
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
জর্ এফ ককম্বর্বি (JOHN F. KENNEDY, JFK) কেন্ট্রাল হাি এর জর্ে বিশ্ব-মাম্বর্র র্কোকার 
এিং কিম্বভলপারম্বের কাছ কেম্বক মতামত ও ধারণার জর্ে িন্দর কততন পম্বের অর্ুম্বরাম্বধর কো 

ক াষণা করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

পরু্বর্নবমনত JFK-এ স্পন্দর্েীল বমশ্র-িেিহার্ন েহুম্বর েিুজ স্থার্ (Vibrant Mixed-Use Urban 
Greenspace) ভ্রমণকারী এিং বিমার্িন্দম্বরর কমনচারীম্বেরম্বক েমভাম্বি কেিা োর্ করম্বি  

  
উন্নয়র্ প্রবিয়ার প্রেম ধাপ - ভবিষেত প্রস্তাম্বির অর্ুম্বরাধ (Request for proposal, RFP) 

প্রবতবিয়ার মাধেম্বি জার্া র্াম্বি  
  
এটি JFK কক একটি আধুবর্ক, েমবিত বিমার্িন্দম্বর পবরণত করার গভর্নম্বরর 13 বিবলয়র্ মাবকন র্ 

িলাম্বরর প্রকল্পম্বক আরও এবগম্বয় বর্ল  
  

তম্বেের জর্ে অর্ুম্বরাধ (Request for information, RFI) পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে, নর্উইয়কন  এবং নর্উ জানসনর বন্দর কর্তন পক্ষ 
(Port Authority of New York and New Jersey) পুর্নর্ননমনর্ জর্ এফ. ঘকমর্নি আন্তজন ানর্ক 
নবমার্বন্দমরর ঘকন্দ্রস্থমে প্রায় 14 একর নমশ্র-বযবহােন স্থার্ নর্ময় JFK ঘসন্ট্রাে এর র্কশা ও 
উন্নয়মর্র েমক্ষয র্মযযর জর্য অ্র্ুমরাধ করমে। এই র্রু্র্ স্থার্ বর্ন মার্ সমময়র ভ্রমণকারী এবং 
কমনচারীমের ঘসবাোমর্ ঘকন্দ্রীয়-এোকায় উন্মকু্ত বানণনজযক ও নবমর্াের্মেূক স্থার্ তর্নরর এবং 
বর্ন মামর্ JFK এর চেমার্ নবস্ততর্ রূপান্তর সদ্ব্যবহামরর সুমোগ প্রোর্ করমে।  
  
"নবমার্বন্দর হে নর্উইয়মকন র সম্মুখ দ্ব্ার, র্াই JFK নবমার্বন্দরমক অ্ভযন্তরীণ ও আন্তজন ানর্ক 
পেনটকমের জর্য একটি উদ্ভাবর্মূেক, আধুনর্ক এবং উপমোগী স্থার্ নহসামব রূপান্তর করাটা আমামের 
জর্য জরুনর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 13 নবনেয়র্ িোমরর রূপান্তর পনরকল্পর্া নর্ময় 
এনগময় োনি ো এই নবমার্বন্দরমক 21 শর্মকর জর্য বণনাঢ্যরূমপ পুর্নর্নমনাণ করমব এবং ঘস প্রমচষ্টার 
অ্ংশ নহসামব JFK ঘসন্ট্রাে আরও সমনির্ নবমার্বন্দর তর্নর কমর অ্বনশষ্ট নবমের কামে আমামের 
ঘেমশর প্রধার্ প্রমবশপয নহসামব নর্উইয়মকন র অ্বস্থার্ আরও েতঢ় করমব।"  
  
RFI হে JFK-এর জর্য গভর্নর কুওমমার 13 নবনেয়র্ মানকন র্ িোমরর ভনবষযর্ স্বপ্ন পনরকল্পর্ার 
পময সবনমশষ ধাপ, ো 2018 সামের অ্মটাবর মামস প্রকাশ করা হয়। এই ঘরকিন  নবনর্ময়াগ, োর 
90 শর্াংশ আসমে বযনক্তখামর্র র্হনবে ঘযমক, একটি সমনির্ এবং পরস্পর সংেুক্ত নবমার্বন্দমরর 

http://www.panynj.gov/business-opportunities/pdf/RFIDOC_54580.pdf


 

