
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরু্গনঠম্বর্র অংে বিম্বেম্বি প্রধার্ বেল্প তৈবরর কাজ র্ৈুর্ কম্বর গভর্নর 
কুওম্বমা লাগুয়াবদন য়া বিমার্িন্দর এিং েিনজর্ীর্ বেল্প ৈিবিম্বলর অংেীদাবরত্ব ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
উচ্চাবভলাষী, প্রভািোলীৈা, বেল্প স্থাপর্াগুম্বলা একটি েম্পণূন র্ৈুর্ LGA-এ রূপান্তবরৈ বিমার্ 

ভ্রমম্বণর অবভজ্ঞৈার মঞ্চ তৈবর কম্বর  
  

লাগুয়াবদন য়ায় বিশ্বমাম্বর্র বিমার্িন্দম্বরর জর্ে গভর্নম্বরর দবৃির অংে বিম্বেম্বি, টাবমনর্াল B বিশ্ব 
বিখ্োৈ বেল্পীম্বদর দ্বারা র্ৈুর্ স্থায়ী বেল্পকমন প্রদেনর্ করম্বি ঘজম্বম্প ঘিইর্, োবির্ িবর্নগ, লরা 

ওম্বয়ন্স ও োরাি েম্বজ  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র শীর্নস্থার্ীয় অ্লাভজর্ক সরকানর নশল্প তহনিমলর 
র্তুর্ কমর লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দর (LaGuardia Airport, LGA)-এ উৎসাহিযঞ্জক, িড় আকামরর 
নশল্প স্থাপর্া নর্ময় র্তুর্ অ্ংশীদানরত্ব ঘ ার্ণা কমরর্। LGA-এর 8 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার রূপান্তমরর 
অ্ংশ নহমসমি র্তুর্ টানমনর্াল B নিদযমার্ টানমনর্াল B পযামসঞ্জার সনুিধা একটি র্তুর্ আগমর্ ও 
প্রস্থার্ হল, দটুি র্তুর্ কর্মকাসন এিং 35টি র্তুর্ ঘগট, যার মমধয 18টি র্তুর্ ঘগট ইমতামমধয 
ঘ ালা রময়মে। র্তুর্ টানমনর্াল এিং কর্মকাসনটি র্াটকীয়ভামি নিমার্িন্দমরর কাযনকানরতা উন্নত 
করমি, নশমল্পর র্তুর্ কাজ নর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম গুরুত্বপূণন ঘগটওময়র জর্য র্াটকীয়ভামি চাকু্ষর্ 
অ্নভজ্ঞতা িনৃি করার উমেমশয করা হয়। নিমশর্ভামি, পািনলক আটন  ফামের (Public Art Fund) 
অ্ংশীদানরত্ব নিমের শীর্নস্থার্ীয় নশল্পী-ঘজমে ঘহইর্, সানির্ হনর্নগ, লরা ওময়ন্স এিং সারাহ  
এসমজ-এর মাধযমম উচ্চানভলার্ী স্থায়ী কনমশর্ উপমভাগ করমত নিমার্িন্দমরর ভ্রমণার্থীমদর সক্ষম 
করমি। এ িেমরর ঘশমর্ই ব্র্যাে-র্তুর্ টানমনর্াল B আগমর্ ও প্রস্থার্ হমলর উমবাধমর্র মাধযমম 
নশল্পীমদর স্থাপর্া উমমাচর্ করা হমি।  
  
"নর্উ ইয়মকন র নিমার্িন্দরগুমলা মানকন র্ যকু্তরামে নিমের প্রমিশ পময়ন্ট এিং তামদর অ্র্ুধাির্ করা 
প্রময়াজর্ ঘয এই ঘেট এিং কাউনন্ট নক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ঘযমর্ 21 শতাব্দীর 
ভ্রমণ মার্ পূরমণর জর্য একটি র্তুর্ লাগুয়ানদনয়া নর্মনাণ করনে, আমরা প্র যাত নশল্পীমদর কাজও 
নর্ময় আসনে যারা কুইন্স এিং নর্উ ইয়মকন র অ্র্র্য উপাদার্গুনল কযাপচার কমর, ভ্রমণকারীমদর 
আসার মুহূমতন  সনতযকামরর এোয়ার ঘেমটর অ্নভজ্ঞতা প্রদার্ কমর।"  
  



