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জেএফম্বক আন্তেন াবিক বিমার্িন্দম্বরর রূপান্তর এবগম্ব়ে বর্ম্ব়ে যাও়োর ের্ে গভর্নর কুওম্বমা 
টাবমনর্াল 4 এর প্রধার্ পরু্ঃউন্ন়ের্ প্রকল্প জ াষণা কম্বরম্বের্  

  
অিোধুবর্ক সম্প্রসারণ, জেল্টা অপাম্বরেম্বর্র ঐকেসাধর্ করম্বি, 16টি র্িুর্ জগট এিং সম্প্রসাবরি 

জেক-ইর্ এিং আগমম্বর্র এলাকা জযাগ করার মাধেম্বম  
  
বিদ্েমার্ টাবমনর্াল সংস্কাম্বর র্িুর্ বিশ্বমাম্বর্র খুেরা এিং খাদ্ে বিকল্প অন্তভুন ক্ত থাকম্বি, জেণীর 
জেষ্ঠ প্রযুবক্ত, আপম্বেে করা টিম্বকট এিং জগট এলাকা, র্িুর্ স্ব-জসিা িোগ জেক, এিং অর্োর্ে 

যাত্রীর অবভজ্ঞিা িবধনিকরণকারী বিবেষ্ট  
  

পরু্রা়ে বেোইর্ করা প্রস্থার্ এিং আগমম্বর্র জরাে ফ্রম্বেে র্াটকী়েভাম্বি গাব়ির অোম্বেস উন্নি 
করম্বি  

  
টাবমনর্াল 2 এর ধ্বংম্বসর অর্ুম্বমাদ্র্ কম্বর, একটি বিশ্ব মাম্বর্র 21িম েিাব্দীর JFK বিমার্িন্দম্বরর 

উম্বেম্বেে গভর্নর কুওম্বমার কল্পর্াম্বক আম্বরা অেসর কম্বর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, নর্উ ইয়কন  ও নর্উ জানসনর ঘ ার্ন  অ্থনরটি 
(Port Authority of New York and New Jersey) ঘেল্টা এয়ার লাইর্স এবং ঘজএফমক 
আন্তজন ানিক এয়ার র্ানমনর্াল (JFK International Air Terminal, JFKIAT), োরা র্ানমনর্াল 4 এর 
অ্ ামরর্র, র্ানমনর্াল 4 ঘক র্ার্কীয়ভামব সম্প্রসানরি করার জর্য এবং ঘসখামর্ ঘেল্টার নিয়াকলা  
সুসংহি করার জর্য মূল শিন াবলীর সামথ সম্মি হময়মের্, ো জর্ এফ. ঘকমর্নে আন্তজন ানিক 
নবমার্বন্দরমক 21 শিমকর ঘলাবাল ঘগর্ওময়মি রূ ান্তর করার একটি গুরুত্ব ণূন  দমে ।  
  
এ সপ্তামহ ঘবামেন র অ্র্ুমমাদর্ সাম মে বন্দর কিতন  ে ঘজএফমক আন্তজন ানিক নবমার্ র্ানমনর্ামলর সমে 
একটি নলজ সংমশাধর্ীমি প্রমবশ করমবর্ র্ানমনর্াল 4 এর আগমর্ ও প্রস্থামর্র হমলর সম্প্রসারণ ও 
সংস্কামরর জর্য, ো একটি বড় কর্মকাসন সম্প্রসারণ, 16টি র্িুর্ ঘগর্ েুক্ত করার জর্য, োর্বাহমর্র 
জর্য প্রমবশানধকার উন্নি করমি নবদযমার্ কর্মকামসনর সংস্কার, এবং সড়মকর উন্ননিসাধর্করার 
উমেমশয। র্ানমনর্াল 4 এর সম্প্রসারণ 2023-এর প্রথম নদমক সমু্পণন হমব বমল আশা করা হয়, 
ঘেল্টার নিয়াকলা  সুসংহি করার সামথ। অ্র্যার্য ঘজএফমক এয়ারম ার্ন  নরমেমভল মমন্ট প্রকল্প সহ 
2025-এর ঘশমষর নদমক সড়ক উন্নয়র্ সম্পন্ন হমব।  



 

 

  
"র্ানমনর্াল 4 এর সম্প্রসারণ হমব ঘজএফমক নবমার্বন্দমরর রূ ান্তমরর আমরকটি মাইলফলক, এমর্ 
আ মেে সহ ো োত্রীমদর নবশ্বমামর্র অ্নভজ্ঞিা ঘদমব ো িারা নর্উ ইয়মকন  উমড় আসার সময় 
আশা কমরর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘশষ হমল, আমামদর 13 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর JFK 
আধুনর্কায়মর্র জর্য আমামদর এই প্রকল্প আমরা একীভূি নবমার্বন্দর তিনর করমব এবং আমামদর 
ঘদমশর প্রধার্ প্রমবশ  থ নহমসমব নর্উ ইয়মকন র অ্বস্থার্মক আমরা বলবি করমব।"  
  
