
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল, িন্দর কর্ত নপক্ষ এিং লাগুয়াবদনয়া হগটওম্বয় পাটনর্ার্ ন লাগুয়াবদনয়া 

বিমার্িন্দম্বরর বিশ্বমাম্বর্র টাবম নর্াল B-হর্ র্রু্র্ টাবম নর্াল ফ্োবর্বলটটর বর্ম নাণকাজ 

র্ম্পন্ন  ওয়ার হ াষণা বদম্বলর্  

  

র্রু্র্ যাত্রী ফ্োবর্বলটট টাবম নর্াল B-র 4 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার রূপান্তম্বরর মুখ্ে 

মাইলফ্লক বিবির্ কম্বর  

  

টাবম নর্াল B-র র্কল যাত্রী এখ্র্ র্রু্র্ হগট, দাবম কর্ম্বকার্ ন, এিং বিশ্বমাম্বর্র 

র্ুম্বযাগর্ুবিধার্  "একটট র্ম্পূণ ন র্রু্র্ লাগুয়াবদনয়ার" অবভজ্ঞর্া পাম্বি  

  

বির্ীয় স্কাইবিজ ও কর্ম্বকার্ ন হখ্ালার মাধেম্বম, লাগুয়াবদনয়া দ্বির্ পিিারী স্কাইবিজর্  

বিম্বশ্বর প্রিম বিমার্িন্দর  ম্বলা  

  

টাবম নর্াল B বিম্বশ্বর হর্রা র্রু্র্ বিমার্িন্দর ব ম্বর্ম্বি UNESCO কর্ত নক আন্তজনাবর্কভাম্বি 

স্বীকত র্  ম্বলা  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথস নর বন্দর ক্র্ত নপক্ষের (Port Authority of New 

York and New Jersey) থর্ব না ী পথরচালক্ থরক্ ক্টর্, এবং এবং লাগুয়াথদনয়া হগটওক্ষয় 

পাটনর্াক্ষস নর (LaGuardia Gateway Partners) প্রধার্ থর্ব না ী ক্র্ নক্র্না ফ্র্যাঙ্ক স্ক্রিথর্র্ আজক্ষক্ 

লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর (LaGuardia Airport, LGA) টাথর্ নর্াল B-র থর্র্ নাণক্াজ সম্পন্ন  ওয়া 

উদযাপর্ ক্রক্ষলর্, যা টাথর্ নর্াল B-র 4 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার রূপান্তক্ষরর র্ুখ্য র্াইলফলক্ 

থচথির্ ক্ক্ষর। লাগুয়াথদনয়া টাথর্ নর্াল B-র পস্ক্রির্ স্কাইথিক্ষজর ক্াজ সম্পন্ন  ওয়া ও এটট খ্ুক্ষল 

হদওয়া, এবং থডক্ষসম্বক্ষর টাথর্ নর্াল B-র থির্ীয় ক্র্ক্ষক্াস ন হখ্ালার অি ন  ক্ষলা হয টাথর্ নর্াল B-র 

প্রক্ষর্যক্ আগর্ ও প্রস্থার্রর্ যাত্রী হগট হিক্ষক্ ক্াব ন পয নন্ত র্রু্র্ভাক্ষব থর্থর্ নর্, এক্থবংশ শর্াব্দীর 

স্থাপর্য এবং ফযাথসথলটট হভাগ ক্রক্ষর্ পারক্ষব। টাথর্ নর্াক্ষলর সক্ল অস্থায়ী ওয়াক্ওক্ষয় এখ্র্ 29 

জার্ুয়াথর, শথর্বাক্ষরর র্ক্ষধয বন্ধ ক্রা  ক্ষব। এছাড়াও এক্টট সস্ক্রিয় আক্াশযার্ টযাস্ক্রিওক্ষয় 

থবস্র্তর্ থির্ীয় পিচারী থিক্ষজর ক্াজ সম্পন্ন  ওয়ার ফক্ষল, টাথর্ নর্াল B দ্বির্ পিচারী 

স্কাইথিজস  থবক্ষের প্রির্ থবর্ার্বন্দর  ক্ষলা।  

  

"লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দরক্ষক্ এর হসৌন্দক্ষয নর জর্য আন্তজনাথর্ক্ভাক্ষব স্বীক্ত র্ এক্টট থবের্াক্ষর্র 

