
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে জর্ এফ. ঘকম্বর্বি আন্তজন াবিক বিমার্িন্দরম্বক (JOHN F. 

KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT, JFK) একবিিংে েিাব্দীর ঘগটওম্বেম্বি পবরণি 

করার অিংে বিম্বেম্বি আম্বমবরকার্ এোরলাইন্স (AMERICAN AIRLINES) ও বিটিে এোরওম্বেজ 

(BRITISH AIRWAYS) 344 বমবলের্ মাবকন র্ িলার বিবর্ম্বোগ করম্বি  

  

টাবমনর্াল 8 এর েম্প্রোরম্বণ অন্তভুন ক্ত িম্বি র্িুর্ কাম্বটামার েমু্বোগেবুিধার মি বফচার এিিং বর্উ 

ইেকন  ও লন্ডম্বর্র মম্বধে কম েমম্বের মম্বধে অম্বর্কগুবল ফ্লাইম্বটর ঘেিা প্রদার্ েচল করা িম্বি  

  

এটি JFK ঘক একটি আধুবর্ক, েমবিি বিমার্িন্দম্বর পবরণি করার গভর্নম্বরর 13 বিবলের্ মাবকন র্ 

িলাম্বরর প্রকল্পম্বক আম্বরা অগ্রের করম্বলা  
  

টাবমনর্াল প্রকল্পটি 750টিরও ঘিবে কমনেিংস্থার্ েৃবি করম্বি, ো JFK আধুবর্কােম্বর্ তিবর িওো 
ঘমাট 9,600টি চাকবরর োম্বে েকু্ত িম্বি  

  

ঘরন্ডাবরিং ঘদখা োম্বি এখাম্বর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে জর্ এফ. ঘেমর্ডি আন্তজন াডিে ডিমার্িন্দরমে ঘেমের 

জর্য এেটি আধুডর্ে এেডিিংে েিাব্দীর ঘগটওমে ডিমেমি তিডর েরার গভর্নমরর িযাপে পডরেল্পর্ার অ্িংে 

ডিমেমি, টাডমনর্াে 8 এ োমটামার অ্ডভজ্ঞিা েম্প্রোরণ ও উন্নি েরমি আমমডরোর্ এোরোইন্স ও ডিটিে 

এোরওমেজ 344 ডমডেের্ মাডেন র্ িোর ডিডর্মোগ েরমি।  

  

"মাত্র চার মাে আমগই, আমরা JFK ডিমার্িন্দরমে এেটি অ্িযাধুডর্ে তিডিে িামি পডরণি েরার পডরেল্পর্া 
ঘ াষণা েমরডিোম, 4 ডমডেের্ স্কোর ডফট অ্ডিডরক্ত স্থার্ ঘোগ েমর র্িুর্ এিিং েমডিি টাডমনর্াে তিডর, এিিং 
ডিমার্িন্দমরর ধারণক্ষমিা িাডষনে অ্ন্তি 15 ডমডেের্ েরার মাধযমম", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমে 

রূপান্তর প্রডিোটি ভামোভামিই চেমি, এিিং JFK ঘে েডিযোমরর আধুডর্ে ডিমার্িন্দমর পডরণি েরমি এই 
অ্োধারণ িযডক্তগি ডিডর্মোগ িে। ডর্উ ইেমেন র েি ডিমার্িন্দরমে আধুডর্োের্ েরার জর্য ঘটমটর িৃিত্তর 

প্রমচষ্টার এেটি অ্ডিমেেয অ্িংে এই র্িুর্ ডিডর্মোগ। JFK, োগাডিন ো (LaGuardia, LGA), ইথাো 
(Ithaca), ঘরামচটার (Rochester) - ভডিষযমির জর্য আমামের ডিমার্িন্দর পডরোঠামমা পুর্ডর্নমনাণ েমর, 

ডর্উ ইেেন  ঘটট ঘেমের েের েরজা িমে থােমি এটি ডর্ডিি েরমি আমরা ঐডিিাডেে অ্গ্রগডি েরডি।"  