 

আহ্বার্ জার্ামি ঘেখামর্ যাকমব োত্রীমের জর্য অ্র্যাধুনর্ক সুমোগসুনবধাসহ ে'ুটি র্রু্র্ আন্তজন ানর্ক 
টানমনর্াে, ভূনম নভনিক ভ্রমমণর জর্য সুনবধাজর্ক পনরবহর্ নবকল্প, এবং বযাপকভামব সরেীকত র্ রাস্তা 
োর ফমে নবমার্বন্দমরর সক্ষমর্া বতনি ঘপময় এর ধারণক্ষমর্া বানষনক অ্ন্তর্ 15 নমনেয়র্ োত্রীমর্ 
উন্নীর্ হমব।  
  
"ভ্রমণ অ্নভজ্ঞর্ার আধুনর্কায়মর্র জর্য আমরা JFK নবমার্বন্দর এবং অ্ঙ্গরাজযবযাপী 
নবমার্বন্দরসমূমহর জর্য উমেখমোগয নবনর্ময়াগ করনে", কলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে কহাচুল িম্বলর্। 
"আমামের JFK এর রূপান্তমরর অ্ংশ নহসামব নমশ্র-বযবহােন স্থামর্র পনরকল্পর্া অ্নর্নরক্ত কমনসংস্থার্ 
সতনষ্ট এবং ভ্রমণকারীমের ঘশ্রয়র্র ঘসবা প্রোমর্র েমক্ষয বানণনজযক এবং নবমর্াের্মূেক সুমোগ প্রোর্ 
করমব। নবমার্বন্দমরর আধুনর্কীকরণ হে সহজ ও নর্রাপে ভ্রমণ নর্নির্করণ, নর্উইয়মকন র পেনটর্ 
নশমল্পর উন্নয়র্ এবং আগামী প্রজমন্মর জর্য আমামের অ্যনর্ীনর্মক শনক্তশােী করার ঘক্ষমত্র আমামের 
সামনিক প্রমচষ্টার অ্ংশ।"  
  
RFI বহুমুখী বানণনজযক উন্নয়র্ বা বতহৎ আকামরর উন্মকু্ত স্থমর্র র্কশা প্রণয়র্, উন্নয়র্ ও 
পনরচাের্ার ঘক্ষমত্র নবমশষজ্ঞ প্রনর্ষ্ঠার্সমূমহর কাে ঘযমক র্যয সংিহ করমব। আমস্টারিাম, জনুরখ 
এবং নসঙ্গাপুমররসহ নবমের আধুনর্ক নবমার্বন্দরসমূহ এই প্রকমল্প উোহরণ নহসামব ভূনমকা রাখমব, 
কারণ এসব স্থাপর্া প্রস্তানবর্ JFK ঘসন্ট্রাে অ্বকাঠামমার মমর্া নবমার্বন্দর কনমনর্টির ঘসবায় 
সফেভামব নমশ্র-বযবহােন স্থার্ তর্নর ও রক্ষণামবক্ষণ কমরমে। JFK ঘসন্ট্রাে এর সম্ভাবয বযবহামরর 
মমধয রময়মে র্মব ঘোকার্ এবং পপ-আপ ও খাবার ট্রাকসহ িাইনর্ং; অ্নফমে্র স্থার্; এবং 
নবমর্াের্মূেক ও সাংস্কত নর্ক উপকরণ এবং নবমার্বন্দমরর োত্রী ও কমীমের জর্য ইমভন্ট, র্মব র্া 
এমর্ই সীমাবি র্য়:।  
  
