
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা JFK বিমার্িন্দম্বর ঐবিহাবিক TWA হহাম্বেল হ ালার কথা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  
লোন্ডমাকন  োবমনর্াল, হেটি দী নবদর্ ধম্বর একটি স্থাপম্বিের বিস্ময় িম্বল বিম্বিবিি হিটিম্বক বিশ্ব 

মাম্বর্র, 512 কম্বের হহাম্বেম্বল রূপান্তবরি করম্বি  
  

প্রকল্পটি 3,700 ইউবর্য়র্ কর্স্ট্রাকের্ কমনিংস্থার্ এিং 795 ইউবর্য়র্ হহাম্বেল কমনিংস্থার্ তিবর 
করম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, নর্উ ইয়র্ন  নভনির্ হ ামের্ নিনর্ময়াগ সংস্থা MCR এর সামে এর্মে, 
আজ JKF আন্তজন ানির্ নিমার্িন্দমর TWA হ ামেল হ ালার র্ো হ াষণা র্মরমের্। প্রর্ল্পটি পূমিনর্ার 
ট্রান্স ওয়ার্ল্ন  এয়ারলাইন্স (Trans World Airlines, TWA) োনমনর্াল, 1962 সামল যার নিজাইর্ 
র্মরনেমলর্ নি যাি স্থপনি এমরা সানরমর্র্ (Eero Saarinen) এিং জর্সাধারমণর জর্য যা 2001 
সামল িন্ধ র্মর হেওয়া  ময়নেল, হসটিমর্ আধুনর্র্ আসিািপমে সনিি, 512-র্মের এর্টি হ ামেমল 
রূপান্তনরি র্রা  মি যা মধয-শিমর্র শশনল সংরেণ র্রমি এিং প্রনি িের লোনধর্ ভ্রমণােীমের 
সামনয়র্ িাসস্থার্ এিং সমিনাৎরৃ্ষ্ট পনরমষিার প্রস্তাি র্রমি। র্িুর্ হ ামেলটি, হযটি 2016 সামল 
গভর্নর কুওমমা হ াষণা র্মরনেমলর্, হসটি JFK নিমার্িন্দরমর্ এর্টি 21 শিমর্র হেনসনলটিমি 
রূপান্তনরি র্রার 13 নিনলয়র্ িলামরর ঐনি ানসর্ েনৃষ্টভঙ্গীর পনরর্ল্পর্ার উপর গঠিি যা 
নিমার্িন্দরটিমর্ হেমশর প্রধার্ আন্তজন ানির্ হগেওময় ন সামি নিমিনিি র্রা অ্িযা ি রা মি।  
  
"TWA নিনর্ল্ংটি িার সময়র্ুযায়ী উন্নি মামর্র, এিং এটি নর্উ ইয়মর্ন র েনৃষ্টভঙ্গী এিং সৃজর্শীলিা 
এিং নর্ভীর্িা ও এর্েু আলাো ধরমণর নিন্তা ভাির্ামর্ উপস্থানপি র্মর। নর্উ ইয়র্ন  সিসময়ই 
এমর্ এর্ো হেে হযটি হেশমর্ সংস্কার, অ্সমময় পনরিিন মর্র হেমে এনগময় এমস হর্িৃত্ব নেময়মে। 
হেমশর য র্ এনগময় যাওয়ার এর্টি নেশা প্রময়াজর্, ি র্ আপনর্ সিসময় নর্উ ইয়মর্ন র নেমর্ 
িার্ামি পামরর্ এিং এনগময় িলার জর্য নর্উ ইয়র্ন  আপর্ামর্ এর্টি নেশা হে ামি", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "TWA হ ামেমলর এই পুর্জন ন্ম িমল হয আমরা এ র্ও আমামের র্ল্পর্া, আমমের 
নর্ভীর্িা, আমামের সৃজর্শীলিা, আমামের সা নসর্িা  ারাইনর্ – এিং আমরা এ র্ও হয হর্ামর্া 
র্ামরার হেমর্ এর্ধাপ এনগময় আনে। ভনিষযমি আমরা হর্ার্নেমর্ যানি িা যনে জার্মি িাও, 
িা মল নর্উ ইয়র্ন  হেেমর্ হেম া। আরও উন্নয়র্  মি, TWA হ ামেল  ল িার এর্টি সুন্দর 
উো রণ।"  
  
