
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা মার্ন  2021 সাম্বলর মম্বযে 1.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর জাবভটস সসন্টাম্বরর 
(JAVITS CENTER) সম্প্রসারম্বের অবযকাাংম্বের কাজ সম্পন্ন করার স াষো বিম্বয়ম্বের্  

  
ইস্পাত এিাং কাংবিট সুপারসট্রাকর্ার সম্পেূন, র্র্-স্ট্রাকর্ারাল বিম্বলর রূ্ডান্ত পম্বিনর স্থাপর্ার 

কাজ এখর্ র্লম্বে - বডজাইর্-বিল্ড প্রকল্প সময়মত এিাং িাম্বজট অর্ুযায়ী র্লম্বে  
  

আন্তজন াবতক সমসামবয়ক আসিাি সমলা (International Contemporary Furniture Fair) এিাং 
লাইটম্বেয়ার (LightFair) সয িমু্বটা হম্বি সম্প্রসাবরত জাবভটস সসন্টাম্বর আম্বয়াবজত প্রথম অর্ুষ্ঠার্, 

প্রায় 40,000 এরও সিবে বডজাইর্ সপোিারম্বির আকৃষ্ট করম্বি িম্বল আো করা হম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে জাদভটস ঘসন্টামরর 1.5 দিদি়ের্ মাদকন র্ 
ডিামরর ঐদিহাদসক সম্প্রসারমণর কাজ আগামী 2021 মামচন র মমযয ঘিদিভাগ সম্পন্ন হম়ে োমি। এই 
দিিাি প্রকল্পটি, ো মযার্হাটমর্র ওম়েস্ট সাইমড 1.2 দমদি়ের্ িগনফুমটর অ্র্ুষ্ঠার্-সংদিষ্ট স্থার্ েুক্ত 
করমি, ঘসটি সম্প্রসারণ দস্টি ও কংদিমটর সুপারস্ট্রাকচামরর সম্পন্ন হও়ো এিং র্র্-স্ট্রাকচারাি 
দস্টমির চূডান্ত পেনাম়ের কাজ চিমার্ থাকা অ্িস্থা়ে সম়েমি, িামজমটর সামথ সামঞ্জসয ঘরমে সম্পন্ন 
হিার দিমক এদগম়ে চমিমে। সাইমট সিনমিষ দস্টি দিম ঘেটি স্থাপর্ করা হমি ঘসটিমি স্বাক্ষর করার 
উমেমিয গভর্নর প্রকল্প িমির সিসয এিং দর্মনাণ শ্রদমকমির সামথ ঘোগ ঘির্। মাদকন র্ েকু্তরামের 
িযস্তিম কর্মভর্ির্ ঘসন্টার জাদভটস ঘসন্টামরর সম্প্রসারণ, পেনটর্, আদিমথ়েিা এিং িযিসাম়ের 
গন্তিয দহসামি দর্উ ই়েকন  দসটির ঘর্িৃস্থার্ী়ে ভূদমকা অ্িযাহি রােমি গভর্নর কুওমমার প্রমচষ্টামক 
আরও এদগম়ে ঘর়্ে। 2021 সামির ঘম মামস র্িুর্ সম্প্রসাদরি কর্মভর্ির্ ঘসন্টামর আম়োদজি প্রথম 
ইমভন্ট হমি ঘেৌথ আন্তজন াদিক সমসামদ়েক আসিাি ঘমিা এিং িাইটফা়োর। সদিদিি দডজাইর্-
দিমল্পর এই ইমভন্টগুমিা দর্উ ই়েকন  দসটিমি 40,000-এর ঘিদি দডজাইর্ ঘপিাজীিীমির আকৃষ্ট করমি 
িমি যারণা করা হমে।  
  
