
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ লাগাবডন য়া সেন্ট্রাল হম্বলর (LAGUARDIA CENTRAL HALL) জর্ে উদ্ভাির্ী 

ইবিবরওর বডজাইর্ এিং পবরচালর্ার জর্ে দরপত্র আহিার্ কম্বরম্বের্  
  

এবলে আইলোম্বের সেট হল এিং েোে সেন্ট্রাম্বলর ভোোরবিল্ট হম্বলর মত, লাগাবডন য়ার র্তুর্ 
সেন্ট্রাল হল হম্বি বর্উ ইয়ম্বকন র আইকবর্ক সগটওম্বয়  

  
সপাটন  অথবরটির (Port Authority)েম্বে পািবলক-প্রাইম্বভট পাটন র্ারবেপ অর্র্ে ডাইবর্ং, বরম্বটল, 

আটন  এিং সপ্রাোবমং এর জর্ে েৃজর্েীল বডজাইর্ আর্ম্বি  
  

দরপত্র পাওয়া যাম্বে এখাম্বর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, নর্উ ইয়মকন র এবং নর্উ জানসনর ঘ ার্ন  
অ্থনরটি সৃজর্শীল সৃনি,  নরকল্পর্া এবং একটি র্তুর্ ঘকন্দ্রীয় হমলর জর্য ঘোগযতা অ্জন মর্র 
অ্র্ুমরাধ জানর কমরমের্ ো লাগানডন য়া নবমার্বন্দমরর র্তুর্ র্ানমনর্াল B এবং Cঘক েুক্ত করমব। 8 
নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর র্তুর্ লাগানডন য়া নবমার্বন্দমরর প্রধার্ প্রমবশদ্বার ও ঘকন্দ্রনবন্দু নহমসমব, 
ঘসন্ট্রাল হল একটি অ্সাধারণ স্বাগত হল হমব 25 বেমরর মমধয আমমনরকায় ততনর হওয়া প্রথম 
র্তুর্ নবমার্বন্দমরর।  
  
"নর্উ ইয়কন   নরকাঠামমা নবনর্ময়ামগর  মথ এনগময় আমে, আর র্তুর্ লাগানডন য়া নবমার্বন্দর আমামের 
রামজযর একটি আধুনর্ক  নরবহর্ ঘর্র্ওয়াকন  ততনরর প্রমেিার আমরকটি উোহরণ", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "লাগানডন য়ার ঘকন্দ্রীয় হল এক অ্সাধারণ প্রমবশ থ নহমসমব কাজ করমব, ো প্রনত বের 
নবমার্বন্দর নেময় োতায়াত করা লাম া েশনর্াথীমের স্বাগত জার্ামব এবং ভনবষযমতর জর্য আমামের 
নবমার্বন্দর  ুর্গনঠমর্র ঘেমে আমামের অ্গ্রগনতমক সাহােয করমব।"  
  
ঘসন্ট্রাল হমলর উ মর 50 ফুর্ উঁেু নসনলং, নবমার্ াটঁির অ্তযাশ্চেন েশৃয প্রোর্ করার জর্য কাঁমের 
ঘেওয়াল এবং আর্ুমানর্ক 62,500 বগন ফুর্ নবলাসবহুল অ্ভযন্তমরর স্থার্ এর তবনশিয হমব। বন্দর 
কতৃন  ে োয় একটি সরকানর-ঘবসরকারী অ্ংশীোনরত্ব দ্বারা অ্সাধারণ আভযন্তরীণ  নরকল্পর্া এবং 
উদ্ভাবর্ীমূলক, নবশ্বমামর্র নপ্রনময়াম ঘপ্রাগ্রানমং এবং একটি আধুনর্ক, 21তম শতাব্দীর নবমার্বন্দমরর 
জর্য গভর্নমরর কল্পর্া উ লনি করমত সাহােয করমত।  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=0938c144-550067f9-093a3871-000babd9fa3f-03d3f4c907ae9ca1&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fbusiness-opportunities%2Fpdf%2FRFQDOC_58354.pdf


 

 

