অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা একটি বিশ্বমাম্বর্র বিমার্িন্দম্বর লাম্বগাম্বেরবিোর (LAGUARDIA, LGA) 8
বিবলের্ মাবকনর্ িলাম্বরর রূপান্তম্বরর অংে বিম্বেম্বি ডিল্টার (Delta) প্রথম র্তু র্ কর্ম্বকােন ও
প্রম্বিেপথ উম্ববাধম্বর্র ড াষণা বিম্বলর্

বিমার্িন্দম্বরর পূিনিতী বিম্বকর িম্বল ডিল্টার চারটি অতোধুবর্ক কর্ম্বকাম্বেন র প্রথমটি বেটি মাঠ
এিং ফ্লাবেং ডি-র িৃেে েি আগামী েপ্তাম্বি যাত্রীম্বির জর্ে উন্মুক্ত িম্বি
গত বিম্বেেম্বর টাবমন র্াল B-ডত প্রথম র্তু র্ কর্ম্বকােন এিং প্রম্বিেপথ উন্মুক্ত িিার পম্বর - এটি 25
িছম্বর মাবকনর্ যুক্তরাম্বের প্রথম বিমার্িন্দর - বিমার্িন্দম্বরর েম্পূণন পুর্গন ঠম্বর্র পম্বথ প্রধার্
মাইলফলক
র্তু র্ কর্ম্বকাম্বেন র িবধন ত েুম্বযাগ েুবিধার মম্বধে রম্বেম্বছ বর্উ ইেম্বকনর ডফভাবরট H&H ডিগল (H&H
Bagels), িাচন কবফ (Birch Coffee), জুেে ডপ্রে (Juice Press) এিং ডেফ মাকন লাম্বকাম্বর্া, ডজে
েোম্বিাল্ট এিং ডেোর বি ডিাওর-এর কাছ ডথম্বক আো র্তু র্ প্রকল্প
র্তু র্ বিমার্িন্দম্বরর ডরন্ডাবরং এখাম্বর্ পাওো যাম্বি
লাম্বগাম্বেরবিোর এোরম্বেইর্ (AirTrain)-এর জর্ে প্রম্বোজর্ীে তিবিল িন্দর কতৃন পক্ষ ডিাম্বিনর
(Port Authority's Board of Commissioners) কবমের্ার আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি অর্ুম্বমাির্ কম্বরম্বছর্,
যা িতনমাম্বর্ ডফিাম্বরল পবরম্বিেগত পযন াম্বলাচর্ার অধীম্বর্ রম্বেম্বছ
"েম্পূণন র্তু র্ একটি লাম্বগাম্বেরবিো"-ডত ডেষ পযন ন্ত থাকম্বি 2.7 বমবলের্ িগন ফুট জােগা, ছেটি
কর্ম্বকাম্বেন 72টি র্তু র্ প্রম্বিেপথ, িুইটি বিস্তৃ ত র্তু র্ টাবমন র্াল আগমর্ এিং িবিগন মর্ িল যা
একটি ডকন্দ্রীে িল বারা েংযুক্ত থাকম্বি, এিং 13.7 মাইল র্তু র্ রাস্তার ডর্টওোকন

লাগ াগেরডিোগে 8 ডিডলেন মাডেি ন িলাগরর 21 শতগের এেটি সমডিত ডিমানিন্দগর রূপান্তডরত
েরার চলমান প্রডিোর অংশ ডিগসগি ভনির অযান্ড্রু এম. কুউগমা আজ ডিল্টা এোরলাইনগসর নতু ন
টাডমিনাল C-ডত প্রথম নতু ন েনগোসি এিং প্রগিশপথ উগবাধগনর ড াষণা ডিগেগেন। এই উগবাধনটি
লাগ াগেরডিো ডিমানিন্দরটির সম্পূণি পুনডনিমিাগণর সিিগশষতম মাইলফলে, যা আধুডনে গ্রািে
সুগযা -সুডিধা, অতযাধুডনে স্থাপতয েলা, অডধে প্রশস্ত প্রগিশপগথর স্থান এিং সংযুক্ত টাডমিনাল
