
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা সম্প্রবি 8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর র্িুর্ লাম্বগায়াবদন য়া এয়ারম্ব ার্ন  
(LAGUARDIA AIRPORT, LGA)-এর যে মাইলফলক স্থা ম্বর্র  বরকল্পর্া গ্রহণ কম্বরম্বে িা বিবর্ 

প্রকাে কম্বরম্বের্  
 

এই েরম্বি বিবর্ র্িুর্ যডলর্া কর্ম্বকাসন (Delta Concourses)-এর সহায়িায় এয়ারম্ব াম্বর্ন র  িূন 
বদম্বক সম্প্রসারণ কাম্বের চারটির মম্বযে প্রথমটি চালু করম্বি োম্বের্  

  
শেবল্পক প্রদেনর্ী আম্বলাম্বকাজ্জ্বল,  বরম্বিেগিভাম্বি যর্কসই উনু্মক্ত অঞ্চম্বলর শেবল্পক প্রদেনর্ী বসটি 
বফল্ড ও ফ্লাবেিং যি এর দেৃেম্বক র্ান্দবর্ক কম্বর িুম্বলম্বে এিিং আগমর্/প্রস্থার্ বিভাগটি 2021 সাম্বল 

উনু্মক্ত করার ের্ে বর্যনারণ করা হম্বয়ম্বে  
  

OTG এর িবযনি/উন্নি সুম্বোগ সুবিযার মম্বযে রম্বয়ম্বে বর্উ ইয়কন  যফভাবরর্স H&H িাম্বগলস (H&H 
Bagels), িাচন  কবফ (Birch Coffee), েসু যপ্রস (Juice Press) এিিং মাকন  ইয়াম্বকাম্বর্া (Mark 

Iacono), যেস সার্িল্ট (Jess Shadbolt) এিিং যেয়ার যড যিাম্বয়র (Clare de Boer)প্রমখূ যেফম্বদর 
র্িুর্ প্রকল্পসমহূ।  

  
এম্বক আরও গুরুত্ব ণূন কম্বর িুম্বলম্বে র্িুর্ র্াবমনর্াল বি এর অিংে বহম্বসম্বি প্রথম 18-যগম্বর্র র্িুর্ 

কর্ম্বকাসন যেটি র্াবমনর্াম্বলর  বিম  াম্বে অিবস্থি ো গি বডম্বসেম্বর উম্ববাযর্ হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে লামগায়ার্দনয়া এয়ারম ামটন  ঘেল্টার র্তুর্ 
অ্তযাধুর্র্ক টার্মনর্াল র্িমেমে চারটির মমধয প্রথম কর্মকােনটি এই শরমত েযেিার উ মোগী িময় 
োমে, এই এয়ারম ামটন  8 র্ের্লয়র্ মার্কন র্ েলামরর এই প্রকল্পটি একটি েৃিৎ মাইলফলক। র্তুর্ 
105,000 েগন ফুট র্েসৃ্তত এই কর্মকামেনর মমধয থাকমে ঘলার ঘথমক র্ের্লিং  েনন্ত র্েটি র্ফল্ড ও 
উ োগমরর দশৃয, ঘগট ঘেখামর্ র্ের্ভন্ন প্রকামরর র্েমার্ রাখা োমে, আরও থাকমে র্র্উ ইয়মকন র 
ভামলা মামর্র োেুর্চন র রান্না করা খাোর খাওয়ার েুমোগ  
  
"লামগায়ার্দনয়ার এরূ   র্রেতন মর্র র্তুর্ মাইলফলক র্র্উ ইয়মকন  এই টার্মনর্ালটি র্েশ্বমামর্ ঘ  ৌঁোমর্ার 
এক ধা  োমমর্ এর্গময় ঘগমে এেিং ঘেটি একটি ঘোগামোমগর ঘকন্দ্র ভূর্মমত রূ ান্তর্রত িওয়ার 
অ্ম ক্ষায়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "লামগায়ার্দনয়া টার্মনর্াল র্র্মনাণ ও কর্মকামেনর উন্নয়মর্ ঘেল্টার 
োমথ আমামদর েিায়তা আরও একোর আমামদর ঘেমটর অ্েকাঠামমা উন্নয়মর্ প্রাইমভট- াের্লক 
অ্িংশীদার্রমের কােনকার্রতা প্রমাণ কমর।"  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=117be037-4dfad8cc-11791902-000babd9f8b3-54166d46e07c98ac&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fsites%252Fgovernor.ny.gov%252Ffiles%252Fatoms%252Ffiles%252FLGA.pdf%26data%3D02%257C01%257Cjkallen%2540panynj.gov%257Cb8cd770d68254a7cbfdc08d6fa61b9ce%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C636971694985153780%26sdata%3DVXeQyBv8abod4t5eQfjgJJAjyZIBJr4yWjUhQnyVhSM%253D%26reserved%3D0