"ভ্রমণােীমের জর্য োর্ার এর্টি র্িুর্ নির্মল্পর প্রস্তাি র্মর, এই প্রর্ল্পটি TWA োনমনর্ালটিমর্ 
এর্টি আধুনর্র্ হ ামেমল রূপান্তনরি র্রমি", হলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ হহািুল িম্বলর্। "নিশ্ব মামর্র 



 

 

হ ামেলটি স স্রানধর্ িার্নরর সুমযাগ শিনর র্রমি এিং JFK এয়ারমপােন  রূপান্তনরি র্রমি আমামের 
িাৎপযনপূণন নিনর্ময়ামগর উপর গঠিি। এয়ারমপােন টির আধুনর্র্ীর্রণ ভ্রমমণর সামনির্ অ্নভজ্ঞিা উন্নি 
র্রমি, পযনেমর্র প্রসার  োমি, এিং নর্উ ইয়র্ন  হেমের অ্েনর্ীনির উন্নয়র্  োমি।"  
  
TWA হ ামেল প্রর্ল্পটি JFK এয়ারমপামেন র হর্মে এর্টি 6-এর্র জায়গার উপর এর্টি উচ্চার্াঙ্ক্ষী 
সরর্ারী-হিসরর্ারী অ্ংশীোরীমত্বর মাধযমম িাস্তিানয়ি র্রা  ময়মে, যা িেমর প্রায় 63 নমনলয়র্ 
যােী এিং প্রনিনের্ 1,300 ফ্লাইেমর্ পনরমষিা হেমি। হ ামেলটিমি োর্মি 512টি হগেরুম হয ার্ 
হেমর্ এয়ারমপামেন র রার্ওময় এিং ঐনি ানসর্ TWA োনমনর্াল হে া যামি, অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য 50,000 
িগন েুে জায়গা, এর্টি 10,000 িগনেুে পাময় হ মে হে ার হির্ এিং পুল এিং অ্নিনেমের জর্য 
এর্টি 10,000 িগন েুে অ্িযাধুনর্র্ নেেমর্স হেনসনলটি। প্রর্ল্পটি োনমনর্ামলর সিমেমর্ আর্ষনণীয় 
জায়গাগুনলমর্ও পুর্রুদ্ধার র্মরমে, যা এ র্ হভাজমর্র নির্মল্প পনরণি  মি হযমর্ নজর্-জমজন স এর 
পযানরস র্যামে এিং অ্যাম্বাসযাির’স ক্লাি হসইসামে এর্টি লর্ন ি র্র্নেমলশর্ L1649A 
এয়ারক্র্যােে – নিমশ্ব হয িারটি অ্িনশষ্ট আমে িার মমধয এর্টি – যা এ র্ এর্টি র্র্মেল িামর 
পনরণি  মি। জায়গাটি নর্উ ইয়র্ন  হজে এজ, TWA-র ইনি াস এিং মধয-শিমর্র আধুনর্র্ 
নিজাইর্ মুভমমন্টমর্ প্রেনশনি র্মর নমউনজয়াম প্রেশনর্ীগুনলমর্ও অ্ন্তভুন ক্ত র্রমি।  
  
হেনসনলটিটি, হযটি িিন মামর্ শুধুমাে ওর্-সাইে, AirTrain এ প্রমিশমযাগয হ ামেল JFK এ আমে, 
হসটি সানরমর্মর্র "র্যাি নম ইে ইউ র্যার্" োইে টিউিগুনলর মাধযমম োনমনর্াল 5 এর সামে 
সংযুক্ত  মি। এটি LEED (লীি) সাটিন নেমর্শমর্র সামে, শনক্ত-েে নিজাইর্ প্রময়াগ র্মর, এিং র্েন 
হ ামেল উইংময়র োমে োর্া এর্টি অ্ে-িীি পাওয়ার প্ল্যামন্টর মাধযমম প্রময়াজর্ীয় নিেযুৎ সরিরা  
র্রা  মি। প্রর্ল্পটি ইউনর্য়র্ নর্নমনি, 3,700 র্র্স্ট্রার্শর্ জি শিনর র্রমি, এিং ইউনর্য়র্ দ্বারা 
িানলি  মি, সমূ্পণন হেনসনলটিটিমি হমাে 795জর্ র্মনিানর োর্মি িমল অ্র্ুমার্ র্রা  মি।  
  