ডসগেম সি এেটি ডিশ্বমাগনর যাত্রী অডভজ্ঞতা প্রিান েরগি। ডিমানিন্দগরর সুির
ূ পূিি পাগশর সাতটি
নতু ন প্রগিশপথ - প্রডতডিন ডিােন, ডশোগ া এিং ওোডশংটগন 60টি ফ্লাইট পডরচালনা েরার

মাধযগম - ডসামিার, নগভম্বর 4 তাডরখ ডথগে যাত্রী পডরগষিা শুরু চালু েরগি। ভনির কুউগমা
ত ডিগসম্বগর ডিমানিন্দগরর পডিম অগধি টাডমিনাল B-ডত উগবাধন েরা নতু ন 18টি প্রগিশপগথর
েনগোগসির পর সম্পূণি পুনডনিমিাগণর অংশ ডিসাগি এটি ডবতীে নতু ন েনগোসি। অডধেন্তু, ত সপ্তাগি
িন্দর েততি পগের ডিািি অফ ডিগরক্টরস লাগ াগেরডিো এোরগেইন ততডরগত প্রগোজনীে তিডিগলর
অনুগমািন েগরগে।
"টাডমিনাল C-ডত িওো এই প্রথম নতু ন েনগোসিটি এেটি অতযন্ত গুরুত্বপূণি মাইলফলে যা
লাগ াগেরডিো ডিমানিন্দরগে এই ডেগটর ডযা য এেটি তিডশ্বে প্রগিশপগথ রূপান্তর েরার ডিগে এে
ধাপ এড গে ডনগে ড গেগে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 25 িেগরর মগধয ডিগশর প্রথম সম্পূণি
নতু ন ডিমানিন্দর ততডর েরডে এিং জাডত ও ডিশ্বগে ডিডখগে ডিডি ডয আপডন উচ্চাডভলাষী িগেও
োজ সম্পন্ন েরগত পাগরন। ডিন ডশগষ, নতু ন লাগ াগেরডিো ডিমানিন্দর অতযাধুডনে টাডমিনাল এিং
এখন আমরা ডযখাগন আডে ডতমন েনগোসি, নতু ন রাস্তা ও িডধিত েযাডফে ডরাত এমন প্রগিশপগথ
ডিলম্ব েমাগত 50 ভা ডিডশ টারমযাে স্থান সি ডিশ্বমাগনর যাত্রী অডভজ্ঞতা প্রিান েরগি।"
105,000- স্কোর ফু ট এিং ডমগে ডথগে োি ডজাড়া ফ্লাডশং ডি (Flushing Bay) এিং ডসটি
ডফগের (Citi Field) িতশয থাো নতু ন েনগোগসির ডফতা োটার উগেগশয ভনিগরর সাগথ ডিল্টার
প্রধান ডনিিািী েমিেতি া এি িাডেোন, কুইন্স িগরার ডপ্রডসগিন্ট মাডলন্দা োটয এিং ডনউ ইেগেি ও
ডনউ জাডসির িন্দর েততি পে প্রডতডনডধ ডযা িান েগরন।
লাগ াগেরডিোর পূিি অগধি ডিল্টার প্রথম নতু ন েনগোসিটি িেগর 30 ডমডলেন যাত্রী পডরিিন েরা
পুগরা ডিমানিন্দরটিগে পুনরাে ডনমিাণ োজ চলার সমে পুগরাপুডর চালু রাখগত সেম রাখার উগেগশয
ডনডমিত জটিল, িহু-স্তগরর ডনমিাণ পডরেল্পনাে আরও এেটি ধাপ এড গে যাওোগে ডচডিত েগর। এই
পডরেল্পনা অনুযােী, নতু ন ভিন ততডর িওোর পগরই পুগরাগনা ভিন ডভগে ডফলা িগি, যার ফগল
এটি ডনডিত িগি ডয ডিমানিন্দগরর েমিোগে িযা াত টগি না। এমনডে ডনমিাগণর সমগেও,
লাগ াগেরডিো যাত্রীর পডরমাগণর নতু ন ডরেিি স্থাপন েগর চগলগে। এই ডিমানিন্দগরর ডরেগিি থাো
12টি িযস্ততম ডিগনর মগধয আটটি গটগে ত গ্রীগে, এিং 2019 সাল 31 ডমডলেন যাত্রী ডনগে োজ
