
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/30/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

এয়ার প্োম্বেঞ্জাম্বরর েংখ্ো িৃবির োম্বে োম্বে বর্উ ইয়কন  সু্টয়ার্ন  আন্তর্ন াবিক বিমার্িন্দর প্রু্রায় 
চাল ুকরম্বি গভর্নর কুওম্বমা পপ্ার্ন  অেবরটির বির্টি প্রধার্ উম্বযেম্বগর কো প াষণা কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  সু্টয়াম্বর্ন র কোবরয়ার আকষনণ করম্বি পপ্ার্ন  অেবরটি প্রম্বণাযর্া কমনেূবচ উম্বমাচর্ কম্বরম্বে  

  
র্িুর্ পলাম্বগা উম্বমাচর্ কম্বর এিং বপ্র-Covid-19 েংম্ব াগ প্রু্রুিার করম্বি এিং অভেন্তরীণ ও 

আন্তর্ন াবিক বিমার্ প্বরম্বষিা িাড়াম্বর্ার র্র্ে র্িুর্ বিপ্ণর্ প্রচার প াষণা কম্বরম্বে  
  

অঞ্চলটি বমড-হ্োডের্ অঞ্চল ও প্ নর্র্ পেম্বক বিম্বর আোর র্র্ে প্রস্তুবি পর্ওয়ার উম্বযেগ বর্ম্বয়ম্বে  
  

SWF অবিবরক্ত আন্তর্ন াবিক প্ নর্কম্বযর োকার র্র্ে র্িুর্, আধুবর্ক মাবকন র্ কাস্টমে ও েীমান্ত 
েুরক্ষা প্বরযেনর্ পস্টের্ বর্মনাণ েম্পণূন কম্বরম্বে  

  
আম্বমবরকার্ এয়ারলাইন্স বর্উ ইয়কন  সু্টয়ার্ন  পেম্বক বিলাম্বডলবিয়া ও এবলবগম্বয়ম্বের প্ নন্ত 
প্বরম্বষিা িাবড়ম্বয়ম্বে োভার্া, GA এিং পডেটির্, FL-এ যটুি র্িুর্ রুর্  ুক্ত কম্বরম্বে  

  
  
নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  আন্তর্ক ানির্ নিমািিন্দর ও আশেপাশের অঞ্চলটিশর্ িিুিভাশি চালু র্রার র্িয 
COVID-19 মহামানরর ফশল অভূিপূিক নিম্ন থেশর্ নিমাি ভ্রমণ নফনরশয় নিশয় আসশি গভক ির অযানু্ড্র 
এম. কুওশমা আর্ নিউ ইয়র্ক  ও নিউ র্ানসকর নিিটি প্রধাি থপার্ক  অেনরটির উশযযশগর র্ো থ াষণা 
র্শরশেি। এয়ারলাইি নেশের নিনভন্ন প্রান্ত SWF থেশর্ আগ্রহ আর্ষকণ র্রার র্িয থপার্ক  অেনরটি 
এর্টি িিুি এয়ার র্যানরয়ার ইিশসনিভ থপ্রাগ্রাম, এর্টি িিুি নিমািিন্দর নিপণি র্যাশেইি 
উশমাচি র্শরশে এিং 2018 সাশলর র্ািয়ুানর মাশস গভিকর কুওশমা র্িতক র্ প্রেম থ ানষি এর্টি 
িিুি থফডাশরল পনরযেকি থর্শের সমানি। নমড-হাডসি অঞ্চশলর থর্েস্থল ও নিউ ইয়র্ক  নসটিশি 
এর অযাশেশসর নভনিশি নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  নিমাশির ভ্রমণর্ারীশযর গুরুত্বপূণক অংেগুনলশি পনরশিেি 
র্রার র্িয স্বিন্ত্রভাশি অিনস্থি, আন্তর্ক ানির্ িযিসা ও অিসর ভ্রমণর্ারীশযর সহ, নিশেষি 
COVID-19 নিনধনিশষধগুনল নিউ ইয়র্ক  ও এর িাইশরও নেনেল র্রা হশয়শে।  
  