োহম্বকর োবহদ্া মাথা়ে জরম্বখ টাবমনর্াল 4 এর সম্প্রসারণ  
3.8 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর র্ানমনর্াল 4 প্রকল্প নবদযমার্ র্ানমনর্ালটির আধনুর্কায়র্ এবং সম্প্রসারণ 
করমব, 500,000 বগন ফুমর্র ঘবনশ এবং 16টি ঘোমমনিক সংকীণন-শরীমরর ঘগর্ ঘোগ কমর, এবং 
িার সামথ আগমর্ এবং প্রস্থামর্র হলটির সংস্কার করমব টিমকটিং এলাকা, নর্রা ত্তার ঘেক  ময়ন্ট, 
বযামগজ দানব, এবং আগমমর্র এলাকাগুনল উন্নি করার জর্য। র্িুর্ সংস্কার করা, আমলানকি 
র্ানমনর্াল ও কর্মকাসনগুনল আধুনর্ক োড় ও সুমোগ-সুনবধা সহ গভীরভামব অ্র্ুভূি নবনশষ্ট স্থামর্র 
 নরেয় ঘদমব ো নর্উ ইয়মকন  ভ্রমণাথীমদর স্বাগি জার্ামব। ঘেল্টা বিন মামর্ র্ানমনর্াল 4 এবং 
র্ানমনর্াল 2 উভয় ঘথমক  নরোনলি হয়, এবং এই সম্প্রসারমণর মাধযমম ঘেল্টা িার সংেুক্তকারী 
োহকমদর এক নর্রবনিন্ন ভ্রমমণর অ্নভজ্ঞিা প্রদার্ করমব JFK-ঘি ঘেল্টার সমস্ত নিয়াকলা  
র্ানমনর্াল 4 এ সুসংহি কমর। 16টি ঘগমর্র সম্প্রসারমণর মাধযমম বিন মামর্ র্ানমনর্াল 2 এ ঘেল্টা 
কিতন ক বযবহৃি 11টি ঘগর্ প্রনিস্থা র্ করা হমব, ো 1962 সামল নর্নমনি হয় এবং ঘসই 58 বেমরর 
 ুরমর্া র্ানমনর্ালটি ধ্বংস করার অ্র্ুমমাদর্ ঘদমব। এই একত্রীকরমণর মাধযমম ঘেল্টার  ার্ন র্ার 
এয়ারলাইন্সগুনলর অ্মর্কমক আমরা নর্রবনিন্ন সংমোমগর সুমোগ কমর ঘদমব। এই প্রকমল্পর মমধয 
থাকমব সম্প্রসানরি বসার স্থার্ এবং কমন্সসর্, আধুনর্ক  থ নর্মদনশক, এবং র্িুর্ নবশ্রামাগার ো 
োত্রীমদর কথা মমর্ ঘরমখ তিনর করা। সম্প্রসারণ প্রকল্প এোড়াও র্ানমনর্াল 4 এর কর্মকাসন A-ঘি 
একটি র্িুর্ ঘেল্টা স্কাই ক্লাব অ্ন্তভুন ক্ত কমর। র্ানমনর্াল 4 এর সড়মকর অ্যামেস এবং িার সংলঘ্ন 
সম্মুখ ভামগর  রু্নবনর্যাস করা হমব এই প্রকমল্পর অ্ংশ নহসামব ো োহকমদর জর্য বাহর্ অ্যামেস 
উন্নি করমব।  
  
র্ানমনর্াল 4-এর  ুর্র্নকশা - ো 2017 সামল LEED O+M সাটিন নফমকশর্ অ্জন র্ করা প্রথম এয়ার 
র্ানমনর্াল - বন্দর কিতন  মের এবং JFK আন্তজন ানিক এয়ার র্ানমনর্ামলর (JFK International Air 
Terminal, JFKIAT) শনক্তর দেিার প্রনি অ্েীকারবদ্ধিামক অ্বযাহি রাখমব, র্ানমনর্ামলর সবনত্র 
সমস্ত শনক্ত সঞ্চময়র সরঞ্জাম এবং আমলার বযবহার কমর। কর্মকাসন সম্প্রসারণ ভবমর্র মমধয বতনষ্টর 
জল ধরা এবং িার  ুর্বনযবহামরর জর্য  নরকাঠামমা অ্ন্তভুন ক্ত করমব। িার সমূ্পণন এলাকা জমুড় 
তবদযুনিক োর্বাহমর্ রু ান্তর করার জর্য বন্দর কিতন  মের মামর্র সামথ সামঞ্জসয ঘরমখ প্রকল্পটি 
বযবহৃি োইনসং ফু্লইে ধরার জর্য একটি োইনসং নরকভানর নসমিম সহ সব র্িুর্ ঘগমর্ তবদযুনিক 
স্থল ঘসবা সরঞ্জামমর জর্য োনজন ং ঘিশর্ অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে।  
  
