
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল, বর্উ ইয়কন ও বর্উ জাবস নর িন্দর কর্ত নপক্ষ এিং হেল্টা এয়ারলাইন্স 

লাগাবেনয়া বিমার্িন্দম্বর হেল্টার র্রু্র্ টাবম নর্াল C হ ালার হ াষণা করম্বলর্, যা একটট 

সম্পূণ ন র্রু্র্ LGA-র কাজম্বক হেম্বষর কাছাকাবছ বর্ম্বয় হগম্বলা  

  

4 বিবলয়র্ মাবকনর্ েলাম্বরর টাবম নর্ালটট  ুম্বল হেওয়ার অি ন  ম্বলা লাগাবেনয়া 

বিমার্িন্দম্বরর প্রবর্টট যাত্রী 25 িছম্বরর মম্বযে হেম্বের প্রিম র্রু্র্ িড় বিমার্িন্দম্বর 

বিশ্বমাম্বর্র সুম্বযাগসুবিযা িেি ার করম্বি  

  

বিস্র্তর্ র্রু্র্ টাবম নর্াল C আকাম্বর এটট হযই েইুটট টাবম নর্ালম্বক প্রবর্স্থাপর্ কম্বরম্বছ 

র্াম্বের প্রায় বিগুণ, এ াম্বর্ হমম্বে হিম্বক বসবলং পয নন্ত জার্ালা, একবিংে ের্াব্দীর 

প্রযুক্তি এিং স্থার্ীয়ভাম্বি অর্ুপ্রাবণর্ কর্ম্বসের্ িাকম্বি  

  

কুইন্স জাে ুম্বরর সাম্বি একটট অংেীোবরম্বে, স্থার্ীয় বেল্পীম্বের উেীপক স্থার্ীয় বেল্পকম ন 

বর্উ ইয়ম্বকনর অবভিাসী ইবর্ াস এিং সাংস্কত বর্ক বিবিত্রেম্বক রু্ম্বল যম্বর  

  

র্রু্র্ টাবম নর্াল C-র ছবি পাওয়া যাম্বি এ াম্বর্  

  

  

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

and New Jersey) থর্ব না ী পথরচালক্ থরক্ ক্টর্ এবং হেল্টা এয়ারলাইর্ক্ষসর (Delta Air Lines) 

প্রধার্ থর্ব না ী ক্র্ নক্র্না এে বাথিয়ার্ আজক্ষক্ হেল্টার র্রু্র্ টাথর্ নর্াল C (Terminal C) খুক্ষল 

হেওয়ার হ াষণা ক্রক্ষলর্, যার ক্াজ হেষ  ওয়ার র্াত্র ছয় বছর পক্ষর 8 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর 

সম্পূণ ন র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর (LaGuardia Airport, LGA) ক্াজ প্রায় পুক্ষরা হেষ  ক্ষলা। 4 

জরু্ উক্ষবাধর্  ক্ষর্ যাওয়া টাথর্ নর্াল C এবং এই বছক্ষরর শুরুর থেক্ষক্ র্রু্র্ টাথর্ নর্াল B-র 

(Terminal B) হেষ  ওয়ার অি ন  ক্ষলা লযান্ডর্াক্ন ক্রা র্যাথরর্ এয়ার টাথর্ নর্াল (Marine Air 

Terminal) বাক্ষে এখর্ থবর্ার্বন্দক্ষর আগর্র্ বা প্রস্থাক্ষর্র সর্য় র্রু্র্, থবশ্বর্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দক্ষরর 

সুক্ষযাগসুথবধা উপক্ষভাগ ক্রক্ষব। 4 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলার বযক্ষয় তর্থর টাথর্ নর্াল C, যার র্ক্ষধয র্রু্র্ 

রাস্তা ও সর্ি নক্ অবক্াঠাক্ষর্ার জর্য বন্দর ক্র্ত নপক্ষের 500 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ েলার রক্ষয়ক্ষছ, এক্টট 

থবর্ার্বন্দর ফ্যাথসথলটটক্ষর্ হেল্টার সব নক্াক্ষলর সক্ষব নাচ্চ থবথর্ক্ষয়াক্ষগর প্রথর্থর্থধত্ব ক্ক্ষর। আজক্ষক্র 

র্াইলফ্লক্ষক্র সাক্ষি সাক্ষি, যা জার্ুয়াথর র্াক্ষস গভর্ নর যখর্ থবর্ার্বন্দক্ষরর র্রু্র্ টাথর্ নর্াল B 

উেযাপর্ ক্ক্ষরথছক্ষলর্ র্ার অল্প থক্ছু র্াস পক্ষরই  ক্ষে, এক্টট সম্পূণ ন র্রু্র্ লাগাথেনয়া 

থবর্ার্বন্দর 25 বছক্ষররও হবথে সর্ক্ষয় হেক্ষের প্রির্ প্রধার্ র্রু্র্ থবর্ার্বন্দর  ক্ষলা।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anewlga.com%2Fmedia%2Fterminal-c%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C02af87b5281446821b6108da43f7d5c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897028982027087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z3TjjLiQxTC0bYRQtssdClqi09O%2FzzsRZS5maMCZm9Y%3D&reserved=0


  

"আন্তজনাথর্ক্ভাক্ষব এর হসৌন্দক্ষয নর জর্য পথরথচর্ এক্টট থবশ্বর্াক্ষর্র গন্তবয থ ক্ষসক্ষব লাগাথেনয়া 

থবর্ার্বন্দক্ষরর রূপান্তর  ক্ষলা থর্উ ইয়ক্ষক্নর র্রু্র্ যুগ থর্ক্ষয় আর্াক্ষের সা সী েরূেতটির এক্টট 

অথবক্ষেেয অংে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেল্টার 4 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর টাথর্ নর্াল C 

খুক্ষল হেওয়া  ক্ষল র্া এক্টট অর্যাধুথর্ক্ যাত্রী অথভজ্ঞর্া প্রোর্ ক্রক্ষব, সংক্ষযাগ স জ ক্রক্ষব 

এবং এক্টট েী নস্থায়ী ছাপ হফ্লক্ষব। আর্রা যখর্ থর্উ ইয়ক্ষক্নর উপযুক্ত এক্টট সম্পূণ ন র্রু্র্ 

লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দর তর্থরর ক্াজ হেষ ক্রথছ, র্খর্ আজক্ষক্র র্াইলফ্লক্ক্ষক্ সম্ভব ক্রার 

জর্য ক্াজ ক্রার সক্লক্ষক্ অথভর্ন্দর্।" 

  