িন্দর কতৃন পক্ষ (Port Authority), লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় পাটন র্ারস, লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমরর 
টানমনর্াল B পরু্নর্নমনামণর জর্য সরকানর ঘিসরকারী অ্ংশীদানরমত্বর সামর্থ িন্দর কতৃন পমক্ষর সামর্থ 
ঘযাগদার্কারী িযনক্তগত অ্ংশীদার এিং পািনলক আটন  ফাে র্তুর্ নশমল্পর নদকগুনল প্রকাশ কমর মূল 
এিং আইকনর্ক স্থায়ী কনমশমর্র প্রস্তািগুনল ততনর করমত নশল্পীমদর একটি নর্িনানচত দলমক আমন্ত্রণ 
জানর্ময়মে। নর্উ ইয়কন  দশৃয িা সংমিদর্শীলতা এিং র্তুর্ লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমরর জর্য নিমশর্ত 
কল্পর্া করা হময়মে। সি প্রস্তামির পুঙ্খার্ুপুঙ্খ মূলযায়মর্র পর র্তুর্ টানমনর্াল B আগমর্ ও প্রস্থার্ 
হমলর জর্য চার নশল্পীমক স্থায়ী কনমশর্ প্রদার্ করা হময়নেল। চলনত িেমরর ঘশমর্ই র্তুর্ টানমনর্াল 
B আগমর্ ও প্রস্থার্ হল ঘ ালার জর্য তামদর চারটি স্থায়ী স্থাপর্া সেূণন হমি।  
  
বর্উ ইয়কন  ও বর্উ জাবেন ঘপাটন  অম্ব াবরটির এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর বরক কটর্ 
িম্বলর্, "লাগুয়ানদনয়ায় একটি সেূণন র্তুর্ নিমার্িন্দর নর্মনাণ করা িলমত শুধু ইট আর মটন ার ঘক 
িুঝায় র্া, যনদও আমরা ঘসটা করনে। এর মামর্ হমে এমর্ এক ধরমর্র লক্ষযণীয় নশল্পকমন নর্ময় 
ভ্রমণনপপাসুমদর জর্য অ্নভজ্ঞতার পনরিতন র্, যা একটি স্থার্, কুইন্স এিং এোয়ার ঘেমটর একটি 
ধারণা ঘিাঝায়। আমরা আর্নন্দত ঘয, এই চার নিনশষ্ট নশল্পীর কাজ র্তুর্ টানমনর্াল B আগমর্ ও 
প্রস্থার্ হমলর নভতমর ঘফাকাল পময়ন্ট নহমসমি সাহাযয করমি। এই র্তুর্ অ্ংশীদানরত্ব সুন্দর, যকু্ত 
এিং উবিু করমত সাহাযয করমি লাগুয়ানদনয়ার টানমনর্াল B-এর মাধযমম আসা ভ্রমণার্থীমদর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ও বর্উ জাবেনর ঘপাটন  অ বরটির ঘেয়ারমোর্ ঘকবভর্ ও'ঘটাম্বল িম্বলম্বের্, "নি যাত 
নিমার্িন্দরগুনল গ্রাহকমদর এমর্ এক অ্নভজ্ঞতা প্রদার্ কমর যা প্রতযাশার সুরটা পূরণ কমর এিং 
সিনজর্ীর্ নশল্প তহনিমলর সহায়তায় নশল্পীমদর কাজ র্তুর্ নিেমামর্র আগমর্ ও প্রস্থার্ হল 
লাগুয়ানদনয়ার টানমনর্াল B-এর সিনত্র ঘদ া যামি। নিমার্িন্দমরর পািনলক ঘেসমক প্রাণিন্ত কমর 
ঘতালার সময় এই নশল্পকমনটি অ্ঞ্চল ও সংস্থা নহমসমি আমামদর তিনচত্রযমক সম্মার্ কমর।"  
  
লাগুয়াবদন য়া ঘগটওম্বয় পাটন র্ারম্বদর (LaGuardia Gateway Partners) বেইও সু্টয়াটন  বস্টভে 
িম্বলম্বের্, "ভ্রমণনপপাসুমদর জর্য আধুনর্ক, টপ-ক্লাস এয়ারমপাটন  টানমনর্ামল টানমনর্াল B-এর রূপান্তর 
অ্িযাহত রা মত এই উদ্ভাির্ী প্রকমল্প পািনলক আটন  ফামের অ্ংশীদার হমত ঘপমর আমরা ঘরামানঞ্চত। 
র্তুর্ টানমনর্াল B নর্মনামণ অ্তযাধুনর্ক অ্যাডভামন্টমজর িাস্তিায়র্ করা শুধু আমামদর লক্ষয র্য়, 
এমর্ একটি স্থার্ ততনর করাও যা নর্উ ইয়মকন র প্রাণশনক্তমক তুমল ধমর। আমরা আত্মনিোসী ঘয এই 
অ্ংশীদানরমত্বর মাধযমম আমরা নর্িনানচত নশল্পী এিং র্তুর্ টানমনর্ামলর জর্য অ্র্র্য অ্ংশ ঘপময়নে যা 
এই দশনমর্র প্রনতফলর্।"  
  