  

"JFK ডিমার্িন্দমরর ঘেিা েম্প্রোরণ ও আধুডর্োের্ েরমি আমামের প্রমেেটামে এই উমেখমোগয ডিডর্মোগ 

অ্িযািি রাখমো", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে ঘিাচুল িম্বলর্। "প্রেল্পটি র্িুর্ েমনেিংস্থার্ েৃডষ্ট েরমি এিিং 
িাজার িাজার ডর্উ ইেেন িােীর জর্য র্িুর্ েুমোগ েৃডষ্ট েরমি, এিিং আমামের ঘটমটর অ্থনর্ীডিমে ডিোে 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fgovernor.ny.gov%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FJFK_Terminal_8_Renderings.pdf&data=02%7C01%7Cbbranham%40panynj.gov%7C6ef6c4b667f9411ff6c908d68c329324%7Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%7C0%7C0%7C636850546181788645&sdata=8b0ZkNPCEo9glKsio6zPUcWCN5FyK5LAXRUMw1EF76U%3D&reserved=0


 

 

েরমি োিােয েরমি এিং  আমরা ভ্রমণোরীমে আেষনণ েরমি। JFK এিিং ঘটমটর অ্র্যার্য ডিমার্িন্দমরর 

এই রূপান্তর েিজির এিিং আমরা ডর্রাপে ভ্রমণ ডর্ডিি েরমি এিিং োডিনে অ্ডভজ্ঞিা উন্নি েরমি।"  

  

টাডমনর্াে 8 এর উন্নের্ িমি ঘপাটন  অ্মথাডরটি (Port Authority) ও আমমডরোর্ এোরোইর্মের মমধয এেটি 

চুডক্ত অ্র্েুামর, আগামী ডির্ িিমর, এটি ডিটিে এোরওমেজমে িামের িিন মার্ অ্িস্থার্ টাডমনর্াে 7 ঘথমে 

এখামর্ েডরমে আর্ার প্রস্তুডি, এিিং ঘেই স্থার্টি গ্রিণ েরমি ঘজটব্লু এোরওমেজ (JetBlue Airways) োরা 
ডিমার্িন্দমরর উত্তর পামে এেটি র্িুর্ টাডমনর্াে ডর্মনাণ েরার পডরেল্পর্া েরমি। টাডমনর্াে 8 আপমগ্রি েরার 

ঘক্ষমত্র ঘোমর্া ঘপাটন  অ্মথাডরটি িিডিমের অ্ঙ্গীোর েরা িেডর্।  

  

আজমের ঘ াষণা িে 2018 োমের অ্মটাির মামে প্রোডেি, JFK-এর ভডিষযমির জর্য গভর্নর কুওমমার 13 

ডিডেের্ মাডেন র্ িোমরর স্বপ্ন পডরেল্পর্ার পমথ েিনমেষ ধাপ। এই ঘরেিন  ডিডর্মোগ, োর 90 েিািংে আেমি 

িযডক্তগি িিডিে ঘথমে, আহ্বার্ েরমি এেটি েমডিি এিিং পরস্পর েিংেুক্ত ডিমার্িন্দর ঘেখামর্ থােমি োত্রীর 

জর্য অ্িযাধুডর্ে েুমোগেুডিধােি েইুটি র্িুর্ আন্তজন াডিে টাডমনর্াে, েুডিধাজর্ে মাটিমি ভ্রমমণর পডরিির্ 

ডিেল্প, এিিং িযাপেভামি েরেীেৃি রাস্তা োর ফমে ডিমার্িন্দমরর ধারণক্ষমিা িৃডি ঘপমে িাডষনে অ্ন্তি 15 

ডমডেের্ োত্রী িমি।  

  