এমকবামর র্রু্র্ ভূনম নভনিক পনরবহর্ ঘকমন্দ্রর উপমর নর্নমনর্ JFK ঘসন্ট্রাে হমব JFK নবমার্বন্দমরর 
মাঝখামর্ অ্বনস্থর্ অ্র্যন্ত ভামোভামব েতশযমার্ উন্মকু্ত স্থার্, ো ঘকন্দ্রীয় টানমনর্াে এোকার র্রু্র্ 
টানমনর্াে 1 এবং টানমনর্াে 4 ঘযমক অ্নর্ সহমজ প্রমবশমোগয, এবং নবমার্বন্দমরর সমস্ত োত্রী ও 
কমনচারী এ ঘযমক ঘসবা পামবর্। উিরোর্ামের বানণনজযক উপাোর্, উন্মকু্ত স্থার্ উপাোর্, বা 
উভয়টির জর্য মর্ামর্ ও ধারণা জমা নেমর্ উৎসানহর্ করা হমি।  
  
পুর্নর্ননমনর্ নবমার্বন্দমরর সমিয় ও ব্র্যানডং করার পাশাপানশ বন্দর কর্তন পক্ষ JFK ঘসন্ট্রাে প্রকল্পমক 
JFK পুর্নর্নমনামণর বতহির কনমউনর্টি সম্পমকন র উমেমশয এনগময় নর্মর্ চায়। এর মমধয স্থার্ীয়, 
সংখযাে ু-মানেকার্াধীর্ ও র্ারী-মানেকার্াধীর্ বযবসার সুমোগ বতনি; স্থার্ীয় বানসন্দামের JFK-এ 
কমনসংস্থামর্র সুমোমগর সাময েুক্ত করা; নবমার্চাের্া এবং নবজ্ঞার্, প্রেুনক্ত, প্রমকৌশে, এবং গনি্র্ 
(Science, technology, engineering, and mathematics, STEM) নশক্ষার উন্নয়র্; এবং 
পনরমবশগর্ভামব োনয়ত্বশীের্ার ঘক্ষমত্র নবমার্বন্দমরর উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
িন্দর কততন পম্বের বর্িনাহী পবরচালক বরক কের্ িম্বলর্, "ঘসন্ট্রাে হে JFK নবমার্বন্দরমক সমূ্পণনরূমপ 
একটি আধুনর্ক, নবেমামর্র অ্বকাঠামমামর্ রূপান্তমরর এক সতজর্শীে, িাহক ঘকনন্দ্রক উপাোর্। এই 
নবমার্বন্দর প্রনর্বের নর্উইয়মকন  62 নমনেয়র্ োত্রীমক স্বাগর্ জার্ায় নবধায় আশা করা োয় ঘে, 
ঘসটা JFK এর ঘসন্ট্রাে হামব প্রাণ সঞ্চার করমব।. োত্রী সংখযা এবং স্থার্ীয় কুইন্স সম্প্রোময়র সাময 



 

 

উমেখমোগয অ্যননর্নর্ক সম্পতক্তর্ার নেক ঘযমক নবমার্বন্দমরর বের ওয়ানর প্রবতনির কারমণ, JFK 
ঘসন্ট্রামে অ্র্যন্ত উদ্ভাবর্ী বানণনজযক ও নবমর্াের্মূেক প্রনর্ষ্ঠার্ আকষনমণর ঘক্ষমত্র অ্র্র্য অ্বস্থামর্ 
রময়মে JFK। এই অ্র্ুমরামধর মাধযমম ঘেমশর প্রধার্ আন্তজন ানর্ক ঘগটওময়মর্ োত্রী অ্নভজ্ঞর্া 
বযাপকভামব সমতি করমর্ সারা নবে ঘযমক মর্ামর্ ও প্রস্তাব চাওয়া হমি।"  
  