"দর্উ ই়েকন িাসী কমমনািযমগর প্রিযািা কমর এিং দডজাইর্-দিল্ড প্রদি়োটির মাযযমম জাদভটস 
ঘসন্টামরর সম্প্রসারণ একটি দর্রাপি, সুিৃঙ্গেি প্রদি়ো়ে ফিাফি প্রিার্ করমে ো এম্পা়োর ঘস্টমটর 
জর্য অ্থননর্দিক কমনকামের এক র্িুর্ িরঙ্গ তিদর করমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এোমর্ 
অ্র্ুদষ্ঠি িমডা আকামরর ইমভন্টগুমিার উপমর িহু কমনসংস্থার্ দর্ভন র করা়ে, জাদভটস ঘসন্টার 
দর্উই়েমকন র অ্র্যিম গুরুত্বপূণন অ্থননর্দিক সম্পি হম়ে উমেমে এিং এই সম্প্রসারণ এটি দর্দিি 
করমি ঘে এটি আগি প্রজমের জর্য ঘিমির সিমচম়ে িযস্ত কর্মভর্ির্ ঘসন্টার দহমসমি দিরাজ 



করমি। িাদণজয ও সংসৃ্কদির প্রদিমূদিন  দহসামি এটি দিমের ঘে ঘকার্ও স্থামর্র মমযয ইমভমন্টর জর্য 
সিনাদযক আকাদিি স্থার্ হম়ে উেমি।"  
  
প্রিিনর্ী এিং দমটিং রুমমর র্িুর্ জা়েগা, োমির একটি কাাঁমচ-ঢাকা পযাদভদি়ের্ এিং ইমভমন্টর 
পদরচাির্া ও োর্েট হ্রাস করমি এমর্ একটি ট্রাক িযিস্থাপুর্ার স্থাপর্া সহ, অ্িযাযুদর্ক সরঞ্জাম 
এিং সিনাযুদর্ক প্রেদুক্ত দর্ম়ে মাথা উাঁচু কমর িাাঁডামর্া মযার্হাটমর্র ওম়েস্ট সাইমড সম্প্রসাদরি 
জাদভটস ঘসন্টামর িিকরা 50 ভাগ ঘিদি ফ্রন্ট-অ্ফ হাউস (Front-of-house) এিং িযাক-অ্ফ-
হাউস (Back-of-house) থাকমি। দডজাইর্-দিল্ড প্রদি়ো এিং েথােথ পদরকল্পর্া ও সমন্বম়ের 
কিযামণ, 1.5 দিদি়ের্ মাদকন র্ ডিামরর এই প্রকল্পটি সম়েমি এিং িামজমটর সামথ সামঞ্জসযপণূন ঘথমক, 
2021 সামির মাচন  মামস েথােথভামি সম্পন্ন হিার আিা করা হমে।  
  
র্িুর্ভামি সম্প্রসাদরি জাদভটস ঘসন্টামর অ্র্ুদষ্ঠি প্রথম অ্র্ুষ্ঠার্টি হমি আন্তজন াদিক সমসামদ়েক 
আসিাি ঘমিা ও আমিাকমমিা, ঘেটি গি মামস িামির 2021, 2023, 2025, 2027 ও 2029 
সামির অ্র্ুষ্ঠার্ ঘেৌথ ভামি জাদভটমস করার অ্ঙ্গীকার কমরমে। আসিািপত্র, আসর্, কামপনট, ঘমমে, 
আমিাকসজ্জা, ঘটক্সটাইি এিং আরও অ্মর্ক দকেুমি েদডম়ে থাকা 600টিরও ঘিদি প্রিিনকমক দর্ম়ে 
গদিনি আন্তজন াদিক সমসামদ়েক আসিাি ঘমিা ঘলািাি দডজাইমর্র উত্তর আমমদরকার একটি প্রযার্ 
প্ল্যাটফমন। আন্তজন াদিক সমসামদ়েক আসিাি ঘমিা 35টি ঘিমির প্রিিনক এিং 14,000-এরও ঘিদি 
স্থপদি, ইমন্টদরওর দডজাইর্ার, দভজযু়োি মামচন োইজার এিং েুচরা দিমিিা িিনকমক আকষনণ কমর। 
একইভামি, িাইটমফ়োর দিমের িৃহত্তম িাদষনক আদকন মটকচারাি এিং িাদণদজযক আমিাকসজ্জা ঘট্রড ঘিা 
এিং সমিির্, ো 500-রও ঘিদি প্রিিনক এিং 175 জর্ সমিির্ উপস্থাপকমক ঘটমর্ দর্ম়ে আমস। 
িাইটমফ়োমর 70টিরও ঘিদি ঘিি ঘথমক 28,000-এরও ঘিদি িাইটিং দডজাইর্ার, ঘেদসফা়োর, 
আদকন মটক্ট এিং ইদঞ্জদর়্োমরর উপদস্থদি হ়ে। ঘেৌথ আন্তজন াদিক সমসামদ়েক আসিাি/িাইটমফ়োর 
40,000-এরও ঘিদি অ্ংিগ্রহণকারীমক সম্প্রসাদরি জাদভটস ঘসন্টামর আকৃষ্ট করমি িমি আিা করা 
হমে।  
  
