
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা লাগাবডন যা টাবমনর্ালB-তে র্েুর্ কর্ম্বকার্ন এিং তগট ত ালার ত াষণা কম্বরম্বের্, 
যা বিমার্িন্দম্বরর র্ম্পণূন পরু্গনঠম্বর্ অগ্রগবের একটি গ্রীষ্মম্বক বিবিে কম্বরম্বে  

  
জরু্ মাম্বর্ র্েুর্ আগমর্ ও প্রস্থার্ হল ত ালার পর র্েুর্ টাবমনর্াল B কর্ম্বকাম্বর্নর প্রথম পযনায 

িাল ুহয  
  

40% এর তিেী যাত্রী এ র্ বর্উ তগট তথম্বক আর্ম্বি িা যাম্বি র্ম্পণূন র্েুর্ LGA-তে যাম্বি  
  

র্েুর্ কর্ম্বকাম্বর্ন র্ােটি র্েুর্ তগট ত াম্বল যা আম্বমবরকার্ এযারলাইম্বের যাত্রীম্বের পবরম্বষিা 
প্রোর্ করম্বি এিং 21 েোব্দীর অবভজ্ঞো কািন তথম্বক তগট পযনন্ত প্রর্াবরে করম্বি  

  
বিমার্িন্দর পরু্ঃউন্নযর্ প্রকল্প জমু্ব়ে তরাডওম্বয কাজ িলম্বে; তরাডওম্বয কাম্বজর প্রায 75% এ র্ 

র্ম্পণূন হম্বযম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর টার্মনর্াল B-তে র্িেীয র্েুর্ আমলার্িে 
ির্মিার্ন এিং র্ােটি র্েুর্ তগট ত ালার ত াষণা িরমলর্, যা র্িমার্িন্দমরর চলমার্ 8 র্ির্লযর্ 
মার্িন র্ ডলামরর রূপান্তমরর অ্ংশ। 5 আগস্ট তেমি শুরু হময, র্েুর্ ওমযস্টার্ন ির্মিামর্নর প্রেম 
র্ােটি র্েুর্ তগট চাল ুিরা হমি, যা লাগার্ডন যা'র টার্মনর্াল B-এর মাধ্যমম র্িশ্বমামর্র অ্র্ভজ্ঞো 
র্হ আমরা পযনটিমের স্বাগে জার্ামি। র্েুর্ ির্মিামর্ন এিটি অ্ভযন্তরীণ পািন , স্পশনর্িহীর্ 
র্িশ্রামাগার এিং র্িশ্বমামর্র র্ুর্িধ্ার্ে অ্ন্তভুন ক্ত িরা হমি যা র্র্উ ইযমিন র প্রিৃে অ্র্ুভূর্ে প্রোর্ 
িমর। এই মাইলফলিটি, র্েুর্ ছাড়, পযনটিমের জর্য র্ুমযাগ-র্ুর্িধ্া, র্িশ্বমামর্র র্শল্পিমন স্থাপর্, 
এিং COVID-19 মহামারীর র্ময ও োর পমর যাত্রীমের জর্য আমরা র্র্রাপমে এিং েক্ষোর র্ামে 
চলামফরা িরার জর্য ির্ধ্নে জাযগা র্হ র্েুর্ 850,000 িগন ফুমটর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হমলর 
গে মামর্ িরা উমিাধ্র্মি অ্র্ুর্রণ িমর।  
  
"এই র্েুর্ ির্মিার্ন ত ালার র্ামে র্ামে, লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর টার্মনর্াল B এি গ্রীমে েটুি 
প্রধ্ার্ মাইলফলি ছুুঁ মযমছ এিং এিটি এির্িংশ শোব্দীর ভ্রমণ তিমে োর পণূন রূপান্তমরর িাছািার্ছ 
চমল যামে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দর গে 25 িছমরর মমধ্য মার্িন র্ 
যুক্তরামের প্রেম র্েুর্ র্িমার্িন্দর হমে চমলমছ, এিং পুরামর্া র্িমার্িন্দর পর্রচালর্া িরার 
পাশাপার্শ আমরা এটি র্র্মনাণ িরর্ছ। র্র্উ ইযমিন  আর্া পযনটিমের এি র্িশ্বমামর্র অ্র্ভজ্ঞোর 



