
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকনর চালকবি ীর্ আকােযার্ িেিস্থা বেল্পখাত উন্নত করার 

হেম্বে মুখে অগ্রগবত হ াষণা করম্বলর্  

   

FAA বর্উ ইয়ম্বকনর সম্পূণ ন 50-মাইল হরার্ কবরম্ব ারম্বক UAS কম নকাম্বের জর্ে 

অর্ুম্বমাদর্ বদম্বয়ম্বে যা বর্উ ইয়ম্বকনর UAS ইম্বকাবসম্বেমম্বক উন্নত করম্বত হেম্বের প্রায় 

113 বমবলয়র্ মাবকনর্  লার বিবর্ম্বয়াম্বগর অর্ুিতী।  

   

এোড়া হরার্ কবরম্ব াম্বরর পবরচালক NUAIR কুইম্বিকবভবিক বভম্বপাম্বেনর সাম্বি 

আন্তজনাবতক অগ্রসর আকাে চলাচল কবরম্ব ার বিকাম্বের জর্ে চুক্তি বর্ক্তিত কম্বরম্বে  

   

বর্উ ইয়কন হেম্বের বিবর্ম্বয়াগটে "CNY রাইক্তজিং" এর সম্পূরক, যা সম্প্রদায়সমূ ম্বক 

পুর্রুজ্জীবিত করম্বত এিিং অি নর্ীবতর বিকাম্বে অঞ্চলটের সাবি নক হকৌেল।  

    

হরার্ কবরম্ব াম্বর ফ্লাইেসমূম্ব র ফুম্বেজ উপলভে এখাম্বর্  

    

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়কক্নর চালক্থি ীর্ আক্াশোর্ 

িযিস্থার (Unmanned Aircraft Systems, UAS) পরীক্ষার সাইটটট হেডাকরল এথভকয়শর্ 

প্রশাসকর্র (Federal Aviation Administration, FAA) হিকক্ চালক্থি ীর্ আক্াশোর্ িযিস্থা, ো 

সাধারণভাকি হরার্ র্াকে পথরথচত, হসগুথলকক্ দৃটির দৃশযোর্ হরখার িাইকর থর্উ ইয়কক্নর হরার্ 

ক্থরকডাকরর সমূ্পণ ন 50 োইল আক্াশপকি চালাকর্ার অর্ুকোদর্ প্রদার্ ক্করকে। এই ফ্লাইকটর 

ক্তৃনত্ব চালক্থি ীর্ আক্াশোর্ িযিস্থা ক্থরকডাকরর পথরচালক্, র্ি নইস্ট UAS এয়ারকেস 

ইথিকেশর্ গকিষণা হজাট, ইর্ক্কপ নাকরশর্কক্ (Northeast UAS Airspace Integration 

Research Alliance, Inc., NUAIR) থসরাথক্উজ আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দর (Syracuse 

International Airport, SYR) হিকক্ হরাকের থেথেস আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দর (Griffiss 

International Airport) পে নন্ত দৃশযোর্ পে নকিক্ষকক্র প্রকয়াজর্ োড়াই হিসােথরক্ হরার্ উড়াকত 

থদকি। FAA আখযাটট িাথণজ্জযক্ হরাকর্র সমূ্পণ ন সম্ভাির্া ও অি ননর্থতক্ সুথিধা উকমাচর্ ক্রকত 

এিং উন্নত আক্াশপকি চলাচকলর ক্ে নক্াণ্ড হেের্ চালক্থি ীর্ আক্াশোকর্ ক্াকগ না ও োত্রী 

পথরি র্ ক্রকত সা ােয ক্রকি।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর অতযাধুথর্ক্ হরার্ ক্থরকডার অতযাধুথর্ক্ হরার্ প্রেুজ্ির এই থিিতনর্শীল 

িাজাকর বিথিক্ হর্তা থ কসকি হস্টকটর অিস্থার্কক্ আকরা পাক্াকপাি ক্রকি," গভর্ নর হ াকল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1diXYp0Casc&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9c2233593c5b42befc9508dab2004c01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018011592010936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lCkrQkiF3xZZLS5BSLsUtC6kPNX%2BihYnU5V78Ait6wU%3D&reserved=0