"আমামদর এয়ারম াটন গুর্লর আধুর্র্কীকরণ এেিং ভ্রমমণর অ্র্ভজ্ঞতামক আরও েখুকর কমর তুলমত র্র্উ 
ইয়মকন র ঘে প্রমচষ্টা, লামগায়ার্দনয়া এয়ারম ামটন র রূ ান্তর তারই একটি অ্িংশ", যলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর 
কোবথ যহাচুল িম্বলর্। "লামগায়ার্দনয়ায় র্তুর্ ঘেলটা কর্মকামেনর ফমল খাওয়া দাওয়ার ও র্র্উ 
ইয়মকন র অ্ফার করার মমতা স্থার্ীয় েুন্দর  ণযগুর্লমক োমমর্ ঘরমখ ঘকর্াকাটার অ্র্তর্রক্ত ঘদাকার্ 
ততর্র িমে। এয়ারম ামটন র োর্েনক েিংস্কামরর েচূর্া োর ফমল এটি োত্রীমদর জর্য একুশ শতমকর 
 র্রেিমর্র একটি ঘকন্দ্রর্েন্দমুত  র্রণত িমে, োর ফমল অ্থনর্ীর্ত এেিং  েনটর্ র্শল্প েমৃর্ি অ্েযািত 
থাকমে।"  
  
ঘেল্টার প্রথম র্তুর্ ঘগট চালু করা েহুকামজ েযেিারমোগয এমর্ র্র্মনাণ ঘক শমলর ঘক্ষমত্র এটি এক 
ধা  এর্গময় ঘগমে - কুওমমা ঘেটি 2015 োমল ঘ াষণা র্দময়র্েমলর্ - ঘেটি লামগায়ার্দনয়া 
এয়ারম াটন মক চাল ুকরমত েক্ষম করমে, এ েময়  ুমরা ঘ ামটন র র্োয়র্ চলমত থাকমে। েম্পন্ন িমল, 
লামগায়ার্দনয়া - ঘেটি প্রর্ত েেমর 30 র্ের্লয়র্ োত্রীমক ঘেো র্দমত  ারমে - 25 েেমরর মমধয 
এটিই িমে ঘদমশর েমূ্পণন র্তুর্ এয়ারম াটন । গভর্নমরর  র্রকল্পর্া অ্র্ুোয়ী, র্তুর্ ভের্ ততর্র 
িওয়ার  মরই  ুমরামর্া ভের্ ঘভমে ঘফলা িমে োর ফমল এটি র্র্র্িত িমে ঘে এয়ারম ামটন র 
কােনক্রমম েযা াত  টমে র্া। এ  েনন্ত, ঘেল্টার র্র্মনাণ কামজ 2,000 টর্ র্েল, 50,000 র্কউর্েক 
ইয়ােন  কিংর্ক্রট এেিং 40 মাইমলরও ঘের্শ  াই , কযােল ও অ্র্যার্য অ্েকাঠামমা েযেহৃত িময়মে  
  
এই টার্মনর্ামলর 8 র্ের্লয়র্ মার্কন র্ েলামরর র্তুর্ েরু্েধার্দর মমধয 4 র্ের্লয়র্ মার্কন র্ েলামরর 
টার্মনর্াল র্ে (Terminal B) র্োয়র্ কাজ করার জর্য েযয় িমে ঘেটি 50 েেমরর  ুরামর্া ঘ াটন মক 
প্রর্তস্থা র্ করমে। টার্মনর্াল র্ে-এর র্তুর্ 18-ঘগট কর্মকােনটি গত র্েমেম্বমর চালু করা িময়র্েল 
োর মমধয আমে ঘলার- র্ের্লিং জার্ালা, ঘেঞ্চ ও ভূর্ম েম্বর্লত একটি ইমডার  াকন  এেিং আধরু্র্ক 
মামর্র র্েশ্রামাগার।  
  