MCR হিমভলপমমন্ট (MCR Development) হ ামেলটির নর্মনামণ 265 নমনলয়র্ িলার নিনর্ময়াগ 
র্মরমে। হ ামেল হিমভলপমমমন্টর আমগ, হিসরর্ানর সংস্থামের আি ী র্মর িুলমি, িন্দর র্িৃন পে 
(Port Authority) নিনর্ল্ংটির ঐনি ানসর্ শিনশমষ্টযর সামে সামঞ্জসয হরম  আধুনর্র্ীর্রমণর জর্য 
এর্টি 20 নমনলয়র্ িলামরর েষৃ্টান্ত স্থাপর্ র্মর। িন্দর র্িৃন পে হ ামেলটিমর্ োনমনর্াল 5 পানর্ন ং 
গযামরমজর সামে সংযুক্ত র্রমিও 8 নমনলয়র্ িলার নিনর্ময়াগ র্রমে। উপরন্তু, সং যাল ু এিং 
র্ানরমের মানলর্ার্াধীর্ িযিসানয়র্ প্রনিষ্ঠার্গুনলমর্ (Minority and Women owned Business 
Enterprises, MWBE) এই প্রর্ল্পটির নর্মনামণর জর্য 50নমনলয়র্ িলামররও হিনশ িরাি হেওয়া 
 ময়মে।  
  
TWA প্রর্ল্পটি যকু্তরাষ্ট্রীয় পুর্িনাসর্ হক্র্নিমের (federal rehabilitation credit) হেমর্ 36নমনলয়র্ 
িলামররও হিনশ এিং হেে ঐনি ানসর্ র্র হক্র্নিে (state historic tax credit) হেমর্ 5নমনলয়র্ 
িলামররও হিনশ স ায়িা পামি। যকু্তরাষ্ট্রীয় এিং হেে পুর্িনাসর্ র্র হক্র্নিে র্মনসূনিগুনল  ানল 
এিং অ্িযিহৃি ঐনি ানসর্ নিনর্ল্ংগুনল পুর্রায় িযি ারমযাগয র্মর িুলমি েযাক্স ইর্মসর্টিমভর প্রস্তাি 
হেয়। নর্উ ইয়র্ন  হেে উেযার্, নিমর্াের্ এিং ঐনি ানসর্ স্থার্ সংরেণ র্াযনালয় দ্বারা পনরিানলি, 
হেে হক্র্নিে 2006 সামল শুরু  ময়নেল এিং পরিিীর্ামল র্মনসূনিটির সম্প্রসারণ এিং হসটির 
িযি ার িনৃদ্ধর জর্য গভর্নর কুওমমা হসটিমর্ সংস্কার র্মরর্ এিং পরু্রায় অ্র্ুমমানেি র্মরর্।  



 

 

  
TWA হ ামেলটির উমদ্বাধর্ JFK এয়ারমপামেন  এর্টি র্িুর্ যুমগর সূির্া র্রমি, এিং এটি 2017 সামল 
গভর্নর কুওমমার হ ানষি JFK েশনর্ পনরর্ল্পর্ার উপর নভনি র্মর গঠিি। 13 নিনলয়র্ িলামরর 
পনরর্ল্পর্া, 12 নিনলয়র্ িলার হিসরর্ারী নিনর্ময়াগ স , এয়ারমপামেন র জগান িুনি মার্ন া আেটি 
নিসেশৃ োনমনর্ালগুনল হভমে নেময় পনরিমিন  এর্টি সমনিি JFK এয়ারমপােন  নর্মনাণ,  ানল জায়গাগুনলর 
সদ্বযি ার এিং এয়ারমপামেন র নভিমরর পনরর্াঠামমার আধুনর্র্ীর্রণ, হসইসামে আগি যােীমের 
আধুনর্র্িম সুমযাগ সনুিধা এিং প্রযুনক্তগি আধুনর্র্িার সংস্থাপর্। প্রেম র্িুর্ হগেগুনল 2023 
সামল  ুমল হেওয়া  মি সূনিি  ময়মে এিং প্রর্ল্পটি 2025 সামলর মমধয সমূ্পণন  ময় যামি িমল 
অ্র্ুমার্ র্রা  মি।  
  