েরার জনয প্রস্তুত।
ত সপ্তাগি, ডপাটি অথডরটির ডিািি অফ েডমশনাসি আনুষ্ঠাডনেভাগি এোরগেন LGA ততডর েরার
জনয প্রগোজনীে তিডিল অনুগমািন েগরগে, যা ডনউ ইেেি ডসটি ডথগে এিং ডনউ ইেেি শির পযিন্ত
িডধিত লং আইলযাে ডরলপথ ডসিার সাগথ যুক্ত উইলগলটস পগেগন্ট নতু ন ডেশগনর সাগথ সংগযা
স্থাপন েরগি, যা ভ্রমগণর ডনভি রগযা য এিং জ্ঞাত সমে প্রিান েগর এিং স্থানীে সম্প্রিাগের উপর
োডফে এিং পাডেি ং ডিাোর উপশম েগর। ডম মাগস, ডফিাগরল ডিমানচালনা প্রশাসন (Federal
Aviation Administration, FAA) প্রস্তাডিত এোরগেন LGA-র জনয আনুষ্ঠাডনে পডরগিশ ত
পযিাগলাচনা শুরু েগরগে এিং প্রেগল্পর অনুগমািন ডিমানচালনা প্রশাসগনর চলমান ডফিারাল
পডরগিশ ত পযিাগলাচনার অধীগন রগেগে।
ত ডিগসম্বগর ডিমানিন্দগরর পডিম ডিগের টাডমিনাল B-ডত নতু ন লাগ াগেরারডিোর প্রথম নতু ন
েনগোসি ও ড ট উগবাধন েগরন ভনির কুউগমা। আ ামী 4 নগভম্বগর সাতটি নতু ন প্রগিশপথ

উগবাধগনর ড াষণা সাগথ, ভডিষযগতর "সম্পূণি নতু ন LGA"-এর প্রগিশপথ ডিগে ডমাটামুটি
এে-তত তীোংশ যাত্রী যাতাোত েরগি।
ডনউ ইেগেি র গ্রািে অডভজ্ঞতার আরও উন্নডতগত ফাডনিডশং ডরডনউোগলর ডিল্টার প্রডতশ্রুডত আগরা
শডক্তশালী েগর, ডিস্তীণি 105,000 ি িফুগটর, অতযাধুডনে েনগোসিটিগত H&H ডিগ ল, রডস
ডপজ্জাডরো (লুোডলর ডশফ মােি আইগোগনার োে ডথগে), ফ্লযাটিরন টযাভানি ও প্রডভশনস (Flatiron
Tavern & Provisions) (ডশফস ডজস শযাগিাল্ট এিং ডেোর ডি ডিাোর অফ ডেং-এর োে
ডথগে), িাচি েডফ এিং জুস ডপ্রস সি স্থানীেভাগি সমািততগির বারা অনুপ্রাডণত আধুডনে সুগযা সুডিধার এিং িাইডনং প্রডতষ্ঠাগনর তিডশষ্ট্য থােগি যার সিই আডতগথেতা গ্রুপ OTG েততি ে
আগোডজত। নতু ন প্রগিশপগথর স্থানগুগলা আরও ডিডশ িসার জাে ার িযিস্থা েগর, ডটেসই
ডটেগনালডজ শডক্ত সরিরািোরী ডিভাইস চাজি েরার জনয পযিাপ্ত আউটগলট ডিে এিং যাত্রীগির
ডিশ্রাম এিং পুনরাে এেডত্রত িিার জনয ডিশ্রাগমর জাে া ডিে।
োজটি সম্পন্ন িগল, এই টাডমিনাগলর চারটি েনগোসি জুগড় 37টি প্রগিশপথ থােগি যার সাগথ সংযুক্ত
থােগি ডেডিে এিং ডেলমাইন েরা ডচে-ইন লডি, ডনরাপত্তা ডচেপগেন্ট এিং িযাগ জ ডেইম, িুই
ডলগনর টযাডি পথ যা প্রগিশপগথর ডভড় এিং টযাডি সমে েমাগি, স্কাই ডিে সি এেটি িড় নতু ন
ডিল্টা স্কাই োি থােগি, প্রশস্ত প্রগিশপথ ও আরও ডেগড় ডিো স্থান; এিং আরও অডধে োযিের
ডিমানিন্দর রাস্তা।