র্ানমনর্াল 4-এর সম্প্রসারণ ও সংস্কামরর অ্থনায়র্ JFKIAT করমব বমল আশা করা হয়। ঘফব্রুয়ানরর 
প্রথম নদমক, ঘেল্টার  নরোলর্া  ষনদ ঘেল্টার মযামর্জমমন্ট টিমমক সমম ািা করমি ও নর্নিি 
েুনক্তমি প্রমবশ করার অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ কমর।  



 

 

  
ঘেল্টা গি 10 বেমর নর্উ ইয়কন  নসটিমি িার উ নস্থনি 65 শিাংশ বতনদ্ধ কমরমে এবং আজ সারা 
নবমশ্বর 30টিরও ঘবনশ ঘদমশ প্রায় 100টিরও ঘবনশ গন্তমবয 240টিরও ঘবশী শীষনকালীর্ তদনর্ক 
নে ােন ার/প্রস্থার্  নরোলর্া করমে। এয়ারলাইর্টি প্রথমম িার 1.4 নবনলয়র্ েলামরর অ্িযাধুনর্ক 
আন্তজন ানিক ঘগর্ওময় JFK র্ানমনর্াল 4 উমমাের্ কমর 2013 সামল। লাগানেন য়া নবমার্বন্দমর ঘেল্টা 
275টিরও ঘবনশ শীষনকালীর্ তদনর্ক নে ােন ার/প্রস্থার্  নরোলর্া কমর এবং 2017 এর আগি মামস 
র্ানমনর্াল C এবং D এর প্রনিস্থা মর্র জর্য 4 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর নর্মনাণ কাজ শুরু কমর। 
2019 এর অ্মটাবমর এই নবমার্বন্দমরর  ূবন নদমক ঘেল্টার প্রথম র্িুর্ কর্মকাসন এবং র্িুর্ ঘগর্ 
ঘখালা হয়। নির্টি অ্নিনরক্ত কর্মকাসন  েনায়িমম ঘখালার সামথ একটি সমূ্পণন র্িুর্ (La Guardia 
Airport, LGA) এর অ্ংশ নহমসমব 2022 সামল একটি আধুনর্ক ঘহেহাউস ঘখালা হমব।  
  
রয়যাল নশমফাল গ্রুম র (Royal Schiphol Group) মানকন র্ সহমোগী সংস্থা JFKIAT, 1997 সাল 
ঘথমক জর্ এফ ঘকমর্নে আন্তজন ানিক নবমার্বন্দমর র্ানমনর্াল 4-এর অ্ ামরর্র রময়মে। আমরা 
ত্বরানিি এবং নর্রনবনিন্ন োত্রী প্রনিয়াকরণ েমিা, উদ্ভাবর্ী খাদয নবকল্প, একটি স্থার্ীয়ভামব 
অ্র্ুপ্রানণি খুেরা নবনির বযবস্থা, নশশুমদর ঘখলার এলাকা, এবং োত্রী স্বািন্দয ও সুনবধা নর্নিি 
করমি অ্র্যার্য সুমোগ-সনুবধা সহ এই সম্প্রসারণ র্ানমনর্ালটিমক িার 33টি এয়ারলাইর্ অ্ংশীদারমদর 
জর্য িার অ্ফানরং আমরা বতনদ্ধ করমব।  
  
