
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্মনাণ িেিস্থাপর্া অংেীদার খ াোঁজার পাোপাবে গভর্নর কুওম্বমা জর্ এফ. খকম্বর্বি (John F. 

Kennedy, JFK) বরম্বিম্বভলপম্বমম্বের কাজ এবগম্বে বর্ম্বেম্বের্  
  

JFK বিমার্িন্দর পরু্বর্নমনাম্বণর সমে পর্নম্বিক্ষম্বণর জর্ে খপার্ন  অথবরটি সবলবসর্স কন্সট্রাকের্ 
মোম্বর্জম্বমে ফামন বরম্বকাম্বেস্ট ফর প্রম্বপাজাল (Request for Proposal, RFP) প্রকাে কম্বরম্বে  

  
র্তুর্ JFK বর্মনাণ শুরুর সমেকাল বর্র্নারণ করা হম্বেম্বে 2020 সাল খথম্বক; র্তুর্ সুবির্াগুম্বলা 

উনু্মক্ত করা হম্বি 2023 সাল খথম্বক  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে "যেমর্টি প্রম াজর্" এই ভভভিমে জর্ এফ. যেমর্ভি 
ইন্টারর্যাশর্াল এ ারম ার্ন  ভরমিমভল মমন্ট যপ্রাগ্রামমর জর্য দক্ষ য শাদার ভর্মনাণ ব্যব্স্থা র্ার জর্য 
ভর্লাম প্রস্তামব্র অ্র্ুমরাধ েমরমের্। ভর্উ ই েন  ও ভর্উ জাভসনর য ার্ন  অ্ম াভরটি (Port Authority 
of New York and New Jersey) দ্বারা আজমের প্রোভশে RFP-এর লক্ষয হমে  ুমরা JFK 
ভরমিমভল মমন্ট যপ্রাগ্রামম সেল ঠিোদারমদর োজ সঠিেভামব্  েনমব্ক্ষমণর জর্য এেটি যোগয ফামনমে 
ভর্েুক্ত েরা। ভর্ব্নাভিে ফামনটি JFK ভরমিমভল মমন্ট যপ্রাগ্রামমর সাম  সমৃ্পক্ত অ্র্যার্য িলমার্ 
ভর্মনার্াধীর্ প্রেমের  াশা াভশ ভর্মনাণ ভব্ষ ে ব্যব্স্থা র্া ও সহমোভগো প্রদার্ েরমব্।  
  
"যেমহেু আমরা ক্রমাগে রূ ান্তমরর মাধযমম JFK ভব্মার্ব্ন্দরমে আধুভর্েীেরণ েমর এেটি 
ভব্শ্বমামর্র ট্রার্ভজর্ হামব্  ভরণে েরভে োই আমরা যে উন্নভেগুমলা েরভে যসগুমলা েদারভে ও 
 েনামলাির্া েরার জর্য আমামদর  ক্ষ য মে এেজর্ ভর্ভন রমোগয সহমোগী প্রম াজর্", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "JFK হমে ভর্উ ই েন  যেমর্ প্রমব্মশর আন্তজন াভেে প্রমব্শদ্বার এব্ং এর প্রধার্ 
অ্ব্োঠামমাগে উন্ন মর্র জর্য আমরা যে লক্ষয ভর্ধনারণ েমরভে ো ব্াস্তব্া মর্র জর্য আমরা দক্ষ 
ব্যব্স্থা র্া ফামমনর অ্র্ুসন্ধার্ েরভে।"  
  
RFP-এর োমজর মমধয রম মে ব্হুমাভিে যব্সামভরে, োঠামমাগে, ইমলেভট্রেযাল, ট্রযাভফে ও 
যমোভর্েযাল ইভিভর্ াভরং এর োজ েরা এব্ং ভর্মনাণ ব্যব্স্থা র্া ও JFK ভরমিমভল মমন্ট যপ্রাগ্রামমর 
জর্য সহা ো যসব্া। প্রেমের মমধয রম মে প্রধার্ র্াভমনর্াল, র্েুর্  াভেন ং গযামরজ ও সাব্-যেশমর্র 
জর্য র্েশা অ্র্ুো ী ভর্মনামণর িুভক্ত, উন্নে রাস্তা, সহা ে অ্ব্োঠামমাগে উন্ন র্, ভব্মার্ঘাাঁটির 
 ভরব্েন র্ যেমর্- র্যাভি িলার র্েুর্   , ভব্র্ উমেদ এব্ং ভর্মনাণ িলাোলীর্ ট্রযাভফমের 
সমব্নািম ব্যব্স্থা র্া।  
  