 

 

তচময িম র্িছু আশা িরা উর্চে র্া, এিং এই আধ্ুর্র্িীিরণ প্রিমল্পর মাধ্যমম আমরা এটাই 
র্রিরাহ িরর্ছ।"   
  
বরক কটর্, বর্উ ইযকন  এিং বর্উ জাবর্ন িন্দর কেতন পম্বের এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর িম্বলর্, "আজমির 
এই টার্মনর্াল B-এর ওমযস্টার্ন ির্মিামর্ন প্রেম র্ােটি র্েুর্ তগট ত ালা, 18 মামর্র দ্রুে অ্গ্রগর্ের 
এিটি অ্ংশ, যা আমামের লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর র্মূ্পণন রূপান্তমরর র্মার্ির িাছািার্ছ র্র্ময 
যামে। গভর্নর কুওমমার েরূেরৃ্ি এিং তর্েৃত্বমি ধ্র্যিাে, যার ফমল এই গ্রীমে র্েুর্ আগমর্ এিং 
প্রস্থার্ হল ত ালা, র্মমযর আমগ র্েুর্ ির্মিার্ন এিং তগট ত ালা, এিং ট্রার্ফি হ্রামর্র িারমণ 
র্িল মূল রাস্তার িামজর প্রায 75% র্ম্পন্ন িরার মাধ্যমম এিটি র্মূ্পণন র্েুর্ লাগার্ডন যা 
র্িমার্িন্দমরর র্র্মনাণ দ্রুে গর্েমে এর্গময চমলমছ।"  
  
র্র্উ ইযিন  এিং র্র্উ জার্র্নর তপাটন  অ্মোর্রটির (Port Authority of New York and New 
Jersey) র্র্িনাহী পর্রচালি র্রি িটর্, লাগার্ডন যা তগটওময পাটন র্ার্ন (LaGuardia Gateway 
Partners), লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর (LaGuardia Airport, LGA) টার্মনর্াল B-এর পুর্র্র্নমনাণ 
এিং পর্রচালর্া িরা তির্রিার্র ির্মর্াটিন যাম, প্রধ্ার্ র্র্িনাহী িমনিেন া, সু্টযাটন  র্স্টভর্, 
অ্যামর্ম্বর্লমযার্ তজর্িওর্ অ্র্ি এিং ভারপ্রাি কুইন্স িমরা তপ্রর্র্মডন্ট শযারর্ লী এিটি র্ফো িাটার 
অ্র্ুষ্ঠামর্ 210,000 িগন ফুমটর র্েুর্ ির্মিামর্নর প্রেম র্িভামগর উমিাধ্র্ িরমলর্, র্মযর্ূচীর এি 
মার্ আমগ। য র্ 2021 র্ামলর তশমষ র্িেীয এিং চূড়ান্ত পযনায র্র্িয িরা হমি, ওমযস্টার্ন 
ির্মিামর্ন তমাট 17টি র্েুর্ তগট অ্ন্তভুন ক্ত হমি। র্েুর্ ির্মিার্ন প্রাের্মিভামি আমমর্রিার্ 
এযারলাইন্স-তি পর্রমিশর্ িরমি এিং ভর্িষযমে আমমর্রিার্ এযারলাইন্স অ্যাডর্মরালর্ ক্লাি এ ামর্ 
অ্ির্স্থে হমি। 2018 র্ামলর র্ডমর্ম্বমর চাল ুহওযা ইস্টার্ন ির্মিামর্নর মে, র্েুর্ ির্মিার্নটি 
টার্মনর্াল B-এর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হমলর র্ামে এিটি উুঁচু পেচারী তর্েু িারা র্ংমযাগ স্থাপর্ 
িরমি। এই দ্বিে পেচারী স্কাইওময জার্ের তয তিার্ প্রধ্ার্ র্িমার্িন্দমর প্রেম।  
  