একটট র্রু্র্ টাবম নর্াল C অবভজ্ঞর্া যা আযুবর্ক বিমার্যাত্রার মার্েণ্ড বস্থর কম্বর হেয়  

1.3 থর্থলয়র্ বগ নফু্ক্ষটর র্রু্র্, অর্যাধুথর্ক্ টাথর্ নর্াল C, এটট হযই েুইটট টাথর্ নর্ালক্ষক্ প্রথর্স্থাথপর্ 

ক্ক্ষরক্ষছ র্াক্ষের হিক্ষক্ 85 ের্াংে বড়  ক্ষব, এখাক্ষর্ এক্টট এক্থবংে ের্াব্দীর আগর্র্ ও প্রস্থার্ 

 ক্ষলর হভর্র থেক্ষয় 37টট হগক্ষট যাওয়া আসা ক্রা যাক্ষব। পুক্ষরা টাথর্ নর্াক্ষল হর্ক্ষে হিক্ষক্ থসথলং 

পয নন্ত জার্ালা রক্ষয়ক্ষছ যা থেক্ষর্র হবলা এটটর প্রাক্ত থর্ক্ আক্ষলায় পূণ ন িাক্া থর্শ্চির্ ক্রক্ষব। 

টাথর্ নর্াল C র্ক্ো ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ হসরা সম্ভব ক্র্ নেের্া এবং গথর্র জর্য, যার ফ্ক্ষল যাত্রীরা দ্রুর্ 

এবং সজ্ঞার্ভাক্ষব এক্ হগট হিক্ষক্ আক্ষরক্ হগক্ষট,  যান্ডসথি বযাগ ড্রপ এবং থেশ্চজটাল আইথে 

শ্চিথর্ং ের্র্াস  সব নক্ষেষ প্রযুশ্চক্ত বযব ার ক্রক্ষর্ পারক্ষব। এক্টট ক্াব নসাইে হচক্ইর্ ভবর্ িাক্ার 

ফ্ক্ষল ইথর্র্ক্ষধয হচক্ইর্ ক্রা যাত্রীরা আক্ষরা দ্রুর্ থর্রাপত্তা শ্চিথর্ং এলাক্ায় হযক্ষর্ পারক্ষব। প্রস্থার্ 

 লটট রক্ষয়ক্ষছ 36টট সম্পূণ ন-হসবার হচক্ইর্ ক্াউন্টার, 49টট স্ব-হসবার থক্য়স্ক এবং 16টট বযাগ-ড্রপ 

ক্াউন্টার। এক্টট আক্ষরা বড় এবং এক্শ্চত্রর্ থর্রাপত্তা এলাক্ায় 11টট শ্চিথর্ং হলর্ িাক্ক্ষব এবং 

এখাক্ষর্ ভথবষযক্ষর্ আক্ষরা পাাঁচটট অথর্থরক্ত হলর্ হযাগ ক্রার স্থার্ আক্ষছ, এখাক্ষর্ যাত্রীর 

থর্রাপত্তাক্ষক্ অগ্রাথধক্ার প্রোর্ ক্ক্ষর শ্চিথর্ং ত্বরাথির্ ক্রার প্রযুশ্চক্ত িাক্ক্ষব। পথরব র্ থর্রাপত্তা 

প্রোসর্ (Transportation Security Administration, TSA) থক্উক্ষয় োইর্াথর্ক্ সাইক্ষর্জ িাক্ক্ষব 

যা যাত্রীক্ষের অক্ষপোর সর্য় হেখাক্ষব এবং যাত্রীর চাথ ো অর্ুযায়ী থক্উইং হজার্ টঠক্ ক্রক্ষর্ 

থেক্ষব। আগর্র্ পয নাক্ষয়, যাত্রীরা পাাঁচটট বযাক্ষগজ ক্যারাক্ষসাক্ষলর এক্টট হিক্ষক্ র্াক্ষের লাক্ষগজ 

হফ্রর্ থর্ক্ষর্ পারক্ষব। র্রু্র্ টাথর্ নর্াক্ষল 13টট হরিরুর্ আক্ষছ, যার প্রথর্টটক্ষর্  াক্ষর্র স্পে ন ছাড়া 

হ াক্ার বযবস্থা, থসঙ্ক এবং  যান্ড ড্রায়ার আক্ষছ।  

  

িন্দর কর্ত নপম্বক্ষর বর্ি না ী পবরিালক বরক কটর্ িম্বলর্, "এক্ ক্িায় বলক্ষল, র্রু্র্ টাথর্ নর্াল C 

র্ক্ষর্ার্ুগ্ধক্র, এটট এক্টট স্থাপর্য রত্ন যা এটট হযই ফ্যাথসথলটটগুথলর রু্লর্ায় প্রথর্স্থাথপর্ ক্ক্ষরক্ষছ 

র্াক্ষের আক্ার, িাইল এবং ক্ায নক্াথরর্ার থেক্ হিক্ষক্ অক্ষর্ক্ থবোল। এটট এক্থবংে ের্াব্দীর 

থবর্ার্যাত্রার প্রথর্থর্থধত্ব ক্ক্ষর যা সক্ল হেক্ষত্র থবশ্বর্াক্ষর্র, যা এখর্ সম্পূণ ন র্রু্র্ লাগাথেনয়া 

থবর্ার্বন্দক্ষরর বযাপাক্ষরও বলা যাক্ষব, ছয় বছর আক্ষগ যা হেক্ষের সবক্ষিক্ষক্ থর্শ্চন্দর্গুথলর র্ক্ষধয 

এক্টট থছক্ষলা। আথর্ গভর্ নর হ াক্লক্ষক্ র্ার সর্ি নক্ষর্র জর্য, সম্পূণ ন হেল্টা েলক্ষক্ র্াক্ষের অক্লান্ত 

প্রক্ষচিার জর্য এবং র্রু্র্ এই থবশ্বর্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দরটটক্ষক্ বাস্তক্ষব পথরণর্ ক্রক্ষর্ স ক্ষযাথগর্া 

ক্রা বন্দর ক্র্ত নপক্ষের অক্ষর্ক্ ক্র্ীক্ষের ধর্যবাে জার্াশ্চে।আজক্ষক্ প্রর্াথণর্  ক্ষলা হয আর্রা 

যথে এর্র্ উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষেযর হপছক্ষর্ আর্াক্ষের সার্থগ্রক্ ইো থর্যুক্ত ক্থর র্া ক্ষল আর্াক্ষের 

অঞ্চল ক্ী অজনর্ ক্রক্ষর্ পাক্ষর।"  

  