পািবলক আটন  ফাম্বের বডম্বরক্টর ও বেফ বকউম্বরটর বর্ম্বকালাে িাউবম িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়মকন র 
অ্নধিাসীমদর  ুি শীঘ্রই লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমর একটি িড় টানমনর্াল র্থাকমি যা নর্উ ইয়কন  নসটির 
শনক্ত, প্রাণশনক্ত এিং উদ্ভাির্মক প্রনতফনলতকরমি। ঘগ্রট আটন  এিং আটিন েরা নর্উ ইয়মকন র DNAএর 
মূল এিং আমরা নর্উ ইয়মকন র সৃজর্শীল ঘচতর্ামক উজ্জ্বলভামি প্রকাশ কমর এমর্ একটি অ্র্র্য 
র্তুর্ টানমনর্াল ততনর করমত নিমের ঘিশ কময়কজর্ দরূদশী নশল্পী, লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় পাটন র্াসন 
এিং িন্দর কতৃন পমক্ষর সামর্থ সহমযানগতা করমত আগ্রহী।"  
  



লাগুয়াবদন য়া ঘগটওম্বয় পাটন র্ােন ও ঘেয়ার এিং ভোর্ম্বটজ এয়ারম্বপাটন  গ্রুম্বপর (Vantage Airport 
Group) প্রধার্ বর্িনািী ঘিাম্বডন র ঘেয়ারমোর্ জজন  কোবে িম্বলম্বের্, "র্তুর্ টানমনর্ামল সমসামনয়ক 
নশমল্পর সংমযাজর্ র্তুর্ লাগুয়ানদনয়ায় স্থামর্র ধারণা ততনরর লমক্ষয আমামদর নমশমর্র মূল চানিকাঠি, 
এক ঘয নর্উ ইয়কন  শহমরর মহার্ ঐনতমহযর সমে সরু নমনলময় নিমের অ্র্যতম আধুনর্ক নশল্প 
রাজধার্ী। টানমনর্াল B পনরদশনর্ করার সামর্থ সামর্থ নিমের নকেু ঘরামাঞ্চকর নশল্পী ও সিনজর্ীর্ নশল্প 
তহনিমলর সমে কাজ কমর ভ্রমণার্থীমদর উবিু করমত আমরা  ুনশ হময় পারনেলাম র্া।"  
  
বেল্পীম্বদর  
  
ঘজম্বম্প ঘিইর্: িানলনমর্র িানসন্দা ঘজমে ঘহইর্ এমর্ সি ইন্টামরনিভ আটন গুনল ততনর কমর যা নশল্প, 
স্থাপতয এিং প্রযনুক্তগত উদ্ভািমর্ই প্রসানরত কমর। তামদর আর্ুষ্ঠানর্ক সরলতা এিং হাসযরস িযিহার 
অ্র্র্য, তার কাজ 1970 এর দশমকর নমনর্মযানলে ভাস্কযন এিং ধারণাগত নশল্প ঐনতমহযমক স্মরণ 
কমর, এিং প্রায়ই নিস্ময়কর এিং মমর্ামুগ্ধকর উপাদার্ তুমল ধমর যা পােনিতী স্থার্ উপর দশনক 
অ্নভজ্ঞতা ঘফাকাস কমর। ঘহইর্ এর উমে মযাগয আমগর প্রদশনর্ীর মমধয রময়মে 2015 সামল ব্রুকনলর্ 
নব্র্জ পামকন  প্রদনশনত নিজ টাচ দয আটন  করার পাশাপানশ ইউমরামপর সিনত্র অ্সং য স্থামর্র স্থায়ী 
স্থাপর্া।  
  