নতু ন েনগোগসি, ডিল্টা গ্রািে ডনগিি ডশো প্রিাগনর জনয ডিডজটাল ওগেফাইডেং ডচিগুগলাগে এেডত্রত
েগরগে এিং শ্রিণ জটিলতাে যারা ভু গে তাগির জনয প্রডতটি ডিাে রুগম ডিোডরং লুপ প্রযুডক্ত যুক্ত
েগরগে। নতু ন েনগোগসি পাইলট নতু ন আপগগ্রি ডিখগত পাগরন ডযমন এেটি ডভজুযোল িডেং
াইগিন্স ডসগেম যা এোিাফট পাডেি ং-এ সািাযয েগর এিং ডেন ডথগে নামা ও ওঠা অডধেতর
ডনরাপি েরার উগেগশয যাত্রী ডিাডিিং ডিজগে স্বেংডিেভাগি এোরিাফগটর োোোডে ডনগে আগস।
নতু ন স্থাপনাটি এেটি 12-ডম াওোট েন এডিসন সািগেশন েততি ে পডরচাডলত, ডযটিগে কুলার
টাওোর, ডচলার, পাম্প এিং টাডমিনালটিগে পডরগষিা ডিগত অনযানয সরঞ্জাম সি েনগোগসির উপগরর
স্তগর োঠাগমািদ্ধ েরা িগেগে। এোড়া, সেল প্রোর তিিুযডতে ও যাডিে সরঞ্জাম উপগরর অংগশ
স্থাপন েরা িগি যাগত িড় ধরগনর েগড়র োরগণ পাডন/িনযাে এগুগলা নষ্ট্ িগত না পাগর।
েনগোগসি এেটি িরফ-উৎপািন িযিস্থাও রগেগে যা গ্রীগে উচ্চ চাডিিার সমগে, রাগত যখন শডক্তর
চাডিিা েম থাগে তখন তিিুযডতে খরচ েম েগর িরফ ততডর েগর, এিং ডিগনর ডিলা ভিনটিগে
শীতল েরগত তা িযিিার েগর।
ডিল্টা তার LGA িাি ডথগে 275টিরও ডিডশ ডপে-ডি ডিপারচার পডরচালনা েগর এিং ত এে
িশগে ডনউইেেি ডিমানিন্দরপগুগলাগত ডিমান সংস্থাগুগলার ডিস্তত ত ডিডনগোগ র উপর ডভডত্ত েগর
আ ে 2017 সাগল, টাডমিনাল C এিং D এর প্রডতস্থাপগনর জনয 4 ডিডলেন িলাগরর োজ শুরু
েগর।

ভনির কুউগমা 2015 সাগল এেটি সমডিত ডিমানিন্দর এিং এেডিংশ শতাব্দীর গ্রািে অডভজ্ঞতা
ততডর েরার উগেগশয লাগ াগেরডিো ডিমানিন্দরটির ডিস্তত ত পুনঃ উন্নেগনর জনয প্রথম পডরেল্পনা
প্রোশ েগরডেগলন। জুন 2016 সাগল, 8 ডিডলেন মাডেি ন িলাগরর প্রেগল্পর ডনমিাণোজ শুরু িে,
যার প্রাে িুই-তত তীোংশ ডিসরোরী অথিােন এিং ডিিযমান যাত্রীগির ডফ-এর মাধযগম অথিােন েরা
িগেগে।
ডিমানিন্দগরর পডিম ডিগে ডিসরোডর েনগসাটিিোম লাগ াগেরডিো ড টওগে পাটিনাসি (LaGuardia
Gateway Partners, LGP) েততি ে ডনডমিত ও পডরচাডলত নতু ন 4 ডিডলেন মাডেি ন িলাগরর
টাডমিনাল B, 50 িেগররও ডিডশ সমে আগ ডখালা িাডতল টাডমিনালগে প্রডতস্থাপন েরগে।
ডিমানিন্দগরর পূিি পাগশ্বি, ডিল্টা এোর লাইনস-এর 4 ডিডলেন মাডেি ন িলাগরর টাডমিনাল C-ডত
নতু ন েনগোসি জুগড় চূ ড়ান্তভাগি সিিগমাট 37টি প্রগিশপথ থােগি। পুনডনিমিাণ প্রেগল্পর অংশ ডিসাগি,
প্রডতটি নতু ন টাডমিনাল তিিুযডতে ডফ্লগটর চাডজি ং স্থাগনর জনয তিিুযডতে গ্রাউে পডরগষিা সরঞ্জাম