হেল্টার প্রযার্ বর্ি না ী কম নকর্না এে িাবিয়ার্ িম্বলর্, "আজক্ষক্ অসাধারণ র্রু্র্ এই 

টাথর্ নর্াল খুক্ষল হেওয়ার সাক্ষি সাক্ষি হেল্টা ক্াক্ষিার্ার ও লাগাথেনয়া  াক্ষব আর্াক্ষের ক্র্ীক্ষের র্রু্র্ 

সূচর্া  ক্ষলা। হেল্টার থর্উ ইয়ক্ষক্ন থবক্াক্ষের অঙ্গীক্াক্ষরর এবং র্া হজর্ার এক্ েেক্ষক্র হবথে  ক্ষয় 

হগক্ষছ, এবং আর্রা থর্উ ইয়ক্ন থসটটর 1 র্ম্বর এয়ারলাইন্স  ক্ষয় উঠক্ষর্ আর্াক্ষের প্রক্ষচিায় অটুট 

আথছ। 10,000 থর্উ ইয়ক্ন থভথত্তক্ হেল্টা র্ার্ুক্ষষর ক্লযাক্ষণ আর্রা 2010 সাল হিক্ষক্ থর্উ ইয়ক্ষক্নর 

থবর্ার্বন্দরসর্ূক্ষ  প্রায় 7 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলার থবথর্ক্ষয়াগ ক্রক্ষর্ হপক্ষরথছ, আর্াক্ষের থর্উ ইয়ক্ন 

ক্াক্ষিার্ারক্ষেরক্ষক্ র্াক্ষের প্রাপয পণয ও অথভজ্ঞর্া প্রোর্ ক্রক্ষর্ হপক্ষরথছ, এবং থর্উ ইয়ক্ন 

সম্প্রোক্ষয়র বুর্ক্ষর্র অংে  ক্ষয় উক্ষঠথছ যা আর্াক্ষের অক্ষর্ক্ষক্র জর্যই অক্ষর্ক্ অি নপণূ ন।"  

  

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

অথভজ্ঞর্া এবং অঞ্চলজকু্ষড় এর ফ্যাথসথলটটসর্ূ ক্ষক্ উন্নর্ ক্রক্ষর্ সম্পণূ নভাক্ষব প্রথর্শ্রুথর্বদ্ধ, 

এবং লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষর আর্রা হেখথছ হয র্া সথর্যক্াক্ষরর অসাধারণ ও অর্ুক্ষপ্ররণাোয়ক্ 

উপাক্ষয় বাস্তব আক্ার ধারণ ক্রক্ষছ। হেল্টার র্রু্র্ টারথর্র্াল C-র র্ক্ো যাত্রী, এয়ারলাইর্ ও 

থবর্ার্বন্দক্ষরর ক্র্ীক্ষের জর্য এক্টট উজ্জ্বল, স্বাগর্ পথরক্ষবে সতটি ক্ক্ষর। সম্পূণ ন লাগাথেনয়া েল 

এক্টট থবশ্বর্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দর তর্থরর জর্য থর্রলসভাক্ষব ক্াজ ক্ক্ষরক্ষছ, এবং আর্রা অর্যন্ত 

গথব নর্।"  

  

স্থার্ীয় ও বিবশ্বক ব্র্োন্ডস  অর্ুম্বপ্ররণাোয়ক কর্ম্বসের্ িাছাই  

ক্াজ হেষ  ওয়া টাথর্ নর্াল C-হর্ হেল্টার পূক্ষব নর টাথর্ নর্ালগুথলর হিক্ষক্ই 80 ের্াংে হবথে 

ক্র্ক্ষসের্ স্থার্ িাক্ক্ষব যার র্ক্ষধয 95 ের্াংে র্রু্র্ ক্র্ক্ষসের্ থর্রাপত্তার পর অবথস্থর্  ক্ষব, যার 

ফ্ক্ষল যাত্রীরা র্াক্ষের ফ্লাইক্ষটর জর্য অক্ষপোরর্ অবস্থায় হক্র্াক্াটা ও খাওয়াোওয়া ক্রক্ষর্ 

পারক্ষব। ক্র্ক্ষসেক্ষর্র র্ক্ষধয িাক্ক্ষব OTG-র সাক্ষি অংেীোথরক্ষত্ব স্থার্ীয় থপ্রয় হোক্ার্ হযর্র্, 

বাবথলস, সার্ক্ষে সাক্ষপর ট্র্যাক্ষটাথরয়া, চাক্ষক্া রাক্ষর্র্ পথপস হবগল এবং িারবাক্স এবং এক্ই 

সাক্ষি হিলার অংেীোরগণ থবক্ষেষাথয়র্ খুচরা থবক্রক্ষয়র হোক্ার্ প্রোর্ ক্রক্ষব হযর্র্ বাজথফ্ে 

থর্উজ/, হবক্র্যার্ 1802, র্যাক্, হল লাক্ষবা, থিগস এন্ড রাইথল, পযাটট্র্থসয়া র্যাে, হবক্র্যার্ এবং 

ট্রু টু থর্উ ইয়ক্ন। এছাড়াও টাথর্ নর্াল C-হর্ িাক্ক্ষব থসক্ষিক্ষর্র সবক্ষিক্ষক্ র্রু্র্ এবং সব নবত ৎ 

হেল্টা স্কাই ক্লাব, যার ক্াজ হেষ  ক্ষল থবশ্রার্ ও হিজ  ওয়ার জর্য 34,000 বগ নফু্ট স্থার্ িাক্ক্ষব, 

হযখাক্ষর্ প্রায় 600 অথর্থি বসক্ষর্ পারক্ষব।  

  

েেুনান্ত জর্গম্বণর বেল্প যা কুইন্স ও বর্উ ইয়ম্বকনর বিবিত্রে উেযাপর্ করম্বি  

কু্ইন্স জােু ক্ষর (Queens Museum) থক্উক্ষরট ক্রা অর্ুক্ষপ্ররণাোয়ক্ জর্গক্ষণর থেল্প কু্ইক্ষন্সর 

সাংস্কত থর্ক্ তবথচত্রযক্ষক্ প্রথর্ফ্থলর্ ক্রক্ষব এবং থবর্ার্বন্দক্ষর চলাচক্ষলর সর্য় যাত্রীক্ষের স্বাগর্ 

জার্াক্ষব। ছয়টট থেল্পক্ক্ষর্ নর থেল্পীরা  ক্ষলর্ র্াথরয়ার্ গথর্, রথেে জর্সর্, আথলজা থর্ক্ষসর্বার্, 