গন্তক্ষবয রূপান্তর ক্রা  ক্ষলা থর্উ ইয়ক্ষক্নর র্রু্র্ যকু্ষগর জর্য আর্াক্ষদর সা সী লক্ষেযর এক্টট 

অথবক্ষেদয অংশ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "4 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাক্ষরর এই প্রক্ল্পটটর ক্াজ 



হশষ  ক্ষল র্া টাথর্ নর্াল B-র প্রক্ষর্যক্ যাত্রীর জর্য এক্দর্ র্রু্র্ যাত্রী অথভজ্ঞর্া সতটি ক্রক্ষব, 

সংক্ষযাগ স জ ক্রক্ষব এবং দীর্ নস্থায়ী প্রভাব দ্বর্থর ক্রক্ষব। আজক্ষক্র র্াইলফলক্ক্ষক্ যারা সম্ভব 

ক্ক্ষরক্ষছ র্াক্ষদর সক্লক্ষক্ অথভর্ন্দর্, আর্রা থর্উ ইয়ক্ষক্নর হযাগয এক্টট সম্পূণ ন র্রু্র্ 

লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দর দ্বর্থরর ক্াজ অবযা র্ রাখ্ক্ষবা।"  

  

টাথর্ নর্াল B থডক্ষসম্বক্ষর "থবক্ষের হসরা র্রু্র্ থবর্ার্বন্দর" থ ক্ষসক্ষব জাথর্সংক্ষর্র থশো, থবজ্ঞার্ এবং 

সাংস্কত থর্ক্ সংগঠক্ষর্র (UNESCO) থপ্র ভাস নাই (Prix Versailles) পুরস্কার হপক্ষয়ক্ষছ, যা প্রদার্ 

ক্ক্ষরক্ষছ জাথর্সংর্ (United Nations, UN) এক্ষজস্ক্রি ক্র্ত নক্ সস্ক্রিথলর্ আন্তজনাথর্ক্ স্থপথর্ক্ষদর 

এক্টট র্ীল-থফর্ার পযাক্ষর্ল। র্রু্র্ টাথর্ নর্াক্ষল রক্ষয়ক্ষছ 1.35 থর্থলয়র্ বগ নফুট টাথর্ নর্াল ফযাথসথলটট 

এবং 35টট হগট, এক্টট 3,000 পাথক্নংস  গযাক্ষরজ, এবং টযাস্ক্রি ও রাইড-হশয়াথরং যার্ উভক্ষয়র 

জর্য র্রু্র্ ছাদযকু্ত, সুথবধাজর্ক্ থপক্আপ সুথবধা। টাথর্ নর্ালটটক্ষর্ রক্ষয়ক্ষছ হেণীর হসরা খ্ুচরা 

থবস্ক্রি, বযাপক্ খ্াবার দাবাক্ষরর বযবস্থা, দুদনান্ত থশল্প এবং সুক্ষযাগসুথবধা যা গ্রা ক্ক্ষদর এক্থবংশ 

শর্াব্দীর থবের্াক্ষর্র যাত্রা অথভজ্ঞর্া প্রদার্ ক্ক্ষর। সংথিি রাস্তা উন্নয়র্ এবং সর্ি নক্ 

অবক্াঠাক্ষর্ার সবগুথল থর্থর্ নর্  ক্ষয়ক্ষছ থর্র্ নাক্ষণর সর্য় টাথর্ নর্ালক্ষক্ সম্পূণ ন সচল হরক্ষখ্ই। হযক্ষ রু্ 

টাথর্ নর্াল B-র অভযন্তরীণ ক্াজ এখ্র্ হশষ  ক্ষয়ক্ষছ, পুক্ষরাক্ষর্া হক্ন্দ্রীয় টাথর্ নর্াল ভবক্ষর্র (Central 

Terminal Building) অবথশি েুদ্র অংক্ষশ এখ্র্ হসবাদার্ বন্ধ  ক্ষয়ক্ষছ এবং এটট হভক্ষে হফলা 

 ক্ষব, 2022 সাক্ষলর বসক্ষন্তর র্ক্ষধয ভাোর ক্াজ হশষ  ক্ষব বক্ষল প্রর্যাশা ক্রা  ক্ষে।  

  

িন্দর কর্ত নপম্বক্ষর বর্ি না ী পবরিালক বরক কটর্ িম্বলর্, "আজক্ষক্র হর্াষণা লাগুয়াথদনয়া 