সুডিধা ডিগে সডজ্জত েরা িগি।
LGP এিং ডিল্টা ডমাটামুটিভাগি পুনডনিমিাগণর ডিসরোডর খরগচর িুই- তত তীোংশ ডিগি এিং ডপাটি
অথডরটি িাডে এে-তত তীোংশ ডিগি িগল প্রডতশ্রুডত ডিগেগে - এর ডিডশর ভা ই িতি মান
ড ালেধাাঁধার মত ডিমানিন্দর রাস্তার ডনটওোেি গে সংস্কার এিং সরল েরার জনয।
নতু ন টাডমিনাল ভিনটি ডিিযমান টাডমিনাল ডথগে গ্রযাে ডসন্ট্রাল পােি ওগের ডনেটিতী িগি, যাগত
এোরডফে এর আোর িতডদ্ধ পাে এিং ড ট এ জট েমাগনার জনয তবত টযাডিওগে রাখা যাে,
এেইসাগথ আধুডনে আোশযানগে আগরা িেতার সাগথ জাে া ডিওোর জনয িড় ড ট এলাো
িানাগনা যাে। োিি ডথগে ড ট পযিন্ত প্রযুডক্তর িতি মান এিং আধুডনেতম ডনরাপত্তা িযিস্থা রাখা
িগি।
অগ্র ডত ত্বরাডিত িওোে পগথ ত 20 মাস প্রেগল্পর জনয অতযন্ত গুরুত্বপুণি ডেল। 2018 সাগলর
ডফব্রুোডর মাগস, 3,200টি স্থান সি টাডমিনাল B এর পাডেি ং যাগরজ উগবাধন েরা িে, যার মগধয
2,400টিরও ডিডশ িযডক্ত ত যানিািগনর জনয এিং এেটা ডনগিডিত তলা থােগি উিার, ডলফট
এিং অনযানয ভাড়া পডরগষিা ডিো াডড়র জনয। 2018 সাগলর ডিগসম্বর মাগস ভনির কুউগমা 18টি
নতু ন ড গটর মগধয প্রথমটি ডখাগলন এিং ডিমানিন্দগরর পডিম ডিগে টাডমিনাল B-ডত প্রথম নতু ন
েনগোসিটি ডখাগলন, যা আগমডরোন এোরলাইন্স (American Airlines), ইউনাইগটি সাউথওগেে
(United Southwest) এিং এোর োনািাগে (Air Canada) পডরগষিা প্রিান েগর।
সগিিাপডর, লা াডিিোর পুন িঠন ডমাট 10 ডিডলেন মাডেি ন িলার মূগলযর অথিননডতে েমিোণ্ড এিং
প্রেগল্পর পুগরা সমে জুগড় 2.5 ডিডলেন মাডেি ন িলার ডিতন ততডর েরগি িগল আশা েরা িগি।
প্রতযডেত সংখযাল ু ও নারী মাডলোনাধীন িযিসার (minority and women-owned businesses,
MWBE) সগে লাগ াগেরডিো ডিমানিন্দগরর চু ডক্ত এখন 1.3 ডিডলেন মাডেি ন িলার োডড়গে ড গে।
টাডমিনাল B-ডত, আজ পযিন্ত লা াডিিো ড টওগে পাটিনাগির (LaGuardia Gateway Partners)
279 MWBE সংস্থার সাগথ প্রডতশ্রুডতিদ্ধভাগি 853 ডমডলেন িলাগররও ডিডশ চু ডক্ত রগেগে, এিং

টাডমিনাল C-ডত ডিল্টার 154 MWBE সংস্থাগুডলর সাগথ 510 ডমডলেন িলাগরর চু ডক্ত রগেগে এিং
সি ডমডলগে 1.36 ডিডলেন িলাগররও ডিডশ প্রিান েরা িগেগে।
ডিল্টা লাউলাডরোর সিগচগে িড় ডনগো েতি া এিং 1,800-এর ডিডশ কুইন্স িাডসন্দারাগির LGA
এিং JFK সুডিধা প্রিান েগর ডনগো ডিে। নতু ন টাডমিনাল C-এ ডিল্টার পাটিনার, আডতগথেতা