ভাশ্চজনথর্য়া ওভারটর্, রথর্ কু্ইক্ষভক্ষো, এবং হিে উইলসর্। ক্াক্ষজর র্ক্ষধয রক্ষয়ক্ষছ ভাস্কয ন এবং 

অশ্চঙ্কর্ থসরাথর্ক্ র্ুযরাল যা ভবক্ষর্র বহুর্ল আক্ষলাথক্র্ প্রক্ষবে স্থার্জকু্ষড়, এবং এক্ইসাক্ষি 

লাক্ষগজ সংগ্রক্ষ র স্থার্ ও পুক্ষরা টাথর্ নর্াক্ষলর অর্যার্য় এলাক্াজকু্ষড় রক্ষয়ক্ষছ। প্রথর্টট থেল্পক্র্ ন এক্টট 

র্ক্ষর্াক্ষযাগ আক্ষ নণক্ারী গল্প বক্ষল ে ক্ষরর অথভবাসী ইথর্ াস, এর র্ার্ুষ, এবং পুক্ষরা অঞ্চক্ষল 

তবথচত্রয উেযাপর্ ক্রার গুরুক্ষত্বর বযাপাক্ষর।  

  



হিট বসম্বর্টর বলওবর কমবর িম্বলর্, "থবক্ষশ্বর সবক্ষিক্ষক্ র্ ার্ ে ক্ষরর থবশ্বর্াক্ষর্র এক্টট 

থবর্ার্বন্দর প্রাপয, থর্উ ইয়ক্নবাসী ও আর্াক্ষের ে ক্ষর হবড়াক্ষর্ আসা র্ার্ুষক্ষের জর্য। গর্ েুই 

েেক্ষক্ থর্থর্ নর্ প্রির্ প্রধার্ থবর্ার্বন্দর, র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দর আর্াক্ষেরক্ষক্ হসই র্াপক্াটঠ 

অজনর্ ক্রক্ষর্ হেয়। বন্দর ক্র্ত নপক্ষের র্ত্ত্বাবধাক্ষর্র োথয়ক্ষত্ব িাক্া থসক্ষর্ট ক্থর্টটর প্রধার্ থ ক্ষসক্ষব, 

আথর্ বন্দর, সংখযাল ু ও র্ারী র্াথলক্ার্াধীর্ বযবসা উক্ষেযাগ (Minority and Women-owned 

Business Enterprises, MWBE) এবং অর্যার্য হিক্ক্ষ াল্ডারক্ষের সাক্ষি ক্াজ ক্রক্ষর্ উন্মুখ, যাক্ষর্ 

টাথর্ নর্াল C-র র্ক্ষর্া আক্ষরা রূপান্তরক্ারী প্রক্ল্পক্ষক্ েের্া ও ক্ায নক্াথরর্ার সাক্ষি  ক্ষর্ হেখক্ষর্ 

পাথর, যা আর্াক্ষের ে র ও আঞ্চথলক্ অি নর্ীথর্র পুর্রুদ্ধাক্ষর সা াযয ক্রক্ষব। আথর্ গভর্ নর 

হ াক্ল, শ্রর্ ও বাথণক্ষজয আর্াক্ষের বনু্ধ, এবং এই প্রক্ক্ষল্পর ক্াজ হেষ ক্রার জর্য ক্টঠর্ সর্ক্ষয়র 

র্ক্ষধয েতঢ়ভাক্ষব টটক্ষক্ িাক্া সক্লক্ষক্ আর্ার অথভর্ন্দর্ জার্াশ্চে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে হজবিরর্ অবব্র্ িম্বলর্, "সব নক্ষেষ আক্ষরক্টট টাথর্ নর্াক্ষলর ক্াজ হেষ  ওয়ার 

ফ্ক্ষল, র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দরটট থবশ্ববযাপী যাত্রীক্ষেরক্ষক্ এক্টট অর্যাধথুর্ক্ উন্নয়র্ প্রোর্ 

ক্ক্ষর। এটট হখয়াল ক্রা গুরুত্বপূণ ন হয লাগাথেনয়ার র্রু্র্ অবক্াঠাক্ষর্াটটক্ষর্ স্থার্ীয় বযবসা ও 

থেল্পীক্ষের ক্াক্ষজর সংগ্র  রক্ষয়ক্ষছ। এইসব স্থার্ীয় উক্ষেযাক্তারা হসইসব সাংস্কত থর্ক্ভাক্ষব তবথচত্রযপূণ ন 

জর্ক্ষগাষ্ঠীর প্রথর্ফ্লর্ ক্ক্ষর যারা থর্উ ইয়ক্ষক্নর কু্ইন্সক্ষক্ থর্ক্ষজক্ষের বাথড় বাথর্ক্ষয়ক্ষছ। স্থার্ীয় 

বযবসাসরূ্  800 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর চুশ্চক্ত হপক্ষয়ক্ষছ এবং এক্ইসাক্ষি MWBE ফ্ার্ নগুথল 

র্শ্চজরথব ীর্ 2 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর চুশ্চক্ত হপক্ষয়ক্ষছ। চলুর্ সার্ক্ষর্র থের্গুথলক্ষর্ও উদ্ভাবর্ক্ষক্ 

স্থার্ীয় সম্প্রোক্ষয়র সাক্ষি যুক্ত ক্রার এই েশ্চক্তোলী গথর্ক্ষবগ ধক্ষর রাথখ।"  

  

অোম্বসেবল সেসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "আথর্ আর্শ্চন্দর্ হয লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর সংস্কার 

ক্াজ প্রায় হেষ  ক্ষয় হগক্ষছ। র্রু্র্ লাগাথেনয়া যাত্রীক্ষের জর্য এক্টট েুেনান্ত র্রু্র্ অথভজ্ঞর্া থর্ক্ষয় 

আসক্ষব। এর বড়, আক্ষলাথক্র্ স্থার্, েুেনান্ত থেল্পক্র্ ন, বযাপক্ভাক্ষব উন্নর্ প্রযুশ্চক্ত এবং আক্ষরা ভাক্ষলা 

র্াক্ষর্র ক্র্ক্ষসের্ থর্ক্ষয়, থর্উ ইয়ক্নবাসীক্ষের এবং থর্উ ইয়ক্ষক্ন হবড়াক্ষর্ আসা র্ার্ুষক্ষের খুব 

োরুণভাক্ষব স্বাগর্ জার্াক্ষর্া  ক্ষব। গভর্ নর হ াক্ল, থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথস নর বন্দর ক্র্ত নপে, 

টাথর্ নর্াল C এবং র্রু্র্ লাগাথেনয়াক্ষক্ বাস্তক্ষব পথরণর্ ক্রক্ষর্ ক্াজ ক্রা সক্ল র্ারীপুরুষক্ষক্ 