থবর্ার্বন্দক্ষরর টাথর্ নর্াল B-র র্রু্র্ ফযাথসথলটটর ক্াজ সম্পন্ন  ওয়া থচথির্ ক্ক্ষর, হযটট সম্প্রথর্ 

UNESCO-র র্য নাদাপূণ ন 2021 থপ্র ভাস নাই িারা থবক্ষের হসরা র্রু্র্ থবর্ার্বন্দক্ষরর হখ্র্াব হপক্ষয়ক্ষছ। 

যাত্রীক্ষদর দতটিভথে হিক্ষক্, পুক্ষরাক্ষর্া লাগুয়াথদনয়া আর হর্ই। আর্রা সবক্ষিক্ষক্ খ্ারাপ হিক্ষক্ হসরা 

 ক্ষয়থছ, এটট হয সম্ভব  ক্ষর্ পাক্ষর প্রক্ল্পটট শুরু  ওয়ার সর্য় হক্উ ভাবক্ষর্ পাক্ষর থর্। টাথর্ নর্াল B 

এক্দর্ হসরা র্াক্ষর্র এক্টট যাত্রী অথভজ্ঞর্া দ্বর্থর ক্ক্ষর এবং র্া ক্ক্ষর থবের্াক্ষর্র স্থাপর্য, 

অর্ুক্ষপ্ররণা দার্ক্ারী সক্ক্ষলর জর্য উন্মুক্ত থশল্প এবং উক্ষেখ্ক্ষযাগয, আইক্থর্ক্, স্থার্ীয়ভাক্ষব 

অর্ুপ্রাথণর্ ক্র্ক্ষসশর্।"  

  

িন্দর কর্ত নপম্বক্ষর হিয়ারমোর্ হকবভর্ ও’টুল িম্বলর্, "বন্দর ক্র্ত নপে পুক্ষরা অঞ্চক্ষল এর 

গ্রা ক্ক্ষদর অথভজ্ঞর্া উন্নর্ ক্রক্ষর্ প্রথর্শ্রুথর্বদ্ধ, এবং এখ্াক্ষর্ লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দক্ষর আর্রা 

প্রায় হশষ  ওয়া পুর্গ নঠর্ ক্াক্ষজর এক্টট র্ুখ্য উপাদাক্ষর্র র্ত্ত্বাবধার্ ক্রথছ। র্ুখ্য 

হেক্ক্ষ াল্ডারক্ষদর স ক্ষযাথগর্ায় ক্রা টাথর্ নর্াল B-র র্ক্শা যাত্রীক্ষদর, এয়ারলাইর্ এবং 

থবর্ার্বন্দক্ষরর ক্র্ নচারীক্ষদর জর্য এক্টট উজ্জ্বল, স্বাগর্ পথরক্ষবশ সতটি ক্ক্ষর।সম্পূণ ন লাগুয়াথদনয়া 

দল টাথর্ নর্াল B-হর্ এক্টট থবের্াক্ষর্র ফযাথসথলটট থর্র্ নাক্ষণর জর্য থর্রলসভাক্ষব ক্াজ ক্ক্ষরক্ষছ 

এবং আর্রা অর্যন্ত গথব নর্।"  

  

বর্উ ওয়াকন বর্টটর হময়র এবরক অোডামর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থসটটক্ষক্ আবার অগ্রসর 

ক্রার এটটই সর্য়, এবং কু্ইক্ষি এক্টট থবের্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দর আর্াক্ষদরক্ষক্ র্া ক্রক্ষর্ সা াযয 

ক্রক্ষব। এটট এক্টট সম্পণূ ন র্রু্র্ লাগুয়াথদনয়া, এবং আথর্ গভর্ নর হ াক্ল, বন্দর ক্র্ত নপে, এবং 

এটট সম্ভব ক্রক্ষর্ সা াযযক্ারী আর্াক্ষদর সক্ল অংশীদারক্ষদর ধর্যবাদ জার্াক্ষর্ চাই। এভাক্ষবই 

আর্রা ‘এক্ক্ষত্র ক্াজ উদ্ধার’ ক্রক্ষর্ পাথর।"  



  

বর্টট কাউন্সিম্বলর (City Council) স্পিকার এন্সিয়ার্ অোডামর্ িম্বলর্, "টাথর্ নর্াল B-র 

