নি ক্রকছর্।"  

  

বর্উ ইয়কন বিক্তল্ডং কংম্বগ্রম্বসর হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকিনা কাম্বল না এ. বসর্ুরা 

িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নকক্ প্রথিকোগী ক্কর রােকি আমাকদরকক্ অিশযই এক্থিংশ শিাব্দীর 

অিক্াঠাকমা গঠর্ ক্কর ভাকলা ক্ম নসংিার্ সটৃি ক্রকি  কি। গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র হ াষণা 

টঠক্ িাই ক্রকি। র্িাথয়ি চুক্তিটি JFK-হক্ এক্টি থিশ্বমাকর্র থিমার্িন্দকর পথরণি ক্রকি ো 

হদকশর িাথক্ সক্কলর ঈষ নার ক্ারণ  কি। আমরা থর্উ ইয়কক্নর অিক্াঠাকমাকি থিথর্কয়াগ 

অিযা ি রাোর জর্য এিং িা ক্রকল হে ক্ম নসংিার্ ও সুকোগ সটৃি  কি িা িুঝকি পাড়ার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথছ।"  

  

ইয়কন কম্বলর্/CUNY-র হপ্রবসম্বডন্ট, ডাঃ হিম্বরম্বর্বসয়া র্র্সর্ ইর্স িম্বলর্, "এটি এক্টি 

দারুণ সংিাদ এিং আমরা ও সম্প্রদায়কক্ প্রথশিণ, চাক্থর, এিং ইন্টার্ নথশপ প্রদাকর্র জর্য JFK 

থিমার্িন্দকরর সাকি অংশীদাথরে ক্রকি উন্মুে।"  

  

কুইন্স হচোর অফ কমাম্বস নর (Queens Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকিনা টমাস হর্. হগ্রক িম্বলর্, "জর্ এফ. হক্কর্থি আন্তজনাথিক্ থিমার্িন্দকর এই 

থিথর্কয়াগ কু্ইন্স ও সম্পূণ ন অঞ্চকলর জর্য এক্টি রূপান্তরক্ারী প্রভাি হফলকি, আমাকদর 

পথরি র্ অিক্াঠাকমার এক্টি অথি জরুথর অংকশর উন্নয়র্ ক্রকি, ক্ম নসংিার্ এিং আমাকদর 



িার্ীয় িযিসাকক্ সমি নর্ ক্কর এমর্ অর্ু িক্ অি ননর্থিক্ ক্ম নক্াণ্ড সটৃি ক্রকি। কু্ইন্স 

এথভকয়শর্ িকরা  কি হপকর গথি নি, এিং আমাকদর িযিসা সম্প্রদায় আমাকদর অি ননর্থিক্ 

পুর্রুদ্ধাকরর সমি নকর্ আমাকদর থিমার্িন্দরসমূক র উপর থর্ভনর ক্রকি িাক্কি। কু্ইন্স হচম্বার 

অফ ক্মাকস নর 1,400 িযিসা সদকসযর পি হিকক্, আথম এই দারুণ হ াষণার জর্য গভর্ নর হ াক্ল 

ও হপািন অকিাথরটির প্রশংসা ক্রথছ। কু্ইন্স হচম্বার অফ ক্মাকস নর 1,400 িযিসা সদকসযর পি 

হিকক্, আথম এই দারুণ হ াষণার জর্য গভর্ নর হ াক্ল ও হপািন অকিাথরটির প্রশংসা ক্রথছ।  
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