প্রাযনমকভামব 2017 সামের জার্ুয়ানর মামস উমন্মানচর্ এবং নবমার্বন্দর সংক্রান্ত উপমেষ্টা পযামর্মের 
সুপানরমশর নভনিমর্ প্রণীর্ গভর্নমরর JFK নভশর্ পনরকল্পর্ায় পুরামর্া টানমনর্ােগুমো ঘভমঙ্গ; অ্বযবহৃর্ 
স্থার্ কামজ োনগময়; নবমার্বন্দর অ্বকাঠামমার আধনুর্কায়র্ কমর; এবং একটি বহুর্ে কামগনা 
আধুনর্কীকরণ কমনসনূচ তর্নর কমর; োত্রী সুনবধা এবং প্রেুনক্তগর্ উদ্ভাবমর্র সবনমশষ উদ্ভাবর্ অ্ন্তভুন ক্ত 
কমর নবমার্বন্দমরর েত্রর্ত্র আটটি পতযক টানমনর্ােমক একক JFK নবমার্বন্দমর পনরণর্ করার আহ্বার্ 
জার্ামর্া হময়মে।  
  
পনরকল্পর্ার েক্ষযগুনের মমধয রময়মে ঘগট এর সংখযা এবং আকার বতনি করা, পানকন ং এর জায়গা 
বাড়ামর্া, টানমনর্ামের পামশ টযানি োর্ায়ামর্র রাস্তা চওড়া করা োমর্ বড় ঘের্ এমেও ভীড় বা 
ধাক্কাধানক্ক র্া হয়, বনধনর্ োত্রী সংখযা সামোমর্ার জর্য AirTrain JFK নসমস্টম উন্নীর্ করা, এবং 
নবমার্বন্দমর এয়ারমপামটন  প্রমবশ করার বা নবমার্বন্দর ঘযমক প্রস্থার্ করার রাস্তা বাড়ামর্া। এমর্ 
আঞ্চনেক সড়কগুমো ঘযমক JFK-এ আরও ভােভামব প্রমবশ সনুবধা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। োর্জট 
নর্রসমর্, নবমশষ কমর নকউ গামিন র্স এর সাময ভযার্ উইক এিমপ্রসওময়র সংমোগস্থে এবং প্রচণ্ড 
োর্জট পণূন ভযার্ উইমকর োর্জট নর্রসমর্র উমেমশয নর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর পনরবহর্ নবভাগ 
(Department of Transportation) মহাসড়ক উন্নয়মর্ 1.5 নবনেয়র্ মানকন র্ িোমরর েক্ষযমাত্রা 
নর্ধনারণ কমরমে। এর েক্ষয হে র্গরীর মধযস্থে মযার্হাটর্ এবং নবমার্বন্দর মমধয োর্বাহমর্র 
োর্ায়ামর্র সময় কনমময় আর্মর্ সহায়র্া করা।  
  
গর্ ঘফব্রুয়ানরমর্ গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে, এই নবমার্বন্দরমক ঘেমশর জর্য একটি আধুনর্ক 
একনবংশ শর্াব্দীর ঘগটওময় নহমসমব তর্নর করার গভর্নমরর বযাপক পনরকল্পর্ার অ্ংশ নহমসমব JFK-
এর 8 টি টানমনর্ামে িাহক অ্নভজ্ঞর্া সমতি করমর্ আমমনরকার্ এয়ারোইন্স ও নব্র্টিশ এয়ারওময়জ 
344 নমনেয়র্ মানকন র্ িোর নবনর্ময়াগ করমব। মাচন  মামস কুইন্স এর জযামাইকায় একটি র্রু্র্ 
কনমউনর্টি আউটনরচ অ্নফস (community outreach office) ঘখাোর ঘ াষণা ঘের্ গভর্নর, ো 
স্থার্ীয় অ্নধবাসীমের চাকনর ও ঠিকাোনরর সুমোমগর ঘকন্দ্র নহসামব কাজ করমব। এনপ্রে মামস গভর্নর 
কুওমমা JFK এয়ার কামগনা নেনমমটি (JFK Air Cargo LLC) এর সমঙ্গ েী নমময়ানে ইজারা চুনক্ত 
স্বাক্ষর করার মাধযমম নবমার্বন্দমর অ্র্যাধুনর্ক হযাডনেং অ্বকাঠামমা গমড় রু্েমর্ বহুর্ে কামগনা 
আধুনর্কীকরণ পনরকল্পর্ার নদ্ব্র্ীয় পেনাময়র ঘ াষণা ঘের্। ঘম মামস গভর্নর সরকানর-সরকানর খামর্র 
অ্ংশীোনরমত্ব আবাসর্ উন্নয়র্ ঘকাম্পানর্ MCR এর উমেযামগ নর্নমনর্ ঐনর্হানসক ট্রান্স ওয়ার্ল্ন  
এয়ারোইন্স ঘহামটমের (TWA Hotel) উমদ্ব্াধর্ ঘ াষণা কমরর্, ো JFK নবমার্বন্দর চত্বমরর প্রযম 
ঘহামটে।  
  