গ্রুপ OTG নতু ন সংস্থাে োগড়র জনয ইডতমগধয 120 জন নতু ন েমী ডনযুক্ত েগরগে, এিং এগির
80% কুইন্স ডথগে এগসগে।
ডিমানিন্দগরর নতু ন টাডমিনাল B-এর জনসমা ম উপলগে প্রাে 400টি নতু ন েমিডনগোগ র উপর
ডভডত্ত েগর েমী ডনগো েরা িগি এিং এই ডনগো গুডলর 55 শতাংশ িরাে থােগি কুইগন্সর
িাডসন্দাগির জনয। এোড়া, স্থানীে তরুণগির জনয ইন্টানিডশপ ডপ্রাগ্রাম ততডর েরগত ও িতডত্তর অথিােন
েরগত লা াডিিো ডরগিগভলপগমন্ট ডপ্রাগ্রাম (LaGuardia Redevelopment program) ভন েগলজ
(Vaughn College) এিং লা াডিিো েডমউডনটি েগলগজর (LaGuardia Community College)
সাগথ ডযৌথভাগি োজ েগরগে। এই গ্রীগে, LGA ডরগিগভলপগমন্ট েগরানার লযাংেন ডিউজ
লাইগিডরগত 50 জন ডমিল স্কু ল ডশোথীগির জনয 6-সপ্তাগির এেটি STEM এিু গেশন ডপ্রাগ্রাগম
অথিােন েগরগে।
ভনির কুউগমা এিং িন্দর েততি পে স্থানীে ডেেগিাোর ও কুইন্স িাডসন্দাগির সাগথ লা াডিিো
ডিমানিন্দগরর ডরগিগভলপগমন্ট এিং অথিননডতে প্রিতডদ্ধর অংশ ডিসাগি স্থানীে িযিসা প্রডতষ্ঠান,
MWBE এিং চাকুডরপ্রাথীগির জনয নতু ন সুগযাগ র সুডিধা ডনডিত েরগত এেসাগথ োজ েরগেন।
এডপ্রল মাগস ভনির কুওগমা, নতু ন োউডন্সল ফর এোরগপাটি অপচুি ডনটি িপ্তগরর (Council for
Airport Opportunity) উগবাধগনর েথা ড াষণা েগরন। অলাভজনে সংস্থাটি কুইনগসর সংখযাল ু
এিং সুডিধািডিত িাডসন্দাগির জনয এোরগপাটি সংডিষ্ট্ েমিসংস্থান এিং েমিডনগোগ র পডরগষিা প্রিান
েগর থাগে। এই োগজ সািাযয েরার জনয ইে এমিাগেি এেটি স্থােী লা াডিিো ডরগিগভলপগমন্ট
েডমউডনটি অডফগসর িযাপাগর এেটি ডলজ স্বােডরত িগেগে।
বর্উ ইেম্বকনর ডপাটন অথবরটি ও বর্উ জাবেন র বর্িন ািী কমন কতনা বরক কটর্ িম্বলর্, "নতু ন ডিল্টা
েনগোসি এিং ড টস-এর উগবাধন সম্পূণি নতু ন লা াউোডরো ডিমানিন্দগরর পুনডিিোগশর জনয 8
ডিডলেন িলাগরর আগরেটি মূল মাইলফলে। লা াউোডরো ডিমানিন্দগরর রূপান্তর যাত্রীগির
অডভজ্ঞতাগে উন্নত েরা এিং ভ্রমণাথীগির ডিশ্বমাগনর সুডিধাসমূি প্রিান েরার জনয েততি পগের
চলমান প্রডতশ্রুডতর অংশ।"
কম্বপনাম্বরের্, কতৃন পক্ষ এিং কবমের্ েংক্রান্ত বেম্বর্ট স্ট্োবন্ডং কবমটির ডচোর বেম্বর্টর ডলরে কমবর
িম্বলম্বছর্, "েগপিাগরশন, েততি পে এিং েডমশন সংিান্ত ডসগনট েযাডেং েডমটির ডচোর ডিগসগি,
ডমৌডলেভাগি আমাগির প্রগোজনীে পডরিিণ অিোঠাগমাগে পুনরূজ্জীডিত েরার অডনিিািী প্রডতশ্রুডতর
জনয আডম ভনির কুউগমা এিং ডপাটি অথডরটি ডনতত গত্বগে সাধুিাি জানাই। কুইন্স--"ওোেি'স িাগরৌ