সম্পূণ ন  ওয়া পুর্গ নঠর্ লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দরক্ষক্ থবের্াক্ষর্র ফযাথসথলটট রূপান্তর ক্রার হেক্ষত্র 

এক্টট র্ুখ্য র্াইলফলক্ থচথির্ ক্ক্ষর যা থর্ক্ষয় সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী এবং দশ নর্ািীরা গব ন ক্রক্ষর্ 

পারক্ষব। থর্উ ইয়ক্ষক্নর সব নাথধক্ গুরুত্বপূণ ন হগটওক্ষয়গুথলর এক্টট থ ক্ষসক্ষব, লাগুয়াথদনয়া 

থবর্ার্বন্দরক্ষক্ এক্টট সনু্দর, আধুথর্ক্, এবং স্বাগর্ থবর্ার্বন্দর থ ক্ষসক্ষব পুর্ঃক্ল্পর্া ক্রা  ক্ষে, 

এবং আজক্ষক্র হর্াষণা ক্াজ সম্পূণ ন  ওয়ার থদক্ষক্ এক্টট থবশাল ধাপ। আথর্ গভর্ নর হ াক্ল, 

থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথস নর বন্দর ক্র্ত নপে, এবং লাগুয়াথদনয়া হগটওক্ষয় পাটনর্াস নক্ষক্ আর্াক্ষদর অথর্ 

গুরুত্বপূণ ন পথরব র্ অবক্াঠাক্ষর্া পুর্থর্ নর্ নাক্ষণ র্াক্ষদর অেীক্াক্ষরর জর্য ধর্যবাদ জার্াস্ক্রে।"  

  

বর্উ ইয়কন বর্টট কাউন্সিম্বলর র্দর্ে ফ্র্োন্সিম্বস্কা ময়া িম্বলর্, "যাত্রীক্ষদর আগর্ক্ষর্র রু্ রূ্ ন 

হিক্ষক্ র্াক্ষদর থর্উ ইয়ক্ষক্নর অথভজ্ঞর্া শুরু  য় এবং র্ার অি ন  ক্ষলা আর্রা র্াক্ষদরক্ষক্ হযর্ 

আজক্ষক্র থদক্ষর্র প্রথর্ফলক্ ফযাথসথলটট ও পথরক্ষষবা থদক্ষয় স্বাগর্ জার্াই র্া থর্স্ক্রির্ ক্রক্ষর্ 

 ক্ষব। লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর টাথর্ নর্াল B রূপান্তর  ক্ষলা থর্উ ইয়ক্ন থসটটর পয নটর্ প্রক্ষণাথদর্ 

ক্রক্ষর্ আর্াক্ষদর প্রক্ষচিার সম্পূরক্, যা আর্াক্ষদর স্থার্ীয় অি নর্ীথর্ ও হক্াথভড-19 হিক্ষক্ 

আর্াক্ষদর পুর্রুদ্ধাক্ষরর চাথবক্াটঠ।"  

  

কুইি িম্বরার হপ্রবর্ম্বডন্ট হডাম্বর্াভার্ বরিাডনর্ জুবর্য়র িম্বলর্, "আজক্ষক্ আর্রা 

লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর পুর্গ নঠক্ষর্র এক্টট র্ুখ্য র্াইলফলক্ উদযাপর্ ক্রথছ, এটট আর্াক্ষদর 

অঞ্চক্ষলর এক্টট হগটওক্ষয় এবং আর্াক্ষদর বক্ষরার অি নর্ীথর্র জর্য এক্টট অপথর ায ন অংশ। অথর্ 

জরুথর এই পুর্গ নঠর্ প্রক্ল্পটট কু্ইক্ষির এবং সর্গ্র থর্উ ইয়ক্ন থসটটর পথরবারগুথলক্ষক্ র্াক্ষদর 

প্রাপয থবের্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দর থদক্ষে। গভর্ নর হ াক্ল, বন্দর ক্র্ত নপে, লাগুয়াথদনয়া হগটওক্ষয় 

পাটনর্াস ন, এবং এটটক্ষক্ সম্ভব ক্রক্ষর্ সা াযয ক্রা সক্লক্ষক্ অক্ষর্ক্ অক্ষর্ক্ ধর্যবাদ।"  

  

িত ত্তর বর্উ ইয়ম্বকনর বিন্সডং অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ হেড কাউন্সিম্বলর (Building and 

Construction Trades council of Greater NY) হপ্রবর্ম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "এই 