োবির্ িবর্নগ: িানলনর্ নভনিক নশল্পী সানির্ হনর্নগ তার ভাস্কযন, স্থানর্ক হস্তমক্ষপ এিং স্বে 
ফমটাগ্রাফগুনলর জর্য পনরনচত যা ওভারলযানপং দনৃষ্টমকাণ এিং ঘস্কল ও মাত্রার নিপরীমতর মাধযমম 
পনরনচত জায়গাগুনল পুর্গনঠর্ কমর। এই ধারণাগুনল প্রচনলত ইনতহাস, স্মনৃত, এিং ঘিেঁমচ র্থাকা 
পনরমিমশর র্তুর্ িযা যার জর্য অ্র্ুমনত ঘদয়। তার নিশাল আকামরর স্থাপতয আটন গুনল, সরাসনর 
ভিমর্র িতন মার্ কােঁমচর অ্িয়মির উপর প্রময়াগ করা হয়, স্বে মাধযমমর উপর একই সমময় 
জর্গণমক একমযামগ নিনভন্ন দশনর্ ও দনৃষ্টভনে অ্র্ভুি করমত সক্ষম করুর্। গত দইু দশক জমুড় 
হনর্নগ নিেিযাপী এই ধরমর্র স্থাপর্া এিং নর্উ ইয়মকন  নর্য়নমত প্রদনশনত হওয়ার িযাপারটি িুঝমত 
ঘপমরমে।  
  
লরা ওম্বয়ন্স: লস অ্যামঞ্জমলস নভনিক নশল্পী লরা ওময়ন্স তার গনতশীল ও এক্সমপনরমমন্টাল নচত্রকলার 
জর্য আন্তজন ানতক স্বীকৃনত অ্জন র্ কমরমের্। নিনভন্ন ঘরফামরন্স এিং ঘকৌশলগুনল সমনিত কমর, তার 
নশল্পর ধরর্, রঙ এিং লাইর্ সেমকন  অ্ন্তরে সমচতর্তা প্রদশনমর্র সময়, সাহসী এিং প্রায়শই 
মজাদার উপাময় নচত্রকমমনর প্রকৃনতর প্রনতবনিতা কমর। ওময়মন্সর কাজ আন্তজন ানতকভামি জাদ ুমর 
আমলানচত হময়মে, যার মমধয রময়মে আটন  ইর্নেটিউট অ্ি নশকামগা, গুমগর্মহইম নমউনজয়াম, নর্উ 
ইয়মকন র নমউনজয়াম অ্ি মডার্ন আটন , ঘটট মডার্ন, ঘসন্টার জমজন স পনেডু, হুইটনর্ নমউনজয়াম অ্ি 
আমমনরকার্ আটন , এিং সারা পৃনর্থিী জমুড় অ্র্যার্য নিনশষ্ট প্রনতষ্ঠামর্।  
  
োরাি এেম্বজ: নর্উ ইয়কন  শহমরর িানসন্দা এিং কলনিয়া নিেনিদযালময়র নভজয়ুাল আটন স এর 
প্রমফসর, সারাহ এসমজ এর ইমযারনসভ, িড় আকামরর কাজ কমর এমর্ সি েনি, িস্তু এিং তর্থয 
প্রসার, যা আমামদর তদর্নন্দর্ পানরপানেনক র্উপাদামর্র জটিল র্ক্ষত্রগুমলামক নমনলময় ঘদয়। 2003 
সামল মযাকআর্থনার ঘফমলানশপ প্রাপক নহমসমি এসমজ নিেিযাপী জাদ ুমর িযাপকভামি প্রদনশনত হময়মে 
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এিং 2013 সামল ঘভনর্স নিময়র্ামল মানকন র্ যুক্তরামের প্রনতনর্নধত্ব কমরমে। এসমজ তার সারা জীির্ 
ধমর পািনলক কনমশমর্ নর্ময়ানজত, "ব্লুনপ্রন্ট ফর এ লযােস্কযাপ," হমে অ্নত সম্প্রনত কাজ, 2017, 
যা র্তুর্ নবতীয় এনভনর্উ সািওময় লাইর্ 96 তম নিট ঘেশর্মক রূপান্তনরত কমর।  
  
চারটি স্থায়ী কনমশমর্র পনরপূরক, অ্ংশীদানরর মমধয রময়মে অ্নতনরক্ত অ্স্থায়ী আটন ওয়াকন  যা সনুিধা 
সিনত্র ইর্েল করা হময়মে, আরও নশল্পীমদর র্তুর্ টানমনর্াল এিং তার দশনর্ার্থীমদর সামর্থ যকু্ত করার 
সুমযাগ প্রদার্ কমর। এই নসনরমজর প্রর্থমটি র্তুর্ ইোর্ন কর্মকামসন 2019 জলুাইময় ইর্েল করা 
হময়নেল, র্তুর্ টানমনর্াল B এর প্রার্থনমক অ্ংশ আত্মপ্রকাশ করমত এিং িতন মামর্ নিস ঘিানজয়া 
এিং ওফ ঘব্র্উনরং বারা আটন মসমলর তিনশষ্টয।  
  