র্িুর্ JFK বর্ম্ব়ে গভর্নর কুওম্বমার কল্পর্া  
2017 সামলর জার্ুয়ানর মামস গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা িার JFK নভশর্ প্ল্যার্ (JFK Vision 
Plan) ঘ াষণা কমরর্ জর্ এফ ঘকমর্নে আন্তজন ানিক নবমার্বন্দরমক একীভূি,  রস্পর সংেুক্ত, 
নবশ্বমামর্র নবমার্বন্দমর রূ ান্তনরি করার জর্য, ো নর্উ ইয়কন বাসীমদর প্রা য। JFK নভশর্ প্ল্যামর্র 
মমধয রময়মে এয়ারম ামর্ন র আর্টি নবসদতশ র্ানমনর্ালগুনল  ুঙ্খার্ু ুঙ্খরূম  সানরময় একটি একীভূি JFK 
এয়ারম ার্ন  নর্মনাণ করা  রুমর্া র্ানমনর্ালগুনল ঘভমে নদময়, খানল জায়গাগুনলর সদ্ব্যবহার করা এবং 
এয়ারম ামর্ন র নভিমরর  নরকাঠামমার আধুনর্কীকরণ করা, ঘসই সামথ োত্রীমদর জর্য আধুনর্কিম 
সুমোগ সনুবধা এবং প্রেুনক্তগি অ্নভর্বমত্বর সংস্থা র্ করা।  
  
নভশর্ প্ল্যামর্র মমধয আমে ঘগমর্র সংখযা ও আয়ির্ বতনদ্ধ করা,  ানকন ং প্রা যিা উন্নি করা, ঘগমর্র 
নভড় কমামর্ার জর্য এয়ারসাইে র্যানেওময় উন্ননিসাধমর্র একটি সম্ভার প্রদার্ করা, এয়ারমের্ JFK 
নসমিমমর সেমিা বতনদ্ধ করা, এবং এয়ারম ার্ন  ঘথমক এবং িার নদমক সড়ক মথর উন্ননিসাধর্ 
নবমশষি ভযার্ উইক এেমপ্রসওময় এবং েযান্ড ঘসন্ট্রাল  াকন ওময়র, নকউ গামেন ন্স ইন্টারমেঞ্জ সহ।  
  
2018-এর অ্মটাবমর JFK নভশর্ প্ল্যার্ এনগময় নর্ময় োওয়ার এবং একটি 13 নবনলয়র্ মানকন র্ 
েলামরর নবনর্ময়ামগর সাহামেয নবমার্বন্দমরর উত্তর ও দনেণ নদমক দটুি র্িুর্ নবশ্বমামর্র আন্তজন ানিক 
র্ানমনর্াল কমমপ্ল্ে গমড় ঘিালার জর্য এক ঐনিহানসক প্রনিশ্রুনির ঘ াষণা কমরর্ গভর্নর। এই 
নবনর্ময়াগ  মথর প্রান্ত ঘথমক ঘগর্ অ্বনধ োত্রীমদর অ্নভজ্ঞিামক রু ান্তর করমব, োর মমধয  
ঘশ্রণীর-ঘসরা োত্রী সুনবধা, ঘকন্দ্রীভূি ভূনম  নরবহণ নবকল্প এবং বহুগুণ উন্নি সড়ক থ ো 
সনম্মনলিভামব নবমার্বন্দমরর সেমিা বেমর অ্ন্তি 15 নমনলয়র্ োত্রী বাড়ামব।  



 

 

  
স্থার্ী়ে কবমউবর্টির সাম্বথ অিেন্ত বর্কটভাম্বি েব়িম্ব়ে JFK বিমার্িন্দম্বরর পরু্ঃউন্ন়ের্ করা  
িার অ্মটাবর 2018-র ঘ াষণার অ্ংশ নহমসমব গভর্নর কুওমমা JFK নরমেমভল মমন্ট কনমউনর্টি 
অ্যােভাইজনর কাউনন্সল (JFK Redevelopment Community Advisory Council) তিনর কমরমের্ 
নবমার্বন্দমরর  ুর্ঃনবকামশর সময় জমুড় সম্প্রদায়-উমেনশি কােনিম অ্েসর করার জর্য, নবমশষ 
কমর বন্দর কিতন  মের অ্েীকারবদ্ধিা এনগময় নর্ময় োওয়ার সামথ সম্পনকন ি কােনিমগুনল, ঘেমর্ 30 
শিাংশ সংখযাল ু এবং র্ারী মানলকার্াধীর্ বযবসানয়ক উমদযামগর (Minority and Women Owned 
Business Enterprises, MWBE) সামথ েুনক্ত করার লমেযর সামথ েুক্ত ঘেগুনল এবং িার সামথ 
কামজর সুমোগ সহ নবনভন্ন ধরমর্র কনমউনর্টি ঘবনর্নফর্, স্থার্ীয় বযবসার জর্য েুদ্র বযবসার প্রসার 
ও উন্নয়র্, কুইন্স অ্নধবাসীমদর জর্য নশো এবং  নরমবশগি নিওয়ােন শী  সম্পনকন ি কােনিম সমূহ। 
উ মদষ্টা  নরষমদর সহ-সভা নিগণ হমলর্ প্রনিনর্নধ ঘেগনর নমকস এবং কুইন্স ঘবামরা ঘপ্রনসমেন্ট 
এবং এটি গঠিি দনেণ- বূন কুইন্স, দনেণ- নিম কুইন্স, রকওময়জ, র্াসাউ কাউনন্টর  নিম 
অ্ংমশর লেযভুক্ত সম্প্রদাময়র নর্বনানেি আনধকানরক, কনমউনর্টি ঘবােন , অ্লাভজর্ক প্রনিষ্ঠার্, 
র্াগনরক সংগঠর্ এবং ধমীয় ঘর্িামদর সমিময়।  
  