র্াইলফলক্টট থর্উ ইয়ক্ন থর্ক্ষজর বক্ষল গব ন ক্রক্ষর্ পারক্ষব এর্র্ এক্টট থবের্াক্ষর্র পথরব র্  াব 

থ ক্ষসক্ষব লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর ভথবষযৎক্ষক্ পুর্ঃক্ল্পর্া ক্রার থদক্ষক্ আক্ষরা এক্টট গুরুত্বপূণ ন 

ধাপ থচথির্ ক্ক্ষর। আর্রা এই অথর্ জরুথর এবং রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পটট অগ্রসর ক্রক্ষর্ গভর্ নর 

হ াক্ক্ষলর অসাধারণ ও ক্ায নক্র হর্র্ত ক্ষত্বর জর্য র্ার প্রশংসা ক্রথছ, যা এই থভশর্ক্ষক্ বাস্তক্ষব 

পথরণর্ ক্রক্ষছ হযই ক্ক্ষঠার পথরের্ী র্ারী-পুরুষ র্াক্ষদর জর্য লাভজর্ক্  াজার  াজার 

র্ধযথবত্ত ক্যাথরয়ারও সতটি ক্রক্ষছ। LGA-র টাথর্ নর্াল B যাক্ষর্ আগার্ী বছরগুথলক্ষর্ থর্উ ইয়ক্ষক্নর 

পথরব ক্ষর্র থভথত্তপ্রস্তর  ক্ষয় উঠক্ষর্ পাক্ষর র্া থর্স্ক্রির্ ক্রক্ষর্ থবস্ক্রল্ডং অযান্ড ক্র্স্ট্রাক্শর্ হেড 

ক্াউস্ক্রিক্ষলর সদসযরা প্রথর্শ্রুথর্বদ্ধ।"  

  

লাগুয়াবদনয়া হগটওম্বয় পাটনর্াম্বর্ নর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকর্না ফ্র্োঙ্ক ন্সিবমর্ িম্বলর্, 

"লাগুয়াথদনয়ার র্রু্র্ টাথর্ নর্াল B  ক্ষলা থর্উ ইয়ক্ষক্নর জর্গক্ষণর জর্য, উড্ডয়ক্ষর্র ভথবষযক্ষর্র 

জর্য, এবং সরক্াথর-হবসরক্াথর অংশীদাথরত্ব ক্ী অজনর্ ক্রক্ষর্ পাক্ষর র্া প্রদশ নক্ষর্র জর্য এক্টট 

শীষ নস্থার্ীয় অজনর্। অক্ষর্ক্ষক্ই এ বযাপাক্ষর হর্থর্বাচক্ থছক্ষলা, থক্ন্তু প্রক্ল্পটট শুরুর সর্য় হিক্ষক্ই 

আর্রা বক্ষলথছ হয আর্রা আর্াক্ষদর শ ক্ষর থবের্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দর আর্ক্ষবা। আজক্ষক্, গভর্ নক্ষরর 



অথফক্ষসর হর্র্তত্বাধীক্ষর্ এবং বন্দর ক্র্ত নপে, আর্াক্ষদর ইকু্যইটট, বযবস্থাপর্া ও থর্র্ নাণ 

অংশীদারগণ, হরক্ডন সংখ্যক্ সংখ্যালর্ু ও র্ারী র্াথলক্ার্াধীর্ বযবসা, এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীর 

অটুট সর্ি নক্ষর্র র্াধযক্ষর্, আর্রা এটট সম্ভব ক্রক্ষর্ হপক্ষরথছ। র্রু্র্ টাথর্ নর্াল B  ক্ষলা এক্থবংশ 

শর্াব্দীর থবর্ার্বন্দর ফযাথসথলটটর এক্টট উজ্জ্বল উদা রণ যার র্ূল র্ক্ষর্াক্ষযাগ  ক্ষলা যাত্রী 

অথভজ্ঞর্া এবং আর্রা এক্ক্ষত্র ক্াজ ক্রক্ষল ক্ী অজনর্ ক্রক্ষর্ পাথর র্া প্রদশ নর্।"  

  

বিম্বশ্বর প্রিম দ্বির্ পিিারী স্কাইবিজ যা "িীপ" কর্ম্বকাম্বর্ ন িেিহৃর্  য়  

টাথর্ নর্াল B-র সবক্ষিক্ষক্ অর্র্য স্থাপর্য উপাদাক্ষর্র এক্টট থ ক্ষসক্ষব, স্কাইথিজ দুইটট সস্ক্রিয় 