2018 র্ামলর র্ডমর্ম্বমর চালু হওযা ইস্টার্ন ির্মিামর্নর মে, ওমযস্টার্ন ির্মিার্নটি পযনটিমের 
তপ ুঁছামর্া মাত্রই এিটি আধ্ুর্র্ি, 21েম শেমির র্িমার্িন্দমরর অ্র্ভজ্ঞো প্রোর্ িরমি। এই 
ির্মিামর্নর দ্বির্শিয গগর্চুম্বী 55-ফুট উুঁচু ছাে এিং তমমে-তেমি-ছাে পযনন্ত জার্ালা যা পযনাি 
প্রািৃর্েি আমলা অ্র্ুমমাের্ িমর। র্ুমযাগ-র্রু্িধ্াগুর্লর মমধ্য োিমি এিটি র্শশুমের ত লার এলািা, 
প্রািৃর্েি েশৃয এিং ির্ার জাযগা র্হ র্িুজ স্থার্, প্রশস্ত র্িশ্রামাগার, পর্রিার এিং স্তর্যপামর্র 
র্িশ্রামাগার, এিটি র্র্র্েনি আমমর্রিার্ এযারলাইর্ র্ার্ভন র্ তডস্ক, এিং তপাষযমের জর্য চাপ মুক্ত 
হওযার এিটি এলািা। ভ্রমণিারীরা র্েুর্ ছাড় এিং র্শল্পিমন আশা িরমে পামরর্ যা তর্ই স্থামর্ 
মমর্ারম অ্র্ভূুর্ে এিং র্র্উ ইযমিন র মমর্াভাি প্রোর্ িমর।  
  
র্েুর্ ির্মিামর্নর পযনাযিমম র্র্মনামণর অ্ংশ র্হমর্মি, এিটি র্িেীয পেচারী স্কাইর্িজ তর্েু 2021 
র্ামল টার্মনর্াল B-এর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হলমি পর্িম ির্মিামর্নর র্ামে র্ংযুক্ত িরমি। 
ির্মিামর্নর র্িেীয র্িভাগ এিং েশটি অ্র্ের্রক্ত র্েুর্ তগট 2022 র্ামল ত ালা হমি।  
  



 

 

এই গ্রীমের শুরুমে, লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর র্েুর্ টার্মনর্াল B-এর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল 
জর্র্াধ্ারমণর জর্য  ুমল তেওযা হয, যা এ র্ পযনন্ত র্িমার্িন্দমরর চলমার্ 8 র্ির্লযর্ মার্িন র্ 
ডলামরর রূপান্তমরর র্িমচময িড় মাইলফলি র্হমর্মি র্চর্িে। প্রশস্ত, 850,000-িগনফুট, চার েলা 
র্ির্শি টার্মনর্াল B-এর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল র্র্উ ইযমিন র ভ্রমণােীমের একুশ শোব্দীর 
র্িমার্িন্দমরর অ্র্ভজ্ঞো প্রোর্ িমর যার মমধ্য স্থার্ীয ির্মর্শর্র্, িৃহৎ, আধ্ুর্র্ি র্িশ্রামাগার এিং 
এিটি র্র্উ ইযিন  িারা অ্র্ুপ্রার্ণে শর্পং র্ডর্িক্ট রমযমছ। র্েুর্ আগমর্ ও প্রস্থার্ হল পাির্লি 
আটন  ফান্ড (Public Art Fund) িারা স্থাযী র্িনজর্ীর্ র্শল্প স্থাপর্াগুমলা েুমল ধ্রমি, তযগুমলা 
যাত্রীমের অ্র্ভজ্ঞোমি র্মদৃ্ধ িরমি এিং র্শল্পিলা ও র্ংসৃ্কর্ের জর্য এিটি িার্ে র র্হমর্মি র্র্উ 
ইযমিন র দ্বির্শ্বি অ্িস্থার্মি আরও উন্নে িমর েুলমি। য র্ র্মূ্পণন হমি, র্েুর্ টার্মনর্াল B-তে 
আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল, েটুি পেচারী স্কাইর্িজ এিং েটুি র্মূ্পণনরূমপ র্র্িয ির্মিার্ন অ্ন্তভুন ক্ত হমি 
তয ামর্ আমমর্রিার্ (American), র্াউেওমযস্ট (Southwest), ইউর্াইমটড এযারলাইন্স (United 
Airlines) এিং এযার িার্াডামি (Air Canada) পর্রমষিা প্রোর্ িরার জর্য তমাট 35টি তগট 
োিমি।  
  