র্িুর্ যােী হেনসনলটিগুনলমি োর্মি উিু নসনলংযুক্ত িুলর্ামূলর্ িি অ্মপোর জায়গা, প্রারৃ্নির্ 
আমলা এিং আধুনর্র্ স্থাপিয িার সামে নভিমর সিুজ জায়গা, যা নর্উ ইয়মর্ন র শিনশষ্টয এিং 
স্থার্ীয় নশল্পীমের নশল্পর্লা প্রেশনর্ র্রমি। নিশ্ব মামর্র নরমেল, হরমস্তারাাঁ এিং িারগুনল, স্থার্ীয় 
হরমস্তারাাঁ, পার্ীয় শিনরর নির্ল্প এিং হেে নর্উ ইয়র্ন  (Taste NY) হোরগুনলমর্ অ্ন্তভুন ক্ত র্রমি। 
নির্ামূমলযর  াই নিি Wi-Fi এিং োনমনর্াল জমুি প্রিুর িানজন ং হেশর্ যােীমের যাোর প্রনিটি 
পেমেমপ সংযুক্ত োর্মি সেম র্রমি। হরনিময়শর্ নেময় শর্াক্তর্রণ এিং মানলর্ার্া ীর্ নজনর্সপে 
নিনিির্রমণর অ্িযাধুনর্র্ পদ্ধনির মমিা নর্রাপিা িযিস্থার উন্নয়র্ স , অ্িযাধুনর্র্ প্রযুনক্তগি 
উন্নয়র্গুনলও োনমনর্ামলর আপমিিগুনলর অ্ংশ  মি।  
  
পনরর্ল্পর্ার লেযগুনলর মমধয আমে হগেগুনলর সং যা এিং আর্ার িনৃদ্ধ র্রা, পানর্ন ং র্রার জায়গা 
িািামর্া, োনমনর্ামলর পামশ েযানক্স যািায়ামির রাস্তা িওিা র্রা যামি িি হপ্ল্র্ এমলও ভীি িা 
ধাক্কাধানক্ক র্া  য়, িনধনি যােী সং যা সামলামর্ার জর্য AirTrain JFK নসমেম আপমিি র্রা, এিং 
এয়ারমপামেন  প্রমিশ র্রার িা এয়ারমপােন  হেমর্ প্রস্থার্ র্রার রাস্তাগুনল িািামর্া। এটি নর্উ গামিন ন্স 
ইন্টারমিঞ্জ (Kew Gardens Interchange) স , আঞ্চনলর্ রাস্তাগুনল, নিমশষ র্মর ভযার্ উইর্ 
এক্সমপ্রসওময় (Van Wyck Expressway) এিং িযান্ড হসন্ট্রাল পার্ন ওময় (Grand Central 
Parkway) হেমর্ JKF এ আরও ভামলা র্মর অ্যামক্সস র্রামর্ অ্ন্তভুন ক্ত র্মর।  
  
2018 সামলর অ্মটাির মামস, গভর্নর, নর্িনানিি র্মনর্িন া, র্নমউনর্টি পষনে, অ্লাভজর্র্ সংস্থা, 
র্াগনরর্ সংস্থা এিং পাদ্রী হর্িামের নর্ময় JFK পুর্নিনর্াশ র্নমউনর্টি উপমেষ্টা পনরষে (JFK 
Redevelopment Community Advisory Council) গঠমর্র র্ো হ াষণা র্মরনেমলর্। পনরষেটিমর্ 
র্নমউনর্টির মমধয নর্মজমের উপনস্থনি িািামর্ার প্রমিষ্টা যা ইনিমমধয িলমে, িার জর্য িন্দর 
র্িৃন পমের সামে র্াজ র্রার োনয়ত্ব হেওয়া  ময়মে, যামি প্রর্ল্পটি স্থার্ীয় অ্ংশীোর, MWBE 
িযিসানয়র্ সংস্থা এিং িার্নরপ্রােীমের হেমর্ মিামি জার্া যায়। এই প্রর্মল্পর জর্য স্থার্ীয় র্মনিানর 
নর্ময়ামগর প্রমিষ্টায় TWA হ ামেল, পনরষমের সামে গি র্ময়র্ মাস র্াজ র্মরমে।  
  