ঘেল্টার টার্মনর্াল র্ে ও র্ে-ঘত 4 র্ের্লয়র্ মার্কন র্ েলামরর র্র্মনাণ প্রকল্প 2017 োমল শুরু 
িময়র্েল এেিং এ কাজ েমাপ্ত িওয়ার  মর, ঘেল্টা দইুটি টার্মনর্াল একটিমত অ্তযাধুর্র্ক টার্মনর্াল 
র্ে-এ রূ ান্তর্রত করমে। ঘেল্টা এই প্রকমল্প 80 শতািংশ েযয় েিায়তা র্দচ্ছ এেিং োর্ক অ্িংশ র্দমচ্ছ 
র্র্উ ইয়কন  ও র্র্উ জার্েন (Port Authority of New York & New Jersey)-এর েন্দর কতৃন  ক্ষ।  
  
কাজটি ঘশষ িমল, এই টার্মনর্ামলর র্ে কর্মকােনটি র্ মর 37টি ঘগট থাকমে োর োমথ েিংেুক্ত থাকমে 
ঘকর্ন্দ্রয় ঘচক-ইর্ লর্ে, র্র্রা ত্তা ঘচক ময়ন্ট এেিং েযামগজ ঘেইম, দইু ঘলমর্র টযার্ি  থ োমত 
টযার্ি েিমজ প্রমেশ করমত ও ঘের িমত  ামর, একটি র্তুর্ ঘেল্টা স্কাই োে থাকমে, প্রশস্ত স্থার্ ও 
 েনাপ্ত এয়ারম ামটন রও রাস্তা থাকমে।  
  
এই শরমত ঘে কর্মকােনটি উমবাধর্ িমত োমচ্ছ ঘেখামর্ OTG িের্ টার্লটি গ্রুম র বারা  র্রমের্শত 
স্থার্ীয় স্বামদর খাোর  াওয়ার েকল েুর্েধা রময়মে, আর এই গ্রু মক ঘেল্টা কতৃন ক দরকষাকর্ষর 
মাধযমম র্র্েনাচর্ করা িময়মে। ব্রুকর্লমর্র লুকার্লর রাধুর্র্ ঘরার্ে র্ মজর্রয়ার  রামশন র্দময়মে ঘেটি 
র্র্উ  র্লটর্ র্ জা ও কযালমজার্ ধারণা ঘথমক প্রাপ্ত। ঘোমিার র্কিং ঘরেুমরন্ট (King Restaurant)-
এর ঘজে োেমোল্ট ও োর্র র্ে ঘোময়র ঘলটিরর্ টযাভার্ন ও প্রর্ভশর্ র্র্ময় কাজ করমে, এটি 
একটি োম্প্রর্তক েমময়র টযাভার্ন ঘেখামর্ থাকমে চ , োগনার এেিং টাটকা মাে। এোড়াও, OTG 



র্র্উ ইয়মকন র র্প্রয় োচন  কর্ফ, এইচ অ্যাড এইচ েযামগলে এেিং জেু ঘপ্রে রাখমে। োত্রীমদর োরা 
র্দমর্ খাোর েরেরাি র্র্র্িমতর জর্য েকামল এইচ অ্যাড এইচ েযামগলে এেিং র্েমকল ও েন্ধ্যায় 
ঘরার্ে র্ জার্রয়া এর েরেরাি থাকমে। োত্রীমদর  ূণন ঘেো র্র্র্িত করমত  াওয়ার োপ্লাই ও 
প্রর্তটি র্েমট ইউএের্ে ঘ াটন  থাকমে, োমথ একটি টযােমলটও েরেরাি করা িমে োর বারা ঘে তার 
োত্রার েময়, ওময়ে ব্রাউজ, ঘগম ঘখলা, খাোর ও  ার্ীয় অ্েন ার করমত  ারমে।  
  
ইমতামমধয, ঘেলার  াটন র্ার, ইর্ক., ঘেটি HMSHost-এর  ূণন ভতুন র্ক র্দময় চমল, তারা  র্রেিমর্র 
েকল প্রময়াজর্ীয় টুর্কটার্ক েুর্েধার্দ েরেরাি র্র্র্িত করমে।  
  