িম্বলর্। "হরার্ ক্থরকডার ক্ে নক্াকণ্ড আোকদর অিযা ত থিথর্কয়াগ ও েকর্াকোকগর োধযকে, 

আেরা আগােী প্রজমসেূক র জর্য হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, হো ক্ ভযাথল এিং হস্টটিযাপী 

আঞ্চথলক্ অি নর্ীথত হজারদার ও থিক্াশোর্ ক্রথে।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল এোড়াও হ াষণা ক্করর্ হে হস্টট NUAIR-হক্ CNY রাইজ্জং আপকস্টট 

পুর্রুজ্জীির্ উকদযাকগর (CNY Rising Upstate Revitalization Initiative) ত থিকলর োধযকে 21 

থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকি হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং হো ক্ ভযাথলর ক্থরকডার সংলগ্ন 

থিিোকর্র UAS থশল্পকক্কের আিাদ ক্রকি। প্রক্ল্পটট অথত গুরুত্বপূণ ন অিক্াঠাকোর পরীক্ষা 

এিং প্রকয়াগ ক্রকত থদকি োকত ক্কর উন্নত থশল্প প্রকয়াগ, হস্টট একজজ্ির UAS ে ণ, এিং সংথিি 

ক্েীিাথ র্ীর থিক্াশ সজ্িয় ক্রকি।  

    

ওথর্ডা ক্াউথির োথলক্ার্াধীর্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর চালক্থি ীর্ আক্াশোর্ িযিস্থা পরীক্ষার 

সাইট  কলা পুকরা হদকশ োত্র সাতটট হেডাকরল এথভকয়শর্ প্রশাসর্ আখযাথয়ত চালক্থি ীর্ 

আক্াশোর্ িযিস্থা পরীক্ষার সাইকটর এক্টট।  

   

NUAIR ইথতেকধযই এক্াথধক্ হস্টট একজজ্িকক্ তাকদর ক্ে নক্াকণ্ডর সাকি হরার্ সেন্বয় ক্রকত 

স ায়তা ক্রকে হেের্ NYS থ্রুওকয় ক্তৃনপকক্ষর (NYS Thruway Authority) সাকি থিজ ও 

অিক্াঠাকো পথরদশ নকর্র জর্য, NYS এর্ভায়রর্কেিাল ক্র্জারকভশর্ থিভাকগর (Department 

of Environmental Conservation, DEC) সাকি পথরকিশগত সংরক্ষকণর জর্য। থিস্তৃত FAA 

আখযা এিং অথতথরি ত থিল থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট UAS থশল্প উদ্ভাির্ চালর্া ক্রকি, োর েকল 

আকরা খরচসাশ্রয়ী এিং ইকক্াকলাজ্জক্যাথল সকচতর্ হরার্ ক্ে নক্াকণ্ডর থিক্াশ  কি ো পুকরা থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টকট অতযািশযক্ীয় সরিরা  হচইকর্র সমূ্পরক্  কয় উঠকি।  

   

এোড়াও গভর্ নর হ াষণা ক্করকের্ হে NUAIR কু্ইকিক্থভথিক্ থভকপাকটনর (VPorts) সাকি এক্টট 

চুজ্িকত প্রকিশ ক্করকে, থভকপাটন উন্নত আক্াশপকি চলাচল (Advanced Air Mobility, AAM) 

অিক্াঠাকোর র্ক্শা, থর্ে নাণ ও পথরচালর্ার হক্ষকত্র থিকির শীকষ ন আকে, চুজ্িটট  কলা থসরাথক্উজ 

আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দর ও ক্ার্াডার কু্ইকিকক্র েকধয হদকশর প্রিে আন্তজনাথতক্ উন্নত 

আক্াশপকি চলাচল ক্থরকডার থর্ে নাণ ক্রার জর্য। এই ক্থরকডাকরর উকেশয  কলা এের্ এক্টট 

ইকক্াথসকস্টে গঠর্ ো বিদুযথতক্ ভাটটনক্যাল হটক্-অে এিং লযাজ্ডংকয়র আক্াশোর্ িা িড় 

হ থলক্প্টার আক্াকরর হরার্ দ্বারা সমূ্পণ ন িাথণজ্জযক্ ক্াকগ না পথরি র্ পথরচালর্ার এক্টট 