ধর্যবাে ও অথভর্ন্দর্।"  

  

কুইন্স িম্বরার হপ্রবসম্বেন্ট হোম্বর্াভোর্ বরিােনস জুবর্য়র িম্বলর্, "25 বছক্ষরর র্ক্ষধয র্াথক্নর্ 

যুক্তরাক্ষের প্রির্ র্রু্র্ থবর্ার্বন্দর ক্াজ প্রায় হেষ বলক্ষলই চক্ষল, এবং এটট হয কু্ইক্ষন্স অবথস্থর্ 

র্া থর্ক্ষয় আথর্ অক্ষর্ক্ হবথে গথব নর্। র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর হচাখ ধা াঁধাক্ষর্া হসৌন্দয ন ছাড়াও, 

এই পুর্থব নক্াে প্রক্ল্পটট কু্ইক্ষন্সর বযবসাসর্ূ ক্ষক্ 800 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ েলার চুশ্চক্ত প্রোর্ পয নন্ত 

প্রথর্টট ধাক্ষপ সম্প্রোয়থভথত্তক্ থছক্ষলা, এবং আথর্ এটট  ক্ষর্ সা াযয ক্রা আর্াক্ষের সক্ল 

অংেীোক্ষরর প্রথর্ ক্ত র্জ্ঞ। কু্ইক্ষন্সর থফ্ক্ষর আসার পি খুক্ষল হগক্ষছ এবং লাগাথেনয়া র্ার বাস্তব 

প্রর্াণ।"  

  

NYC পবরষম্বের (NYC Council) সেসে ফ্র্োক্তন্সসম্বকা ময়া িম্বলর্, "আজক্ষক্ হিক্ষক্ই শুরু 

ক্ক্ষর, থর্উ ইয়ক্ন থসটট এখাক্ষর্ হবড়াক্ষর্ আসা র্ার্ুষক্ষের োরুণ উপাক্ষয় বরণ ক্রক্ষব এবং 

বাথসন্দাক্ষের োরুণ উপাক্ষয় থবোয় জার্াক্ষব। আর্রা থবক্ষশ্বর সবক্ষিক্ষক্ র্ ার্ ে র এবং সম্পূণ ন 

র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দর থবক্ষশ্বর সাক্ষি আর্াক্ষের হগটওক্ষয়ক্ষক্ র্ার্সম্পন্ন ক্রক্ষলা। হযক্ষ রু্ 



আথর্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষর ক্াজ ক্ক্ষর এবং এখর্ এর প্রথর্থর্থধত্ব ক্ক্ষরথছ, র্াই আর্ার 

সম্প্রোক্ষয় এই থবোল থবথর্ক্ষয়াগটট আর্াক্ষক্ গথব নর্ ক্রক্ষছ। যারা এই প্রক্ল্পক্ষক্ ইো হিক্ষক্ বাস্তক্ষব 

পথরণর্ ক্রক্ষর্ ক্াজ ক্ক্ষরক্ষছ এবং থবশ্বর্াক্ষর্র হোর এক্টট থবশ্বর্াক্ষর্র অথভজ্ঞর্ার বযবস্থা 

ক্ক্ষরক্ষছ, র্াক্ষের সক্লক্ষক্ অথভর্ন্দর্।"  

  

হেটার বর্উ ইয়ম্বকনর ভির্ ও বর্ম নাণ িাবণজে পবরষম্বের (Building and Construction 

Trades Council of Greater New York) হপ্রবসম্বেন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "টাথর্ নর্াল C-

র জর্য আজক্ষক্র র্াইলফ্লক্ পুক্ষরা থর্উ ইয়ক্ষক্নর জর্য এক্টট থবোল অজনর্, হযক্ষ রু্ এক্টট 

সম্পূণ ন র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষরর থভের্ বাস্তক্ষব পথরণর্ ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ। আর্রা হগ্রটার থর্উ 

ইয়ক্ষক্নর ভবর্ ও থর্র্ নাণ বাথণজয পথরষক্ষের লাখ লাখ পথরশ্রর্ী সেসযক্ষের প্রেংসা ক্রথছ যারা 

এক্টট থবশ্বর্াক্ষর্র, এবং েীঘ্রই থবক্ষশ্ব সুপথরথচর্  ক্ষর্ যাওয়া, থবর্ার্বন্দর থর্র্ নাক্ষণ থর্ক্ষজক্ষের 

থর্ক্ষবের্ ক্ক্ষরক্ষছ। এই সফ্ল প্রক্ক্ষল্পর সাক্ষি জথড়র্ সক্ক্ষলর ক্লযাক্ষণ, এক্টট সম্পণূ ন র্রু্র্ 

লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দর এই থবর্ার্বন্দর হিক্ষক্ প্রস্থার্রর্, এখাক্ষর্ আগর্র্রর্ এবং এখাক্ষর্ ক্াজ 

ক্রা র্ার্ুষক্ষের সম্ভাবয হসরা অথভজ্ঞর্া প্রোক্ষর্ সা াযয ক্রক্ষব।"  

  

পাটনর্ারবেপ ির বর্উ ইয়কন বসটটর (Partnership for New York City) হপ্রবসম্বেন্ট ও 

প্রযার্ বর্ি না ী কম নকর্না কোিবরর্ ওয়াইল্ড িম্বলর্, "র্রু্র্ টাথর্ নর্াল C-র ক্াজ হেষ  ওয়া 

আর্াক্ষের ে ক্ষর এক্টট থবশ্বর্াক্ষর্র থবর্ার্বন্দর থসক্ষির্ অজনক্ষর্র পক্ষি এক্টট গুরুত্বপূণ ন 

র্াইলফ্লক্ থচথির্ ক্ক্ষর। এটট অজনর্ ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ এক্টট সরক্াথর-হবসরক্াথর অংেীোথরক্ষত্বর 

র্াধযক্ষর্ যা পরবর্ী প্রজক্ষন্মর থর্উ ইয়ক্ন অবক্াঠাক্ষর্ার জর্য এক্টট র্ক্ষেল থ ক্ষসক্ষব বযব ার ক্রা 

উথচর্।"  

  

কুইন্স হিোর অি কমাম্বস নর (Queens Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ 

বর্ি না ী কম নকর্না টমাস হেি িম্বলর্, "কু্ইক্ষন্সর সবক্ষিক্ষক্ পরুক্ষর্া এবং সব নবত ৎ বযবসা 