কর্মকােনটি উমবাধমর্র ঘশষ প্রস্তুর্তর প্রাক্কামল, ঘেল্টা টিম েম্প্রর্ত ঘগটটি  াওয়ার চার্লত োত্রী 
 র্রেিমর্র ঘেতু স্থা র্ কমরমে এেিং এখামর্ স্থায়ী  াওয়ার েুর্েধা প্রদার্ কমর এর শর্ক্ত ধমর 
রাখার েযেস্থা কমরমে। তারা র্েমামর্র রয্াম্প এর্রয়ার  থ ততর্র কমর র্দমচ্ছ, র্ের্ল্ডিং র্েমেম ঘটে 
করমে এেিং োত্রীমদর স্বল্প েমময়র জর্য চলাচমলর  থ কমর র্দমচ্ছ ঘেটি র্তুর্ কর্মকামেনর োমথ 
টার্মনর্াল র্ে-এর েিংমোগ কমর র্দমে। উভয় কর্মকামেনর জর্য টার্মনর্াল র্ে-এর র্র্রা ত্তা ঘচ র্ক 
আরও প্রোর্রত করা িমে েতক্ষণ  েনন্ত র্া 2021-এর ঘশমষর র্দমক ঘকর্ন্দ্রয় ঘচক  ময়ন্ট চালু 
িমচ্ছ।  
  
এই মিৎ প্রকমল্পর অ্িংশ র্িমেমে, গভর্নর কুওমমা লামগায়ার্দনয়ার এয়ারম ামটন র র্র্মনামণর োমথ ের্দপ্রাপ্ত 
ও র্ারীর মার্লকার্াধীর্ েযেোয় (Minority and Women-Owned Businesses Enterprises, 
MWBE)-ঘক 30% কামজর অ্ন্তভুন ক্ত করমত চামচ্ছ, ো জার্তর জর্য এ ধরমর্র লক্ষয েমেনাচ্চ। 
ঘেল্টা এই লক্ষযমাত্রামক প্রাধার্য র্দময়মে এেিং চুর্ক্তর 35 শতািংশ MWBE-এর োমথ ঘশয়ার কমর 
করা িমচ্ছ।  
  
আরও র্তুর্ েুর্েধা র্িমেমে 12-ঘমগাওয়ামটর কর্ এর্েের্ োেমেশর্ (Con Edison substation) 
স্থা র্ করা িমচ্ছ ঘেটির োমথ কর্মকামেনর উ মরর অ্িংশমক েিংেুক্ত করা িমচ্ছ ো র্তুর্ টার্মনর্ামলর 
 াওয়ার েরেরাি করমে। এোড়া, েকল প্রকার তেদযুর্তক ও োর্িক েরঞ্জাম উ মরর অ্িংমশ স্থা র্ 
করা িমে োমত েড় ধরমর্র ঝমড়র কারমণ  ার্র্মত এগুমলা র্ষ্ট িমত র্া  ামর। এই কর্মকামেন েরফ 
ততর্রর ঘক শলও থাকমে ঘের্ রামত র্েদযুমতর উচ্চ চার্িদার েময় এটি র্েদযুমতর েযেিার কমামত 
 ামর এেিং েখর্ র্েদযুমতর চার্িদা কম ও র্দমর্র ঘেলা এটি  রমক শীতল করমত োিােয করমে।  
  
জলুাই, 2015-ঘত গভর্নর কুওমমা লামগায়ার্দনয়া এয়ারম ামটন র োমর্িক উন্নময়র লক্ষয ঘ াষণা 
কমরর্েমলর্। 8 র্ের্লয়র্ মার্কন র্ েলামরর এই প্রকল্প োর 80 শতািংশ প্রাইমভট ফার্ডিং ও োত্রীমদর 
র্ফ ঘথমক আেমে, এটি একুশ শতমক টার্মনর্াল র্েমেমমক প্রর্তফর্লত করমে। এটি একটি গুরুে ূণন ও 
র্ের্েধ েুর্েধা েম্বর্লত প্রকল্প ঘেখামর্  ুরাতর্ একটি এয়ারম াটন  থাকা েমেও র্তুর্ একটি র্র্মনাণ 
করা িমচ্ছ। এই প্রকমল্প এয়ারম ামটন র  ূেন র্দমক একটি র্তুর্ টার্মনর্াল র্ে র্র্মনাণ করা িমে ো এয়ার 
কার্াো (Air Canada), আমমর্রকার্ এয়ারলাইন্স (American Airlines), োউথ ওময়ে অ্যাড 
ইউর্াইমটে (Southwest and United) ঘেো প্রদার্ করমে আর এয়ারম ামটন র  র্িম র্দমক র্তুর্ 
ঘেল্টা এয়ারলাইমন্সর টার্মনর্াল র্ে থাকমে ঘেটি  ুরাতর্ টার্মনর্াল র্ে ও র্ে-এর স্থমল প্রর্তস্থার্ ত 
িমে ঘেখামর্ থাকমে উন্নত রাস্তা েযেস্থা র্া, র্তুর্  ার্কন িং েরু্েধা ও অ্র্যার্য েিমোগী প্রকল্প।  