বিে ঘিাবজয়া: 15 িেমররও ঘিনশ সময় ধমর কুইন্স-এর িানসন্দা, নিস ঘিানজয়া সম্প্রনত কুইন্স 
নমউনজয়াম েুনডও ঘপ্রাগ্রামমর (2018) এলাম এিং নর্উ ইয়কন  ইউনর্ভানসনটিমত ভাস্কমযনর প্রনশক্ষক। 
ঘিানজয়া তার MFA অ্জন র্ কমরমের্ ইময়ল নিেনিদযালয়, নর্উ ঘহমভর্, কামর্টিকাট ঘর্থমক এিং নর্উ 
ইয়মকন র নর্উ ইয়কন  নিেনিদযালয় ঘর্থমক তার নিএ। নতনর্ সম্প্রনত জযাকসর্ ঘপালক-নল িাসর্ার 
ফাউমেশর্ গ্রান্ট (Lee Krasner Foundation Grant), একটি কুইন্স কাউনন্সল ফর দয আটন স, 
নর্উ ওয়াকন স গ্রান্ট, পাশাপানশ একটি নরমা হটন  মার্ ফাউমেশমর্র নশল্পী কনমউনর্টি এর্মগজমমন্ট 
গ্রান্ট-এর প্রাপক নেমলর্। নিমের প্রর্থম LGBTQ আটিন ে ঘরনসমডনন্স, ফায়ার আইলযাে আটিন ে 
ঘরনসমডনন্সর সহ-প্রনতষ্ঠাতা ও পনরচালক ঘিানজয়া নর্মজও। উইমোনজল ওয়াচার (2018) 
নশমরার্ামযুক্ত টানমনর্াল B এর জর্য ঘিানগয়ার কাজ হমলা একটি নিমূতন  ভাস্কযন যা আলংকানরক 
নশল্প, ঘলাকনশমল্পর গনতনিনধ এিং অ্ভযন্তর র্কশার ইনতহাস ঘর্থমক আেঁকা পিনতগুনলমক একনত্রত কমর।  
  
ওফ ঘেউবরং: নর্উ ইয়কন  নভনিক, সুইস নশল্পী ওফ ঘব্র্উনরং নর্উ ইয়মকন র সইুস ইর্নেটিউমট 
জনুরম র নমমগ্রাস নমউনজয়াম, নসডনর্র অ্মিনলয়ার্ ঘসন্টার অ্ি ফমটাগ্রানফ এিং লা চামপমল ডু 
ঘজমর্ামটইল ফ্রামন্স ঘসন্টার নড'আটন  কনন্টমমপারাইর্, অ্র্যমদর মমধয একক প্রদশনর্ীর নির্য়িস্তু হময় 
দােঁনড়ময়মের্। টানমনর্াল B, ক্লাউড (2014) এিং র্থািস আপ (2015)-এ দশনমর্ ঘব্র্র্নমং-এর কাজ 
করা হয়, যার মমধয রময়মে, এই সাইমটজ, র্াটয ফ্ল্যাট এিং নশশুমদর ঘস্কচ যা এক নশল্পীর নর্জস্ব 
ফমটাগ্রাফ বারা অ্র্ুপ্রানণত।  
  
লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় পাটন র্ার এিং পািনলক আটন  ফাে-এর এই র্তুর্ অ্ংশীদানরত্ব এ র্ও অ্র্য এক 
মাইলফলক লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমরর ঐনতহানসক 8 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার রূপান্তর এিং িযাপক 
লাগুয়ানদনয়া টানমনর্াল B এ অ্গ্রগনতর একটি জটিল নচহ্ন পুর্উনন্নয়র্ কমনসূনচ। এই অ্ংশীদানরমত্বর 
সূচর্া হয় কুইন্স কাউনন্সল অ্ি দয আটন স-এর নি যাত আটন মপাটন  ঘরনসমডনন্সর তৃতীয় ির্ন ঘর্থমক, 
িন্দর কতৃন পমক্ষর সহমযানগতায় যা স্থার্ীয় নশল্পীমদর র্তুর্ কাজ ততনরর জর্য লাগুয়ানদনয়া এয়ারমপাটন  
টানমনর্াল এর িৃিাকার োদযুক্ত  র কামজ লাগামত সক্ষম কমর আর যাত্রীমদর সমে সংমযাগ স্থাপর্ 
করমি।  
  