লাগাবডন যা তগটওম্বয পাটন র্ারর্ (LaGuardia Gateway Partners) এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া 
সু্টযাটন  বস্টভর্ িম্বলর্, "ওমযস্টার্ন ির্মিামর্নর উমিাধ্র্ আমরিটি মাইলফলি যা টার্মনর্াল B এর 
র্ামর্গ্রি পুর্ঃউন্নযমর্ র্মূ্পণন িরমে তপমর আমরা গর্িনে। আমরা আমামের অ্ংশীোরমের িামছ 
িৃেজ্ঞ এিটি র্েুর্ টার্মনর্াল B দ্বের্র িরমে র্াহাযয িরার জর্য যা যাত্রীমের জর্য চমৎিার 
পর্রমষিামি উদ্ভাির্ী এিং তটির্ই র্ডজাইমর্র র্ামে এির্ত্রে িমর।"  
  
র্থনইস্ট হাির্ অোন্ড তগটওম্বযম্বর্র আম্বমবরকার্ এযারলাইম্বের ভাইর্ তপ্রবর্ম্বডন্ট বজম তমাম্বজর্ 
িম্বলর্, "ওমযস্টার্ন ির্মিামর্নর প্রেম পযনায তেমি র্িযািলাপ চালু িরা আমমর্রিার্ এযারলাইমন্সর 
জর্য এিটি মাইলফলমির মুহূেন  এিং আমামের এিটি র্মূ্পণন র্েুর্ LGA-এর আরও িাছািার্ছ 
র্র্ময আমর্। র্মূ্পণনভামি র্েুর্ টার্মনর্াল B অ্যারাইভালর্ এন্ড র্ডপারচারর্ হল িারা প্রেত্ত 
অ্েুলর্ীয, র্িশ্বমামর্র অ্র্ভজ্ঞো এিং ির্মিার্নগুর্ল গ্রাহিমের যাত্রামি উন্নে িমর এিং োমের 
িািন-টু-তগট যাত্রামি রূপান্তর িমর।"  
  
স্কার্স্কা USA-এর (Skanska USA) তপ্রবর্ম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বরিাডন  তকম্বর্বড 
িম্বলর্, "আমরা লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমর আমরিটি গুরুত্বপূণন মাইলফলি উেযাপর্ িরমে তপমর 
আর্র্ন্দে, যা স্কার্স্কার ইর্েহামর্ আমামের র্িমচময িৃহত্তম এিং অ্র্যেম জটিল প্রিল্প। এিটি 
িযর্েিমী র্র্রাপত্তার িমনক্ষমো র্হ র্মযর্ূচীর আমগ এই তগটগুমলা ত ালা আমামের েল, র্াি 
িন্ট্রাক্টর এিং অ্ংশীোরমের পর্রশ্রম এিং অ্ক্লান্ত র্র্ষ্ঠার প্রমাণ - এিটি র্িশ্বিযাপী মহামারীর 
আমলামি এিটি অ্র্াধ্ারণ িৃর্েত্ব।"  
  
র্ংর্ম্বের র্ের্ে তজফ অবি িম্বলর্, "লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দমরর পুর্রায উন্নযমর্র অ্িযাহে অ্গ্রগর্ে 
তেম  আর্ন্দ হয। আর েৃেীয র্িশ্ব র্য, ফাস্টন  ক্লার্।"  
  



 