"আমরা গ্রাউশে COVID-19 মহামানরর সাশে অনিরি লাড়াই চানলশয় যানি, ভ্রমণ, পযকর্ি ও 
অেকনিনির্ উন্নয়শির ক্রমিধকমাি সুশযাগ নিশয় নিউ ইয়র্ক  থস্টর্ মহামারী পরিিী ভনিষযশির নযশর্ 
িানর্শয় আশে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  আন্তর্ক ানির্ নিমািিন্দরটি নমড-
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হাডসি অঞ্চশলর এর্টি গুরুত্বপূণক প্রশিেদ্বার, থযশহিু আমরা যাত্রীশযর পনরমাণ িতনি থপশি শুরু র্রি 
এই প্রশণাযিা, নিপণি ও নিমকাণ উশযযাগগুনল নিমািিন্দরশর্ আন্তর্ক ানির্ ও থযেীয় ভ্রমণর্ারীশযর 
র্াশে িার্ারর্াি র্রশি।"  
  
এই থ াষণাটি নমড-হাডসি অঞ্চশলর প্রধাি গন্তিয পুিরায় চালু র্রার সাশে নমনলি র্রার লশযয 
পযকর্ি ও নিমাি ভ্রমশণ অগ্রগনিশি সহায়িা র্রশি। থপার্ক  অেনরটি সম্ভািয রুর্গুনল নিশয় আশলাচিা 
এিং উৎসাহমূলর্ র্মকসনূচ নিধকারশণর র্িয থযেীয় ও আন্তর্ক ানির্ নিমাি িাহর্শযর সাশে র্শয়র্ 
ডর্ি সভা শুরু র্শরনেল। এোড়াও, থপার্ক  অেনরটি স্থািীয় আর্ষকণগুনল থযমি স্টমক নর্ং আর্ক  
থসিার (Storm King Art Center), নরশসার্ক  ওয়ার্ল্ক  র্যার্নিলস, উডিানর র্মি নপ্রনময়াম 
আউর্শলর্স ও থলশগালযাে (LEGOLAND) নিউ ইয়র্ক  নরশসার্ক  ও অিযািযশযর সাশে এই অঞ্চশল 
পযকর্ি ও নিমাি পনরশষিা িাড়াশিার র্িয সম্ভািয অংেীযানরশত্বর অশেষণ র্রার পনরর্েিা র্শরশে।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র পপ্ার্ন  অেবরটি ও বর্উ র্াবেনর পচয়ারমোর্ পকবভর্ ওরু্ল িম্বলর্, "নিউ ইয়র্ক শর্ 
িিুিভাশি উৎসানহি র্রশি সু্টয়ার্ক  পুশরা অঞ্চলটিশর্ সচল রাখশি থপার্ক  অেনরটির নমেশির এর্টি 
মূল লযয নেল। নিমাি িন্দশরর থলাশর্েি ও িার্াশরর পনর্েি অসাধারণ এিং উন্নি আন্তর্ক ানির্ 
যমিাসহ, নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  নিউ ইয়র্ক  ও নিউ র্ানসক থমশরাপনলর্ি অঞ্চশলর র্িয এর্টি গুরুত্বপূণক 
স্বেমূশলযর নির্ে নহশসশি অনিরি োর্শি।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র পপ্ার্ন  অেবরটি ও বর্উ র্াবেনর বর্িনাহ্ী কমনকিন া বরক কর্র্ িম্বলর্, "ভ্রমণ ও পযকর্ি 
নেে আমাশযর অেকনিনির্ পুিরুিার অগ্রগনির অনিশিযয অংে। এই অঞ্চশল উন্নয়শির উদ্দীপিা 
নহশসশি র্ার্ র্রশি আমরা নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  নিমািিন্দরটি পুিরায় চালু র্রশি চাই। আমরা নিউ 
ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  থেশর্ উড্ডয়ি র্রশি এিং নিমািিন্দশরর র্িয আমাশযর থর্ৌেলগি পনরর্েিাটি তিনর 
র্রশি আঞ্চনলর্ িযিসায়ীশযর সাশে েনিোলী অংেীযানরত্ব গশড় িুলশি প্রনিশ্রুনিিি।"  
  
নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  পুিরায় চালু র্রার র্িয র্মকসূনচর অংে নহশসশি গভিকর মানর্ক ি র্াস্টমস ও 
সীমান্ত সুরযা র্িতক র্ পনরচানলি এর্টি িিুি, অিযাধুনির্ থফডাশরল পনরযেকি থস্টেি সমাি র্রার 
থ াষণাও নযশয়নেশলি। FIS আধুনির্ মাি পূরণ র্শর এিং SWF এর মাধযশম রুর্র্ত ি ও পনরচানলি 
নিমাি সংস্থা ও ফ্লাইশর্র সংখযা হওয়ায় উন্নি গ্রাহশর্র অনভজ্ঞিা প্রযাি র্শর। এই 
নিমািিন্দরগুনলর উন্নয়ি 2019 সাশল থপার্ক  অেনরটি র্িতক র্ নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক র র্িয পাাঁচ যফা 
থর্ৌেলগি পনরর্েিার প্রনিশিযশির অঙ্গীর্াশরর অংে।  
  
