
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 13 বিবলয়র্ ডলাম্বরর স্কাইম্বডাি, যা ওয়াম্বর্ইডা কাউবিম্বে অিবিে 

জাবের িৃ ত্তি ইর্ম্বডার UAS পরীক্ষা হকন্দ্র, োর সিাবির হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

স্কাইম্বডাি হিাট রাজে ও কাউবির বিবর্ম্বয়াগ 100 বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবেম্বে বর্ম্বয় 

এম্বসম্বে, যা দৃঢ়ভাম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর অিিার্ িার্ি ীর্ বিিার্ িেিিায় বিশ্বম্বর্ো ব ম্বসম্বি 

প্রবেষ্ঠা কম্বরম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ওথর্ডা ক্াউথির হরামের থিথিস থিজমর্স অ্যান্ড হেক্মর্ালজজ 

পামক্ন স্কাইমডাে সুথিধার সোথির হ াষণা ক্মরমের্। এক্টে প্রাক্তর্ থিোমর্র  যাঙ্গামর অ্িথিত, 

এই অ্তযাধুথর্ক্, অ্ভযন্তরীণ সুথিধাটে হেমের ি ৃত্তে ইর্মডার হরার্ পরীক্ষার সুথিধা এিং 

ওযাথর্ডা ক্াউথিমত থর্উ ইযমক্নর োর্ি ীর্ থিোর্ থসমেে পরীক্ষার সাইমের এক্টে 

রূপান্তরেূলক্ থিথর্মযাগ।  

  

"থর্উ ইযক্ন হেে থিশ্বজমু়ে উচ্চ প্রযুজক্তর হক্াম্পাথর্গুথলমক্ আক্ষ নণ ক্রার জর্য এক্টে 

প্রথতমযাথগতােূলক্ পথরমিে ততথর ক্রমত সা সী থিথর্মযাগ ক্মরমে," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। 

"স্কাইমডাে (Skydome) এক্টে ক্রেিধ নোর্ সংখ্যক্ হসই প্রযুজক্তর হক্াম্পাথর্গুথলমত হযাগ হেয 

হযগুথল থর্উ ইযক্নমক্ তামের িাথ়ে িমল অ্থভথ ত ক্মর এিং উদ্ভািমর্র জর্য এক্টে থিশ্বিযাপী 

হক্ন্দ্র থ সামি হো ক্ ভযাথলর েয নাো থর্জিত ক্মর৷ আেরা রাজয জমু়ে আোমের যুগান্তক্ারী 

থিথর্মযাগগুথল চাথলময যাওযার উপর সম্পূণ নভামি েমর্ামযাগ হেি এিং সরক্ারী অ্ংেীোর এিং 

সরক্ারী খ্ামতর সেস্ত স্তমরর েমধয েজক্তোলী অ্ংেীোথরত্ব গম়ে তুলি।"  

  

"স্কাইমডাে UAS হেথেং হসিামরর (Skydome UAS Testing Center) সোথি থর্উ ইযক্ন হেমের 

জর্য এক্টে থিোল জয যা এটেমক্ হেমের েমধয এই ধরমর্র সি হচময ি়ে সুথিধা থ মসমি গম়ে 

তুমলমে।" হলফম্বটর্োি গভর্ নর আম্বতাবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। "এই ধরমর্র 

পুর্রুজ্জীিমর্র উমেযাগ প্রোণ ক্মর হয থর্উ ইযক্ন সটিক্ পমি রমযমে। এই র্তুর্ অ্তযাধুথর্ক্ 

িযাথসথলটে থর্উ ইযক্নমক্ োর্িথি ীর্ এথরযাল হভথ ক্ল হডমভলপমেমির অ্িভামগ রামখ্।"  

  

ওম্বর্ইডা কাউবির কায নবর্ি না ী অোন্থবর্ হজ. বপম্বসম্বি, জুবর্য়র িম্বলম্বের্, "উলিস্পিড 