টাডমনর্াে 8 এ আমমডরোর্ এোরোইন্স ও ডিটিে এোরওমেজ এর ডিডর্মোগ োডিনে োমটামার অ্ডভজ্ঞিা 
উন্নি েরমি, এর ফমে ঘমাট 70,400 স্কোর ডফট স্থার্ েুক্ত িমি োর মমধয 33,000 স্কোর ডফট েিার জর্য 
উন্মকু্ত স্থার্ িমি। ইডিমমধয ডিেযমার্ আমরা 57,500 স্কোর ডফট স্থার্ পুর্রাে র্িুমর্র মমিা েরা িমি। র্িুর্ 

েুমোগেুডিধার মমধয থােমি উভে এোরোইর্মের জর্য ডপ্রডমোম োউঞ্জ, উন্নি মাোমাে ডেমটম, ডপ্রডমোম 

ঘচে-ইর্ স্থার্ এিিং উন্নিির প্রেত্ত েুডিধা।  

  

আমরা ট্রান্সআটোডিে ফ্লাইট েম্ভি েরার জর্য পাাঁচটি অ্ডিডরক্ত ওোইি-িডি ঘগট থােমি এিিং অ্ডিডরক্ত 

ফ্লাইমটর থাোর িযিস্থা েরার জর্য ডর্েটস্থ চারটি এোরডফমের মমধয ডিমার্ পাডেন িং/মাোমাে র্ামামর্ার স্থার্ 

থােমি। ফমে, এেই টাডমনর্াে ঘথমে োত্রীরা েন্ডর্ পেনন্ত তেডর্ে 14টি ফ্লাইমটর েুডিধা ঘভাগ েরমি।  

  

এই অ্িযািি ডিডর্মোগগুডে আেমি োরণ োম্প্রডিে িিরগুডেমি JFK ঘরেিন  েিংখযে োত্রী ধারণ েমরমি, 

2018 োমে এটি 61 ডমডেের্ োত্রী ধারমণর মাধযমম েিনোমের েমিনাচ্চ ঘরেিন  েমর, এটি ডিে আমগর িিমরর 

ঘরেমিন র িুের্াে 2.5 েিািংে ঘিডে।  

  

প্রেল্প চোোেীর্, টাডমনর্াে 8 আপমগ্রমির ফমে আর্ুমাডর্ে 500টি েরােডর চােডর এিিং ঘমাট 750টি চােডর 

তিডর িমি, ো গভর্নমরর মূে 13 ডিডেের্ মাডেন র্ িোর JFK স্বপ্ন পডরেল্পর্ার ফমে েৃষ্ট ঘমাট 9,600 

েমনেিংস্থামর্র োমথ েুক্ত িমি।  

  

ঘপাটন  অম্বোবরটি বর্িনািী পবরচালক বরক কটর্ িম্বলর্, "জর্ এফ. ঘেমর্ডি আন্তজন াডিে ডিমার্িন্দরমে 

আমামের োমটামারমের আোডিি ও প্রাপয ডিিমামর্র ডিমার্িন্দর েমর ঘিাোর অ্োধারণ প্রমচষ্টামি 

আমমডরোর্ এোরোইন্স ও ডিটিে এোরওমেজ েুক্ত িে। এটি JFK-এর ইডিিামের এে েডিক্ষণ। আমরা 
ঘরেিন  েিংখযে োত্রীর জর্য ঘরেিন  পেনামে পডরোঠামমা ডিডর্মোগ ডর্মে োজ েরডি। আমরা এটিও ডর্ডিি 

েরমিা ঘে ক্লামের মমধয েমিনাচ্চ োমটামার ঘেিা প্রোর্ ঘের্ এইেি উমেযামগর অ্িংে িে, JFK ঘে মাডেন র্ 

েুক্তরামের ঘোগয ঘগটওমে ডিমেমি গমে ঘিাোর োজ শুরু িমে ঘগমি।"  



 

 

  

গি অ্মটািমর ঘ াডষি JFK স্বপ্ন পডরেল্পর্ার িাস্তিােমর্র অ্িংে ডিমেমি, ঘজটব্লু ডিমার্িন্দমরর উত্তর পামে 3 