ঘসন্ট্রাল হল নপ্রনময়াম ডাইনর্ং,  ুেরা, সভা স্থার্ এবং উন্নত মামর্র অ্র্যার্য সুমোগ সনুবধার দ্বারা 
LGA-র 30 নমনলয়র্ বানষনক োেী এবং 12,000 নবমার্বন্দমরর কমীমের জর্য একটি স্থা মতযর 
গুরুত্ব ূণন তবনশিয নহসামব ততনর হবার জর্য উমেনশত। ঘকন্দ্রীয় হল এোডাও একটি অ্র্র্য নশল্প, 
স্থা তয বা নমথনিয় ইর্স্টমলশমর্র তবনশিয প্রেশনর্ করমব ো ভ্রমণন  াসুমের জর্য একটি স্বীকৃত 
'সনিলর্' স্থার্ হময় উঠমত  ামর। বন্দর কতৃন  ে স্থার্ীয় জর্মগাষ্ঠীর সামথ সহমোনগতা করার জর্য 
অ্নিকারবদ্ধ োমত উন্নয়র্ প্রনিয়ায় সবনে ঘস্টকমহাল্ডার  রামশন গ্রহর্ করা হয়।  
  
বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ জাবেন িন্দর কতৃন পম্বের এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর বরক কটর্ িম্বলর্, "ঘেমর্ 
গভর্নর কুওমমার কল্পর্া লাগানডন য়ামক একটি আধনুর্কতম প্রেুনক্তর নবমার্বন্দমর রূ ান্তনরত করা, 
ঘতমর্ LGA-র র্তুর্ ঘকন্দ্রীয় হমলর জর্য র্কশা উচ্চানভলাষী এবং ঐকযসাধর্কারী হমত হমব। র্তুর্ 
ঘসন্ট্রাল হল শুধু লাগানডন য়ার মু  র্য়, প্রনত বের নবমার্বন্দর নেময় োতায়াত করা 30 নমনলয়র্ 
োেীমের জর্য নর্উ ইয়মকন র মু ; এই আহ্বার্ করা ের ে এই প্রকমল্পর জর্য ঘমধাবী এবং বনলষ্ঠ 
নেন্তা সম্পন্ন সংস্থাগুনলমক সর্াক্ত করমত সাহােয করমব।"  
  
জলুাই, 2015-ঘত গভর্নর কুওমমা লাগানডন য়া নবমার্বন্দমরর সামনগ্রক উন্নময়র কল্পর্া প্রকামশয আমর্র্ 
এবং 2016 সামল তার কাজ শুরু কমরর্। 8 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর এই প্রকল্প োর 80 শতাংশ 
অ্থনায়র্ ঘবসরকারী অ্থনায়র্ ও োেীমের নফ ঘথমক আসমব, একটি সমনিত র্ানমনর্াল এবং 21তম 
শতানব্দর গ্রাহক অ্নভজ্ঞতা সৃনি করমব।  
  
2018 সামলর ঘফব্রুয়ানর মামস, 3,200টি স্থার্ সহ র্ানমনর্াল B এর  ানকন ং গযামরজ ঘ ালা হয়, োর 
মমধয 2,400টিরও ঘবনশ বযনক্তগত োর্বাহমর্র জর্য এবং একর্া উতসনগনকৃত তল থাকমব ভাডার 
গানডর জর্য। 2018 সামলর নডমসম্বর মামস গভর্নর কুওমমা 18টি র্তুর্ ঘগমর্র মমধয প্রথমটি ঘ ামলর্ 
এবং নবমার্বন্দমরর  নশ্চম নেমক র্ানমনর্াল B-ঘত প্রথম র্তুর্ কর্মকাসনটি ঘ ামলর্, ো এয়ার 
কার্াডা, আমমনরকার্ এয়ারলাইন্স, সাউথওময়স্ট এবং ইউর্াইমর্ডমক  নরমষবা প্রোর্ কমর।  
  
র্ানমনর্াল B এর আগমর্ ও প্রস্থামর্র সনুবধা মধয-2020 এর মাঝামানঝ উন্মকু্ত হমব বমল নর্ধনানরত। 
নবমার্বন্দমরর  ূবন নেমক, বতন মার্ র্ানমনর্াল নস আর নড এর বেমল ঘডল্টার (Delta) র্তুর্ 
র্ানমনর্াল নস-ঘত প্রথম র্তুর্ ঘগর্ ও কর্মকাসন এই শরমত ঘ ালা হমব এবং 2021-এর ঘশমষর নেমক 
সমূ্পণন আগমর্ ও প্রস্থামর্র সুনবধা োল ুকরা হমব।  
  