 

ভারপ্রাপ্ত িম্বরা তপ্রবর্ম্বডন্ট েোরর্ বল িম্বলর্, "এই র্েুর্ ির্মিার্ন আমামের িমরার দ্বির্শ্বি 
প্রর্েির্িো িরৃ্দ্ধ িরমি পযনটিমের র্ি র্ুমযাগ-র্ুর্িধ্া িারা ভরা এিটি স্বাগে র্িমার্িন্দমরর 
অ্র্ভজ্ঞো প্রোর্ িরার মাধ্যমম যা র্িমশ্বর র্িমার্ যাত্রীরা প্রেযাশা িমরর্। কুইন্স গভর্নর কুওমমার 
প্রশংর্া িমরমছ লাগার্ডন যার এই েরূেরৃ্ির্ম্পন্ন 8 র্ির্লযর্ মার্িন র্ ডলামরর পুর্রায উন্নযমর্র 
অ্ঙ্গীিামরর জর্য, এিটি প্রিল্প যা ইর্েমমধ্য আমামের িমরামি উপিৃে িমরমছ স্থার্ীয র্ম্প্রোমযর 
জর্য িমনর্ংস্থার্, ছাত্রিৃর্ত্ত এিং STEM তপ্রাগ্রাম দ্বের্র িমর। ওমযস্টার্ন ির্মিামর্নর এই র্মযর্ূচীর 
আমগ উমিাধ্র্ এিটি ফাস্টন -ক্লার্ লাগার্ডন যা র্িমার্িন্দর র্র্মনামণর আমরিটি মাইলফলি।"  
  
কাউবেল র্ের্ে ফ্র্োবের্ম্বকা মযা িম্বলর্, "ওমযস্টার্ন ির্মিামর্ন এই র্েুর্ তগট ত ালা লাগার্ডন যা 
র্িমার্িন্দরমি এিটি র্িশ্বমামর্র পর্রিহর্ তিমে রূপান্তমরর এিটি চমৎিার মাইলফলি। আমরা 
র্িমার্িন্দমরর পুর্রায িল্পর্া চার্লময যাওযার র্ামে িমনচারীমের এিং যাত্রীমের এই মহামারীর র্ময 
র্ুরর্ক্ষে রা মে প্রমযাজর্ীয র্ুরক্ষার র্মন্বয দ্বের্র িরার জর্য স্থার্ীয ও কুইন্স র্ভর্ত্তি িযির্াগুর্ল 
এিং র্শল্পীমের েুমল ধ্রার র্িষময গভর্নর কুওমমা এিং িন্দর িেৃন পমক্ষর মমর্ামযাগমি আর্ম র্াধ্ুিাে 
জার্াই।"  
  
পবরষ্কার করা  
  
র্েুর্ ির্মিার্ন র্হ টার্মনর্ামলর র্ি এলািা তরাগ প্রর্েমরাধ্ এিং র্র্যন্ত্রণ তিমের (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) -এর র্মিনাচ্চ পর্রেন্নোর মার্ অ্র্ুর্রণ িমরই 
পর্রষ্কার িরা হমে। র্িমচময তির্শ স্পশন িরা পষৃ্ঠেমলর পর্রেন্নোর েল অ্র্-র্াইমট আমছ এিং 
োরা িযামন্ডড তভস্ট পর্রধ্ার্ িমর তর্ ামর্ োর্যত্ব পালর্ িরমছর্। টার্মনর্ামলর র্িনত্র র্ডর্জটাল 
র্াইমর্জ রমযমছ যা COVID-19 র্ম্পর্িন ে র্র্রাপত্তা িযিস্থামি প্রেশনর্ িরমছ, যার মমধ্য রমযমছ মু  
তেমি রা া, েরূত্ব িজায রা া র্ংিান্ত গাইমডন্স এিং  র্ র্ হাে তধ্াযার জর্য মমর্ ির্রমযমেওযা। 
TSA অ্র্ফর্াররা তফর্ মাস্ক পরমির্ এিং যাত্রীর িযামগজ ধ্রার র্ময গ্লাভর্ িযিহার এিং 
র্যার্র্টিমজশর্ র্ম্পমিন  যোযে পদ্ধর্ে অ্র্ুর্রণ িরমির্। আপর্ার তগট অ্যাপ িযিহার িমর স্পশনহীর্ 
ফুড অ্ডন ার এিং তডর্লভার্র এ ামর্ র্হমজ পাওযা যামি।  
  