শুরু ঘথমকই উ মদষ্টা  নরষদ বন্দর কিতন  মের সামথ কাজ করমে কনমউনর্টি আউর্নরে প্রমেষ্টার 
প্রসার  র্ামি, োমি এই উচ্চানভলাষী প্রকল্পটি স্থার্ীয় ঘিকমহাল্ডারমদর কাে ঘথমক েলমার্ নফেবযাক 
অ্র্ুমরাধ কমর এবং স্থার্ীয় বযবসা, সংখযাল ু ও MWBE ও োকনর সন্ধার্কারীমদর জর্য অ্থনবহ 
সুমোগ প্রদার্ কমর। এর মমধয রময়মে MWBE-ঘদর 30 শিাংশ বযবহার সংিান্ত গভর্নমরর জানির 
ঘর্িত ত্ব প্রদার্দার্কারী প্রনিশ্রুনি, ো  রু্ঃনবকামশর সকল ঘেমত্র প্রমোজয, োর মমধয আমে ঘেল্টা 
এবং JFKIAT দ্ব্ারা র্ানমনর্াল 4 এর সম্প্রসারণ এবং সংস্কার।  
  
2019 এর অ্মটাবমর, উ মদষ্টা  নরষদ কামজর সুমোগ, বযবসার সুমোগ, এবং প্রনশেণ ও নশো 
উমদযাগমক লেয কমর একটি ধারাবানহক উমদযামগর প্রথম উমমাের্ কমর, োমি JFK নবমার্বন্দর 
ন মর স্থার্ীয় জর্মগাষ্ঠী লাভবার্ হয়: নর্উ ইয়কন  এবং কুইমন্সর স্থার্ীয় বযবসার জর্য সুমোমগর 50% 
সংরেণ করার জর্য র্িুর্ র্ানমনর্াল ওয়ামর্র প্রনিশ্রুনি; স্থার্ীয় কুইন্স অ্নধবাসীমদর জর্য নর্মনাণ 
এবং নবমার্বন্দমরর নিয়াকলা , উভয় কমনসংস্থার্;  ূমবন বন্দী কুইন্স অ্নধবাসীমদর জর্য সুমোগ 
নর্নিি করার জর্য একটি র্িুর্ নদ্ব্িীয় সুমোমগর ঘপ্রাোম; এবং একটি র্িুর্ ঘপ্রাোম ো ঘেে  
1-12-র কুইমন্সর নশোথীমদর জর্য একটি এনভময়শর্ ঘকন্দ্রীক ঘপ্রাোম ো নবজ্ঞার্ এবং প্রেনুক্তমক 
জীবন্ত কমর ঘিামল।  
  
আসমে মাসগুনলমি উ মদষ্টা কাউনন্সল নর্য়নমিভামব জর্সভা করমি থাকমব ঘেখামর্ বন্দর কিতন  ে, 
র্ানমনর্াল ঘেমভল ার, কনমটির সদসয এবং অ্র্যার্য সম্প্রদাময়র সদসযরা অ্নিনরক্ত ঘকৌশল ও কমনসূনে 
নর্ময় আমলাের্া কমর োমি স্থার্ীয় বযবসা, োকুরীপ্রাথী এবং নবমার্ েলােমল আেহী নশোথীমদর জর্য 
আমরা সুমোগ প্রদার্ করা োয়।  
  
জপাটন  অথবরটি অি বর্উ ই়েকন  ও বর্উ োবসনর জিােন  অি কবমের্াসন এর জে়োরমোর্ জকবভর্ ও'টুল 
িম্বলর্, "ঘেল্টা এবং JFKIAT বন্দর কিতন  মের কামজ প্রকত ি অ্ংশীদামরর মি কাজ কমরমে JFK 



 

 

আন্তজন ানিক নবমার্বন্দরমক আধুনর্কায়র্ ও একীভুি করার ঘেমত্র। এই প্রকল্পটি এই অ্ঞ্চলমক এনগময় 
নর্ময় ঘেমি এবং মহার্গর অ্ঞ্চমলর সকল োত্রী ও দশনর্াথীমদর জর্য একটি ঘশ্রণী-ঘশ্রষ্ঠ অ্নভজ্ঞিা 
প্রদামর্র জর্য এই এমজনন্সর নমশর্মক অ্েসর করমব।"  
  