প্ল্যাটেে ন প্রদার্। ক্রকি।  

   

NUAIR-র প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা হকর্ স্েুয়ােন িম্বলর্, "আজকক্ NUAIR এিং থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টট এক্টট উকেখকোগয ধাপ অেসর  কলা, জাতীয় আক্াশপকি থর্রাপকদ হরার্ সেথন্বত ক্রার 

হক্ষকত্র এিং উন্নত আক্াশপকি চলাচল ক্ে নক্াণ্ড সজ্িয় ক্রার িযাপাকর থর্কজকদর হর্তৃত্ব 

আকরক্িার প্রথতটিত ক্রকলা। NY-র হরাে এিং থসরাথক্উকজর েধযক্ার 50-োইল ক্থরকডারটট 

অর্র্যভাকি হসই সক্ল উপাদার্ ও অিক্াঠাকো ধারণ ক্কর ো UAS প্রকয়াকগর 

িাথণজ্জযক্ীক্রকণর জর্য েুখয, হেের্ পথরি র্ পথরদশ নর্ এিং ইউটটথলটট অিক্াঠাকো, 

হেথডকক্ল লজ্জথস্টক্, পথরকিশগত সংরক্ষণ এিং জর্থর্রাপিা ক্ে নক্াণ্ড।"  

    



বসরাবকউজ আন্তজনাবতক বিমার্িন্দর কতত নপম্বের (Syracuse Regional Airport 

Authority) বর্ি না ী পবরচালক জোসর্ হেম্বরবর িম্বলর্, "থিোর্িন্দকরর UAS/eVTOL 

ক্ে নক্াণ্ড, অিক্াঠাকো সেি নর্ এিং থিক্াকশর জর্য োথক্নর্ েুিরাকের শীষ ন িাথণজ্জযক্ হসিা 

থিোর্িন্দর  ওয়া আোকদর থভশর্। এই হ াষণার সেয়টট আোকদরকক্ স্থার্ীয় UAS-হক্জ্েক্ 

উকদযাগসেূক র প্রথত এিং NUAIR, জ্জথর্য়াস NY-র (GENIUS NY) েকতা সংগঠর্কক্, এিং 

এক্ইসাকি হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন স্থাথপত আকরা অকর্ক্ িহুজাথতক্ হক্াম্পাথর্র প্রথত আোকদর 

সেি নর্ উন্নত ক্রকত হদয়। এোড়া SYR এের্ সম্প্রদায়সেূ কক্ পুর্রায় সংেুি ক্কর োকদরকক্ 

পূকি ন গতার্ুগথতক্ পথরি র্ অিক্াঠাকোর অভাকির ক্ারকণ অি ননর্থতক্ সুকোগ হিকক্ িাদ 

হদওয়া  কয়থেকলা। AAM ক্থরকডার গঠকর্র এক্জর্ অংশীদার  ওয়ার োধযকে সুথিধািজ্ঞ্চত 

সম্প্রদায়সেূ  এক্টট র্তুর্ পথরি র্ থিক্ল্প পাকি ো এইসি সম্প্রদায়কক্ পুর্রায় সংেুি ক্কর 

থদকি এিং এর সদসযকদর অথতথরি অি ননর্থতক্ সুকোগ প্রদার্ ক্রকি।"  

    

বভম্বপাম্বেনর হপ্রবসম্ব ন্ট ও স প্রবতষ্ঠাতা  াাঃ হফবি হচবিল িম্বলর্, "সাম্প্রথতক্ NASA AAM 