সম্প্রসারণ প্রকমল্পর দস্টি এিং কংদিমটর সুপারস্ট্রাকচার পণূনভামি স্থাপর্ করা সম্পন্ন হম়েমে, এিং 
দস্টি ও কংদিমটর সকি কাজ প্রকল্পটি শুরু হিার ঠিক দির্ িের পর 2020 সামির মাচন  মামস 
সম্পন্ন হমি িমি আিা করা হমে। ঘমাট, 13,940 টর্ ইোি গডা হম়েমে। সম্পন্ন হিার পর, 
একটি 54,000 িগনফুমটর দিমিষ ইমভন্ট ঘেস সহ সম্প্রসাদরি জাদভটস ঘসন্টামর আরও প্রা়ে 
200,000 িগনফুমটর র্িুর্ দমটিং রুম এিং দপ্র-ফাংির্ ঘেস থাকমি - ো উত্তর-পূমিনর এই 
যরমণর ইমভন্ট ঘেমসর মমযয সিন িৃহৎ। র্িুর্ প্রিিনর্ী এিং দমটিং-এর জা়েগাগুমিার সকি আমিাক 
সজ্জা, দহটিং এিং কুদিং দসমস্টম ও ও়েযারমিস সংমোমগর সিনমিষ প্রেদুক্ত দিম়ে সদজ্জি হমি। আমরা 
গুরুত্বপূণন হমে, র্িুর্-সম্প্রসাদরি জাদভটস ঘসন্টামর 500,000 িগনফুট ইমভন্ট ঘেমসর তিদিষ্টয 
উপদস্থি থাকমি, ো এই স্থাপর্াটিমক আন্তজন াদিক িযিসাদ়েক সমিির্গুদিমক আকৃষ্ট করমি সহা়েিা 
করমি।  
  
গভর্নর কুউমমা এিং এম্পা়োর ঘস্টট ঘডভিপমমমন্টর (Empire State Development) ঘর্িৃমত্ব এই 
প্রকল্পটি র্িুর্ কমর 6,000 কমনসংস্থার্ সদৃষ্ট করমি, িাদষনক অ্থননর্দিক দি়োকিামপ িাইমর অ্দরদিক্ত 