বরক কের্, বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ জাবিন িন্দর কিতন পম্বের এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর িম্বলম্বের্, "JFK 
এ TWA হ ামেমলর সূির্া এর্টি স্থাপিযগি সম্পে হসইসামে JFK হর্ এর্টি নিশ্বমামর্র, 21 শিমর্র 
হগেওময়মি রূপান্তনরি র্রার গভর্নর কুওমমার েশনমর্র প্রনির্ী পেমেপ। এই নিশ্বনি যাি নর্েশনমর্র 
সংরেণ ও রূপান্তর আন্তজন ানির্ েশনর্ােী এিং নর্উ ইয়র্ন িাসী উভময়র জর্যই এর্টি অ্র্য ধরমণর 
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গন্তিযস্থমলর প্রস্তাি হেয়। আমরা য র্ এই ধারািান র্িার ক্র্ম উেযাপর্ র্রনে, ি র্ আমরা 
আরও অ্মর্র্ নর্েুর আশায় োর্ি, হযম িু এটি JFK-র এর্টি পূণনাঙ্গ এয়ারমপামেন  রূপান্তর  ওয়ার 
সমি শুরু যা এই র্িুর্ হ ামেলটির মমিা অ্ভযেনর্াপণূন, আর্ষনণীয় এিং নর্ংিেন্তী।"  
  
হেলর মম্বিন, MCR এিং MORSE হিম্বভলপম্বমন্ট, TWA হহাম্বেল বর্মনাম্বণর জর্ে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত বর্উ 
ইয়কন  বভবিক িংস্থার প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া, িম্বলম্বের্, "আমরা TWA ফ্লাইে হসন্টারমর্ এর্টি 
হ ামেল ন সামি আিার  লুমিা এটি হ াষণা র্রার পর হেমর্, সানরমর্মর্র নিমার্ িালর্ার অ্িযন্ত 
নপ্রয় স্থামর্র জর্য িামের ভালিাসা প্রর্াশ র্মর আমরা নিমশ্বর নিনভন্ন প্রামন্তর মার্ুষমের হেমর্ 
স স্রানধর্ পে, ইমমল এিং হোর্ র্ল হপময়নে। আমামের অ্র্ুভূনি এর্ইরর্ম। আমমনরর্ার অ্র্যিম 
নর্ংিেন্তী নিনর্ল্ংমর্ পরু্রুদ্ধার র্রা এর্টি সন্মামর্র নিষয়। আমামের অ্ঞ্চমলর এয়ারমপােন গুনলমর্ 
পুর্িীনিি র্রার গভর্নর কুওমমার পনরর্ল্পর্ার এর্টি অ্ংশ  মি হপমর আমরা গনিনি।"  
  
হজেব্লু (JetBlue) এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া রবির্ হাম্বয়ি িম্বলম্বের্, "TWA হ ামেমলর পরু্সূনির্া 
কুইন্স এিং JFK-র জর্য এর্টি স্মরর্ীয় নের্। নিমার্ নশমল্পর এই নর্ংিেন্তী প্রর্ল্প যা এর্টি 21 
শিমর্র হর্মর্নি এয়ারমপামেন র জর্য গভর্নমরর েশনর্মর্ সমেনর্ র্রমি, িার এর্জর্ নিনর্ময়াগর্ারী 
 মি হপমর আমরা গনিনি।"  
  
কংম্বেিমোর্ হেগবর িবিউ. বমকি িম্বলর্, "TWA হ ামেল JFK-র পুর্নিনর্াশ, JFK-র ইনি াসমর্ 
নরমমিনলং র্মর ভনিষযমি পুর্রায় আনিষ্কার র্রার সামনির্ লমেযর েষৃ্টান্তস্বরূপ। এই সরর্ানর-
হিসরর্ারী অ্ংশীোরীত্ব হ ামেল সমূ্পণন র্রার জর্য MWBE-হর্ র্ন্ট্রাট হেওয়া স  আমামের পযনের্ 
নশল্প এিং স্থার্ীয় িযিসানয়র্ সম্প্রোয় উভয়মর্ই আরও শনক্তশালী র্মর িুলমি। স্থার্ীয় ও শিনিেযময় 
নর্ময়ামগর উপর েনৃষ্ট নর্িদ্ধ র্রা, এিং এটির উপলভয সমমিমির জায়গার মাধযমম, TWA হ ামেল 
শুধুমাে এয়ারমপােন  র্য়, র্নমউনর্টির এর্টি অ্ংশ  ময় উঠমি। JFK হর্ ট্রার্নসে  াি িার্ামর্া যা 
আমামের পমে আরও গমিনর নিষয়  ময় উঠমি এিং হসই রূপান্তমরর জর্য গভর্নর কুওমমার সামে 
র্াজ র্রা অ্িযা ি রা ার আশায় োর্ি।"  
  