LGP এিং িন্দর িেৃন পক্ষ র্িনমশষ প্রযুর্ক্ত পরীক্ষা িরা চার্লময যামে, িীভামি এ ামর্ COVID-19 
এর র্িস্তার তরাধ্ িরা যায, যার মমধ্য রমযমছ স্পশনহীর্ প্রযুর্ক্ত পরীক্ষা িরা এিং UV পর্রষ্কামরর 
প্রযুর্ক্ত প্রমযাগ িরা র্লফমটর হযান্ডমরলগুর্লমে।  
  
লাম্বগাযাবেন যা পরু্ঃউন্নযর্ পবরকল্পর্া (LaGuardia Redevelopment Plan)  
  
2015 র্ামল, পাুঁচ িছর আমগ এই র্িামহ, গভর্নর কুওমমা প্রেম লাগার্ডন যা এযারমপামটন র র্ামর্গ্রি 
পুর্ঃউন্নযমর্র জর্য োর র্ভশর্ ত াষণা িমরর্ছমলর্। োর পর্রিল্পর্ায, র্মগ্র র্েুর্ LGA র্িশ্ব 
মামর্র, 21 শোব্দীর যাত্রী পর্রিহমর্র অ্র্ভজ্ঞো র্েমি তয ামর্ োিমি আধ্ুর্র্ি িাস্টমার র্রঞ্জাম, 
আধ্ুর্র্ি স্থযাপেয, আরও প্রশস্ত তগট এলািা এিং এিীভূে টার্মনর্াল র্র্মস্টম। 8 র্ির্লযর্ মার্িন র্ 



 

 

ডলামরর প্রিল্প, যার েইু-েৃেীযাংশ তির্রিার্র অ্েন র্েময এিং র্িেযমার্ যাত্রীমের র্ফ এর মাধ্যমম 
অ্েনাযর্ িরা হয, ো চার িছর আমগ 2016 র্ামল িাজ শুরু িমর।  
  
2018 র্ামলর তফব্রুযার্র মামর্, 3,000টিরও তির্শ স্থামর্ টার্মনর্াল B-এর পার্িন ং গযামরজ উমিাধ্র্ 
িরা হয এিং তর্ ামর্ উিার, র্লফট এিং অ্র্যার্য ভাড়ায চার্লে পর্রমষিা তেওযা গার্ড়র জর্য 
এিটি র্র্মির্েে স্থার্ রা া হয। 2018 র্ামলর র্ডমর্ম্বর মামর্ প্রেম 18টি র্েুর্ তগট এিং টার্মনর্াল 
B-তে প্রেম র্েুর্ ির্মিার্ন চালু িরা হয। 2019 র্ামলর অ্মক্টািমর গভর্নর র্িমার্িন্দমরর পূিন 
র্েমি তডল্টা এযার লাইমন্সর র্েুর্ টার্মনর্াল C-এ প্রেম র্েুর্ ির্মিার্ন এিং র্ােটি র্েুর্ তগট 
ত ামলর্। গে মামর্ গভর্নর টার্মনর্াল B-তে র্েুর্ আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল  ুমলমছর্। টার্মনর্াল  
C-তে এিটি আধ্ুর্র্ি আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল পযনাযিমম র্ের্টি অ্র্ের্রক্ত ির্মিার্ন ত ালার 
মাধ্যমম 2022 র্ামল ত ালা হমি।  
  