https://protect2.fireeye.com/url?k=3ece3109-62eac768-3eccc83c-0cc47a6d17e0-2e0c5bebbc19af39&q=1&u=https%3A%2F%2Fjavitscenter.com%2Fmedia%2F120204%2Ficff-and-lightfair-11-19-19.pdf
https://protect2.fireeye.com/url?k=a13d7779-fd1b4322-a13f8e4c-000babd905ee-9de543c0c117a569&q=1&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Furl%253Fk%253D401e1bdd-1c3aedbc-401ce2e8-0cc47a6d17e0-32a64a19b518a59b%2526q%253D1%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.governor.ny.gov%2525252Fnews%2525252Fgovernor-cuomo-breaks-ground-jacob-k-javits-convention-center-expansion%252526data%25253D02%2525257C01%2525257Ctsclafani%25252540javitscenter.com%2525257C6f61cd55962746bd7f8408d779d07008%2525257C22da9ebd349342c493b128e5b00bc955%2525257C0%2525257C0%2525257C637111809153692766%252526sdata%25253DYLF07sRRGLwBb4v5bW44ZOWQfpRtFZvGXKvQoJMtMeA%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D02%257C01%257Ctsclafani%2540javitscenter.com%257C5110ef255c854f2dd60b08d77a6a25bd%257C22da9ebd349342c493b128e5b00bc955%257C0%257C0%257C637112468645945873%26sdata%3D8%252Fm5ywuq7YkYkGYfgso82I4aphK1XbU%252FVGLa7N8B0sY%253D%26reserved%3D0


প্রা়ে 400 দমদি়ের্ মাদকন র্ ডিার উৎপন্ন করমি এিং অ্িযন্ত-গুরুত্বপূণন িযিসাদ়েক সমিির্, পণয 
চািু করা এিং িহদিি সংগ্রমহর জর্য দিেজমুড আরও ঘিদি ব্লকিাস্টার ইমভন্ট আকষনণ করমি। 
প্রকল্পটি কমনসস্থার্ সৃদষ্ট করা ও অ্থননর্দিক দি়োকিাপমক অ্র্ুপ্রাদণি করার উমেমিয অ্িযন্ত 
গুরুত্বপুণন অ্িকাোমমা ও পদরিহর্ সুদিযা আপমগ্রড করার গভর্নর কুউমমার ঘস্টট িযাপী পদরকল্পর্ার 
অ্ংি।  
  
এম্পায়ার সিট সডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিাং সপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এবরক সজ. গাটন লার িম্বলর্, "জাদভটস ঘসন্টার দর্উ ই়েমকন র ঘহামটি, ঘরমস্তাাঁরা, পেনটর্ ও 
পদরিহর্ দিমল্পর অ্র্যিম িদক্তিািী সমথনক এিং এই সম্প্রসারণ এই সংমোগটি িদক্তিািী থাকমি িা 
দর্দিি করমি। এই দিিাি প্রকল্পমক েথাসমম়ে এিং িামজমটর সামথ সামঞ্জসয ঘরমে এম্পা়োর 
ঘস্টটমক প্রকৃি অ্থননর্দিক সমথনর্ দিম়ে - দর্মনামণর কাজ ঘে দ্রুি গদিমি অ্গ্রসর হম়েমে ঘসটির 
অ্িিার্ গভর্নর কুউমমা এিং দডজাইর্-দিল্ড প্রদি়োর।"  
  
বর্উইয়কন  কর্ম্বভর্ের্ সসন্টার অপাম্বরটাং কম্বপনাম্বরেম্বর্র সভাপবত এিাং প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
অোলার্ বিল িম্বলর্, "দিমের মহার্িম িহমরর ঘকমে এই অ্িুির্ী়ে সম্প্রসারমণর কিযামণ, দর্উ 
ই়েকন  দসটির ইমভন্টগুমিা আর আমগর মির্ থাকমি র্া। জাদভটস ঘসন্টার এমর্ এক অ্র্র্য স্থার্ 
ঘেোমর্ দিমের সকি স্থামর্র িযিসা়েী ও সাংসৃ্কদিক ঘর্িারা আমামির সমাজমক এদগম়ে দর্ম়ে 
োও়োর মি যারণাগুমিামক ভাগ কমর ঘর্ও়োর জর্য একদত্রি হর্। 1 দমদি়ের্ িগনফুমটরও ঘিদি 
র্িুর্ জা়েগা তিদরর মাযযমম এই ভির্টি আমামির প্রদিমিিীমির জীির্োত্রার মার্ উন্নি করার 
পািাপাদি এম্পা়োর ঘস্টমটর অ্থননর্দিক ইদঞ্জর্ দহসামি িার সদিযকামরর সম্ভািযিা়ে ঘপৌাঁেমি।"  
  