একটি েম্পণূন র্ৈুর্ LGA  
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জলুাই 2015 সামল, গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমরর সেূণন পুর্র্নিীকরমণর জর্য এই 
দনৃষ্টভনে উমমাচর্ কমরনেমলর্, যা একটি নিেমামর্র, 21 শতমকর যাত্রী অ্নভজ্ঞতা আধুনর্ক গ্রাহমকর 
সুমযাগ-সনুিধা, ঘেট-অ্ি-দয-আটন  স্থাপতয, আমরা প্রশস্ত ঘগট এলাকায় এিং একটি সমনিত প্রদার্ 
করমি উমমাচর্ ইউনর্ফাইড টানমনর্াল নসমেম। 8 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর প্রকল্প, নতর্-চতুর্থনাংশ 
ঘিসরকারী অ্র্থনায়র্ এিং নিদযমার্ যাত্রীমদর নফ এর মাধযমম অ্র্থনানয়ত হয়, 2016 সামল নভনি ঘভমঙ 
ঘগমে।  
  
2018 সামলর ঘফব্রুয়ানর মামস, 3,200টি স্থার্ সহ টানমনর্াল B এর পানকন ং গযামরজ উমবাধর্ করা 
হয় এিং একটা নর্মিনদত তলা র্থাকমি উিার, নলফট এিং অ্র্যার্য ভাড়া পনরমর্িা ঘদওয়া গানড়র 
জর্য। 2018 সামলর নডমসির মামস, গভর্নর কুওমমা টানমনর্াল B-ঘত প্রর্থম র্তুর্ ঘগট এিং প্রর্থম 
র্তুর্ প্রমিশপর্থ  ুমলর্ যা এয়ার কার্াডা, আমমনরকার্ এয়ারলাইন্স, সাউর্থওময়ে এিং ইউর্াইমটডমক 
পনরমর্িা প্রদার্ কমর। 2019 সামলর অ্মিাির মামস, ঘডল্টা এয়ার লাইমর্র র্তুর্ টানমনর্াল C-ঘত 
প্রর্থম র্তুর্ প্রমিশবার এিং ঘগটগুনল ঘ ালা হময়মে, যার মমধয নিমার্িন্দমরর সুদরূ পূিন নদমক সাতটি 
র্তুর্ ঘগট রময়মে। এোড়াও গত িেমরর অ্মিািমর, ঘপাটন  অ্র্থনরটির ঘিাডন  অ্ফ কনমশর্াররা র্তুর্ 
এয়ারমের্ LGA নিকামশর জর্য প্রময়াজর্ীয় তহনিলমক আর্ুষ্ঠানর্কভামি অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ কমরনেল, 
FAA এর স্বাধীর্ পনরমিশ পযনামলাচর্ার সমানির অ্মপক্ষায়। গভর্নর কুওমমার মূল সহায়তায় দী ন 
প্রতীনক্ষত এয়ারমেইর্ LGA র্তুর্ নিেমামর্র লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমর স্থার্ ঘর্ওয়ার পমর্থ রময়মে যা 
ঘরল সংমযাগ োড়া আর একমাত্র পূিন উপকূমলর নিমার্িন্দর হমি র্া। এয়ারমেইর্ LGA 
নিমার্িন্দরমক উইমলটস পময়মন্ট একটি র্তুর্ ঘেশমর্র সামর্থ সংযুক্ত করমি এিং যাত্রীমদর গানড় 
ঘর্থমক র্ানমময় নদময় অ্নিনেন্নভামি যার্জট, নগ্রর্হাউস গযাস নর্গনমর্ এিং দরূ্ণ হ্রাস করমি।  
  
র্তুর্ টানমনর্াল B আগমর্ ও প্রস্থার্ হল উমবাধমর্র পাশাপানশ, র্তুর্ নিমার্িন্দরটির জর্য 
ঘিনশরভাগ প্রধার্ সড়কপমর্থর কাজও 2020 সামলর মাঝামানঝ সমময় সেূণন হওয়ার কর্থা রময়মে। 
টানমনর্াল C-ঘত একটি আধুনর্ক আগমর্কারী ও প্রস্থার্ হল 2022 সামল নতর্টি অ্নতনরক্ত প্রমিশবার 
পযনায়িমম ঘ ালা হমি।  
  