থচপ িযামির েমতা, এিং েীঘ্রই সোি  মি এের্ MVHS উইর্  াসপাতাল (MVHS Wynn 

Hospital) এিং হর্ক্সাস হসিামরর (Nexus Center) হিােনস ক্েমেমক্সর েমতা স্কাইমডামের 

উমবাধর্  ল আমরক্টে রূপান্তরেূলক্ প্রক্ল্প যা ওমর্ইডা ক্াউথিমত র্তুর্ চাক্থর এিং 



থিথর্মযাগমক্ উৎসাথ ত ক্রমি এিং আরও হেখ্ায হয হক্র্ আোমের ক্ামে উত্তর-পমূি নর সি 

হচময েজক্তোলী এিং তিথচত্র্যেয অ্ি নর্ীথতগুথলর েমধয এক্টে আমে। এটের সূচর্া হিমক্ই এই 

উচ্চাথভলাষী ক্াউথির প্রক্ল্পটে ওমর্ইডা ক্াউথি এিং থর্উ ইযক্ন হেেমক্ হরার্ গমিষণা ও 

উন্নযমর্র থিশ্বিযাপী হক্ন্দ্রিল থ মসমি েৃঢ় ক্রার জর্য ক্াজ শুরু ক্মরমে এিং আজমক্র 

স্কাইমডাে হখ্ালার সামি আেরা টিক্ হসোই ক্মরথে।"  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বির (Empire State Development) হপ্রবসম্বডি এিং CEO 

এিং কবিের্ার হ াপ র্াইট িম্বলম্বের্, "UAS প্রযুজক্তমত জর্থর্রাপত্তা এিং ইক্োমস নর েমতা 

হক্ষত্র্গুথলমত অ্ি ননর্থতক্ প্রিজৃির র্তুর্ উপাযগুথল আর্লক্ ক্রার সম্ভাির্া রমযমে এিং এই 

থেমল্প থর্উ ইযক্ন হেমের অ্িগথত-থচন্তােূলক্ থিথর্মযাগগুথল সরক্ারী এিং হিসরক্ারী উভয 

হক্ষমত্র্ই উমেখ্মযাগয থিথর্মযাগ আক্ষ নণ ক্মরমে৷ স্কাইমডাে  ল সি নমেষ রূপান্তরেূলক্ প্রক্ল্প যা 

আগােী প্রজন্মগুথলর জর্য হো ক্ ভযাথলমত থেমল্পর িজৃি এিং উদ্ভাির্মক্ চাথলত ক্রমি।"  

  

স্কাইমডাে এযার হিাস ন থরসাচন লযািমরেথর ইর্িরমেের্ থডমরক্টমরে (Air Force Research 

Laboratory Information Directorate) এিং থর্উ ইযক্ন UAS হেে সাইমের েমধয 

স মযাথগতােূলক্ প্রমচষ্টামক্ সেি নর্ ক্রমি যা এই অ্ঞ্চমলর উচ্চ প্রযুজক্তর িাথণজজযক্ এিং 

অ্যাক্ামডথেক্ িাস্তুতমের সুথিধা হর্মি যা র্যাের্াল এযার হিমস থর্রাপমে এিং সরুথক্ষতভামি 

চালামর্ার জর্য হোে োর্িথি ীর্ এযারক্রাফ্ট থসমেমের প্রযুজক্তর উন্নযমর্ স াযতা ক্রমি।  

  

স্কাইমডামের সোথির সামি থর্উ ইযক্ন হেে এখ্র্ োথক্নর্ যুক্তরামের ি ৃত্তে ইর্মডার 

অ্যামর্মক্াইক্ হচম্বারযকু্ত োর্িথি ীর্ এথরযাল হভথ মক্ল পরীক্ষা-থর্রীক্ষার সুথিধার আিাসিল 

এিং কৃ্জত্র্ে িুজিেত্তা-থভথত্তক্ ফ্লাইে থর্যেণ এিং হোে হরামর্র স্বাযত্তোথসত ঝাাঁক্ স  উন্নত 

হরামর্র প্রযুজক্তর িেরিযাপী অ্ভযন্তরীণ পরীক্ষা প্রোর্ ক্রমি।  

  

স্কাইমডাে ওমর্ইডা ক্াউথির োথলক্ার্াধীর্ এক্টে িযাথসথলটের েমধয অ্িথিত হযখ্ামর্ 

ইমর্ামভযার অ্যাডভান্সমেি হসিারও (Innovare Advancement Center) রমযমে, হযখ্ামর্ 

থিথিস ইর্থেটেউে (Griffiss Institute) কৃ্জত্র্ে িুজিেত্তা, সাইিারথসথক্উথরটে, থর্উমরােথিনক্ 