সম্প্রসারণ প্রকমল্পর অ্ংি দহসামি, এিাকা়ে োর্জট ও িষূণ কমামি দর্কটিিী রাস্তা়ে িেমর 
20,000-এরও ঘিদি ইমভন্ট-সম্পদকন ি ট্রাক স্থার্ান্তর কমর একটি চার-স্তমরর ট্রাক মািনাদিং-এর 
স্থাপর্া তিদর করা হমি। 27টি র্িুর্ ঘিাদডং ডমকর সংেুদক্ত ইমভন্টগুমিার জর্য মভু-ইর্ (Move-
in) এিং মুভ-আউট (Move-out) করার সমম়ের িক্ষিা িৃদি করমি, ো অ্দিদরক্ত ইমভমন্টর 
জর্য কযামিোমর আরও স্থার্ তিদর করমি। কর্মভর্ির্ ঘসন্টামরর 6.75-একর পদরমিিিান্ধি োমির 
সাফমিযর উপর ভর কমর, মযার্হাটমর্র মমযয এই যরমর্র সিনিৃহৎ এক একর োমির োমার দর্মনাণ 
করা হমি, এিং িাদষনক 40,000 পাউে পেনন্ত পণয উৎপাির্ করা হমি ও সভাস্থমি পদরমিদিি 
োিামরর মমযয অ্ন্তভূন ক্ত করা হমি। সমাদির পমর, প্রকল্পটি দিিযমার্ ভিমর্র মি একইভামি মাদকন র্ 
েুক্তরামষ্টর পদরমিিিান্ধি ভির্ কাউদিি (Green Building Council) কিৃন ক িদক্ত এিং 
পদরমিিিান্ধি র্কিা়ে ঘর্িৃত্ব (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) 
দসিভার স্বীকৃি হমি িমি আিা করা হমে।  
  
ঘিেদিজ (Lendlease) এিং টার্নামরর (Turner) একটি ঘেৌথ উমিযাগ টিদভএসদডজাইর্ 
(Tvsdesign) কিৃন ক সরিরাহকৃি দডজাইর্ পদরমষিা দিম়ে সম্প্রসারণ প্রকমল্পর দর্মনামণর ঘর্িৃত্ব 
দিমে। প্রকল্প কােনিমমর উতু্তঙ্গ সমম়ে, কযাম্পামসর উত্তর প্রামন্ত 3,000 এরও ঘিদি দর্মনাণকমী 
দর্মনাণ স্থমি কাজ করমি। দর্মনাণ প্রদি়োর এের্ পেনন্ত অ্ন্তভুন ক্ত থাকা উমেেমোগয দিষ়েগুমিা হমে:  
  



• সম্প্রসারমণর ইোি এিং কংদিমটর সপুারস্ট্রাকচার সমূ্পণনরূমপ দর্দমনি হম়েমে, এিং র্র্-
স্ট্রাকচারাি ইোি এিং কংদিমটর চূডান্ত কাজ চিমে;  

• পাদে িান্ধি কামচর পযামর্ি স্থাপর্ করা হমে, ো কর্মভর্ির্ ঘসন্টামরর সিজু োি, হাডসর্ 
ই়োডন স ঘডভিপমমন্ট এিং হাডসর্ র্িীর িিৃযমক প্রিিনর্ করমে; এিং  

• দিংকর্ টামর্ি (Lincoln Tunnel) সংিগ্ন সকি দভদত্ত সংদিষ্ট কাজ ঘকামর্া প্রকার আকদিক 
 টর্া োডাই সম্পন্ন হম়েদেি, ঘেটি র্কিা এিং দর্মনাণ িমির জর্য একটি িড ইদঞ্জদর়্োদরং 
কীদিন ।  