টাস্ক অডনাকরর অংশ থ কসকি NUAIR এিং তাকদর অংশীদারকদর সাকি ক্রা থিস্তাথরত ক্াজ 

আোকদরকক্ হসই আত্মথিিাস থদকয়কে ো NUAIR-হক্ কু্ইকিক্-থসরাথক্উজ আন্তজনাথতক্ 

ক্থরকডার স্থাপর্ ক্রার অংশ থ কসকি িাোই ক্রকত আোকদর প্রকয়াজর্ থেকলা, এটট উন্নত 

আক্াশপকি চলাচকলর থিক্াশ, সেন্বয়, এিং সাোজ্জক্ ে ণকোগযতায় অিদার্ রাখকি। 

উকদযাগটট 2045 সাকলর েকধয 1,500টট হভটটনকপাটন গঠর্ ও পথরচালর্া ক্রার আোকদর লক্ষয ও 

থভশকর্র সাকি সঙ্গথতপূণ ন।"  

    

থর্উ ইয়ক্ন হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং হো ক্ ভযাথল অঞ্চলগুথলকত থর্কজকক্ হরার্ এিং সংথিি 

UAS থশল্প িযিসার জর্য হদকশর শীষ ন গন্তিয থ কসকি প্রথতটিত ক্করকে। 2016 সাল হিকক্, হস্টট 

থশল্পখাতটটকক্ সুপারচাজন ক্রার জর্য িথলি থিথর্কয়াগ ক্করকে, োর েকধয আকে:  

   

• 50-োইল UAS ফ্লাইট ট্র্যাথেক্ িযিস্থাপর্া িযিস্থা গঠকর্র জর্য প্রারথম্ভক্ 35 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলার থিথর্কয়াগ;   

• ওথর্ডা ক্াউথির ইর্কডার হরার্ পরীক্ষার েযাথসথলটট, স্কাইকডাকের জর্য 9 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলার,  

• জ্জথর্য়াস NY প্রথতকোথগতার পা াঁচ রাউকড 25 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর হিথশ, এটট 

হসিারকস্টকটর (CenterState ) প্রধার্ থর্ি না ী ক্ে নক্তনার থসরাথক্উকজর হটক্ গাকডনর্ 

(Tech Garden) পথরচাথলত এক্টট ক্ে নসূথচ ো থশকল্পর উকদযািাকদর ইর্থক্উকিটর স্থার্, 

হক্াম্পাথর্ সংস্থার্, হপ্রাোথেং এিং হেিথরং প্রদার্ ক্কর এই শকতন হে থিজয়ীকক্ তাকদর 

ক্ে নক্াণ্ড ক্েপকক্ষ এক্ িেকরর জর্য এই অঞ্চকল স্থাপর্ ক্রকত  কি; এিং   

• ডাউর্টাউর্ থসরাথক্উকজর UAS থশল্প প্রয়াস থিক্াকশ সা ােয ক্রকত হটক্ গাকডনকর্র 

সম্প্রসারকণর জর্য চলোর্ 16.6 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার থিথর্কয়াগ।  

   

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং হো ক্ ভযাথলকত থর্উ ইয়কক্নর চলোর্ অভীি থশকল্প থিথর্কয়াগ এোড়াও 

হিসরক্াথর থিথর্কয়াগকক্ও আকৃ্ি ক্করকে। 2018 সাকল, দুইটট আন্তজনাথতক্ োে নস  েয়টট 

হক্াম্পাথর্ UAS হসন্ট্রাল চাক্থর ত থিকলর (UAS Central Job Fund) োধযকে থিথভন্ন হস্টট 



সেি নর্ থ কসকি 6.2 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর হিথশ উপলভয ক্রার পরিতীকত উভয় অঞ্চকল 

সুকোগ বতথরর জর্য প্রথতশ্রুথতিদ্ধ  কয়কে।    

    

এম্পায়ার হেে হ ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) হপ্রবসম্ব ন্ট, 

প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা এিিং কবমের্ার হ াপ র্াইে িম্বলর্, "আগােীথদকর্র ক্ে নসংস্থার্ সৃটি 

ক্রকে এের্ উদ্ভাির্ী প্রেুজ্ি ও উদীয়োর্ থশল্পকক্ সেি নর্ ক্রা ESD-র থেশকর্র হক্ে। হস্টকটর 

আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ থিক্াশ পথরষদসেূক র (Regional Economic Development Councils, 

REDCs) সাকি এক্কত্র ক্াজ ক্কর, আেরা হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং হো ক্ ভযাথলকত UAS থশল্প 