বিম্বর্ের বলরয় কমবর িম্বলর্, "TWA হ ামেমলর সিূর্া JFK এয়ারমপােন মর্ পুর্গনঠিি র্রার এিং প্রনি 
িের এই এয়ারমপােন  নেময় যািায়াি র্রা লোনধর্ যােীমের প্রিযাশা পূরণ র্রার আমামের লমেযর 
নেমর্ এনগময় যাওয়ার এর্টি হরামাঞ্চর্র পেমেপ। আনম আর্নন্দি হয এই প্রর্মল্পর সামে সম্পনর্ন ি 
র্ন্ট্রাটগুনলমি 50 নমনলয়র্ িলামরর িরাি স্থার্ীয় MWBE গুনলমর্ হেওয়া  ময়মে, এিং JFK 
এয়ারমপামেন র পুর্রুন্নয়মর্র মাধযমম েনেণ পূিন কুইমন্সর মার্ুষ এিং হোমো িযিসানয়র্ সংস্থাগুনলমি 
নিনর্ময়াগ র্রার জর্য আনম হেমে এিং সমি র্নমউনর্টিমি আমার স র্মীমের র্াজ র্রা অ্িযা ি 
রা ার আশা রা ি।"  
  
হিম্বর্ের হজাম্বিপ বপ. আড্ডাম্বিা, জবুর্য়র িম্বলম্বের্, "সারাজীির্ JFK-র এর্ মাইমলর মমধয 
িসিাসর্ারী এর্জর্ িযনক্ত ন সামি, এয়ারমপামেন  এর্েম র্িুর্ TWA হ ামেল হ ালার জর্য আনম 
অ্িযন্ত আর্নন্দি র্ারণ আমরা আমগ হেমর্ই যা জানর্ িা িানর্ পৃনেিীর র্ামে িাৎপযনযপণূন, হয 
কুইন্স এর্টি িসিামসর উপযুক্ত স্থার্ এিং সর্লমর্ আন্তনরর্ অ্ভযেনর্া জার্ায়। এই নিলাসিহুল 
হ ামেলটি কুইমন্স আসা লোনধর্ যােীমের পনরমষিা প্রোর্ র্রমি এিং অ্েনর্ীনির জর্য অ্িযন্ত 



 

 

প্রময়াজর্ীয় হযাগয র্মনসংস্থার্ প্রোর্ র্রমি। এই উচ্চার্াঙ্খী প্রর্ল্পটিমর্ িাস্তিানয়ি র্রার সামে যকু্ত 
সর্লমর্ এিং গভর্নর কুওমমামর্ আনম ধর্যিাে জার্ামি িাই।"  
  
হিম্বর্ের েি কাবমর্বি িম্বলর্, "JFK এয়ারমপামেন র এর্টি নিশ্বমামর্র ট্রান্সমপামেন শর্  ামি রূপান্তর এই 
হ ামেলটির নর্মনামণর সামে প্রনক্র্য়ারি। এই হেনসনলটি এিং আমামের অ্ঞ্চলমর্ পরিিী পযনাময় উন্নীি 
র্রার জর্য এই সরর্ানর-হিসরর্ারী অ্ংশীোরীত্ব ঠির্ হযো প্রময়াজর্ নেল হসোই পূরণ র্মরমে।"  
  
অোম্বিমিী িদিে বভবভয়ার্ ই. কুক িম্বলম্বের্, "TWA ফ্লাইে হসন্টারমর্ এর্টি র্িুর্ হ ামেল ন সামি 
পুর্রায় হ ালা, এর্টি আধুনর্র্ নর্উ ইয়মর্ন র জর্য গভর্নর কুওমমার আরও এর্টি পনরিিন র্শীল 
নিন্তাধারা। এই র্িুর্ হ ামেমল োর্মি অ্িযাধনুর্র্ প্রযুনক্ত যা প্রনিনের্ JFK হেমর্ যাো র্রা 
100,000 এরও হিনশ আমমনরর্ার্মের ভ্রমমণর অ্নভজ্ঞিা উন্নি র্রমি। আমরা গভর্নর কুওমমার এই 
উমেযামগর জর্য িামর্ এিং এর সামে হয র্িুর্ িযিসা এমসমে িামেরমর্ও স্বাগি জার্াই।"  
  