  
দিিাি এই সম্প্রসারণ প্রকমল্পর সাফমিযর অ্র্যিম চাদিকাঠি হমে জাদভটস ঘসন্টার দর্মনাণ কাজ 
চিাকামি িযিসার জর্য উেুক্ত রাো এিং তির্দির্ কাজ ঘর্দিিাচকভামি প্রভাদিি হমে র্া িা 
দর্দিি করা। ইমভন্ট-সম্পদকন ি কমনকাে দর্রিদেন্নভামি চাদিম়ে োও়ো ঘস্টমে্র কমনকিন া, স্থপদি, 
ঠিকািার, কর্মভর্ির্ ঘসন্টামরর কমনচারী এিং ইমভন্ট প্রদডউসারমির মমযয দর্দিড সহমোদগিার 
প্রমাণ। ঘিরার কাদমং (Lehrer Cumming) এিং এইদসওএম/দিশ্মার্ দর্মনাণ (AECOM/Tishman 
Construction) প্রকমল্পর পরামিনিািা এিং প্রকল্পটির িিারককারী এম্পা়োর ঘস্টমটর ঘডভিপমমন্টর 
সহা়েক সংস্থা দর্উ ই়েকন  কর্মভর্ির্ ঘসন্টার ঘডমভিপমমন্ট কমপনামরিমর্র (New York Convention 
Center Development Corporation) পরামিনিািা দহসামি কাজ করমে। এইদসওএম/দিশ্মার্ দর্মনাণ-
এর ঘর্িৃমত্ব একটি র্িুর্ ট্রািফমনার দিদল্ডংম়ের উন্ন়ের্ কাজও চিমে। এই দির্-িিা কাোমমাটি 
িিন মামর্ দিিযমার্ স্থাপর্াটিমক দিিযুৎ সরিরাহ করমে এিং সম্পন্ন হিার পমর সম্প্রসাদরি 
কর্মভর্ির্ ঘসন্টামর দিিযুৎ সরিরাহ করমি।  
  
সম্প্রসারণ প্রকল্প উমেেমোগয দিষম়ের মমযয রম়েমে:  
  

• 38 িম দস্ট্রমটর 11 িম এদভদর্উমি র্িুর্ কাাঁচ-ঘ রা প্রমিিদ্বার;  
• প্রযার্ প্রিিনর্ী স্থামর্র 90,000 িগনফুট েুক্ত করা সহ একটি ঘিমভমি 500,000 িগন ফুট 

তিদর;  
• 54,000 িগন ফুমটর দিমিষ ইমভন্ট ঘেস সহ, 107,000 িগনফুমটর র্িুর্ দমটিং রুমমর 

জা়েগা, উত্তরপূমিনর মমযয এ যরমর্র িৃহত্তম জা়েগা;  
• 113,000 িগনফুমটর দপ্র-ফাংির্ স্থার্;  
• োি পযাদভদি়ের্ এিং ঘটমরমস 1,500 জর্ িযিস্থা;  
• 480,000 িগন ফুমটর, চার স্তমরর ট্রাক মািনদিং স্থাপর্া;  
• 27টি র্িুর্ ঘিাদডং ডক; আর একটা  
• এক একমরর োমির োমার।  

  
মোর্হাটর্ িম্বরা সপ্রবসম্বডন্ট সগল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "আজমকর এই ঘ াষণা আমামির িমরার ওম়েস্ট 
সাইমডর দিিিন মর্র আমরকটি মাইিফিমক িুমি যমর, ো অ্মর্ক প্রম়োজর্ী়ে অ্র্ুষ্ঠার্ এিং কদমউদর্টি 
ঘেস প্রিার্ কমর এিং িহমরর অ্থনর্ীদিমক পদরচাদিি কমর। গভর্নর কুওমমা এই প্রকল্পটিমক সমাদি 