এছাড়াও গে িছমরর অ্মক্টািমর, তপাটন  অ্ের্রটির তিাডন  অ্ি ির্মশর্াররা র্েুর্ এযারমট্রর্ LGA 
উন্নযমর্র জর্য প্রমযাজর্ীয েহর্িলমি আর্ুষ্ঠার্র্িভামি অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ িমরর্ছল যা এ র্ও 
তফডামরল এর্ভমযশর্ অ্যাডর্মর্র্মিশর্ (Federal Aviation Administration FAA)-এর স্বাধ্ীর্ 
পর্রমিশ পযনামলাচর্ার র্মার্ির অ্মপক্ষায আমছ। গভর্নর কুওমমার মূল র্হাযোয েী ন প্রেীর্ক্ষে 
এযারমট্রইর্ LGA র্েুর্ র্িশ্বমামর্র লামগাযার্েনযা র্িমার্িন্দমর জাযগা িমর তর্ওযার র্ঠিি পমে 
রমযমছ যা তরল র্ংমযাগ ছাড়া আর এিমাত্র পিূন উপকূমলর র্িমার্িন্দর হমি র্া। এযারমট্রইর্ LGA 
র্িমার্িন্দরমি উইমলটর্ পমযমন্ট এিটি র্েুর্ তস্টশমর্র র্ামে র্ংযুক্ত িরমি এিং যাত্রীমের গার্ড় 
তেমি র্ার্মময র্েময অ্র্ির্েন্নভামি যার্জট, র্গ্রর্হাউর্ গযার্ র্র্গনমর্ এিং েষূণ হ্রার্ িরমি।  
  
র্মিনাপর্র, লামগাযার্েনযার প্রিল্প তমাট 10 র্ির্লযর্ মার্িন র্ ডলার মূমলযর প্রেযক্ষ অ্েননর্র্েি িমনিাণ্ড 
এিং প্রিমল্পর পুমরা র্ময জমুড় 2.5 র্ির্লযর্ মার্িন র্ ডলার তিের্ র্হর্াি দ্বের্র িরমি িমল আশা 
িরা হমে। র্েুর্ টার্মনর্াল B আগমর্ ও প্রস্থার্ হমলর উমিাধ্মর্র র্ামে র্ামেই, প্রেযর্যে র্ং যাল ু 
ও র্ারী মার্লিার্াধ্ীর্ িযির্া িা MWBE-এর র্ামে লামগাযার্েনযা র্িমার্িন্দমরর চুর্ক্ত এ র্ 1.4 
র্ির্লযর্ মার্িন র্ ডলার ছার্ড়ময তগমছ। আজ অ্ির্ধ্, এই প্রিল্প গভর্নর কুওমমার 30 শোংশ 
MWBE অ্ংশগ্রহমণর লক্ষযমাত্রা পূরণ িমরমছর্।  
  
গভর্নর কুওমমার এিটি র্মগ্র র্েুর্ LGA-এর স্বপ্ন িাস্তিাযমর্, িন্দর িেৃন পক্ষ স্থার্ীয র্র্িনার্চে 
িমনচারী, তস্টিমহাল্ডার এিং কুইন্স অ্র্ধ্িার্ীমের র্ামে হামে হাে র্মর্লময িাজ িরমছর্ যামে স্থার্ীয 
িযির্া প্রর্েষ্ঠার্, (MWBE) র্মূহ এিং চাকুর্র প্রােীরা লামগাযার্েনযা র্িমার্িন্দমরর পুর্ঃউন্নযর্ এিং 
অ্েননর্র্েি প্রিৃর্দ্ধর অ্ংশ র্হমর্মি র্েুর্ র্ুমযামগর র্ুর্িধ্া গ্রহণ িরমে পামর। প্রিমল্পর শুরু তেমি 
560 র্মর্লযর্ ডলামরর তির্শ চুর্ক্তর িাজ কুইন্স র্ভর্ত্তি স্থার্ীয িযির্াযীমের প্রোর্ িরা হয।  
  