CBP বর্উ ইয়কন  বিল্ড অবিম্বের ভারপ্রাপ্ত প্বরচালক, বিল্ড অপ্াম্বরেন্স মাটিন  বে. পরির্ িম্বলর্, 
"নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  আন্তর্ক ানির্ নিমািিন্দশর িিুি মানর্ক ি র্াস্টমস ও িডক ার থপ্রাশর্র্েি থফডাশরল 
ইন্সশপর্েি থস্টেিসহ আমাশযর এখি নিমাি িন্দশর প্রনি  ণ্টায় 400 যাত্রী দ্রুি আগমি ও 
যযিার সাশে প্রনক্রয় র্রার যমিা োর্শি। এটি আমাশযর থযশের সীমািা সুরনযি র্রশি এিং 
আমাশযর িাগনরর্শযর সরুনযি রাখশি CBP এর যমিা িাড়াশিার পাোপানে ভ্রমণর্ারীশযর 
অনভজ্ঞিার উশেখশযাগয উন্ননি র্রশি।"  
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হ্াডের্ ভোলী রু্েবরর্ম্বমর েভাপ্বি আমান্ডা ডার্া িম্বলর্, "হাডসি ভযালী রু্যনরর্শমর পশয 
থেশর্, আমরা নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক র সাশে এমি র্মকসূনচগুনলশি সহশযানগিা র্রশি থপশর আিনন্দি যা 
অঞ্চলটিশি নিমাি পনরশষিাশর্ আর্ষকণ র্রশি। অঞ্চলগুনল িযার্ আপ হওয়ার সাশে সাশে এিং 
ভ্রমশণর আত্মনিশ্বাস উন্নি হওয়ার সাশে সাশে, ভ্রমশণর র্িয থপি-আশপর চানহযা পূরশণর র্িয 
আমাশযর প্রস্তুি োর্শি হশি। হাডসি ভযানল অঞ্চলটি পযকর্র্শযর র্াশে অনিরি এর্টি র্িনপ্রয় 
গন্তিয হশয় োর্শি এিং আমরা নিনিি থয অশিশর্ই থযখশি পাশিি নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  নিমািিন্দর 
িযিহার র্শর ভ্রমশণর অনিরাম অনভজ্ঞিার এর্টি সনুিধার্ির্ প্রশিেযার। নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক  নিমাি 
ভ্রমশণর িতনিশর্ উৎসানহি র্রার র্িয আমরা অশরঞ্জ র্াউনির এনেনর্উটিভ নস্টভ নিউহাউস ও 
PANYNJ টিশমর সাশে পনরশ্রমী ও থর্ৌেলগিভাশি র্ার্ চানলশয় যাি।"  
  
বর্উ এয়ার কোবরয়ার ইর্ম্বেবেভ কমনেূবচ  
নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক  নিমাি পনরশষিা উৎসাহ নযশি ও সম্প্রসারণ র্রশি, থপার্ক  অেনরটি SWF এর 
র্িয এর্টি আপশডর্ড এয়ার র্যানরয়ার ইিশসনিভ র্মকসূনচ িাস্তিায়ি র্রশি। এই র্মকসূনচটি এয়ার 
র্যানরয়াশরর র্িয 24 মাশসর র্িয নিমািিন্দর নফ-মওকুফ ও মাশর্ক টিং সাশপার্ক  প্রযাি র্রশি যা 
িিক মাশি নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  থেশর্ পনরশিনেি িয় এমি এর্টি গন্তশিযর র্িয িিুি িিস্টপ নিমাি 
পনরশষিা শুরু র্শর। নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক র ইিশসনিভ র্মকসনূচ ঝুাঁ নর্ হ্রাস র্রশি এিং এয়ার 
র্যানরয়ারগুনলর র্িয প্রারনম্ভর্ িযয়শর্ নপনেশয় থযশি। এটি COVID-19 মহামানর থেশর্ পিুরুিাশরর 
সাশে সাশে এই অঞ্চলটির চানহযা নহশসশি এটি সম্ভািয অভযন্তরীণ ও আন্তর্ক ানির্ নিমাি িাহর্শর্ 
আর্ষকণ র্রার র্িয পনরর্েিা র্রা হশয়শে।  
  
নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক  প্রােনমর্ িিুি ফ্লাইর্গুনলর গুরুত্বপূণক অেকনিনির্ পুিরুিার থযশখশে। আশমনরর্াি 
এয়ারলাইন্স সম্প্রনি হাডসি ভযানল ও র্যানরয়াশরর নফলাশডলনফয়া, PA. হাি এর মশধয যাত্রীশযর 
র্িয পনরশষিা প্রসানরি র্শরশে। এই গ্রীশের শুরুশি সাভািা, GA. এিং থডসটিি, FL-এর িিুি 
থসিা মার্ক ল নিচ, SC, পিুা গডক া, অরলযাশো ও থসি নপর্-নিয়ারওয়ার্ার, FL. সহ SWF থেশর্ 
েয়টি নিরিনিন্ন গন্তশিয উন্নীি হশি। এয়ার র্যানরয়ার ইিশসনিভ র্মকসূনচ আন্তর্ক ানির্ িার্াশর এর্টি 
েনিোলী থফার্াশসর সাশে নিমাি ভ্রমণ িাড়াশিার সাশে সাশে এই গনি িাড়াশিার থচষ্টা র্রশে।  
  
বর্উ ইয়কন  সু্টয়ার্ন  ইোরর্োের্াল এর র্র্ে র্িুর্ মাম্বকন টিং প্রচারণা  
এই গ্রীশে, থপার্ক  অেনরটি নিমাি সংস্থার র্মকর্িক া ও রুর্ পনরচালর্শযর লযয র্শর এর্টি সংহি 
িযিসা-িানণর্য মাশর্ক টিং প্রচারণা চাল ুর্রশি। এই সিকর্িীি প্রচাশর র্যানরয়ার ইিশসনিভ র্মকসূনচশি 
সুনিধা ও SWF এর অিিয িযিসাশয়র সুশযাগগুনল প্রযনেকি হশি। নসিান্ত গ্রহণর্ারীশযর র্াশে 
থপৌাঁোশি ও রযাশভল মাশর্ক র্শেশসর এর্ানধর্ নিভাশগর র্িয নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক র আশিযি িুশল ধরশি 
প্রচারণা থযমি- প্রচার িানণর্য, প্রর্ােিা, গ্রাহর্ সের্ক  পনরচালিার সরঞ্জাম, নডনর্র্াল নমনডয়া, 
অিুসন্ধাি, সামানর্র্ নমনডয়া ও সরাসনর প্রচাশরর মশিা চযাশিশলর মাধযশম পনরচালিা র্রা হশি।  
  
এই প্রচারণার যতশেযগুনল এর্টি িিুি থলাশগা অন্তভুক ি োর্শি যা এটি নিউ ইয়র্ক  অযাশপল র্াউনির 
প্রাণশর্শে নিমািিন্দরটির অিস্থাি ও নিউ ইয়র্ক  নসটির সাশে এর তির্র্য প্রর্াে র্শর। এই 
অিস্থািটি নিউ ইয়র্ক  সু্টয়ার্ক শর্ স্বে-িযয়যুি ভ্রমশণর নির্শের প্রধাি প্রনিশযাগী র্শর থিাশল এিং 
নিশেষ র্শর যারা মহামানর চলার্ালীি সমশয় উপেহর ও গ্রামীণ অঞ্চশল স্থািান্তনরি হশয়শে এমি 
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িযনিশযর থসিা র্রার মূল সম্ভািিা রশয়শে। প্রচারণাটি স্থািীয় আর্ষকণগুনলশর্ তিনেষ্টযযুি র্রশি 
এিং িিুি FIS-থর্ হাইলাইর্ র্রশি, যা আন্তর্ক ানির্ ফ্লাইর্গুনলর র্িয র্াযকক্রম উন্নি র্রশি।  
  
র্িুর্ পিডাম্বরল ইন্সম্বপ্কের্ পস্টের্  
2018 সাশল, গভিকর অযানু্ড্র এম. কুওশমা িাাঁর 'থস্টর্ অি যয থস্টর্' এর ভাষশণ নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক র 
আধুনির্ায়ি ও সম্প্রসারশণর আহ্বাি র্ানিশয়নেশলি।  
  