ঘরোর কামে দর্ম়ে আসা়ে এিং দর্উ ই়েমকন র যারািাদহক ঘর্িৃত্বমক দর্দিি করার উমেমিয িার 
ঘর্িৃমত্বর প্রিামর্র জর্য িামক সাযুিাি জার্াই।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "সারা দিে ঘথমক প্রা়ে 2 দমদি়েমর্রও ঘিদি ঘিাক প্রদি িের 
জাদভটস ঘসন্টার পদরিিনর্ কমরর্, ো মযার্হাটমর্র ওম়েস্ট সাইমড আকষনণী়ে ঘপ্রাগ্রাম এিং 
অ্থননর্দিক দি়োকিামপর সঞ্চার কমর। গভর্নর কুউমমা, এম্পা়োর ঘস্টট ঘডভিপমমমন্টর ভারপ্রাি 
কদমির্ার গাটন িার এিং জাদভটস ঘসন্টামরর ঘপ্রদসমডন্ট ও প্রযার্ দর্িনাহী কমনকিন া অ্যামির্ দস্টমির 
কিযামণ, র্িুর্ কমর করা সংস্কার 6,000টি পেনন্ত র্িুর্ কমনসংস্থার্ তিদর করমি এিং ভদিষযমি এই 
স্থার্টি দর্উ ই়েকন  দসটির একটি প্রাণিন্ত অ্ংি দহসামি দর্দিি করমি। আদম 2021 সামি র্িুর্-
সংস্কার করা জাদভটস ঘসন্টামর হাজার হাজার অ্দিদথমক স্বাগি জার্ামি আমামির িহমরর অ্মপক্ষা়ে 
রম়েদে।"  
  
বর্উইয়কন  সিট AFL-CIO সপ্রবসম্বডন্ট মাবরও বসম্বলম্বন্তা িম্বলর্, "আজমকর ঘ াষণাটি ঘস্টট জমুড 
অ্িযাযুদর্ক উন্ন়ের্ ও দিকািমক উৎসাদহি করমি গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্বর আরও একটি 
উিাহরণ। এই প্রকল্পটি দর্উ ই়েমকন র িি িি কমোর পদরশ্রমী র্ারী-পুরুষমক ভাি ঘিিমর্র চাকদর 
প্রিার্ কমরমে ও সামমর্ চািু রােমি এিং মযার্হাটমর্র ওম়েস্ট সাইমডর রূপান্তর অ্িযাহি রােমি।"  
  
িৃহত্তম বর্উ ইয়কন  এর বিবল্ডাং ও কর্স্ট্রাকের্ সট্রডস কাউবিম্বলর (Building and Construction 
Trades Council of Greater NY) সপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমার কিযামণ, 
এই উদ্ভাির্ী প্রকল্পটি দর্উ ই়েমকন র কমীমির জর্য সদিড ইউদর়্ের্ চাকদরর িযিস্থা কমরমে ও 
অ্িযাহি রােমি এিং ওম়েস্ট সাইমড েুিই প্রম়োজর্ী়ে কদমউদর্টি স্থার্ দর্ম়ে আসমি। িৃহত্তর দর্উ 
ই়েমকন র ভির্ এিং দর্মনাণ ঘট্রডস কাউদিি, সমাদির মযয দিম়ে জাদভটস ঘসন্টামরর সম্প্রসারণ 
ঘিোর প্রিযািা়ে রম়েমে।"  
  