বরক কটর্, বর্উ ই়েকন  এিং বর্উ োবসন িন্দর কিতন পম্বের এবেবকউটিভ বেম্বরক্টর িম্বলর্, "র্ানমনর্াল 
4-এর এই সম্প্রসারণ গভর্নমরর নভশর্মক উ লব্ধ করার একটি নভনত্তপ্রস্তর ো JFK নবমার্বন্দরমক 
একুশ শিমকর তবনশ্বক প্রমবশদ্ব্ার নহমসমব রূ ান্তনরি কমর এবং নবমার্বন্দরটিমক আগামী 30 বের 
ধমর প্রনেপ্ত িমবধনমার্ োত্রীর  নরমামণর  নরমষবা োনলময় ঘেমি সেম কমর। ঘগার্া প্রকল্পমক 
এনগময় নর্ময় োওয়ার ঘেমত্র আজমকর ঘ াষণা একটি গুরুত্ব ূণন মাইলফলক।"  
  
জেল্টা কমনবর্িনাহী আবধকাবরক এে িাবি়োর্ িম্বলর্, "ঘেল্টা আমামদর ইনিহামসর অ্র্য ঘে ঘকামর্া 
সমময়র ঘেময় আজ নবমার্বন্দমরর  নরকাঠামমায় ঘবনশ নবনর্ময়াগ করমে। JFK এবং লাগানেন য়ামি 
এখর্ েলমার্ রূ ান্তরমূলক প্রকল্প সহ, আমরা এমর্ নবমার্বন্দরগুমলা তিনর করনে ো আমামদর নর্উ 
ইয়মকন র োহকমদর দী ননদর্ ধমর প্রা য। আমরা JFKIAT এবং বন্দর কিত  মে আমামদর অ্ংশীদারমদর 
সামথ কাজ করার অ্ম োয় আনে এক প্রকত ি উচ্চমামর্র অ্নভজ্ঞিা প্রদার্ করমি JFK র্ানমনর্াল  
4-এ, ো ঘেল্টা োহকমদর জর্য একটি নবশ্বমামর্র তবনশ্বক প্রমবশদ্ব্ার নহমসমব িার নস্থনিমক দতঢ় 
কমর।"  
  
JFKIAT এর জপ্রবসম্বেে ও কমন বর্িনাহী আবধকাবরক জরাম্ব়েল হুইবর্ঙ্ক িম্বলর্, "র্ানমনর্াল 4 এর 
সম্প্রসারণ নবমশ্বর অ্র্যিম আধুনর্ক ও দে এয়ার র্ানমনর্ামলর  রবিী নববিন মর্র প্রনিনর্নধত্ব কমর। 
JFK-র োনফমকর এক-িত িীয়াংশ অ্বদার্ রামখ T4, এবং এই সম্প্রসারমণ নবনর্ময়ামগর মাধযমম 
আমরা র্ানমনর্ামল উদ্ভাবর্  নরোলর্া করমি থাকমবা, িার সেমিা বতনদ্ধ করমি  ারমবা, এবং 
আমামদর ঘশ্রর্ী-ঘশ্রষ্ঠ নবশ্বমামর্র োহক অ্নভজ্ঞিামক  রবিী স্তমর নর্ময় োমবা। আমরা ঘেল্টা এবং 
ঘ ার্ন  অ্থনরটি অ্ফ নর্উইয়কন  এবং নর্উ জানসনর সামথ আমামদর অ্বযাহি অ্ংশীদানরমত্বর নদমক 
িানকময় আনে েখর্ আমরা JFK-ঘক একটি নবশ্বমামর্র নবমার্বন্দর নহসামব িার অ্বস্থার্ শনক্তশালী 
করার জর্য এই উমত্তজর্া ণূন উমদযাগ শুরু করমি েমলনে।"  
  