অযাক্ষসাথসক্ষয়ের্ থ ক্ষসক্ষব, আর্রা গভর্ নর হ াক্ল এবং বন্দর ক্র্ত নপক্ষে আর্াক্ষের বনু্ধ ও হেল্টার 

সাক্ষি এক্ক্ষত্র ো াঁথড়ক্ষয় লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দক্ষর র্রু্র্ টাথর্ নর্াল C-র উক্ষবাধর্ উেযাপর্ ও ক্রক্ষর্ 

হপক্ষর অথর্েয় আর্শ্চন্দর্। লাগাথেনয়াক্ষক্ আধুথর্ক্ ক্রক্ষর্ ঐথর্ াথসক্ 4 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলার 

থবথর্ক্ষয়াগটট আর্াক্ষের অঞ্চক্ষলর অি ননর্থর্ক্ পুর্রুদ্ধারক্ষক্ হজারোর ক্রক্ষব। হচম্বাক্ষরর সেসযরা, 

থবক্ষেষ ক্ক্ষর MWBEগুথল লাগাথেনয়ার রূপান্তক্ষর হয ভূথর্ক্া পালর্ ক্ক্ষরক্ষছ র্া থর্ক্ষয় আর্রা গথব নর্, 

যারা কু্ইন্সক্ষক্ থবক্ষেষ ক্ক্ষরক্ষছ হযই ইথর্ াস ও তবথচত্রয র্া প্রেে নক্ষর্ এক্টট োরুণ ক্াজ ক্ক্ষরক্ষছ।"  

  

বর্উ ইয়কন বিক্তল্ডং কংম্বেম্বসর (New York Building Congress) হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ 

বর্ি না ী কম নকর্না কাম্বল না এ. বসসুরা িম্বলর্, "আর্রা পুরক্ষর্া লাগাথেনয়ার বযাপাক্ষর সব হক্ৌরু্ক্ই 

জাথর্, থক্ন্তু হসগুথল সব বাথর্ল  ক্ষয় হগক্ষছ - সম্ভাবয হসরা উপাক্ষয়! আজক্ষক্র র্রু্র্, েেুনান্ত 

টাথর্ নর্াল C-র উক্ষবাধর্  ক্ষলা বযবসা ও থবক্ষর্ােক্ষর্র জর্য লাগাথেনয়ার উপর থর্ভনরক্ারী লাখ লাখ 

যাত্রীক্ষের এক্টট সম্পূণ ন পুর্ঃক্থল্পর্ থবর্ার্বন্দক্ষরর অথভজ্ঞর্া প্রোক্ষর্র থেক্ষক্ থর্ক্ষয় যাওয়ার 

পরবর্ী পয নায়। আর্াক্ষের হেক্ষে আধুথর্ক্ থবর্ার্যাত্রার এক্টট র্রু্র্ র্ার্েণ্ড স্থাথপর্  ক্ষলা, এবং 

হসটট এই কু্ইর্ক্ষসই  ক্ষলা। আজক্ষক্র থের্ক্ষক্ বাস্তক্ষব পথরণর্ ক্রার ক্াক্ষজ জথড়র্ সক্লক্ষক্ 

অথভর্ন্দর্, থবক্ষেষ ক্ক্ষর গভর্ নর হ াক্লক্ষক্, বন্দর ক্র্ত নপক্ষের পথরচালক্ থরক্ ক্টর্ক্ষক্, হেল্টার 

প্রধার্ থর্ব না ী ক্র্ নক্র্না এে বাথিয়ার্ক্ষক্, এবং অবেযই হসই সক্ল র্ারীপুরুষ শ্রথর্ক্ক্ষক্ যারা 



চর্ৎক্ার এই অজনর্টট থর্র্ নাণ ক্ক্ষরক্ষছ।" 

 

OTG িেিস্থাপর্ার (OTG Management) প্রযার্ বর্ি না ী কম নকর্না বরক ব্লাম্বিইর্ িম্বলর্, 

"আর্রা র্রু্র্ টাথর্ নর্াল C-র েী ন প্রর্যাথের্ উক্ষবাধক্ষর্ হেল্টার সাক্ষি অংেীোথরত্ব ক্রক্ষর্ হপক্ষর 

অর্যন্ত আর্শ্চন্দর্। হেল্টা েীষ নর্াক্ষর্র হসবাোর্ ক্ক্ষর যাক্ষে যার সম্পূণ ন র্ক্ষর্াক্ষযাগ  ক্ষলা 

ক্াক্ষিার্ার হসবা এবং OTG-ও হসই র্ূলযক্ষবাধ ধারণ ক্ক্ষর। এই টাথর্ নর্াক্ষলর স্থার্ীয় অংেীোর 

থর্শ্চির্ ক্রার জর্য হেল্টার সাক্ষি আর্াক্ষের ক্াজ ক্রা গুরুত্বপূণ ন থছক্ষলা, থবক্ষেষ ক্ক্ষর থর্উ ইয়ক্ন 

ইলাক্ষেটর জর্ থপ. হেসাথরউক্ষয়র সাক্ষি এক্ক্ষত্র ক্াজ ক্ক্ষর থর্উ ইয়ক্ন ে ক্ষরর িঙ্কক্ষসর আি নার 

অযাথভথর্উক্ষয়র র্ক্ষর্া ইর্াথলয়ার্ এলাক্া হিক্ষক্ অর্ুক্ষপ্ররণা গ্র ণ ক্রার জর্য। আর্রা 

ওরওয়াোরস আটটনসার্াল বার্স, পযাট লাথিো থর্টস, কু্ইন্সথভথত্তক্ হ লা ক্ক্ক্ষটল হক্া, বুচার 

গাল নস  ট েগস, LIC থবয়ার হপ্রাক্ষজক্ট প্রোর্ ক্রক্ষর্ হপক্ষর এবং  ােসর্ ভযাথল হিক্ষক্ বাথবস, 

চাক্ষক্া রাক্ষর্ক্ষর্র র্ক্ষর্া আর্াক্ষের স্থার্ীয় হরস্টুক্ষরন্ট প্রোর্ ক্রক্ষর্ হপক্ষরও গথব নর্। আর্াক্ষের লেয 

 ক্ষলা অথর্থিক্ষের এক্টট থর্র্জ্জির্ এবং উচ্চ প্রযুশ্চক্তর অথভজ্ঞর্া প্রোর্ ক্রা যা বাস্তথবক্ভাক্ষবই 

স্থার্ীয় হরস্টুক্ষরক্ষন্টর খা াঁটট কু্ইশ্চজক্ষর্র উপর আক্ষলাক্পার্ ক্ক্ষর হযগুথল সথর্যক্ার অক্ষি ন থর্উ 