উন্নত ক্রার িযাপাকর থর্থিড়ভাকি ের্কোগী। FAA আখযা আকরক্টট োইলেলকক্র প্রথতথর্থধত্ব 

ক্কর ো থর্উ ইয়কক্ন UAS খাকতর অিযা ত থিক্াশ থর্জ্িত ক্কর।"   

   

বসম্বর্ের চাক শুমার িম্বলর্, "থেথেস আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দকর হেই UAS পরীক্ষা সাইকটর 

জর্য আথে হজার লড়াই ক্করথে, তা হো ক্ ভযাথলকক্ UAS উদ্ভািকর্র অথত গুরুত্বপূণ ন হক্কে 

পথরণত ক্করকে, অতযাধুথর্ক্ প্রেুজ্ির হক্ষকত্র অথত গুরুত্বপূণ ন র্তুর্ উদ্ভাির্ অেসর ক্রকে এিং 

শত শত ভাকলা হিতকর্র চাক্থরকক্ সেি নর্ ক্রকে। এখর্, র্তুর্ FAA অর্ুকোদর্ থর্কয়, থর্উ 

ইয়কক্নর অতযাধুথর্ক্ হরার্ ক্যাম্পাস আকগর হিকক্ও হিথশ উচ্চতায় উড়কি। হো ক্ ভযাথলকত 

 ওয়া সম্ভািয উদ্ভাির্ ও অি ননর্থতক্ সম্ভাির্া অপথরসীে এিং আথে সি নদা ওথর্ডা ক্াউথিকক্ 

র্তুর্ উচ্চতায় হপ ৌঁোকত সা ােয ক্রকত লড়াই ক্রকিা।"  

    

হেম্বের বসম্বর্ের রে্াম্বচল হম িম্বলর্, "হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর হরার্ ক্থরকডাকর র্তুর্ সুকোকগর 

সম্প্রসারণ হদখা সিসেয় দারুণ। দৃটির দৃশযোর্ হরখার িাইকরও (beyond visual line of sight, 

BVLOS) চালক্থি ীর্ আক্াশোর্ িযিস্থা চালর্া ক্রার জর্য FAA-র অর্ুকোদর্ আোকদর 

এলাক্াকক্ িযিসা আকৃ্ি ক্রকত ও ধকর রাখকত হদয় এিং গত হিশ থক্েু িের ধকর আেরা হে 

অি ননর্থতক্ থিক্াশ হদখথে তা অিযা ত রাখকত হদয়। ধর্যিাদ গভর্ নর হ াক্লকক্, তার অিযা ত 

সেি নর্ এিং NUAIR-এ এক্াথধক্ UAS প্রক্কল্পর জর্য 21 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার হস্টট ত থিকলর 

জর্য, ো আোকদর অঞ্চলকক্ এই থশল্পখাকতর হর্তা থ কসকি আর পাক্াকপাি ক্রকি।"  

    

হেম্বের বসম্বর্ের জর্  বিউ মোবর্য়র্ িম্বলর্, "হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর UAS থশল্পখাত থিক্থশত 

 কয় চকলকে এিং থসরাথক্উকজ ভাকলা হিতকর্র চাক্থর থর্কয় আসকে। র্তুর্ FAA আখযা হরার্ 

হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট উন্নত প্রেুজ্ির গকিষণা, থিক্াশ, ও উৎপাদকর্র আর 

সুকোগ উকমাচর্ ক্রকি। আথে এই থিথর্কয়াগ ক্রার জর্য এিং হক্াম্পাথর্, ক্েী এিং হেই 

সম্প্রদায়সেূক  এই উদ্ভাির্সেূ   কে তাকদর সেি নর্ক্ারী সরক্াথর পথলথস হেেওয়াক্ন গঠকর্র 

জর্য গভর্ নর হ াক্কলর আইর্সভার সাকি ক্াজ ক্রার অথিচল অঙ্গীক্াকরর জর্য তার প্রশংসা 

ক্রথে।"   

  