মাবকন র্ প্রবিবর্বধ জেগবর েবিউ বমকস িম্বলর্, "JFK-র আধুনর্কীকরমণর ন েমর্ মূল র্ীনি হল 
আমামদর নবমার্বন্দরমক একুশ শিমক নর্ময় আসা, বায়ু ভ্রমণ োত্রীমদর জর্য সহজির এবং সমতদ্ধ 
করা, এবং এই সব নকেু স্থার্ীয় কনমউনর্টির োনহদার কথা মাথায় ঘরমখ করা। র্ানমনর্াল 4 এর 
 ুর্নবনকাশ েলমে এই নর্মদনশক িমের উ র নর্ভন র কমর, ঘেল্টার সব কটি ফ্লাইর্মক একটি র্ানমনর্ামল 
সংহি কমর এবং MWBE-ঘদর প্রনি 30% প্রনিশ্রুনির কথা বজায় ঘরমখ। আনম গভর্নর কুওমমা, 
বন্দর কিতন  ে, ঘেল্টা এবং JFKIAT-ঘক ধর্যবাদ জার্াই JFK নরমেমভল মমন্ট কনমউনর্টি 
অ্যােভাইজনর কাউনন্সমলর সামথ অ্িযন্ত নর্কর্ভামব একসামথ কাজ করার জর্য। আনম এর 
ফলাফলগুনল ঘদখার অ্ম োয় আনে।"  
  
দ্টুি র্িুর্ বিশ্বমাম্বর্র টাবমনর্াল যা উত্তর ও দ্বেণ পােম্বক অোঙ্কর কম্বর  



 

 

ঘেমর্  ূমবন ঘ াষণা করা হময়মে, নবমার্বন্দমরর দনেণ  ামশ ঘ ার্ন  অ্মথানরটি র্িুর্ র্ানমনর্াল 
ওয়ামর্র জর্য একটি নলজ েুনক্ত করমবর্, ো একটি 7.4 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর, 2.8 নমনলয়র্ 
বগন ফুমর্র র্িুর্ আন্তজন ানিক র্ানমনর্াল ঘেখামর্ লুফথান্সা (Lufthansa), এয়ার ফ্রান্স (Air 
France), জা ার্ এয়ারলাইন্স (Japan Airlines) এবং ঘকানরয়ার্ এয়ারলাইমন্সর (Korean Air 
Lines) কমন্সাটিন য়াম উ নস্থি - এবং িামদর উন্নয়র্ ও আনথনক অ্ংশীদার - কালনাইল গ্রু  (The 
Carlyle Group), JLC ইর্ফ্রািাকোর (JLC Infrastructure) এবং ইউনর্য়র্ ঘলবার লাইফ 
ইনন্সউমরন্স ঘকাম্পানর্ (Union Labor Life Insurance Company, Ullico) উ নস্থি - র্িুর্, 
ঘর্কসইভামব নর্নমনি এবং ভনবষযৎমুখী অ্িযাধনুর্ক র্ানমনর্ামলর নেজাইর্, নর্মনাণ, অ্থনায়র্,  নরোলর্া 
এবং রেণামবেমণর জর্য। র্িুর্ র্ানমনর্াল ওয়ার্ JFK-র র্ানমনর্াল 1, ো এই গ্রু  বিন মামর্ 
 নরোলর্া কমরর্, র্ানমনর্াল 2 ো 1962-ঘি োলু হয় এবং ধ্বংস হওয়ার জর্য নর্ধনানরি, এবং 
িার সামথ র্ানমনর্াল 3 ো 2014 সামল ধ্বংস হওয়ার  মর ঘে স্থার্ খানল নেল িা প্রনিস্থা র্ 
করমব।  
  
নবমার্বন্দমরর উত্তর  ামশ প্রস্তানবি র্িুর্ 3 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর, 1.2 নমনলয়র্ বগন ফুমর্র 
আন্তজন ানিক র্ানমনর্ালটি ঘজর্ব্লু নমমলনর্য়াম  ার্ন র্াসন (JetBlue-JFK Millennium Partners) তিনর 
করমবর্। কমন্সাটিন য়ামমর  নরকল্পর্া একটি আন্তজন ানিক মামর্র র্ানমনর্াল কমমপ্ল্ে তিনর করা ো 
নবদযমার্ র্ানমনর্াল 5 এর সামথ সংেকু্ত হমব। র্িুর্ র্ানমনর্ালটির দানয়মত্ব থাকমব ঘজর্ব্লু এবং িার 
নবনভন্ন অ্ংশীদাররা োরা নবমার্বন্দর জমুড় েনড়ময় আমের্।  
  