  
"লামগায়ার্দনয়া এয়ারম াটন  এমর্ভামে র্োয়র্ করা িমচ্ছ ো র্র্উ ইয়মকন র োত্রীরা  াওয়ার ঘোগয 
এমর্ র্েশ্ব মামর্র ভ্রমণ েরু্েধা অ্ফার কমর এেিং LGA-ঘত ঘেল্টার র্তুর্ এই কর্মকামেনর উমবাধর্ 
িমে গুরুে ূণন  রেতী  দমক্ষ ", বর্উ ইয়কন  এিিং বর্উ োবসন িন্দর কিৃন  ম্বের এবিবকউটিভ 
বডম্বরক্টর বরক কর্র্ িম্বলর্। "গভর্নর কুওমমার এই এয়ারম ামটন র অ্তযাধুর্র্ক র্োয়মর্র স্বপ্ন একটি 
অ্র্ুেরণীয় উদািরণ এেিং আমরা আশা করর্ে এমর্ তাৎ েন ূণন মাইলফলক োমমর্ আরও অ্ম ক্ষা 
করমে।"  
  
"লামগায়ার্দনয়ায় ঐর্তিার্েক অ্েকাঠামমা প্রকল্পটি ঘেল্টা োরা ঘদমশ ঘে 12 র্ের্লয়র্ মার্কন র্ েলামরর 
র্ের্র্ময়ামগর বারা এয়ারম াটন  েিংস্কামরর কাজ করমে তার ঘচময় ঘের্শ র্কেু", যডল্টার প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এড িাবিয়ার্ িম্বলর্। "আমামদর কােমার ও কমনচারী লামগায়ার্দনয়ার ভর্েষযত  ূণনরূ  
খুে তাড়াতার্ড় ঘদখার জর্য ঘরামার্ঞ্চত। র্র্উ ইয়মকন  ঘেল্টামক একটি শুভেূচর্া করমত েিায়তা 
কমরমে এমর্ েোইমক ধর্যোদ।"  
  
"OTG ঘেল্টা, এর কমনচার্র, কােমার ও র্র্উ ইয়কন োেীর োমথ এমর্ এক গুরুে ূণন প্রকমল্প 
অ্িংশীদার িমত ঘ মর ঘরামার্ঞ্চত", OTG-এর প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া বরক ব্ল্োর্স্টাইর্ িম্বলর্। "এই 
ধারণাটির মমধয আমরা ঘে খাোর েুর্েধা েকু্ত করমত োর্চ্ছ তা একর্দমক র্র্মদনশ করমে আমামদর 
কী আমে এেিং ঘেল্টা লামগায়ার্দনয়ার কােমারমক জার্ামে আমরা র্র্উ ইয়মকন র মার্ুষ কী স্বাদ  েন্দ 
কর্র ও প্রশিংো কর্র।"  
  
"ঘেল্টার োমথ লামগায়ার্দনয়ার মমতা এত েড় উন্নত প্রকমল্প েঙ্গী িমত ঘ মর আমরা খুেই 
আর্র্ন্দত", যস্টলার যপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া  োবিক যির্র্ িম্বলর্। "এটি একটি 
স্বমপ্নর মমতা প্রকল্প ো র্র্উ ইয়কন োেী ও র্েটির দশনর্াথীমদর এয়ারম ামটন র অ্র্ভজ্ঞতামক  র্রেতন র্ 
কমর র্দমে এেিং এই স্বপ্নমক ঘেল্টা োস্তমে রূ ান্তমরর জর্য ঘে কাজ করমে তার জর্য আমরা তার 
অ্িংশীদার র্া িময়  ার্র র্া।"  
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