ইয়ক্ষক্নর তবথচত্রযক্ষক্ ধারণ ক্ক্ষর। আর্াক্ষের সব নক্ষেষ প্রযুশ্চক্ত থেক্ষয়, ক্াক্ষিার্ারক্ষের ক্াক্ষছ র্াক্ষের 

থবর্ার্বন্দর অথভজ্ঞর্া গ্র ক্ষণ র্র্র্ীয়র্া িাক্ক্ষব হযক্ষ রু্ র্ারা র্াক্ষের হর্াবাইল থেভাইস হিক্ষক্ই 

র্ারা হযখার্ হিক্ষক্ যা চায় র্া অেনার ক্রক্ষর্ পারক্ষব।"  

  

ইি এলম ািন কম্বরার্া বসবভক অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (East Elmhurst Corona Civic 

Association) হপ্রবসম্বেন্ট লাবরন্ডা হুকস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথস নর বন্দর ক্র্ত নপে 

এবং হেল্টা ইি এলর্ ািন ও ক্ক্ষরার্ার আক্ষরা বক্ষলও প্রথর্ক্ষবেী  ক্ষয় উক্ষঠক্ষছ। র্ারা ইি 

এলর্ াস ন ক্ক্ষরার্া থসথভক্ অযাক্ষসাথসক্ষয়েক্ষর্র সাক্ষি অধযবসাক্ষয়র সাক্ষি ক্াজ ক্ক্ষরক্ষছ থবথভন্ন 

ক্থর্উথর্টট ইক্ষভক্ষন্টর সর্ি নক্ষর্, স্থার্ীয় বাথসন্দাক্ষের চাক্থর হপক্ষর্ সা াযয ক্রক্ষর্ এবং র্রুণক্ষের 

বতথত্ত প্রোর্ ক্ক্ষর। র্ারা উচ্চর্াত্রার থর্যুশ্চক্ত ও অংেীোথরত্ব বজায় হরক্ষখ েী নক্ষর্য়াক্ষে এক্টট বথলষ্ঠ 

সম্প্রোক্ষয়র প্রথর্ক্ষবেী  ক্ষয় িাক্ক্ষর্ চায়।"  

  

হর্ইিারহুে  াউক্তজং সাবভনম্বসস অি কুইন্স CDC ইর্কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Neighborhood 

Housing Services of Queens CDC Inc.) বর্ি না ী পবরিালক ইম্বয়াম্বসবলর্ হজর্াও এম্বেলা 

িম্বলর্, "হর্ইবারহুে  াউশ্চজং সাথভনক্ষসস অফ্ কু্ইক্ষন্সর পক্ষে, আথর্ গভর্ নর হ াক্ল, থর্উ ইয়ক্ন ও 

থর্উ জাথস নর বন্দর ক্র্ত নপে, এবং হেল্টা এয়ারলাইন্সক্ষক্ অথভর্ন্দর্ জার্াক্ষর্ চাই, লাগাথেনয়া 

থবর্ার্বন্দক্ষর র্রু্র্ থবশ্বর্াক্ষর্র এই টাথর্ নর্ালটট হখালার জর্য, আর্রা আো ক্রথছ হয যাত্রীরা এটট 

উপক্ষভাগ ক্রক্ষব এবং এছাড়াও আর্রা আস্থা ক্রথছ হয আক্ষেপাক্ষের সম্প্রোয়সরূ্ক্ষ র বাথসন্দারা 

লাগাথেনয়া ক্যাথরয়ার হক্ক্ষের ক্র্ নসংস্থার্ সতটি বারা লাভবার্  ক্ষর্ িাক্ক্ষব। পাোপাথে, আথর্ 

হর্র্ত বতক্ষন্দর প্রেংসা ক্রথছ সম্প্রোক্ষয়র ক্িা শুক্ষর্ স্থার্ীয় থেল্প প্রেে নর্ী স্থাপর্ ক্রার জর্য, যা 

কু্ইক্ষন্সর অথভবাসীক্ষের সর্তদ্ধ তবথচত্রয ও র্াক্ষের র্ ার্ অবোর্ প্রেে নর্ ও উেযাপর্ ক্রক্ষব।"  

  

কাজ শুরু  ওয়ার ছয় িছর পর একটট সম্পূণ ন র্রু্র্ LGA-র কাজ প্রায় হেম্বষর পম্বি 

 

হর্াট 8 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দর রূপান্তর  ক্ষলা থবগর্ 25 বছক্ষরর র্ক্ষধয 

থর্থর্ নর্ র্াথক্নর্ যুক্তরাক্ষের প্রির্ প্রধার্ থবর্ার্বন্দর। 2015 সাক্ষল, এক্টট সম্পূণ ন র্রু্র্ লাগাথেনয়া 



থবর্ার্বন্দর থর্র্ নাক্ষণর এক্টট সাথব নক্ পথরক্ল্পর্া উক্ষন্মাচর্ ক্রা  য় যার লেয থছক্ষলা এক্টট 

থবশ্বর্াক্ষর্র, এক্থবংে ের্াব্দীর যাত্রী অথভজ্ঞর্া তর্থর ক্রা, হযখাক্ষর্ িাক্ক্ষব এক্ের্ র্রু্র্ 

টাথর্ নর্াল ও হগট, েুইটট র্রু্র্ োরুণ আগর্র্ ও প্রস্থার্  ল, আধুথর্ক্ ক্াক্ষিার্াক্ষরর সুক্ষযাগসুথবধা, 

অর্যাধুথর্ক্ স্থাপর্য, আক্ষরা প্রেস্ত হগক্ষটর এলাক্া এবং এক্টট এক্শ্চত্রর্ টাথর্ নর্াল থসক্ষির্। 8 

থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর প্রক্ল্পটটর ক্াজ শুরু  য় 2016 সাক্ষল, যার েুই র্তর্ীয়াংে হবসরক্াথর 

অি নায়ক্ষর্ এবং থবেযর্ার্ যাত্রী থফ্ বারা অি নাথয়র্  ক্ষয়ক্ষছ।  

  

র্রু্র্ লাগাথেনয়া থবর্ার্বন্দর থর্র্ নাণ এক্টট হরক্েন সতটিক্ারী 2 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর চুশ্চক্ত সতটি 

ক্ক্ষরক্ষছ যা সংখযাল  ুও র্ারী র্াথলক্ার্াধীর্ বযবসা উক্ষেযাগ ফ্ার্ নসরূ্ ক্ষক্ প্রোর্ ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ, এটট 