ঘসমেম্বমর, ঘ ার্ন  অ্মথানরটি প্রস্তানবত এয়ারমেইর্ LGA এর জর্য আর্ষু্ঠানর্ক  নরমবশ সংিান্ত 
 েনামলাের্াটি প্রবতন র্ কমর, ো লং আইলযান্ড ঘরল থ (Long Island Rail Road) এবং 7 
সাবওময় লাইমর্র মাধযমম উইমলর্স  ময়মে নবমার্বন্দর  েনন্ত একটি গুরুত্ব ূণন ঘরল ঘোগামোগ স্থা র্ 
করমব। ে র্ গানডমত ভ্রমমণর সময় োর্জমর্র কারমণ ঘবমডই েমলমে এবং অ্নর্নশ্চত হময়  ডমে 
ঘসইসময় প্রস্তানবত রুর্টি নমডর্াউর্ মযার্হার্র্ ঘথমক লাগানডন য়া  েনন্ত 30 নমনর্মর্র কম সময় লামগ 
এমর্ একটি নবশ্বস্ত োোর বযবস্থা করমব।  
  



 

 

সমবনা নর, লাগানডন য়ার  রু্গনঠর্ ঘমার্ 10 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার মূমলযর অ্থননর্নতক কমনকাণ্ড এবং 
প্রকমল্পর  ুমরা সময় জমুড 2.5 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার ঘবতর্ ততনর করমব বমল আশা করা হমে। 
এই মহৎ প্রকমল্পর অ্ংশ নহমসমব, গভর্নর কুওমমা লামগায়ানেনয়ার এয়ারম ামর্ন র নর্মনামণর সামথ সর্েপ্রাপ্ত 
ও র্ারীর মানলকার্াধীর্ বযবসায় (Minority and Women-Owned Businesses Enterprises, 
MWBE)-ঘক 30% কামজর অ্ন্তভুন ক্ত করমত োমে, ো জানতর জর্য এ ধরমর্র লেয সমবনাচ্চ। 
র্ানমনর্াল নব-ঘত, লাগানডন য়া ঘগর্ওময়  ার্ন র্ারমসর 274টি MWBE ফামমনর সামথ প্রনতশ্রুনত রময়মে, 
এবং র্ানমনর্াল C-ঘত, ঘডল্টার 204টি েুনক্ত রময়মে বতন মামর্ MWBEঘের সামথ ো একনেতভামব 
MWBE সংস্থায় 1.25 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রোর্ কমর।  
  
গভর্নর কূওমমা এবং বন্দর কতৃন  ে স্থার্ীয় ঘস্টকমহাল্ডার এবং কুইন্স অ্নধবাসীমের সামথ হামত হাত 
নমনলময় কাজ করমের্ স্থার্ীয় বযবসা প্রনতষ্ঠার্, MWBEসমূহ এবং োকুনরপ্রাথীরা র্তুর্ সুমোমগর 
সুনবধা ঘর্য় লাগানডন য়া নবমার্বন্দমরর  ুর্ঃউন্নয়র্ এবং অ্থননর্নতক প্রবৃনদ্ধর অ্ংশ নহমসমব। এনপ্রল 
মামস গভর্নর কুওমমা, র্তুর্ কাউনন্সল ফর এয়ারম ার্ন  অ্ েুন নর্টি েপ্তমরর (Council for Airport 
Opportunity) উমদ্বাধমর্র কথা ঘ াষণা কমরর্। অ্লাভজর্ক সংস্থাটি কুইর্মসর সং যাল ু এবং 
সুনবধাবনিত বানসন্দামের জর্য এয়ারম ার্ন  সংনিি কমনসংস্থার্ এবং কমননর্ময়ামগর  নরমষবা প্রোর্ কমর 
থামক। ইস্ট এমহামস্টন  একটি স্থায়ী লাগানডন য়া নরমডমভল মমে কনমউনর্টি অ্নফস সম্পনকন ত একটি 
নলজ স্বােনরত হময়মে। নবমার্বন্দমরর র্তুর্ র্ানমনর্াল B এর কর্মকামসনর প্রায় 400টি র্তুর্ 
কমননর্ময়ামগর উ র নভনি কমর কমীরা গমড তুলমবর্, এই নর্ময়াগগুনলর 55 শতাংশ বরাে থাকমব 
কুইমন্সর বানসন্দামের জর্য। এোডা, স্থার্ীয় তরুণমের জর্য ইোর্ননশ  ঘপ্রাগ্রাম ততনর করমত ও বৃনির 
অ্থনায়র্ করমত লাগানডন য়া নরমডমভল মমে ঘপ্রাগ্রাম (LaGuardia Redevelopment program) ভর্ 
কমলজ (Vaughn College) এবং লাগানডন য়া কনমউনর্টি কমলমজর (LaGuardia Community 
College) সামথ অ্ংনশোনরত্ব কমরমে।  
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