এমাম্বরল্ড এক্সম্বপাবজের্ (Emerald Expositions), সযট আন্তজন াবতক সমসামবয়ক আসিািপত্র সমলা 
(International Contemporary Furniture Fare, IFCC)-র মাবলক এিাং পবরর্ালর্া কম্বর, তার 
বর্িনাহী ভাইস সপ্রবসম্বডন্ট িম্বল, "দর্উ ই়েকন  দসটির প্রাণমকমে জাদভটস ঘসন্টামরর সম্প্রসারণ করা 
এটিমক ঘিমির অ্র্যিম আকাদিি স্থামর্ পদরণি করমি এিং আমরা গভর্নর কুউমমা এিং িার 
িিমক িামির সাহসী িরূিদিনিার জর্য সাযুিাি জার্াই। র্িুর্ স্থার্গুমিা আন্তজন াদিক সমসামদ়েক 
আসিািপত্র ঘমিা (IFCC) িার অ্ফারগুমিা তিদচত্রযম়ে করমি এিং উত্তর আমমদরকার জর্য 
সদিযকামরর িহু-দিষ়েক র্কিা সংস্থার্ ঘকে দহসামি কাজ করমি সমথন করমি।"  
  
লাইটম্বেয়ার সো-এর পবরর্ালক ডোর্ ডারবি িম্বলর্, "জাদভটস ঘসন্টার দর্উই়েমকন র ইমভন্ট দিমল্পর 
ঘকেস্থি এিং গভর্নর কুউমমার ঘর্িৃমত্বর কিযামণ, এটির অ্ভূিপূিন সম্প্রসারণ আমামির দিল্পমক র্িুর্ 
এিং উেীপর্াপূণন উপাম়ে দিকাি  টামি। আমরা আমামির উপদস্থি সকমির জর্য একটি আকষনণী়ে 
এিং অ্র্ুমপ্ররণামিূক িাইটফা়োর অ্দভজ্ঞিা উপস্থাপমর্র উমেমিয ঘকমের আপমডট হও়ো স্থার্ এিং 
সুমোগগুমিা িযিহামরর অ্মপক্ষা়ে রম়েদে।"  
  



জাবভটস সসন্টার সম্পম্বকন   
"দিমের মামকন টমপ্ল্স" র্ামম পদরদচি, জাদভটস ঘসন্টারটি আই.এম ঘপই এিং পাটন র্ারসমির কিৃন ক 
দডজাইর্ করা হম়েদেি এিং 1986 সামি উেুক্ত হ়ে। আইকদর্ক সুদিযাটি িের্ ঘথমক িড িড 
সমিির্, িাদণজয অ্র্ুষ্ঠার্ ও দিমিষ অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য দর্উ ই়েকন  দসটির প্রাথদমক ঘভর্যু হম়ে উমেমে 
এিং দিমের িীষন 250টি ঘট্রড ঘিার দিচরণস্থার্ দহমসমি কাজ কমর, ো িেমর কম়েক দমদি়ের্ 
িিনর্াথীমক ঘহাস্ট কমর। এই দিিাি আকামরর ইমভন্টগুমিা িাদষনক অ্থননর্দিক কমনকাণ্ড দহমসমি দর্উ 
ই়েকন  দসটি এিং দর্উ ই়েকন  ঘস্টমটর জর্য 2 দিদি়ের্ মাদকন র্ ডিামররও ঘিদি উৎপাির্ কমর, ো 
স্থাপর্াটির ঘভিমর ও িাইমর প্রা়ে 18,000 কমনসংস্থামর্র ঘোগার্ ঘি়ে। মযার্হাটমর্ ওম়েস্ট 34 িম 
এিং ওম়েস্ট 40 িম এর মমযয 11 িম অ্যাদভদর্উমি অ্িদস্থি জাদভটস ঘসন্টামর, ও়োইফাই 
অ্যামক্সস সহ একাদযক প্রেুদক্ত পদরমষিার পািাপাদি 760,000 িগনফুট প্রিিনর্ীর স্থার্, 102টি সভা 
কক্ষ এিং চারটি িযাংকুম়ে হি রম়েমে। আরও িমথযর জর্য পদরিিনর্ 
করুর্, www.javitscenter.com।  
  

###  
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