হেম্বের বসম্বর্ের হজাম্বসফ বগ্রম্বফা িম্বলর্, "আথে আর্জ্ন্দত হে হেডাকরল এথভকয়শর্ প্রশাসর্ 

থসরাথক্উজ আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দর ও হরাকের থেথেস আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দকরর েধযক্ার 

হরার্ ক্থরকডাকরর জর্য দৃটির দৃশযোর্ হরখার িাইকরর আখযার অর্ুকোদর্ প্রদার্ ক্করকে। এই 

আখযা এিং হসই সাকি CNY রাইজ্জং আপকস্টট পুর্রুজ্জীির্ উকদযাগ হিকক্ পাওয়া ত থিল 

হো ক্ ভযাথল ও হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন UAS ও হরার্ সম্পথক্নত প্রেুজ্ির আিাদ ক্রকি।"  



  

অোম্বসেবলসদসে উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টট হরার্ ক্থরকডারটট 

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্নকক্ চালক্থি ীর্ আক্াশজার্ িযিস্থা থশল্পখাকতর এক্জর্ বিথিক্ হর্তা 

থ কসকি প্রথতটিত ক্রকি। এই অঞ্চকল দৃটির দৃশযোর্ হরখার িাইকরর অর্ুেথত প্রদার্ ক্রার েকল 

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং হো ক্ ভযাথলর িযিসার উন্নয়কর্র সুকোগ িৃজ্দ্ধ পাকি হেক তু তারা এই 

থশল্পখাকতর উদ্ভািকর্র সম্মুখসাথরকত থর্কজকদর অিস্থার্ ধকর রাখার জর্য প্রথতকোথগতা ক্রকত 

িাক্কি।"  

    

অোম্বসেবলসদসে পাম্বমলা  ান্টার িম্বলর্, "োইির্ হ াষণার টঠক্ পরপর, এক্টট হিসােথরক্ 

পরীক্ষার জর্য 50-োইল হরার্ ক্থরকডাকরর জর্য FAA-র অর্ুকোদর্ দ্রুত িধ নর্শীল থশল্পখাকত 

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর অিস্থার্ আকরা হজারদার ক্কর। হরাকর্র হিসােথরক্ িযি াকরর হক্ষকত্র 

উদ্ভাির্ োত্র শুরু  কে এিং আথে FAA-র এই আখযাকক্ স্বাগত জার্াজ্ে। এই হরার্ 

ক্থরকডারটট থশল্পখাকতর প্রেুজ্ির অেসরকক্ ত্বরাথন্বত ক্রকি এিং আোকদর অঞ্চকলর জর্য 

আকরা হিথশ সুকোগ প্রদার্ ক্রকি।"  

    

অোম্বসেবলসদসে অোল োপ ন িম্বলর্, "হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর জর্য আকরা ভাকলা সংিাদ! FAA 

প্রদি সাইকটর দৃশযোর্ হরখা অথতিে ক্র আখযা আোকদর 50 োইল হরার্ ক্থরকডারকক্ 

অর্র্য ক্কর। আোকদর অঞ্চল হেকক্াকর্া গুরুত্বপূণ ন UAS হক্াম্পাথর্র জর্য প্রিে পেকন্দর স্থার্ 

 কয় উঠকি। CNY রাইজ্জং আপকস্টট পুর্রুজ্জীির্ উকদযাগ হিকক্ পাওয়া অথতথরি 21 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলার আোকদর UAS হক্েকক্ উন্নত ক্রকি, আকরা হিথশ হক্াম্পাথর্কক্ আকৃ্ি ক্রকি 

োকদর থর্কজকদর সরঞ্জাে ও প্রকয়াগ পদ্ধথত পরীক্ষা ক্রকত  কি, এক্ইসাকি আোকদর অঞ্চকল 

থশকল্পর গঠকর্ ক্েীিাথ র্ীর প্রথশক্ষণকক্ উন্নত ক্রকি।"   

    

অোম্বসেবলসদসে মোবরয়ার্ িাম্বের্ম্বকার্ িলম্বর্, "থেথেস থিজকর্স পাক্ন থিক্থশত  কয় 