(World's Borough)"-- ডিমানিন্দর এিং পুগরাপুডর ডিস্তত ত এিগপ্রস িাস, এেটি ডসট রাইি এিং
অযাগিসগযা য পাতাল ডরল ডেশগন ডিশ্বমাগনর সুডিধা প্রিান েগর। আডম আন্তডরেভাগি চাই ডয এই
প্রেল্পটি অিযািতভাগি এড গে যাে এিং সিসমে এর অিযািত, ডচন্তাশীল এিং সম্প্রিােডভডত্তে

উন্নডতর প্রতযাশা েরডে যা লা াডিিো ডিমানিন্দরগে আধুডনেীেরণ ও পুনরুজ্জীডিত েরার সাগথ
সাগথ সমস্ত ডনউ ইেেি িাসীগির উপেত ত েরগি।"
কম্বপনাম্বরের্, কতৃন পক্ষ ও কবমের্ েংক্রান্ত পবরষি কবমটির (Assembly Committee on
Corporations, Authorities and Commissions) ডচোরপবরষি েিেে এবম আর. পাউবলর্ িম্বলর্,
"টাডমিনাল B-ডত েনগোসি ও ড টগসর সম্পূণি ডরডিডমং এিং টাডমিনাল C-ডত এই মাগস নতু ন
অতযাধুডনে েনগোসি ডখালার মগধয ডিগে ভডিষযগতর লা াউোডরো ডিমানিন্দর আমাগির ডচাগখর
সামগন ভাসগে। সারাগিশ ও ডিগশ্বর ডিডভন্ন প্রাগন্তর ডনউ ইেেি িাসী ও িশিনাথীগির সুডিধার জনয
ডিশ্বমাগনর পডরোঠাগমা প্রেল্প ডপৌগে ডিগত ভনির আমাগির রাজয সরোর েততি পেগে চযাগলঞ্জ
জাডনগেগেন। সরোডর-ডিসরোডর অংশীিাডরগত্বর ফগল এই নতু ন লা াউলাডরো গড় ডতালার ডিষেটি
আিাগরা চযাগলগঞ্জর মুগখ পগড়গে।"
কুইন্স িম্বরা ডপ্রবেম্বিন্ট ডমবলন্ডা কোটজ িম্বলর্, "টাডমিনাল C-ডত ডিল্টার নতু ন েনগোসি এিং
ড টস-এর উগবাধন অতযাধুডনে, একুশ শতগের সাগথ মানানসই এেটি ডিমানিন্দর ততডরগত
আমাগির প্রগচষ্ট্ার এেটি অসাধারণ পিগেপ যা িগরার প্রাপয। এেটি সম্পূণি নতু ন লা াউোডরো
ততডর েরার অথি িগি শুধুমাত্র আমাগির অিোঠাগমার জনয নে, আমাগির পডরিার এিং আমাগির
সম্প্রিাগের মগধয ডিডনগো েরা, এিং কুইন্সরা ডরামাডিত ডয নতু ন েনগোগসির োগজর জনয
ডনগো েত ত েমীগির 80 শতাংশ িগরা িাডসন্দা।"
ডিল্টার প্রধার্ বর্িন ািী কমন কতনা এি িাবস্তোর্ িম্বলর্, "িুই িের আগ , আমরা লাগুোডরো
ডিমানিন্দগর অতযাধুডনে সুডিধা প্রিাগনর পডরেল্পনা েডর, এমন এেটি ডিমানিন্দর যা আমাগির
গ্রািে এিং ডনউ ইেগেি র জন গণর প্রাপয। ডিল্টা টিম এিং আমাগির অগনে অংশীিারগির অেীোর
এিং েগঠার পডরশ্রগমর জনয ধনযিাি, আজ লাগুোডরো এ েগেে লে ডিল্টা গ্রািেগির জনয এেটি
নতু ন যুগ র সূচনা িগি। এখাগন ডয উগত্তজনা ততডর িগি তা স্পষ্ট্ ও ডোাঁোগচ, এিং আমরা এরই
মগধয আগরা অগনে মাইলগোগনর ডিগে তাডেগে আডে।"
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