টাবমনর্াল 8 এ বর্মনাণ কাে েম্বলম্বে  
নেমসম্বর 2019 এ গভর্নর কুওমমা প্রথম কমন শুরুর কথা ঘ াষণা কমরর্ JFK আন্তজন ানিক 
নবমার্বন্দমরর সমূ্পণন রু ান্তমরর অ্ংশ নহমসমব। প্রকল্পটির অ্ংশ নহমসমব আমমনরকার্ এয়ারলাইন্স 
(American Airlines) এবং নিটিশ এয়ারওময়জ (British Airways) র্ানমনর্াল 8 এ 70,000 বগন 
ফুমর্রও ঘবনশ  নরোলর্ স্থার্ ঘোগ করমব। োহমকর অ্নভজ্ঞিার কথা মমর্ ঘরমখ, উন্ননিসাধর্গুনলর 
মমধয আমে 25 শিাংশ কমনেমিা বতনদ্ধ করার জর্য ঘেক-ইর্ লনব  রু্রায় নবর্যাস করা, 
র্ানমনর্ামলর নবশ্রামাগারগুনলর সংস্কার এবং আধনুর্কীকরণ, েিুথন িমলর লাউমজর এলাকার বতনদ্ধ োমি 
েুগ্ম আমমনরকার্ এয়ারলাইন্স এবং নিটিশ এয়ারওময়মজর রন নময়াম লাউজ তিনর করা োয়, এবং 
বনধনি খেুরা এবং খাদয নবকল্প ফ্লাইমর্র আমগ উ মভাগ করার জর্য।  ুর্রায় তিনর করা র্ানমনর্াল 
8 এ বতহত্তর নবমার্, োরটি ওয়াইে-বনে হােন িযান্ড, এবং বনধনি বযামগজ নসমিম ধারণ করার 
জর্য  াাঁেটি অ্নিনরক্ত ওয়াইে-বনে ঘগর্ থাকমব। নর্মনাণ কাজ 2022 সামলর মমধয ঘশষ হমব বমল 
অ্র্ুমার্ করা হমি।  
  
অর্-এ়োরম্বপাটন  এিং অফ-বিমার্িন্দর স়িক উন্ন়ের্  
 ুর্ঃউন্নয়র্ প্রকমল্পর আমরকটি মূল অ্ংশ, একটি সরলীকত ি সড়ক বযবস্থা ো বযনক্তগি গানড়, র্যানে, 
রাইে-ঘশয়ার ও অ্র্যার্য ভাড়ার োর্বাহর্ েলােমলর জর্য সকল র্ানমনর্ামল দ্রুি প্রমবশানধকার এবং 
স্বল্পমময়াদী এবং দী নমময়াদী  ানকন ংময়র জর্য  ানকন ং লর্  ুর্নবনর্যাস করমি সেম হমব।  
  



 

 

 নরকল্পর্ামি র্ানমনর্াল এলাকাগুনলমক েুক্ত করার জর্য দটুি প্রধার্ "নরং ঘরাে" বযবস্থা স্থা র্ 
রময়মে। একটি উত্তর লু  এবং একটি দনেণ লু , ো নবমার্বন্দমরর উত্তর ও দনেণ নদমক র্ানমনর্াল 
কমমপ্ল্ে এলাকায় উমেখমোগযভামব সহজির প্রমবশানধকার প্রদামর্র সামথ নবমার্বন্দমর প্রমবশ ও ঘবর 
হওয়া সহজির কমর িুলমব।  
  
োর্জর্ নর্রসমর্, নবমশষ কমর নকউ গামেন র্স এর সামথ ভযার্ উইক এেমপ্রসওময়র সংমোগস্থল এবং 
প্রেণ্ড োর্জর্  ণূন ভযার্ উইমকর োর্জর্ নর্রসমর্র উমেমশয নর্উইয়কন  ঘির্  নরবহর্ নবভাগ (New 
York State Department of Transportation) হাইওময় উন্নয়মর্র জর্য 1.5 নবনলয়র্ মানকন র্ 
েলামরর লেযমাত্রা নর্ধনারণ কমরমে। এর লেয হল র্গরীর মধযস্থল মযার্হার্র্ এবং নবমার্বন্দর 
মমধয োর্বাহমর্র োিায়ামির সময় কনমময় আর্মি সহায়িা করা।  
  
গণ নরবহমর্র ঘেমত্র বন্দর কিতন  ে এয়ারমের্ JFK নসমিমম 50 শিাংশ েমিা ঘোগ করমব এবং 
িার সামথ িমবধনমার্ োনহদার সমে িাল নমনলময়  নরমষবার নফ্রমকাময়নন্স বারামব। এয়ারমের্ JFK 
2019 মমধয প্রায় 21 নমনলয়র্ োত্রী  নরোলর্া কমর, 2018 সামল স্থান ি  বূনবিী বানষনক ঘরকেন  
অ্নিিম কমর। উ রন্তু, জযামাইকা ঘিশমর্ লং আইলযান্ড ঘরল ঘরাে (Long Island Rail Road) 
একটি র্িুর্, 12-গাড়ীর প্ল্যার্ফমন নর্মনাণ করমে ো োরা JFK-ঘি োিায়াি করমের্ িামদর 
েমিা বতনদ্ধ করমব।  
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