অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/25/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জর্ এফ. ককম্বর্বি (JOHN F. KENNEDY, JFK)-এ এয়ার কাম্বগন া আধুবর্কীকরণ
প্রকম্বের বিতীয় পিন ক াষণা কম্বরম্বের্, কেটি গভর্ন ম্বরর বিমার্িন্দর পুর্গন ঠম্বর্র দূরদেী
পবরকের্ার একটি অর্েতম অংে

কপার্ন অথবরটি কবমেম্বর্র কবমের্ার (Port Authority Board of Commissioners) 250,000
িগন ফুম্বর্র প্রকম্বের জর্ে কজএফম্বক এয়ার কাম্বগন া এলএলবি (JFK Air Cargo LLC)এর িাম্বথ
ইজারাচু বির অর্ুম্বমাদর্ বদম্বয়ম্বে
র্তু র্ প্রকম্বে 70 বমবলয়র্ মাবকনর্ িলাম্বরর প্রাথবমক কিিরকাবর বিবর্ম্বয়াগ ও 152 বমবলয়র্
মাবকনর্ িলাম্বরর ভাড়া িংবিষ্ট আয় বর্বিত করম্বি
প্রকেটি গুরুত্বপূণন আন্তজনাবতক কাম্বগন া পবরচালর্াকারী বিম্বিম্বি JFK এর অিস্থাম্বর্র উন্নয়র্ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বিমার্িন্দমরর স্টেট-অ্ফ-দ্যা-আটন হ্যান্ডব িং প্রকমের উন্নয়মর্
স্টজএফমক এয়ার কামগনা এ এ বি এর িামে একটি দ্ীর্নমময়াবদ্ ইজারা চু বি স্বাক্ষমরর মাধ্যমম জর্
এফ. স্টকমর্বি আন্তজনাবিক বিমার্িন্দমরর (John F. Kennedy International Airport) মাবিটায়ারি কামগনা আধ্ুবর্কীকরণ পবরকের্ার বিিীয় পিন স্টর্াষণা কমরমের্।
স্টপাটন অ্েবরটি স্টিামিনর কবমশর্ার আজ বিমকম 31 িেমরর ইজারা চু বির অ্র্ুমমাদ্র্ বদ্ময়মের্, স্টেটি
এমর্ একটি চু বি োর মাধ্যমম ভাড়া বহ্মিমি 152 বমব য়র্ এিিং JFK এয়ার কামগনা কিতন ক একটি
70 বমব য়র্ মাবকন র্ ি ামরর বিবর্ময়াগ আিমি িম প্রিযাশা করা োয়। িাইট প্রস্তুিকরণ কাজ ও
বর্মনাণকাজ িম্পন্ন করার মক্ষয প্রময়াজর্ীয় িড়কপে উন্নয়মর্র জর্য িন্দর কিতন পক্ষ 13 বমব য়র্
মাবকন র্ ি ার পেনন্ত বিবর্ময়াগ করমে, োর মমধ্য োকমি একটি র্িু ক ট্রাক "টার্ন অ্যারাউন্ড" ো
অ্বিবরি োর্িাহ্র্মক উত্তর কামগনা এ াকায় আমরা িহ্জভামি প্রমিশ করা ও িাবহ্র হ্ওয়ার িুমোগ
স্টদ্মি। উত্তর কামগনা এ াকায় 16.2 একর জায়গাজুমড় অ্িবিি র্িু র্ প্রকে প্রায় 24 মামির মমধ্য
িম্পন্ন হ্মি িম প্রিযাশা করা োয়।
"বর্উ ইয়মকন র স্টদ্শ স্টিরা অ্িকাঠামমা বিবর্ময়াগিমূহ্ আমামদ্র অ্েনর্ীবিমক স্টমৌব কভামি পবরিিন র্
করমে এিিং র্িু র্ JFK বিমার্িন্দমরর এই অ্ভূ িপূিন প্রিতবিমক অ্িযাহ্ি রাখমি", গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই র্িু র্ প্রকে এই অ্ঞ্চম র জর্য উমেখমোগয অ্েননর্বিক িুফ িতবি করমি, কময়ক
হ্াজার ভাম া স্টিিমর্র কমনিিংিার্ িতবি করমি এিিং কামগনা পবরচা র্ায় JFK বিমার্িন্দমরর