ডিডেের্ িোর মূমেযর 1.2 ডমডেের্ স্কোর ফুট র্িুর্ টাডমনর্াে ডর্মনাণ েরমি ো এোরোইন্সটির ডিেযমার্ 

টাডমনর্াে 5 এর োমথ েুক্ত িমি। পাোপাডে, আমরেটি র্িুর্ 7 ডিডেের্ িোর মূমেযর 2.9 স্কোর ফুট টাডমনর্াে 

ডিমার্িন্দমরর েডক্ষণ পামে তিডর িমি ডিেযমার্ টাডমনর্াে 1 ও 2 এর স্থার্ এিিং 2014 োমে টাডমনর্াে 3 ঘভমঙ্গ 

ঘফোর ফমে েৃষ্ট খাডে স্থামর্। েডক্ষণ পামের র্িুর্ টাডমনর্ােটি ডর্মনাণ েরমি টাডমনর্াে ওোর্ গ্রুপ (Terminal 

One Group), ো িে েুফথার্ো (Lufthansa), এোর ফ্রান্স (Air France), জাপার্ এোরোইন্স (Japan 

Airlines) এিিং ঘোডরোর্ এোরোইন্স (Korean Air Lines) এই চারটি আন্তজন াডিে এোরোইর্মের এেটি 

েিাে-েঙ্ঘ।  

  

এেোমথ, এই প্রমোজর্ীে পডরিিন র্গুডের ফমে ডিমার্িন্দমরর ধারণক্ষমিা িৃডি ঘপমে অ্ন্তি িাডষনে 15 

ডমডেের্ োত্রী িমি। পাোপাডে, টাডমনর্াে আপমগ্রমির অ্িংে ডিমেমি অ্িযাধুডর্ে প্রেুডক্তগি উন্নের্ অ্ন্তভুন ক্ত 

িমি। ডর্উ ইেেন  ঘটমটর পডরিির্ অ্ডধেপ্তর (Department of Transportation) JFK ঘথমে/পেনন্ত িাইওমে 

উন্নি েরমি, এিিং িিন মামর্র োমপর মমিা পযাাঁচামর্া ঘগাে ঘগাে রাস্তা েরেীেৃি েরার জর্য ঘপাটন  অ্মথাডরটি 

ডিমার্িন্দমরর ঘভিমরর পথ উন্নি েরমি ডিডর্মোগ েরমি।  

  

আম্বমবরকার্ এোরলাইর্ম্বের ঘপ্রবেম্বিন্ট রিাটন  ইেম িম্বলর্, "আমামের টাডমনর্ামে ডিডর্মোগ েরা এিিং 
আমামের অ্িংেীোরমের স্বাগি জার্ামর্া আমমডরোর্ ও ডিটিে এোরওমেজ এর েেেয এিিং োমটামার উভমের 

জর্য ডিজে। ডিটিে এোরওমেজ এর োমথ এেমত্র অ্িস্থার্ েরার ফমে আমামের োমটামাররা এই েইু 
ডিিমামর্র েিমরর মমধয এেটি র্ডজরডিিীর্ োিাোি েুডিধা পামি।"  

  

বিটিে এোরওম্বেজ এর েভাপবি ও বেইও অোম্বলক্স কু্রজ িম্বলর্, "আমরা এটি ঘ াষণা েরমি ঘপমর 

োরুণ আর্ডন্দি ঘে আমরা আমামের আটোডিে ঘেৌথ িযিো অ্িংেীোর, আমমডরোর্ এোরোইর্মের োমথ 

টাডমনর্াে 8 এ েমর োডে। িিন মামর্ এিিং ভডিষযমি JFK ঘি ঘেষ্ঠ োমটামার অ্ডভজ্ঞিার িযিস্থা েরা িে েীষন 
অ্গ্রাডধোর। 2022 োে ঘথমে আমামের র্িুর্ িাডেমি ডিিমামর্র ট্রান্সআটোডিে ভ্রমণ অ্ডভজ্ঞিা প্রোর্ 