এোড়া JFK স্বপ্ন পনরকল্পর্া বাস্তবায়মর্র অ্ংশ নহমসমব ঘজটব্লু (JetBlue) এবং JFK নমমেনর্য়াম 
পাটন র্াসন (JFK Millennium Partners) নবমার্বন্দমরর উির পামশ 3 নবনেয়র্ িোর মূমেযর 1.2 
নমনেয়র্ স্কয়ার ফুট র্রু্র্ টানমনর্াে নর্মনাণ করমে ো এয়ারোইন্সটির নবেযমার্ টানমনর্াে 5 এর 



 

 

সাময েুক্ত হমব। নবমার্বন্দমরর েনক্ষণ পামশ নবেযমার্ টানমনর্াে 1 ও 2 এর অ্বস্থার্ এবং 2014 
সামে টানমনর্াে 3 ঘভমঙ্গ ঘফোর ফমে সতষ্ট খানে স্থামর্ আমরকটি র্রু্র্ 7 নবনেয়র্ িোর মূমেযর 
2.9 স্কয়ার ফুমটর টানমনর্াে তর্নর করা হমব। েনক্ষণ পামশর র্রু্র্ টানমনর্ােটি নর্মনাণ করমব 
টানমনর্াে ওয়ার্ গ্রুপ (Terminal One Group), ো হে েুফযার্সা (Lufthansa), এয়ার ফ্রান্স 
(Air France), জাপার্ এয়ারোইন্স (Japan Airlines) এবং ঘকানরয়ার্ এয়ারোইন্স (Korean Air 
Lines) এই চারটি আন্তজন ানর্ক এয়ারোইর্মসর একটি সহায়-সঙ্ঘ।  
  
2018 সামের অ্মটাবমর গভর্নমরর ঘ াষণার পর নর্বনানচর্ কমনকর্ন া, কনমউনর্টি ঘবািন , অ্োভজর্ক 
সংস্থা, র্াগনরক সংগঠর্ এবং পােনর ঘর্র্ামের সমিময় এবং কুইন্স বমরা সভাপনর্ ঘমনেন্দা কাটন জ 
ও মানকন র্ কংমিস সেসয ঘিগনর নমি এর সভাপনর্মত্ব গঠির্ JFK পুর্নর্নমনাণ কনমউনর্টির উপমেষ্টা 
পনরষে বন্দর কর্তন পমক্ষর সাময ইনর্মমধযই চেমার্ কনমউনর্টি আউটনরচ প্রমচষ্টা সম্প্রসারমণর েমক্ষয 
কাজ করমে, এই উচ্চানভোষী প্রকল্প স্থার্ীয় ঘস্টকমহার্ল্ারমের কামে ঘযমক অ্বযাহর্ প্রনর্নক্রয়া িহমণর 
পাশাপানশ স্থার্ীয় বযবসা প্রনর্ষ্ঠার্, সংখযাে ু এবং র্ারী মানেকার্াধীর্ বযবসা উমেযামগর (Minority 
and Women-owned Business Enterprise, MWBE) বযবসা প্রনর্ষ্ঠার্ এবং চাকনর প্রর্যাশীমের 
জর্য ফেপ্রসু সুমোগ নর্নির্ করমব। এর মমধয রময়মে MWBE এর 30 শর্াংশ বযবহার সংক্রান্ত 
গভর্নমরর জানর্মক ঘর্র্ত ত্ব োর্কারী প্রনর্শ্রুনর্, ো চুনক্ত এবং অ্যনায়মর্র সুমের ঘক্ষমত্র প্রমোজয।  
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