অ্িিার্মক স্টদ্শমিরা বহ্মিমি িুিিংহ্ি করমি।"

"আমরা অ্িকাঠামমা খামি স্টরকিন পবরমাণ বিবর্ময়াগ এিিং বর্উ ইয়মকন র এয়ারমপাটনিমূহ্
আধ্ুর্ীবককরমণর মাধ্যমম আমামদ্র স্টেমটর পবরিিন র্ িাধ্র্ করবে", কলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ
কিাচু ল িম্বলম্বের্। "এই র্িু র্ কামগনা বিভাগ অ্বিবরি স্টিিরকারী বিবর্ময়াগিমূহ্মক অ্র্ুপ্রাবণি করমি
এিিং অ্র্যিম কামগনা স্টহ্াল্ডার বহ্মিমি JFK এর অ্িিার্মক িিংহ্ি করমি। JFK বিমার্িন্দমরর
উন্নয়র্ পবরিহ্র্ খামি বিশ্বমামর্র উন্নয়র্, ভ্রমণকারীমদ্র অ্বভজ্ঞিা িমতিকরণ ও অ্েনর্ীবির উন্নয়মর্
আমামদ্র প্রমচিািমূমহ্র উপর প্রবিবিি।"
অ্েননর্বিক উন্নবি এিিং বিমার্িন্দর ও ঐ এ াকার প্রাণিন্তিার জর্য কামগনা গুরুত্বপূণন এিিং এটি
গভর্নর কুওমমার JFK বভশর্ পবরকের্ার একটি অ্র্যিম গুরুত্বপূণন উপাদ্ার্। 2018 িাম JFK
বিমার্িন্দমরর প্রায় 1.4 বমব য়র্ টর্ কামগনা পবরচা র্া কমরমে ো কামগনা আয়িমর্র বদ্ক স্টেমক
এটিমক েুিরামের শীষন িািটি বিমার্িন্দমরর একটিমি পবরণি কমরমে। এই অ্ঞ্চ জুমড় এয়ারমপামটনর
িামবিক কামগনা িযিিা িিনমমাট প্রায় 78,000 কমনিিংিামর্ িহ্ায়িা কমর, ো বিক্রময়র বদ্ক স্টেমক
13.1 বিব য়র্ মাবকন র্ ি ার এিিং স্টিিমর্র স্টক্ষমে আর্ুমাবর্ক 6 বিব য়র্ মাবকন র্ ি ার। প্রিযাশা
করা োয় স্টে র্িু র্ িক্ষমিা আর্ুমাবর্ক 200,000 টর্ অ্বিবরি কামগনা, 5,400 আঞ্চব ক চাকুবর,
$1.8 বিব য়র্ মাবকন র্ ি ামরর স্টিশী বিক্রয় এিিং স্টিিমর্র বহ্মিমি আর্ুমাবর্ক 660 বমব য়র্
মাবকন র্ ি ার িিংিার্ করমি।
িন্দর কততন পম্বের কচয়ারমোর্ ককবভর্ ও'কর্াম্বল িম্বলর্, "িন্দর কিতন পক্ষ আমামদ্র িাহ্কগণমক
বিশ্বমামর্র িুমোগিুবিধ্া প্রদ্ামর্র জর্য কমঠার পবরশ্রম করমে। এয়ারমপাটন-স্টকন্দ্রীক কামগনা িুবিধ্ািমূহ্
এয়ারমপামটনর িাইমরর িার্গুম ার স্টক্ষমেও একটি প্রবিিন্দ্বীিামূ ক িুবিধ্া প্রদ্ার্ কমর এিিং এই র্িু র্
কামগনা বিভাগ JFK এর পুর্ঃউন্নয়মর্র জর্য গুরুত্বপূণন।"
িন্দর কততন পম্বের ভাইি কচয়ারমোর্ কজবি বলর্ম্বফািন িম্বলর্, "আমামদ্র স্টকমর্বি এয়ারমপামটনর
পবরিিন র্ কামজর অ্িংশ বহ্মিমি িন্দর কিতন পক্ষ আমামদ্র এয়ার কামগনা বিভাগিমূমহ্র উমেখমোগয
উন্নয়মর্র মাধ্যমম িামমর্ অ্িির হ্মে। এই প্রকে ট্রামকর বভড় কমামর্ার পাশাপাবশ এয়ারমপাটনমক
অ্বধ্কির প্রবিমোবগিামূ ক কমর িু মি এিিং এই অ্ঞ্চম পুর্রায় বিবর্ময়াগ করার জর্য আয় িতবি
করমি।"
কপার্ন অম্বথাবরটি বর্িন ািী পবরচালক বরক কর্র্ িম্বলর্, "িন্দর কিতন পক্ষ JFK এর এয়ার কামগনা