য ার্ন  অ্ম াভরটি যদমশর সংখ্যালঘ ুও র্ারী ভভভিে ব্যব্সা প্রভেষ্ঠামর্র (Minority and Women-
owned Business Enterprises, MWBE) 30 শোংশ ব্যব্হামরর ভর্ভমমি গভর্নমরর লক্ষয অ্জন মর্র 
জর্য প্রভেশ্রুভেব্দ্ধ ো িুভক্ত, িুভক্তর অ্ধীমর্ িুভক্ত এব্ং অ্ ননর্ভেে অ্ঙ্গমর্র জর্য প্রমোজয। 2018 
সামলর অ্মটাব্মর গভর্নমরর যঘাষণা অ্র্ুো ী েমনেেন া, েভমউভর্টি যব্ািন , অ্লাভজর্ে সংস্থা, 
র্াগভরে সংগঠর্ এব্ং  াদভর যর্োমদর সমন্বম  এব্ং কুইন্স ব্মরা সভা ভে যমভলন্দা োর্ন জ ও 
মাভেন র্ েংমগ্রস সদসয যগ্রগভর ভমি এর সভা ভেমে গঠিে JFK  ুর্ভর্নমনাণ েভমউভর্টির উ মদষ্টা 
 ভরষদ ব্ন্দর েেৃন  মক্ষর সাম  ইমোমমধযই িলমার্ েভমউভর্টি আউর্ভরি প্রমিষ্টা সম্প্রসারমণর লমক্ষয 
োজ েরমে, এই উচ্চাভভলাষী প্রেে স্থার্ী  যেেমহাল্ডারমদর োমে য মে অ্ব্যাহে প্রভেভক্র া 
গ্রহমণর  াশা াভশ স্থার্ী  ব্যব্সা প্রভেষ্ঠার্, সংখ্যালঘ ুএব্ং র্ারী মাভলোর্াধীর্ ব্যব্সা উমদযামগর 
(MWBE) ব্যব্সা প্রভেষ্ঠার্ এব্ং িােভর প্রেযাশীমদর জর্য ফলপ্রসু সুমোগ ভর্ভিে েরমব্। য ার্ন  
অ্ ভরটি যেব্লমাি যোগয MWBE ফামনমে এই RFP-এর ভব্ষম  মূল ঠিোদারমদর সাম  অ্ংশীদার 
হও ার ব্যা ামর সাড়া প্রদার্ েরার জর্য অ্র্পু্রাভণে েরমে র্া ব্রং MWBE উ -ঠিোদারমদরও 
অ্র্ুপ্রাভণে েরমে।  
  
বর্উ ইেকন  ও বর্উ জাবসন খপার্ন  অম্বথাবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর বরক কর্র্ িম্বলর্, "কুইন্স 
এব্ং যমমট্রা ভলর্র্ এলাো জমুড় অ্ ননর্ভেে যক্ষমি JFK এেটি গুরুে ূণন িালমের আসমর্ আসীর্। 
গভর্নর কুওমমার যঘাষণােৃে JFK ভভশর্ প্ল্যার্ ভব্মার্ব্ন্দরমে ভব্শ্বমামর্র সুমোগ-সুভব্ধাসম্পন্ন েমর 
েুলমব্ এব্ং র্ার্েী ভামব্ আমশ ামশর েভমউভর্টির জর্য ব্যব্সা ও িােভরর সুভব্ধার যক্ষমি 
ভব্মার্ব্ন্দমরর অ্ব্দার্ ব্ৃভদ্ধ েরমব্। এই প্রেেটি োমে স্থার্ী  েভমউভর্টির জর্য অ্ নব্হ সুমোগ 
সৃভষ্ট েরমে  ামর যসই লমক্ষয আমরা JFK ভরমিমভল মমন্ট অ্যািভাইজভর োউভন্সমলর সাম  োজ 
িাভলম  োও ার জর্য অ্ধীর আগ্রহ প্রোশ েরভে।"  
  