িখি থেশর্, নিউ ইয়র্ক  থস্টর্ ও থপার্ক  অেনরটি নিমািিন্দশর 37 নমনলয়ি মানর্ক ি ডলার নিনিশয়াগ 
র্রশে, যার মশধয এর্টি স্থায়ী FIS নিমকাণ সহায়িা রশয়শে যা আধুনির্, এর্নিংে েিাব্দীর 
থফডাশরল মাি পূরণ র্শর। িিুি সুু্নিধাটি নিযযমাি র্ানমকিাশল 20,000 িগকফুর্ র্ায়গা যুি 
র্শর। এই অনিনরি স্থািটি CBP-থর্ প্রনি  ণ্টায় 400 আন্তর্ক ানির্ যাত্রী যযিার সাশে স্ক্রীি 
র্রার অিুমনি প্রযাি র্রশি। সমস্ত িিুি থপার্ক  অেনরটির নিমকাশণর মশিা, FIS এশর্নন্সটির থর্র্সই 
নিনর্ল্ং নিশযকেিাসমূহ অন্তভুক ি র্শর। FIS এখি উপযুি অিস্থাশি োর্ায়, থপার্ক  অেনরটি িিুি 
নিমাি পনরশষিা সর্ায়িা র্রার র্িয প্রশয়ার্িীয় িড় িড় নিমাণক থেষ র্শরশে।  
  
এর আশগ, নিমািিন্দরটি এর্টি অস্থায়ী FIS িযিহার র্রি, যার র্িয র্মীশযর নিয়নমি চলমাি 
ওয়ালগুনল এর্নত্রি র্রশি এিং আন্তর্ক ানির্ ভ্রমণর্ারীশযর প্রনক্রয়ার্াি র্রার র্িয এর্টি র্ীিাণুমিু 
অঞ্চল তিনর র্রা প্রশয়ার্িীয়িা নিশযকে র্শর। অস্থায়ী FIS নিমািিন্দশরর অভযন্তরীণ নিমাি 
পনরচালিা র্রার যমিা সীমািি র্শর এিং আন্তর্ক ানির্ ও অভযন্তরীণ ভ্রমণর্ারীশযর এর্টি 
নিম্নমাশির ভ্রমশণর অনভজ্ঞিার মশধয রাশখ। এর্টি স্থায়ী সুনিধা চাল ুর্রার ফশল নিমািিন্দশরর 
আন্তর্ক ানির্ ফ্লাইর্ নক্রয়ার্লাপ ও যাত্রীশযর পনরমাণ িাড়ার সম্ভািিায় সহায়িা র্রশি যখি 
COVID-19 মহামারী অিসুরণ র্শর নমড-হাডসি ভযানল অঞ্চশল পযকর্ি ও অেকনিনির্ প্রিতনি 
চালাশিা হশি।  
  
বর্উ ইয়কন  সু্টয়াম্বর্ন র ভবিষেৎ  
আর্শর্র থ াসণাটি নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক র র্িয 2019 সাশল নিধকানরি পাাঁচ যফা থর্ৌেলগি পনরর্েিা 
িাস্তিায়শির মলূ পযশযশপর প্রনিনিনধত্ব র্শর। পনরর্েিাটি অন্তভুক ি র্শর:  
  

• িিুি র্যানরয়ার আর্ষকণ ও ধশর রাখশি এিং িিুি িার্ারগুনলশি পনরশষিা সম্প্রসারশণর 
র্িয এয়ার র্যানরয়ার ইিশসনিভ র্মকসূনচশর্ আধুনির্ায়ি র্রা;  

• আঞ্চনলর্ ও থস্টর্ সংস্থাগুনলর সাশে অংেীযানরশত্বর সশিকাচ্চ সুনিধার ও অেকনিনির্ 
নক্রয়ার্লাশপর চালর্ নহসশি নিমািিন্দরশর্ উন্নি র্রার র্িয পযকর্ি ও িানণর্য সংস্থার 
সাশে র্ার্ র্রা;  

• আন্তর্ক ানির্ িার্াশর ও নমড-হাডসি অঞ্চশল উভয় থযশত্রই নিমািিন্দশরর পনরষ্কারিা, 
িাড়াশি এিং নিমািিন্দশরর ব্র্যােশর্ েনিোলী র্রশি অনভজ্ঞ মাশর্ক টিং ফামকশর্ নিশয়াগ 
থযওয়া;  