স্থার্ীয় কবমউবর্টির োম্ব  লকম্বস্টম্বপ LGA বিমার্িন্দম্বরর পরু্ঃউন্নয়র্ করা  
  
এই মহৎ প্রকমল্পর অ্ংশ নহমসমি, গভর্নর কুওমমা লাগুয়ানদনয়া এয়ারমপামটন র নর্মনামণর সামর্থ সর্দপ্রাি ও 
র্ারীর মানলকার্াধীর্ িযিসায় (Minority and Women-Owned Businesses Enterprises, 
MWBE)-ঘক 30% কামজর অ্ন্তভুন ক্ত করমত চামে, যা জানতর জর্য এ ধরমর্র সমিনাচ্চ লক্ষয। 
গভর্নর কূওমমা এিং িন্দর কতৃন পক্ষ স্থার্ীয় ঘেকমহাল্ডার এিং কুইন্স অ্নধিাসীমদর সামর্থ হামত হাত 
নমনলময় কাজ করমের্ যামত স্থার্ীয় িযিসা প্রনতষ্ঠার্, (MWBE) সমূহ এিং চাকুনরপ্রার্থীরা র্তুর্ 
সুমযামগর সনুিধা ঘর্য় লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমরর পুর্ঃউন্নয়র্ এিং অ্র্থননর্নতক প্রিৃনির অ্ংশ নহমসমি।  
  
2019-সামলর এনপ্রল মামস গভর্নর কুওমমা দটুি কনমউনর্টি নভনিক সংস্থার সামর্থ অ্ংশীদানরমত্বর 
নভনিমত র্তুর্ কাউনন্সল ফর এয়ারমপাটন  অ্পারচুনর্টি (Council for Airport Opportunity, CAO) 
অ্নফস উমবাধর্ করার ঘ ার্ণা ঘদর্। CAO অ্লাভজর্ক সংস্থাটি কুইর্মসর সং যাল  ুএিং 



সুনিধািনঞ্চত িানসন্দামদর জর্য এয়ারমপাটন  সংনিষ্ট কমনসংস্থার্ এিং কমননর্ময়ামগর পনরমর্িা প্রদার্ কমর 
র্থামক। 2019-এর নডমসিমর িন্দর কতৃন পক্ষ পূিন এলমহামেন  LGA পুর্নর্নমনাণ কমনসূনচর জর্য একটি 
র্তুর্, স্থায়ী কনমউনর্টি অ্নফস চালু কমরনেল। উমবাধর্ী অ্র্ুষ্ঠামর্ সংস্থাটি ঘ ার্ণা কমর ঘয কুইন্স 
নশক্ষার্থীমদর জর্য চার িেমরর স্কলারনশমপর নবতীয় রাউমে ভায়াগর্ কমলমজর সামর্থ আিার অ্ংশ 
ঘর্মি। এোড়া, স্থার্ীয় তরুণমদর জর্য ইন্টার্ননশপ ঘপ্রাগ্রাম ততনর করমত ও িৃনির অ্র্থনায়র্ করমত 
লাগুয়ানদনয়া নরমডমভলপমমন্ট ঘপ্রাগ্রাম (LaGuardia Redevelopment program) ভায়াগর্ কমলজ এিং 
লাগুয়ানদনয়া কনমউনর্টি কমলমজর (LaGuardia Community College) সামর্থ ঘযৌর্থভামি কাজ 
কমরমে। এই গ্রীমে, LGA নরমডমভলপমমন্ট কমরার্ার লযাংের্ নহউজ লাইমব্র্নরমত 50 জর্ নমডল সু্কল 
নশক্ষার্থীমদর জর্য 6-সিামহর একটি STEM এডুমকশর্ ঘপ্রাগ্রামম অ্র্থনায়র্ কমরমে।  
  
সমিনাপনর, লাগানডন য়ার পরু্গনঠর্ ঘমাট 10 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার মূমলযর অ্র্থননর্নতক কমনকাণ্ড এিং 
প্রকমল্পর পুমরা সময় জমুড় 2.5 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার ঘিতর্ ততনর করমি িমল আশা করা হমে। 
সাটিন ফাময়ড MWBE-এর সমে লাগুয়ানদনয়া নিমার্িন্দমরর চুনক্ত এ র্ 1,47 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার 
োনড়ময় নগময়মে। র্তুর্ টানমনর্াল B-ঘত, লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় পাটন র্ারমদর আজ অ্িনধ 286 
MWBE সংস্থার সামর্থ প্রনতশ্রুনতিি চুনক্ত রময়মে 907 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার এিং র্তুর্ টানমনর্াল 
C-ঘত ঘডল্টা 149 MWBE ফামনগুনলর সামর্থ চুনক্ত এিং প্রনতশ্রুনতগুনলমত 57 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলামররও ঘিনশ চুনক্ত কমরমে।  
  