ক্স্পম্পউটেং, র্যামর্াইমলক্ট্রথর্ক্স, হক্াযািাে ক্স্পম্পউটেং এিং UAS-এ অ্ঞ্চমলর উদ্ভাির্ 

ইমক্াথসমেেমক্ ক্ষেতা প্রোর্ ক্মর। এটেমত থর্উ ইযক্ন হেে োর্িথি ীর্ থিোর্ থসমেে হেে 

সাইমের জর্য হরার্ ক্োন্ড হসিারও (Drone Command Center) রমযমে যা োথক্নর্ যুক্তরামের 

োত্র্ সাতটে FAA- েমর্ার্ীত োর্িথি ীর্ থিোর্ থসমেে পরীক্ষার সাইেগুথলর েমধয এক্টে।  

  

ওমর্ইডা ক্াউথি বারা ততথর এিং থিক্াে ক্রা এই 13 থেথলযর্ ডলামরর প্রক্ল্পটে ক্াউথি হিমক্ 4 

থেথলযর্ ডলার বারা অ্ি নাথযত  য এিং CNY রাইজজং আপমেে থরভাইোলাইমজের্ ইথর্থেমযটেভ 

(CNY Rising Upstate Revitalization Initiative) হিমক্ 4.5 থেথলযর্ ডলামরর অ্র্ুোর্ এিং 

হো াক্ ভযাথল আপমেে থরভাইোলাইমজের্ ইথর্থেমযটেভ (Mohawk Valley 

Upstate Revitalization Initiative) হিমক্ 4.5 থেথলযর্ ডলামরর অ্র্ুোমর্র োধযমে রাজয বারা 

সেথি নত  য। রামজযর থসমর্ের হজামসি থিমিা এই সুথিধার জর্য 950,000 ডলামরর অ্র্ুোর্ 

সুরথক্ষত ক্মরমের্।  

  



স্কাইমডাে হেে সাইেটে ক্রেিধ নোর্ 3,500 এক্র থিথিস থিজমর্স অ্যান্ড হেক্মর্ালজজ পামক্নর 

অ্ংে, যা এক্টে প্রাক্তর্ োথক্নর্ এযার হিাস ন হিস, হযটে এখ্র্ অ্র্যার্যমের েমধয সাইিার 

থসথক্উথরটে, হক্াযািাে ক্স্পম্পউটেং, থর্ে নাণ স  থিমশ্বর েীষ নিার্ীয িহু উচ্চ প্রযুজক্তর সংিার 

আিাসিল এিং 6,000 োর্ুষমক্ থর্মযাগ ক্মর।  

  

স্কাইমডাে  ল থিথিস ইিারর্যাের্াল এযারমপামেনর সি নমেষ পথরক্ািামো থিথর্মযাগ যা ওমর্ইডা 

ক্াউথি ক্মরমে। 2019 সামল, ক্াউথিটে  যাঙ্গামর পুরামর্া হসন্ট্রাল থেে থ ে প্রথতিাপমর্র জর্য 

15.5 থেথলযর্ ডলার থিথর্মযাগ ক্মরমে র্তুর্ থিচু্ছরণক্ারী গরে ক্রার িযিিা স  খ্রমচর 

ক্ািামো পথরিতনর্ ক্মর এিং সুথিধাগুথলমক্ খ্রচ-সাশ্রযী ক্মর হতামল। এক্ই সেময, ক্াউথিটে 

ইমর্ামভযার অ্যাডভান্সমেি হসিার (Innovare Advancement Center) ততথর ক্রমত আরও 5.6 

থেথলযর্ ডলার থিথর্মযাগ ক্মরমে যা এযার হিাস ন থরসাচন লযাি (Air Force Research Lab) এিং 

UAS হেে সাইমের সেি নমর্ এক্টে উচ্চ-প্রযুজক্তগত ইমক্াথসমেে গম়ে তুলমত সা াযয ক্রমে।  

  

NUAIR এর প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা হকর্ স্টুয়াটন িম্বলর্, "NUAIR েে িের আমগ FAA-