আক্াশযার্ টযাস্ক্রি হলক্ষর্র সর্ার্ থবস্র্তর্, এরা র্রু্র্ আক্ষলাক্জ্জ্বজ্জ্বর্ আগর্র্ ও বথ গ নর্র্ 

 লগুথলক্ষক্ টাথর্ নর্াক্ষলর দুইটট িীপ ক্র্ক্ষক্াক্ষস নর সাক্ষি সংযুক্ত ক্ক্ষর, হযখ্াক্ষর্ হেণীর হসরা 

ক্র্ক্ষসশর্ এবং যাত্রীক্ষদর জর্য সুক্ষযাগ সুথবধা রক্ষয়ক্ষছ।  

  

উভয় স্কাইথিক্ষজর থর্র্ নাণ অথর্থরক্ত দুই র্াইল টযাস্ক্রিওক্ষয় স্থার্ থর্র্ নাক্ষণর সুক্ষযাগ ক্ক্ষর থদক্ষয়ক্ষছ, যা 

আগর্র্ এবং বথ গ নর্ক্ষর্র থবলম্ব হ্রাস ক্ক্ষর এবং যাত্রীক্ষদর জর্য ঝাক্ষর্লার্ুক্তভাক্ষব থর্ক্ষজক্ষদর 

হগক্ষট যাওয়া স জ ক্রক্ষর্ সা াযয ক্ক্ষরক্ষছ। 2021 সাক্ষলর বসন্ত হিক্ষক্ পবূ ন স্কাইথিক্ষজর থর্চ থদক্ষয় 

থবর্ার্ টযাস্ক্রিইং ক্রক্ষছ এবং 2022 সাক্ষলর গ্রীষ্ম হিক্ষক্ পস্ক্রির্ স্কাইথিক্ষজর থর্চ থদক্ষয় টযাস্ক্রিইং 

শুরু ক্রক্ষর্ পারক্ষব। টাথর্ নর্াল B-র হগক্ষট হপৌৌঁছাক্ষর্ র্রু্র্ স্কাইথিজ দুইটট বযব ার ক্রা যাত্রীরা 

র্যার্ াটর্ স্কাইলাইক্ষর্র দুদনান্ত দতশয উপক্ষভাগ ক্রক্ষর্ পারক্ষব।  

  

482 ফুট লম্বা এবং ভূথর্ হিক্ষক্ 60 ফুট উচ্চর্ায় অবথস্থর্ পিচারী থিজ দুইটট র্রু্র্ টাথর্ নর্াক্ষলর 

র্ক্শার অথর্ গুরুত্বপূণ ন দ্ববথশিয। দ্বির্ থিজ স্থাপক্ষর্যর থদক্ থদক্ষয় র্ক্ষর্ার্ুগ্ধক্র, থক্ন্তু এটটও 

থর্স্ক্রির্ ক্ক্ষর হয টযাস্ক্রিং ক্রা আক্াশযার্গুথলর হযর্ র্াক্ষদর হগক্ষট প্রক্ষবশ বা প্রস্থাক্ষর্র জর্য 

দুইটট রাস্তা িাক্ষক্।  

  

2020 হিক্ষক্ গ্রা ক্ষক্রা টাথর্ নর্াল B-র পূব ন হগক্ষট যাওয়ার জর্য সম্পূণ ন স্কাইথিজগুথলর এক্টট 

বযব ার ক্রক্ষছ। র্রু্র্ টাথর্ নর্াক্ষলর যর্জ িীপ ক্র্ক্ষক্াস নগুথলর র্ক্শা থবর্ার্গুথলর বথ গ নর্র্ 

এবং আগর্ক্ষর্র টযাস্ক্রিইংক্ষয়র সর্য় আক্ষরা স্থার্ এবং থবক্ল্প প্রদার্ ক্ক্ষর। পূক্ষব ন,হগট থদক্ষয় হ াক্া 

ও হবর  ওয়ার এক্টটই পি িাক্ার ক্ারক্ষণ আক্াশযার্ চলাচল অক্ষর্ক্সর্য় বন্ধ রাখ্ক্ষর্  ক্ষর্া।  

  