গভর্নমরর JFK ভভশর্ প্ল্যার্ - প্রা ভমেভামব্ 2017 সামলর জার্ু াভরমে এটির যঘাষণা হম ভেল - 
ো ভব্মার্ব্ন্দমরর আর্টি আলাদা আলাদা র্াভমনর্ালমে এেটি এেে সমভন্বে JFK ভব্মার্ব্ন্দমর 
 ভরণে েরার সুমোগ যদ । এর মাধযমম  ুরমর্া র্াভমনর্াল যভমঙ্গ যফলা, ফাাঁো স্থার্গুমলা সঠিেভামব্ 
ব্যব্হার েরা, ভব্মার্ব্ন্দমরর অ্ব্োঠামমা আধভুর্েীেরণ েরা এব্ং ব্হু-স্তরেুক্ত োমগনা 
আধুভর্েীেরণ প্রেে তেভরর মাধযমম োিীমদর সব্নাধুভর্ে সুমোগ-সুভব্ধা ও প্রেভুক্তর সভন্নমব্শ ভর্ভিে 
েরা হমব্।  
  
অ্যািভাইজভর োউভন্সমলর সাম  োজ েমর,  ুর্ভর্নমনাণ প্রেে দভক্ষণ- ূব্ন কুইন্স এব্ং এর 
আমশ ামশর েভমউভর্টির জর্য আঞ্চভলে েমনসংস্থামর্র সুমোগ সৃভষ্ট েরমব্ এব্ং এেই সাম  যোগয 
MBE ও WBE-যদর জর্য র্েুর্ ব্যব্সার যক্ষমি তেভর েরমব্। মািন  মামস কুইন্স এর জযামাইো  
এেটি র্েুর্ েভমউভর্টি আউর্ভরি অ্ভফস (community outreach office) যখ্ালা হ  ো স্থার্ী  
ব্াভসন্দামদর িােভর ও ঠিোদাভর সুমোমগর যেন্দ্রী  ভরমসাসন ভহমসমব্ োজ েরমে। JFK 
ভরমিমভল মমন্ট েভমউভর্টি ইর্ফরমমশর্ যসন্টার এই প্রেে িলাোমল আমশ ামশর প্রভেমব্শী ও 
অ্র্যার্য েভমউভর্টির যেেমহাল্ডারমদর সাম  সমৃ্পক্তোর  াশা াভশ এর সুমোগ-সুভব্ধার সাম  
োমদরমে ব্যা েভামব্ সংেকু্ত েমর।  
  



JFK ভভশর্ প্ল্যামর্র অ্ংশ ভহমসমব্ যজর্ব্লু (JetBlue) এব্ং JFK ভমমলভর্ াম  ার্ন র্াসন (JFK 
Millennium Partners) ভব্মার্ব্ন্দমরর উির  ামশ 3 ভব্ভল র্ মাভেন র্ িলার মূমলযর 1.2 ভমভল র্-
স্ক ার-ফুর্ ভব্ভশষ্ট র্েুর্ র্াভমনর্াল ভর্মনাণ েরমে ো এ ারলাইন্সটির ভব্দযমার্ র্াভমনর্াল 5 এর সাম  
েুক্ত হমব্।  াশা াভশ, ভব্দযমার্ র্াভমনর্াল 1 ও 2 এর স্থামর্ এব্ং 2014 সামল র্াভমনর্াল 3 যভমঙ্গ 
যফলার ফমল সৃষ্ট খ্াভল স্থামর্ আমরেটি র্েুর্ 7 ভব্ভল র্ মাভেন র্ িলার মূমলযর 2.9 ভমভল র্-
স্ক ার-ফুর্ ভব্ভশষ্ট র্াভমনর্াল ভব্মার্ব্ন্দমরর দভক্ষণ  ামশ তেভর হমব্। র্েুর্ দভক্ষণ ভদমের র্াভমনর্ালটি 
িারটি আন্তজন াভেে ভব্মার্ সংস্থা – লুফ ার্সা (Lufthansa), এ ার ফ্রান্স (Air France), জা ার্ 
এ ারলাইর্স (Japan Airlines) ও যোভর ার্ এ ার লাইমন্সর (Korean Air Lines) সমন্বম  
গঠিে র্াভমনর্াল ও ার্ গ্রু  (Terminal One Group) দ্বারা ভর্ভমনে হমব্ এব্ং এর সাম  েযারাইল 
গ্রু  (Carlyle Group), JLC অ্ব্োঠামমা (JLC Infrastructure) এব্ং ইউভলমো (Ullico) 
অ্ ননর্ভেে ও উন্ন মর্র সহমোগী ভহমসমব্ োজ েরমব্।  
  