থর্থেনষ্টক্রমণর পর হিমক্ থর্উ ইযক্ন UAS হেে সাইে পথরচালর্া ক্মর আসমে এিং আেরা রাজয, 

ওমর্ইডা ক্াউথি এিং আমেপামের সংিাগুথলর সামি এক্টে েুেনান্ত স মযাথগতােূলক্ 

অ্ংেীোথরত্ব অ্িযা ত হরমখ্থে৷ আোমের 50-োইল হরার্ ক্থরমডার, অ্ক্াজিত হিসরক্াথর 5G 

হেে হরঞ্জ এিং এখ্র্ স্কাইমডামের সংমযাজমর্র সামি, হসন্ট্রাল থর্উ ইযক্ন UAS এিং 

অ্যাডভান্সড এযার হোথিথলটে হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য তামের জক্রযাক্লাপগুথলমক্ অ্িতরণ 

ক্রমত এিং প্রসাথরত ক্রার জর্য অ্িণী গন্তিয থ সামি অ্থিরত রমযমে।"  

  

বিবফস ইর্বেটটউম্বটর হপ্রবসম্বডি এিং বসইও ব দার হ জ িম্বলম্বের্, "থিথিস 

ইর্থেটেউমে, আেরা হো াক্ উপতযক্ায উদ্ভাির্ এিং উমেযাক্তামের ক্ষেতাযর্ ক্রমত হপমর 

গথি নত৷ স্কাইমডাে চাল ু ওযা থিশ্ব-োমর্র গমিষণা এিং পরীক্ষার ক্ষেতা থিক্ামের হক্ষমত্র্ আরও 

এক্টে ি়ে পেমক্ষমপর প্রথতথর্থধত্ব ক্মর, যামত আেরা টিক্ তাই ক্রমত পাথর। স্বাযত্তোথসত 

থসমেেগুথল যা থর্রাপে, সুরথক্ষত এিং থর্ভনরমযাগয স্কু্র র্া হখ্ালা অ্িিায যার্িা র্ 

পথরচালর্ামক্ সক্ষে ক্মর, আোমের সি হচময চাপযুক্ত সাোজজক্ চযামলঞ্জগুথল সোধার্ ক্রার 

এিং আপমেে থর্উ ইযমক্নর জর্য রূপান্তরেূলক্ অ্ি ননর্থতক্ সুমযাগগুথল উন্মুক্ত ক্রার থিোল 

সম্ভাির্া রামখ্। স্কাইমডাে এের্ এক্টে ভথিষযতমক্ সম্ভি ক্রমি হযখ্ামর্ আক্াে আর চূ়োন্ত 

সীো িাক্মি র্া।"  

  

থর্উ ইযক্ন হেে উদ্ভািমর্র অ্িভামগ হরার্ এিং িযিসার জর্য হেমের প্রধার্ গন্তিয থ সামি 

থর্মজমক্ প্রথতটিত ক্রমত প্রায 70 থেথলযর্ ডলার থিথর্মযাগ ক্মরমে। এর েমধয রমযমে হেমের 

প্রিে, 50-োইমলর ের্ুষযথি ীর্ ট্রাথিক্ েযামর্জমেি হরার্ ক্থরমডামরর সোথি, যা হসন্ট্রাল থর্উ 

ইযক্ন হিমক্ হো াক্ ভযাথল পয নন্ত প্রসাথরত এিং েৃটষ্টসীোর িাইমর ের্ুষযথি ীর্ থিোর্ ও়োমর্ার 

জর্য ক্থরমডামরর অ্ংেগুথলর জর্য FAA-এর অ্র্ুমোের্। এটে প্রিে "প্রকৃ্ত" থিথভএলওএল 

ক্তৃনপক্ষ এিএএ-েমর্ার্ীত পরীক্ষা সাইমের েঞ্জথুরপ্রাি যা িল-থভথত্তক্ পয নমিক্ষক্মের 

প্রমযাজর্ ো়োই ের্ুষয ীর্ থিোর্ পরীক্ষার অ্র্েুথত হেয।  

  



রাজে বসম্বর্টর হজাম্বসফ এ বিম্বফা িম্বলম্বের্, "আথে আর্জিত হয হরামের থিথিস থিজমর্স 