লাগুয়াবদনয়াা পুর্ঃউন্নয়র্ প্রকল্প র্ম্পম্বকন  

2015 সাক্ষল, যাত্রীক্ষদর জর্য আধুথর্ক্ সুক্ষযাগ-সুথবধা, সব নাধুথর্ক্ স্থাপর্য, অথধক্র্র প্রশস্ত হগট 

এথরয়া এবং এক্টট এক্ীভূর্ টাথর্ নর্াল থসক্ষের্, ইর্যাথদ দ্ববথশিয থর্ক্ষয় এক্টট থবে-র্াক্ষর্র, 21 

শর্ক্ষক্র উপক্ষযাগী যাত্রী অথভজ্ঞর্া দ্বর্থরর লেয থর্ক্ষয় সম্পূণ ন র্রু্র্ এক্টট লাগুয়াথদনয়া 

থবর্ার্বন্দর থর্র্ নাক্ষণর জর্য এক্টট সর্থির্ পথরক্ল্পর্া উক্ষন্মাথচর্  য়। 8 থবথলয়র্ ডলাক্ষরর এই 

প্রক্ল্প, হযটটর দুই-র্তর্ীয়াংক্ষশর অি নায়র্ হবসরক্াথর খ্াক্ষর্র অি নায়র্ ও থবদযর্ার্ যাত্রীক্ষদর ভাড়া 

হিক্ষক্ হযাগার্ হদয়া  ক্ষে, 2016 সাক্ষল শুরু  য়।  

  

2018 সাক্ষলর হফব্রুয়াথর র্াক্ষস, 3,000 এরও হবথশ গাথড় রাখ্ার জায়গা এবং উবার, থলফট ও 

অর্যার্য ভাড়ায়-চাথলর্ গাথড় পথরক্ষষবাগুক্ষলার জর্য এক্টট থর্ধ নাথরর্ হলক্ষভল স  র্রু্র্ টাথর্ নর্াল 

থব পাথক্নং গযাক্ষরজ চাল ু য়। 2018 সাক্ষলর থডক্ষসম্বর র্াক্ষস প্রির্ 18টট র্রু্র্ হগট এবং টাথর্ নর্াল 



B-হর্ প্রির্ র্রু্র্ ক্র্ক্ষক্াস ন চাল ুক্রা  য়। 2019 সাক্ষলর অক্ষটাবক্ষর, হডল্টা এয়ারলাইি (Delta 

Air Lines) এর প্রির্ র্রু্র্ ক্র্ক্ষক্াস ন এবং সার্টট র্রু্র্ হগট খ্ুক্ষল হদয়। 2020 সাক্ষলর জকু্ষর্, 

টাথর্ নর্াল B-র সুউচ্চ র্রু্র্ আগর্র্ ও বথ গ নর্র্  ল খ্ুক্ষল হদওয়া  য়।  

  

2020 সাক্ষলর আগক্ষে, টাথর্ নর্াল B-র থির্ীয় র্রু্র্ ক্র্ক্ষক্াক্ষস নর প্রির্ হগট খ্ুক্ষল হদওয়া  য়, এবং 

পরবর্ীক্ষর্ 2021 সাক্ষলর থডক্ষসম্বর র্াক্ষস আক্ষরা হগট হখ্ালা  য়। হডল্টার র্রু্র্ টাথর্ নর্াল C-র 

আগর্র্ এবং বথ গ নর্র্  ল 2022-র বসক্ষন্ত খ্ুক্ষল হদওয়ার ক্িা। লাগুয়াথদনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর 

টাথর্ নর্াল B সম্প্রথর্ থবক্ষের হসরা র্রু্র্ থবর্ার্বন্দর থ ক্ষসক্ষব দ্ববথেক্ স্থাপর্য এবং র্ক্শা পুরস্কার, 

UNESCO-র 2021 থপ্র ভাস নাই হপক্ষয়ক্ষছ। উক্ষেখ্ক্ষযাগয এই পুরস্কারটট এক্সর্য় হদক্ষশর সবক্ষিক্ষক্ 

খ্ারাপ থবর্ার্বন্দরক্ষক্ হদক্ষশর শীষ নস্থার্ীয় এক্টট থবের্াক্ষর্র ফযাথসথলটটক্ষর্ রূপান্তর ক্রার হয 

প্রথর্শ্রুথর্ এক্ষজস্ক্রি প্রদার্ ক্ক্ষরক্ষছ র্া পূরণ ক্রক্ষলা।  
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