েরার জর্য প্রমচষ্টা অ্িযািি রাখমি আমরা ঘপাটন  অ্মথাডরটির এিিং আমমডরোর্ এোরোইর্মের োমথ োজ 

েরার জর্য উন্মখু িমে আডি।"  

  

JFK এিিং LGA ঘি 8,000 এর ঘিডে আমমডরোর্ ডর্উ ইেেন মে ডর্মজর িাডে িমে থামে এিিং িারা 
এোরোইমর্র েেেযমের ঘস্বোমেিে েমনেূডচ িু ডিউ (Do Crew) এর মাধযমম েিমরর জর্য গুরুত্বপূণন ডিডভন্ন 

ধরমর্র েডমউডর্টি ও র্াগডরে প্রেমল্প আমমডরোর্মের োিােয েমথনর্ েমর। আমমডরোর্ এোরোইন্স 

ডিমার্িন্দমরর পুর্ডিনোে েমনেূডচর অ্িংে ডিমেমি ঘপাটন  অ্মথাডরটির স্থাডপি র্িুর্ মার্েমের োমথ োমঞ্জেযপূণন 
ডর্মনাণ আিেযেিা, েম্মডি ডর্মেনে, েিংখযাে ু ও র্ারী মাডেোর্াধীর্ িযিো উমেযাগ এর (Minority and 

Women-owned Business Enterprises, MWBE) অ্িংেগ্রিণ, এিিং স্থার্ীে িযিোে অ্িংেগ্রিণ েিংিান্ত 

র্িুর্ ডিধার্ ঘমমর্ চেমি েম্মি িমেমি।  

  

গি ঘিমমন্ত, গভর্নর JFK পুর্ডিনোে েডমউডর্টি উপমেষ্টা পডরষে (JFK Redevelopment Community 

Advisory Council) ঘ াষণা েমরডিমের্, ো গঠিি িমেমি ডর্িনাডচি েমনেিন া, েডমউডর্টি পষনে, অ্োভজর্ে 

েিংস্থা, র্াগডরে েিংস্থা এিিং পাদ্রী ঘর্িামের ডর্মে। পডরষমের েভাপডি িমের্ কুইন্স িমরা (Queens 

Borough) এর ঘপ্রডেমিি ঘমডেন্ডা েযাটজ এিিং মাডেন র্ েিংমগ্রেমযার্ ঘগ্রগডর ডমেে, এিিং এটি ইডিমমধয চেমার্ 



 

 

েডমউডর্টি প্রচার প্রমচষ্টা েম্প্রোরণ েরমি ঘপাটন  অ্মথাডরটির োমথ োজ েরমি, এটি ডর্ডিি েরমি ঘে  

JFK-এর উচ্চাোিী প্রেল্প োমি স্থার্ীে ঘটেমিাোরমের োি ঘথমে চেমার্ মিামি অ্র্ুমরাধ েমর এিিং 
স্থার্ীে িযিো, েিংখযাে ু এিিং র্ারী মাডেোর্াধীর্ িযিো এিারপ্রাইজ িযিো এিিং েমন অ্র্েুিার্োরীমের 

অ্থনপূণন েুমোগ প্রোর্ েমর। এর মমধয রমেমি গভর্নমরর ঘেমের েীষন 30 েিািংে MWBE িযিিার েরার 

উমেমেযর প্রডি অ্ঙ্গীোর। োমমর্র েপ্তািগুডেমি, প্রেমল্পর এেটি েডমউডর্টি অ্ডফে ঘখাো িমি কুইমন্সর 

জযামাইোমি, োর ফমে িযিো েুমোগ ঘখাাঁজা ফামনগুডে এিিং েমন অ্র্ুেিার্ী স্থার্ীে িাডেন্দারা েিমজ োজ 

েরমি পারমি।  
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