পািবলক আটন  ফাে  
  
পািনলক আটন  ফাে নর্উ ইয়কন  নসটিমত নিমের সিমচময় ঘজারামলা এিং উমে মযাগয নশল্পীমদর বারা 
গনতশীল প্রদশনর্ী উপস্থাপর্ কমরমে 40 িেমররও ঘিনশ সময় ধমর। এই প্রকল্পগুনল ঘক্ষত্রনিমশমর্ 
ঘেষ্ঠমত্বর মার্ নর্ধনারণ কমর, শহুমর পনরসর র্তুর্ অ্র্থন প্রদার্ কমর, য র্ তিনচত্রযময় দশনকমদর 
সেৃক্ত কমর এিং সংসৃ্কনতমক সিার কামে সহজলভয কমর।  
  
এই ঘকার ঘপ্রাগ্রাম োড়াও, "পািবলক আটন  ফাে: বিম্বয়টিভ পাটন র্ারবেপ (Public Art Fund: 
Creative Partnerships)" এর মাধযমম পািনলক আটন  ফাে পরামশন পনরমর্িা যা ঘকৌশলগত 
পনরকল্পর্া, কুরামটানরয়াল এিং প্রকল্প িযিস্থাপর্া দক্ষতা নিমের ঘর্তৃস্থার্ীয় সাংসৃ্কনতক প্রনতষ্ঠার্, 
কমপনামরশর্ এিং সরকানর নশল্প তহনিমলর মাধযমম র্াগনরক সংগঠর্মক নর্ময় আমস। অ্ংশীদারমদর 
নর্জস্ব উমদযামগর প্রভাি কময়কগুণ, সিনজর্ীর্ নশল্প তহনিল কনমশর্ স্থায়ী ইর্েমলশর্ এিং তার 
অ্ংশীদারমদর অ্র্র্য নভশর্ এিং প্রনতটি সাইমটর নর্নদনষ্ট পযারানমটামরর সমে লাইমর্ অ্স্থায়ী প্রদশনর্ী, 
ফমল র্তুর্ আটন গুনল ঘয সনিয় সিনজর্ীর্ স্থার্ এিং সিনজর্ীর্ নশমল্পর ক্ষমতার মাধযমম নর্ময়ানজত 
নর্িনাচর্ী ঘক্ষত্র ততনর করা। আরও তমর্থযর জর্য, PublicArtFund.org ঘদ ুর্।  
  
লাটুয়াবরয়া ঘগটওম্বয় পাটন র্ার  
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লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় অ্ংশীদার নর্উ ইয়কন  এিং নর্উ জানসনর ঘপাটন  অ্র্থনরটি, লাতুয়ানরয়া 
নিমার্িন্দমরর টানমনর্াল B-এ একটি নিসৃ্তত কযানপটাল নরমডমভলপমমন্ট প্রকল্প প্রদার্ কমর যা 
নিেমামর্র টানমনর্াল সুনিধা এিং যাত্রী এিং এয়ারলাইমন্সর জর্য কাজ করমি।  
  
লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় পাটন র্ারমদর সমিময় গঠিত হয় এয়ারমপাটন  গ্রুপ, নস্কস্কা, ঘমনরইনডম, এিং 
উন্নয়র্ ও র্যায় নিনর্ময়ামগর জর্য ঘজএলনস অ্িকাঠামমা। ভযার্মটজ এয়ারমপাটন  গ্রুপটি টানমনর্াল B 
এর পুর্র্নিীকরণ কমনসূনচ এিং পনরচালর্ার ঘর্তৃত্ব ঘদয়, স্কযার্সকা ওয়ালশ নডজাইমর্র জর্য HOK 
এিং WSP এর সামর্থ নডজাইর্/নিল্ড ঘযৌর্থ উমদযামগর র্কশা নহমসমি। লাগুয়ানদনয়া ঘগটওময় পাটন র্ামসনর 
সদসযরা নিেিযাপী এিং স্থার্ীয়ভামি 350 টিরও ঘিনশ নিমার্ ও পনরিহর্ প্রকমল্প কাজ কমরমের্ 
যার মমধয নর্উ ইয়মকন র আন্তজন ানতক নিমার্িন্দর (জর্ এফ. ঘকমর্নড), নশকামগা, ঘদাহা, নদনে, লস 
অ্যামঞ্জমলস, সানন্টয়ামগা এিং র্াসাউ। আরও তমর্থযর জর্য, নভনজট করুর্ www.laguardiaB.com।  
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