2019-র্ামলর এর্প্রল মামর্ গভর্নর কুওমমা েটুি ির্মউর্র্টি র্ভর্ত্তি র্ংস্থার র্ামে অ্ংশীোর্রমত্বর 
র্ভর্ত্তমে র্েুর্ িাউর্ন্সল ফর এযারমপাটন  অ্পারচুর্র্টি (Council for Airport Opportunity, CAO) 
অ্র্ফর্ উমিাধ্র্ িরার ত াষণা তের্। CAO অ্লাভজর্ি র্ংস্থাটি কুইর্মর্র র্ং যাল  ুএিং 
র্ুর্িধ্াির্িে িার্র্ন্দামের জর্য এযারমপাটন  র্ংর্িি িমনর্ংস্থার্ এিং িমনর্র্মযামগর পর্রমষিা প্রোর্ িমর 



 

 

োমি। 2019 র্ামলর র্ডমর্ম্বর মামর্ পামনামর্ন্ট লামগাযার্েনযা র্রমডমভলপমমন্ট অ্র্ফর্ কুইমন্স র্ং যাল ু 
ও র্পর্ছময পরা িার্র্ন্দামের জর্য র্িমার্িন্দর র্ংিান্ত র্র্মযাগ ও চাির্রর তের্মমন্ট পর্রমষিা 
জর্র্াধ্ারমণর জর্য  ুমল তেয।  
  
তপাটন  অ্ের্রটি অ্ি র্র্উ ইযিন  ও র্র্উ জার্র্ন, কুইমন্সর ভাগর্ িমলজ অ্ি অ্যামরার্টিির্ ও 
তটিমর্ালর্জর র্ামে চুর্ক্তিদ্ধ হমযমছ এিং এই িমলমজ পড়ার জর্য স্থার্ীয ির্মউর্র্টির র্শক্ষােীমের 
জর্য 11টি পূণন টিউশর্ িৃর্ত্ত প্রোর্ িমরমছ। লামগাযার্েনযা র্রমডমভলপমমন্ট তপ্রাগ্রামও কুইন্স পাির্লি 
লাইমির্রর র্ামে চুর্ক্তিদ্ধ হমযমছ যারা স্থার্ীয মধ্যর্িত্ত র্শক্ষােীমের জর্য র্িজ্ঞার্, প্রযুর্ক্ত, প্রমি শল ও 
গর্ণে (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM) র্িষময এিটি 
এডুমিশর্ তপ্রাগ্রাম প্রোর্ িরমছ এিং এ র্ এটির র্িেীয িছমরর িাযনিম চলমছ।  
  
র্েুর্ এই র্মর্ন্বে র্িমার্ িন্দরটি হমে 21 শেমির যাত্রী অ্র্ভজ্ঞো র্ম্পন্ন যা র্র্উ ইযমিন র 
িার্র্ন্দারা পাওযার তযাগয এিং এটির র্র্মনাণ িাজ চমলমছ আমগর িন্দমরর যািেীয িাযনিম র্চল 
তরম ই। র্েুর্ ফযার্র্র্লটিগুর্ল র্ম্পন্ন হওযায পরুমর্া ফযার্র্র্লটিগুমলা তভমঙ্গ তফলা হয এিং এটি 
র্র্র্িে িরা হমযমছ র্িমার্িন্দরটি ি মর্া োর র্ক্ষমো হারামি র্া। এমর্র্ি র্র্মনামণর র্মমযও, 
লামগাযার্েনযা যাত্রী পর্রিহমর্র র্ং যার র্েুর্ তরিডন  িমর চমলমছ। র্িমার্িন্দমরর 12টি িযস্তেম 
র্েমর্র মমধ্য আটটি তরিডন  হমযমছ গে গ্রীমে য র্ টার্মনর্াল এিং র্ড়মির িাজ োর র্র্মনাণ 
িামজর শীষন পযনাময র্ছল। 2019 র্ামল, লাগার্ডন যা 31 র্মর্লযর্ যাত্রীমি পর্রমষিা প্রোর্ িমরমছ যা 
2018 র্ামলর যাত্রীর পর্রমামণর তরিমডন র তচময 3.1 শোংশ িৃর্দ্ধ।  
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