থর্উ ইয়ক্ষক্নর ইথর্ াক্ষস হক্ার্ও সরক্াথর-হবসরক্াথর অংেীোথরত্ব প্রক্ক্ষল্প MWBE ফ্াক্ষর্ নর সব নবত ৎ 

অংেগ্র ণ। এছাড়াও প্রক্ল্পটট স্থার্ীয়থভথত্তক্ টঠক্াোরক্ষের সাক্ষি ক্াজ ক্রার প্রথর্ উক্ষেখক্ষযাগয 

র্ক্ষর্াক্ষযাগ প্রেে নর্ ক্ক্ষরক্ষছ; এখর্ পয নন্ত কু্ইন্সথভথত্তক্ স্থার্ীয় বযবসা উক্ষেযাগসর্ূ ক্ষক্ 800 

থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর চুশ্চক্ত প্রোর্ ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ।  

  

র্রু্র্ থবর্ার্বন্দরটট পয নায়ক্রক্ষর্ থর্র্ নাণ ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ যাক্ষর্ এটট থর্শ্চির্ ক্রা যায় হয থর্র্ নাক্ষণর 

সর্য় ক্ায নক্রর্ যাক্ষর্ পূণ নরূক্ষপ চলক্ষর্ িাক্ষক্ এবং ধারণের্র্া যাক্ষর্ হ্রাস র্া পায়। ঐথর্ াথসক্ 

র্যাথরর্ এয়ার টাথর্ নর্াল বাক্ষে সক্ল থবেযর্ার্ যাত্রী ফ্যাথসথলটট হভক্ষঙ্গ র্রু্র্ এক্থবংে ের্াব্দীর, 

থবশ্বর্াক্ষর্র ফ্যাথসথলটট বারা প্রথর্স্থাপর্ ক্রা  ক্ষয়ক্ষছ, বা  ক্ষব।  

  

2018 সাক্ষলর হফ্ব্রুয়াথর র্াক্ষস, 3,000 এরও হবথে গাথড় রাখার জায়গা এবং উবার, থলফ্ট ও 

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

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

হর্ প্রির্ র্রু্র্ ক্র্ক্ষক্াস ন চাল ুক্রা  য়। 2019 সাক্ষলর র্ক্ষভম্বর র্াক্ষস, হেল্টা এর প্রির্ র্রু্র্ 

ক্র্ক্ষক্াস ন এবং টাথর্ নর্াল C-র সার্টট র্রু্র্ হগট খুক্ষল হেয়। 2020 সাক্ষলর জরু্ র্াক্ষস, হক্াথভে-19 

র্ ার্ারীর ক্াটঠক্ষর্যর র্ক্ষধযই টাথর্ নর্াল B -র আক্ষলাথক্র্ র্রু্র্ আগর্র্ ও প্রস্থার্  ল খুক্ষল হেওয়া 

 য়। টাথর্ নর্াল C খুক্ষল হেওয়ার ফ্ক্ষল, থবর্ার্বন্দক্ষরর র্রু্র্ রাস্তার হর্টওয়াক্ষক্নর ক্াজ 8.4 র্াইল 

র্রু্র্ রাস্তা এবং 24টট র্রু্র্ হসরু্ থর্ক্ষয় হেষ  ক্ষে। 2022 সাক্ষলর জার্ুয়াথর র্াক্ষস, থবর্ার্বন্দরটট 

টাথর্ নর্াল B-র যাত্রী ফ্যাথসথলটটর ক্াজ হেষ  ওয়া উেযাপর্ ক্ক্ষর, যার র্ক্ষধয রক্ষয়ক্ষছ 

থবর্ার্বন্দক্ষরর থসগক্ষর্চার স্থাপর্য তবথেক্ষিযর এক্টট, এর থবর্ীয় পিচারী স্কাইথিজ।  

  

থর্উ ইয়ক্ন এবং থর্উ জাথস নর বন্দর ক্র্ত নপে এক্টট থব-হিট এক্ষজশ্চন্স যা হেক্ষের সবক্ষিক্ষক্ 

গুরুত্বপূণ ন পথরব র্ ও বাথণজয অবক্াঠাক্ষর্ার অক্ষর্ক্গুথলর থর্র্ নাণ, পথরচালর্া ও রেণাক্ষবেণ 

ক্ক্ষর। এক্ ের্াব্দীর হবথে সর্য় ধক্ষর, এক্ষজশ্চন্সর উড্ডয়র্, সড়ক্, হরল, এবং সরু্দ্রবন্দর 

ফ্যাথসথলটটর হর্টওয়াক্ন হেক্ষের বযস্তর্র্গুথলর র্ক্ষধয এক্টট, এটট 550,000-র হবথে আঞ্চথলক্ 

চাক্থর সর্ি নর্ ক্ক্ষর এবং 23 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর হবথে বাথষ নক্ হবর্র্ সতটি ক্ক্ষর এবং 80 

থবথলয়র্ র্াথক্নর্ েলাক্ষরর হবথে বাথষ নক্ অি ননর্থর্ক্ ক্র্ নক্াণ্ড সতটি ক্ক্ষর। বন্দর ক্র্ত নপে এছাড়াও 

16 এক্ক্ষরর থবশ্ব বাথণজয হক্ে ক্যাম্পাসটটর র্াথলক্ এবং এরই বযবস্থাপক্, এখাক্ষর্ লাখ লাখ 

বাথষ নক্ েে নর্ািী এবং  াজার  াজার অথফ্স ক্র্ী এক্ষস িাক্ষক্। বন্দর ক্র্ত নপে থর্উ ইয়ক্ন বা থর্উ 

জাথস ন হক্ার্ও হিট হিক্ষক্ বা থর্উ ইয়ক্ন থসটট হিক্ষক্ হক্ার্ও ক্র রাজস্ব পায় র্া। এক্ষজশ্চন্স 

প্রািথর্ক্ভাক্ষব র্ার থর্জস্ব ঋক্ষণর উপর র্ার সুথবধা উন্নয়র্, থর্র্ নাণ বা অথধগ্র ক্ষণর জর্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2FCentennial.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C02af87b5281446821b6108da43f7d5c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897028982027087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p7GAyDw0VjzNSIeihzlcMUW%2FUWpcrwAeqX9Dt25%2F%2Bl8%3D&reserved=0


প্রক্ষয়াজর্ীয় র্ থবল সংগ্র  ক্ক্ষর। র্াও এরাইথভং ব্লগ হিক্ষক্ আক্ষরা র্িয বা আপক্ষেক্ষটর জর্য, 

অর্ুগ্র  ক্ক্ষর https://www.panynj.gov/blog থভশ্চজট ক্রুর্।  
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