অ্যান্ড হেক্মর্ালজজ পামক্নর স্কাইমডাে সুথিধাটে সম্পূণ ন  মযমে এিং এই প্রক্মল্পর জর্য অ্ি নাযর্ 

থর্জিত ক্রা  মযমে৷ এই অ্তযাধুথর্ক্ এিং উদ্ভাির্ী অ্ভযন্তরীণ িার্টে ের্ুষযথি ীর্ এযারক্রাফ্ট 

থসমেে এিং সম্পথক্নত প্রযুজক্তর থিক্ােমক্ িজৃি ক্রমি এিং এখ্ামর্ হো াক্ উপতযক্ায 

প্রথতথের্ সং টেত উমেখ্মযাগয এিং গুরুত্বপূণ ন স মযাথগতার উপর থভথত্ত ক্মর গম়ে তুলমি।"  

  

সংসদ সদসো িাবরয়ার্ িুম্বটর্ের্ িম্বলম্বের্, "এখ্ামর্ ওমর্ইডা ক্াউথিমত স্কাইমডামের সোথি 

শুধ ুআরও েৃঢ় ক্মর হয এই অ্ঞ্চল এিং সম্প্রোয আন্তজনাথতক্ভামি উদ্ভাির্ এিং প্রযুজক্তর 

হক্ষমত্র্ এক্টে উেীযোর্ েজক্ত  ময উিমে। এই প্রক্ল্পটে UAS পরীক্ষার সাইে, হরার্ এিং 

প্রযুজক্তগত িযিসার জর্য এটেমক্ এক্টে প্রধার্ গন্তমিয পথরণত ক্রার জর্য হো াক্ উপতযক্ায 

আোমের থিথর্মযামগর এক্টে প্রোণ। থিথিস থিজমর্স অ্যান্ড হেক্মর্ালজজ পামক্ন িজৃির 

ধারািাথ ক্তা অ্সাধারণ এিং ওমর্ইডা ক্াউথির অ্ি ননর্থতক্ উন্নযমর্র চাথলক্ােজক্ত থ মসমি 

ক্াজ ক্মরমে।"  

  

হরাম্বির হিয়র জোকুবলর্ এি. ইম্বজা িম্বলম্বের্, "আজ ওযামর্ইডা ক্াউথি, হরাে ে র, থর্উ 

ইযক্ন UAS পরীক্ষার সাইে এিং এযার হিাস ন থরসাচন লযািমরেথরর জর্য হেমের ি ৃত্তে ইর্মডার 

হেে হরার্ সুথিধার উমবাধমর্র সামি এক্টে উমেখ্মযাগয অ্জনর্ থচথিত ক্মর৷ গভর্ নর হ াক্ল 

এিং থর্উ ইযক্ন হেমের অ্থঙ্গক্ারিিতার সামি, 13 থেথলযর্ ডলামরর স্কাইমডাে হেে এথরযার 

সোথি আোমের হেমের সি হচময ভামলা FAA UAS পরীক্ষার সুথিধা প্রোমর্র জর্য 

উত্সগীক্রণমক্ েজক্তোলী ক্মর। আেরা সারা হেে ও থিশ্ব হিমক্ UAS গমিষণার থিমেষজ্ঞ এিং 

তামের েলমক্ স্কাইমডামে স্বাগত জার্ামত উন্মুখ্ যখ্র্ তারা হরার্মক্ তের্জির্ থিোর্ ভ্রেমণর 

ক্ািামোর েমধয সং ত ক্রার জর্য প্রমযাজর্ীয গমিষণা চাথলময যামচ্ছর্ হযের্ জীির্ রক্ষাক্ারী 

অ্তযািেযক্ীয থচথক্ৎসা সরিরাম র পথরি র্ পরীক্ষা ক্রা, প্রাকৃ্থতক্ েমুয নামগ স াযতা ক্রা এিং 

আমরা অ্মর্ক্ থক্েু স্কাইমডামে উপলব্ধ উন্নত পরীক্ষার ক্ষেতা স ।"  

  

###  

  

 
আমরা সংিাে পাওযা যামি এখ্ামর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইযক্ন হেে | এজক্সথক্উটেভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