অোম্বিমিী িদিে বমম্বিল বি. হিালাম্বগি িম্বলম্বের্, "আমামের হেমশ প্রমিমশর এর্টি প্রধার্ হর্ে 
ন সামি, JFK আন্তজন ানির্ এয়ারমপােন  নর্উ ইয়র্ন  িাসীমের এর্টি েী ননেমর্র গমিনর নিষয়। 
ঐনি ানসর্ TWA হ ামেমলর িণনাঢ্য সিূর্া হ াষণার সময় গভর্নর কুওমমার সামে আমার হযাগোর্ 
র্রমি পারা অ্িযন্ত আর্ন্দোয়র্, হযটি 13 নিনলয়র্ িলার JFK পুর্নিনর্াশ পনরর্ল্পর্ার সামে, 
এয়ারমপােন টির ভনিষযমির জর্য এর্টি উদ্ভাির্ী েনৃষ্টভঙ্গীমর্ উপস্থানপি র্মর। ইউনর্য়র্ র্মীমের 
সংযুক্ত র্মর এিং MWBE হর্ 50 নমনলয়মর্রও হিনশ র্ন্ট্রযাট নেময়, আমরা শুধু এোই নর্নিি 
র্রনে র্া হয পানরপানশ্বনর্ র্নমউনর্টিগুনল শুধুমাে উন্নয়র্ সামপে র্য় হসইসামে িারা এটির হেমর্ 
উপর্ার পামির্। এই উন্নয়মর্র েমল JFK এয়ারমপামেন  যািায়াি স জির  মি এিং অ্নভগমযিা 
িৃনদ্ধ পামি এিং র্িুর্ হ ামেলটি নর্উ ইয়র্ন িাসী ও যােীমের অ্িযাধুনর্র্ সুমযাগ সুনিধা প্রোর্ 
র্রমি। সরর্ানর এিং হিসরর্ারী সংস্থাগুনল য র্ র্াাঁমধ র্াাঁধ নমনলময় র্াজ র্মর ি র্ র্ী  মি 
পামর এটিই  ল িার এর্টি প্ররৃ্ষ্ট উো রণ। এই োরুণ র্ামজর জর্য আনম গভর্নর কুওমমা, নর্উ 
ইয়র্ন  এিং নর্উ জানসনর িন্দর র্িৃন পে, এিং সংনিষ্ট সর্ল হিসরর্ারী অ্ংশীোরমের সাধিুাে 
জার্াই।"  
  
অোম্বিমিী িদিে হেবি হপফার-আমাম্বো িম্বলম্বের্, "JFK পুর্রুন্নয়র্ প্রর্মল্প TWA হ ামেমলর সিূর্া 
এর্টি নিশাল পেমেপ। এটিমর্ িাস্তিানয়ি র্রার আনম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা র্নর। এই হ ামেমলর 
সূির্া পরু্রুন্নয়মর্র জর্য হর্ওয়া অ্মর্র্ পেমেপগুনলর মমধয মাে এর্টি যার জর্য অ্নধিাসী, িযিসা 
এিং র্নমউনর্টিগুনল উপরৃ্ি  মি।"  
  
অোম্বিমিী িদিে আবলবিয়া হোন্ডমোর্ িম্বলম্বের্, "আনম TWA উপমেষ্টা হিামিন র এর্জর্ সেসয 
এিং TWA হ ামেমলর উন্নয়মর্র জর্য আনম গনিনি। JFK এয়ারমপামেন র নরনিজাইমর্র দ্বারা সমনেনি 
িার্নর এিং পনরর্াঠামমার জর্য আনম অ্মপো র্রি। JFK হি ভনিষযৎ গমি উঠমে এিং েনেণ 
পূিন কুইন্স র্নমউনর্টি আর নপনেময় োর্মি র্া।"  
  
কুইন্স িম্বরা হপ্রবিম্বিন্ট হমবলন্ডা কোেজ িম্বলর্, "উদ্ভাির্ী েেিা এিং অ্র্ুমপ্ররণা নর্উ 
ইয়র্ন িাসীমের এিং সারা নিশ্ব হেমর্ আসা যােীমের জর্য এর্টি গন্তিযস্থল ন সামি কুইমন্সর উন্নয়র্ 



 

 

অ্িযা ি রা মি নর্ভামি উিীনিি র্রমি স ায়িা র্রমি পামর TWA হ ামেল  ল িার এর্টি 
অ্ভূিপূিন নর্েশনর্। TWA হ ামেল  ল আমামের িমরার এর্টি অ্ভযেনর্ামূলর্ সংযুনক্ত যা এর্টি 
নর্ংিেন্তী স্থাপিযমর্ পুর্রুিীনিি র্মরমে হসইসামে কুইমন্সর শিানধর্ অ্নধিাসীমের জর্য র্মনসংস্থার্ 
সৃনষ্ট র্মরমে। এই অ্ভাির্ীয় প্রর্ল্প হেন ময়মে হয য র্ কুইমন্সর অ্েননর্নির্ উন্নয়মর্র হেমে, 
আর্াশই  ল উধনসীমা!"  
  