• নমড-হাডসি অঞ্চশল মলূ িযিসা প্রনিষ্ঠাি ও আর্ষকণগুনলর সাশে এর্টি থযৌে মাশর্ক টিং 
থর্ৌেল নির্াে র্রা SWF প্রচার র্শর এিং  
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• চালকস নড গল সহ পযানরশসর নিমািিন্দরগুনলর অপাশরর্র - নিশ্বিযাপী স্বীর্ত ি গ্রুপ 
অযাশরাশপার্ক স নড পযানরশসর মশধয এর্টি থযৌে উশযযাশগ নফউচার সু্টয়ার্ক  পার্ক িার এর সাশে 
এর্টি িিুি চুনির আওিায় র্ার্ র্রা - এিং যার মশধয রশয়শে নিউ ইয়র্ক  সু্টয়াশর্ক  িিুি 
নিমাি পনরশষিা আর্ষকণ র্রার নিষশয় থপার্ক  অেনরটির সহশযানগিায় এর্টি আধুনির্ 
সমশঝািা র্মকসূনচ তিনরর সম্প্রসারশণর সুশযাগ এিং AvPORTS মযাশির্শমি।  

  
পেম্বর্র্র পর্মে স্কাউবিে িম্বলর্, "নিশেষি আগামী মাসগুনলশি যখি আমাশযর আশরা থিনে 
থলার্শর্ টির্া থযওয়া হয় এিং থলাশর্রা আিাশরা ভ্রমণ র্রার প্রিযাো র্শর থসশযশত্র সু্টয়ার্ক  
নিমািিন্দশর ফ্লাইর্ ও যাত্রীশযর র্াযকক্রম নফনরশয় আিা অিযন্ত গুরুত্বপূণক। নমড-হাডসশি সু্টয়ার্ক  
নিমািিন্দশরর অিস্থাি স্থািীয় িানিন্দাশযর র্িয সনিধার এর্টি স্তর থযাহ র্শরশে এিং এটি স্বাগি 
সংিায থয নিমািিন্দশরর পনরশষিাগুনলশি অনিনরি নিনিশয়াশগর িযিস্থা র্রা হশি।"  
  
অোম্বেেবলমোর্ র্র্াের্ বর্. র্োকিের্ িম্বলর্, "সু্টয়ার্ক  নিমািিন্দর সিসময় আমাশযর অঞ্চল 
থেশর্ নিশশ্বর অিযািয অঞ্চশল প্রশিেদ্বার নহশসশি অসাধারণ সম্ভািিা রশয়শে। এর্টি চযাশলনঞ্জং িের 
পশর ভ্রমণর্ারীরা যখি আর্াশে নফশর আশসি, আনম থপার্ক  অেনরটিশর্ সু্টয়ার্ক শর্ হডসি উপিযর্ার 
িতহিম নিমাি ভ্রমণ থর্ে নহশসশি গশড় থিালার র্িয প্রশয়ার্িীয় সহায়িা প্রযাশির প্রনিশ্রুনিিিিা 
থযশখ আিনন্দি।"  
  
অম্বরঞ্জ কাউবের এবিবকউটিভ বস্টম্বভর্ এম. বর্উহ্ে িম্বলর্, "অশরঞ্জ র্াউনি ও হাডসি ভযানল 
সারা িেরিযাপী গন্তিয ও র্শয়র্ সিাশহর মশধয থলশগালযাশের পনরর্নেি উশদ্বাধি আমাশযর এলার্ায় 
আশরা িিুি পযকর্র্ আিশি। এর্ইভাশি হাডসি ভযানল ও নিউইয়র্ক  নসটি অঞ্চশলর িানসন্দারা যারা 
থফ্লানরডা, নহল্টি থহড / সাভািা ও নফলাশডলনফয়ার মশিা র্ায়গাগুনলশি সাশ্রয়ী মূশলযর ও 
অযাশেসশযাগয ফ্লাইর্ চাি িারা সু্টয়ার্ক  থেশর্ থর্াশিা ঝাশমলা োড়াই পার্ক  র্রশি ও উড্ডয়ি র্রশি 
পারশিি। সু্টয়াশর্ক র মশধয ও িাইশর উড্ডয়ি র্রা র্িয সহর্ এিং আনম এর্ার আিার উন্নয়ি 
থযখার অশপযায় আনে।"  
  
র্াউর্ অি বর্উিাম্বগনর েুপ্ারভাইর্ার বগল বপ্য়াম্বকায়াবডও িম্বলর্, "সু্টয়ার্ক  আন্তর্ক ানির্ 
নিমািিন্দর উন্নি র্রশি ধারণা ও থর্ৌেল িাস্তিায়ি র্রার র্িয গভিকর কুওশমাশর্ ধিযিায 
র্ািাই। যখি নিমািিন্দর ভাশলা নর্েু র্শর িখি সেূণক এলার্া উপর্ত ি হয়।"  
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