র্াভমনর্াল 8  ুর্ঃসংস্কামরর জর্য আমমভরোর্ এ ারলাইর্স (American Airlines) ও ব্ৃটিশ 
এ ারওম জ (British Airways) আগামী ভের্ ব্েমর 344 ভমভল র্ মাভেন র্ িলার ভব্ভর্ম াগ েরমব্ 
োর ফমল যমার্ জা গার  ভরমাণ দাাঁড়ামব্ 70,400 স্ক ার ভফর্। র্াভমনর্াল 8 উন্নে ব্যামগজ 
ভসমেম, ভব্শাল  ভরসমর যিে-ইমর্র জা গা এব্ং অ্র্যার্য সুভব্ধা সম্বভলে হম  উঠমব্।  
  
যম মামস, র্াভমনর্াল 5 এর ঠিে ব্াইমরর ভদমে অ্ব্ভস্থে ট্রান্স ও াল্ডন  এ ারলাইন্স (TWA) যহামর্ল 
জর্গমণর জর্য োমদর দ্বার উন্মুক্ত েমর ভদম মে, ো 1962 সামল ভর্ভমনে এেটি ঐভেহাভসে 
ভব্র্মে আধুভর্েীেরণ েমর যহামর্মল রূ ান্তর েরা হম মে। যহামর্মল 512টি অ্ভেভ  েক্ষ রম মে 
যেখ্ার্ য মে  ুমরা ভব্মার্ব্ন্দমরর দশৃয অ্ব্মলাের্ েরা ো । যহামর্লটিমে  ােমব্ ঐভেহাভসে 
TWA র্াভমনর্াল, অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য 50,000 ব্গন ফুর্ জা গা, এেটি 10,000 ব্গনফুমর্র 
অ্ব্জারমভশর্ যিে ও রুফর্   ুল এব্ং অ্ভেভ মদর জর্য এেটি 10,000 ব্গন ফুর্ অ্েযাধভুর্ে 
ভফর্মর্স যফভসভলটি।  
  
JFK ভভশর্ প্ল্যামর্র মমধয রম মে যগমর্র সংখ্যা এব্ং আোর ব্ৃভদ্ধ েরা,  াভেন ং এর জা গা 
ব্াড়ামর্া, র্াভমনর্ামলর  ামশ র্যাভি োো ামের রাস্তা িওড়া েরা োমে ব্ড় যপ্ল্র্ এমলও ভীড় ব্া 
ধাক্কাধাভক্ক র্া হ , ব্ভধনে োিী সংখ্যা সামলামর্ার জর্য AirTrain JFK ভসমেম উন্নীে েরা এব্ং 
ভব্মার্ব্ন্দমর এ ারম ামর্ন  প্রমব্শ ব্া প্রস্থার্ েরার রাস্তা ব্াড়ামর্া।  
  
ভর্উ ই েন  যের্ ভি ার্ন মমন্ট অ্ব্ ট্রান্সম ামর্ন শর্ (New York State Department of 
Transportation) ভযার্ উইে এিমপ্রসওম  এব্ং েী গামিন র্স ইন্টারমিিসহ হাইওম  উন্নেেরমণর 
জর্য 1.5 ভব্ভল র্ মাভেন র্ িলামরর লক্ষযমািা ভর্ধনারণ েমরমে।  
  
ে াে  RFP ব্াোই প্রভক্র ার  র JFK ভরমিমভল মমন্ট প্রেমের জর্য অ্র্যার্য অ্ংশীদাভরমদর 
ভর্ব্নাভিে েরা হম ভেল োর মমধয রম মে: মর্ মযােমিার্াল্ড (Mott MacDonald), ভব্মশ্বর 
যর্েস্থার্ী  ইভিভর্ াভরং ফামন এব্ং োমদর প্রেে সহমোগী ভগ্রমশ আভেন মর্টস (Grimshaw 



Architects) োরা ভব্মার্ব্ন্দমরর র্েশা তেভর েরা ও উন্ন মর্র ব্যা ামর অ্ভভজ্ঞ এব্ং প্রেে ও 
প্রেে ব্যব্স্থা র্ার  রামশনদাো HNTB।  

  
###  
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