িুমোগিুবিধ্ািমূমহ্র স্টক্ষমে স্টে উন্নয়র্ কােনাি ী িম্পন্ন করমে স্টিগুম া শুধ্ুমাে এয়ারমপামটনর
ভবিষযমির িযাপামর গভর্নর কুওমমার িাহ্িী পবরকের্ার একটি অ্িংশ। JFK দ্ীর্নবদ্র্ োিি স্টদ্মশর
মমধ্য কামগনা ও োেী উভময়র জর্য অ্র্যিম গুরুত্বপূণন গন্তিয বহ্মিমি পবরগবণি হ্ময় আিমে।
আজমকর পদ্মক্ষপ একটি শবিশা ী িািন া প্রদ্ার্ করা অ্িযাহ্ি রাখমি স্টে JFK একটি বিশ্বমামর্র
কাজ হ্ওয়ার জর্য অ্ঙ্গীকারিি।"
গভর্নর কুওমমা কিতন ক উবেবখি স্টকমর্বি বিমার্িন্দর রূপান্তমরর পবরকের্াটি একটি 13 বিব য়র্
মাবকন র্ ি ামরর িিংস্কার কাজ করমি োয় স্টেখামর্ দ্ুটি র্িু র্ টাবমনর্া বর্মনাণ করা হ্মি ো একটি
আন্তঃিিংেুি, একীভূ ি বিভাগ তিবরমি িহ্ায়িার মাধ্যমম এয়ারমপামটনর উত্তর ও দ্বক্ষণ পামশ স্টমাট

চার বমব য়র্ িগনফুট েুি করমি। আধ্ুবর্ক JFK বিমার্িন্দমর অ্িযাধ্ুবর্ক োেী িুমোগ-িুবিধ্া,
স্টিরা বর্রাপত্তা প্রেুবি ও উন্নি িাহ্ক স্টিিা অ্ন্তভুন ি হ্মি। 12 বিব য়র্ মাবকন র্ ি ার িযয় বর্িনাহ্
করার জর্য স্টিিরকাবর অ্েনায়র্ িযিহ্ার করা হ্মে।
এই িেমরর স্টফব্রুয়াবর মামি গভর্নর কুওমমা স্টর্াষণা কমরর্ স্টে বিমার্িন্দমরর রুপান্তমরর অ্িংশ
বহ্মিমি টাবমনর্া 8 িম্প্রিারমণর জর্য আমমবরকার্ এয়ার াইন্স ও বিটিশ এয়ারওময়জ অ্বিবরি 344
বমব য়র্ ি ার বিবর্ময়াগ করমি পামর। পমরর মামি বিবর্ বিস্তত িভামি ধ্ারণা কমরর্ স্টে স্টজটব্লু
(JetBlue) এর টাবমনর্া 5 এর ঠিক িাইমরই TWA স্টহ্ামট , ো এমরা িরাবরমর্র্ (Eero
Saarinen) এর যান্ডমাকন 1962 TWA Flight Center এর জাাঁকজমক পুর্রূিার করমে, িার
শাখা খু মি।
JFK বিমার্িন্দরমক একটি বিশ্ব-মামর্র এবভময়শর্ স্টিন্টার বহ্মিমি রুপান্তর করার পাশাপাবশ আিন্ন
িেরগুম ামি িাহ্কমদ্র চাবহ্দ্ার প্রিযাবশি িতবি িামা স্টদ্ওয়ার জর্য পুর্গনঠর্ পবরকের্া িাজামর্া
হ্ময়মে। এিক বিবর্ময়াগ বিমার্িন্দরমক িেমর অ্বিবরি 15 বমব য়র্ োেী পবরিহ্মর্ িক্ষম করমি,
স্টকর্র্া এয়ারমপামটনর আয়ির্ অ্িযাহ্িভামি র্িু র্ র্িু র্ স্টরকিন িতবি করমে।
কামগনা আধ্ুবর্কীকরণ প্রমচিার প্রেম পিন 2017 িাম িন্দর কিতন পক্ষ কিতন ক অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্ওয়া
হ্ময়বে এিিং স্টিইিামে Aero JFK II LLC স্টক দ্ীর্নমময়ামদ্ একটি 346,000 িগনফুট প্রকমের ইজারা
স্টদ্ওয়া হ্ময়বে । Aero JFK প্রকে ও 2017 এর স্টভামট অ্র্ুমমাবদ্ি টযাবিওময়জ CA ও CB
পুর্বর্মনামণর কাজ ইমিামমধ্য অ্িির হ্ময়মে।
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