কাউবন্সল িদিে অোবিয়ার্ অোিামি িম্বলম্বের্, "TWA হ ামেমলর সূির্া JFK এয়ারমপামেন র জর্য 
এর্টি হগম হিঞ্জার। এই উচ্চার্াঙ্খী প্রর্ল্প, JFK এয়ারমপােন  প্রাঙ্গমর্ প্রেম হ ামেল, নর্ংিেন্তী TWA 
োনমনর্ামল র্িুর্ প্রামণর সঞ্চার র্মরমে যা 2001 সাল হেমর্ অ্ন্ধর্ার নেল। JFK এয়ারমপামেন র 
পুর্রুন্নয়মর্র অ্ংশ ন সামি, TWA হ ামেল, র্িুর্ িার্নর শিনর র্মর, আমামের অ্েনর্ীনির উন্নয়র্ 
 টিময় এিং র্িুর্ যােীমের আরৃ্ষ্ট র্মর িহুসং যর্ নর্উ ইয়র্ন িাসীমের উপর্ার র্রমি।"  
  
কাউবন্সল িদিে আই. িাবর্ক বমলার িম্বলম্বের্, "নিশ্বমামর্র TWA ফ্লাইে হসন্টার হ ামেমলর সিূর্া 
েনেণ পূিন কুইমন্সর র্িুর্ পাওয়া মযনাোর অ্িেিূ হযম িু এটি নর্উ ইয়র্ন  নসটির দ্রুি িািমি োর্া 
পযনের্ নশমল্পর প্রমিশদ্বার, এিং আমামের স্থার্ীয় অ্েনর্ীনিমর্ িাস্তি সুনিধা প্রোর্ র্রমি। JFK 
পুর্রুন্নয়র্ র্নমউনর্টি িেয হর্মের (JFK Redevelopment Community Information Center) 
সাম্প্রনির্ শুরুমি এই নিষময় হয িেয এমসমে িা নিমশষভামি গুরুত্বপূণন, হযম িু আমামের র্মীিলমর্ 
এই ফ্লাইে হসন্টামরর সৃষ্ট অ্মর্র্  সনপোনলটি, নরমেল, এিং পনরমষিা নশমল্পর র্মনসংস্থামর্র সুমযাগ 
হর্ওয়া জর্য প্রস্তুি োর্মি  মি। এই প্রর্ল্পটিমর্ সেল র্মর িুলমি গভর্নর কুওমমার হর্িৃমত্বর জর্য 
হসইসামে JFK এয়ারমপামেন র পুর্রুিীিমর্ েনেণ পূিন কুইমন্স স্থার্ীয় নর্ময়ামগর প্রসামরর জর্য িার 
অ্নিরি অ্ঙ্গীর্ামরর জর্য আনম িামর্ সাধুিাে জার্াই।"  
  
কাউবন্সল িদিে হিাম্বর্াভার্ বরিািন ি িম্বলম্বের্, "TWA হ ামেমলর সূির্া র্িুর্ভামি-রূপান্তনরি 
JFK এয়ারমপামেন র অ্নভমুম  প্রেম িি পেমেপ। এই প্রর্ল্পটি নর্উ ইয়র্ন িাসীমের জর্য স স্রানধর্ 
র্িুর্ িার্নরর সুমযাগ প্রোর্ র্রমি এিং পুরামর্া TWA োনমনর্ামলর ঐনি ানসর্ স্থাপিযমর্ িুমল 
ধরমি। এই র্িুর্ হেনসনলটিটি র্িুর্  াওয়ার নির্মল্পর প্রস্তাি র্রমি এিং েনেণ পূিন কুইন্স 
র্নমউনর্টিমি িহু র্ানঙ্খি অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য জায়গা প্রোর্ র্রমি। JFK এয়ারমপামেন র পরু্রুিীিমর্র 
জর্য গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীর্ার এিং এই গুরুত্বপূণন প্রর্ল্পটি দ্রুি এিং েেিার সামে সম্পাের্ 
র্রার জর্য আনম িামর্ ধর্যিাে জার্ামি িাই।"  
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