চকলকে এিং এটট হসই থিক্াকশর আকরক্টট দারুণ উদা রণ।আথে গভর্ নরকক্, এম্পায়ার হস্টট 

হডকভলপকেি দকলর সদসযকদরকক্, এিং ওথর্ডা ক্াউথির হর্তৃিৃন্দকক্ ধর্যিাদ জার্াকত চাই 

আোকদর সম্প্রদায়কক্ থর্রাপদ রাখার পাশাপাথশ অি ননর্থতক্ থিক্াকশর প্রসার ক্রকত প্রেুজ্ি 

অেসর ক্রার হক্ষকত্র তাকদর অিযা ত সেি নকর্র জর্য।"  

    

ওবর্ া কাউবন্ট বর্ি না ী অোন্থবর্ হজ. বপম্বকন্ট জুবর্য়র িম্বলর্, "ওথর্ডা ক্াউথি হরার্ 

থিক্াশ ও সেথন্বত ক্রার হক্ষকত্র বিথিক্ হক্েথিন্দ ু কয়ই িাক্কে। থেথেস আন্তজনাথতক্ 

থিোর্িন্দকর আেরা আোকদর েূলযিার্ অংশীদার NUAIR-র সাকি থেকল হেই থিথর্কয়াগ ক্করথে, 

োর েকধয রকয়কে আোকদর UAS পরীক্ষার সাইট, স্কাইকডাে এিং ইকর্াকভয়ার অযাডভািকেি 

হক্ে (Innovare Advancement Center), তা এই অিস্থার্কক্ অর্য সক্কলর হিকক্ হিথশ 

পাক্াকপাি ক্করকে। হরাে এিং থসরাথক্উকজর েধযিতী হরার্ ক্থরকডাকরর জর্য FAA অর্ুকোদর্ 

এিং NUAIR-র সক্ষেতার থিক্াশ আোকদরকক্ এিং সমূ্পণ ন থশল্পখাতটটকক্ র্তুর্ উচ্চতায় থর্কয় 

োওয়া অিযা ত রাখকি।"  

    

ওম্বর্ান্ডাগা কাউবন্ট বর্ি না ী রায়ার্ মোকমা র্ িম্বলর্, "এটট হসন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্নর জর্য 

আকরক্টট UAS থশল্পখাকত হেই গথতকিগ ও থিথর্কয়াগ ক্করথে তার উপর থভথি ক্কর আকরা 



অেগথত ক্রথে। FAA-র সাম্প্রথতক্ অর্ুকোদর্ দ্বারা, এই অথত গুরুত্বপূণ ন থশল্পখাকতর সম্ভাির্া 

অসীে।" েযাক্ো র্ আকরা িকলর্, "NUAIR এিং সক্ল অংশীদারকদর অথভর্ন্দর্ োরা 

আজকক্র থদর্কক্ সম্ভি ক্করকে।"  

    

হরাম্বমর হময়র জোকবলর্ এম. ইম্বজা িম্বলর্, "আজকক্র সাইকটর দৃশযোর্ হরখা অথতিে 

ক্কর 50 োইল এর আখযার হ াষণা UAS হরার্ পরীক্ষার ক্থরকডারকক্ আকরা হজারদার ক্কর। 

থসরাথক্উজ হিকক্ হরাে পে নন্ত স্বাধীর্ভাকি থভজয়ুাল পথরদশ নকক্র প্রকয়াজর্ োড়াই হরার্ উড়াকর্া 

হগকল তা থর্য়থিত আক্াশপকি িাথণজ্জযক্ থিোকর্র পাশাপাথশ UAS প্রেুজ্ি িযি ার ক্রার জর্য 

হডটা ও িাস্তি পরীক্ষার েলােল বতথর ক্রকি। হরাকের UAS পরীক্ষার সাইটটট ক্াকগ না, 

হেথডকক্ল সরিরা  এিং আকরা অকর্ক্ থক্েুর হরার্ হডথলভাথরকক্ িাথণজ্জযক্ আক্াশপকি থর্কয় 

হেকত গুরুত্বপূণ ন প্রেুজ্ি পরীক্ষার হক্ষকত্র েুখয অেগথত ক্কর োকে। প্রথতথদর্ থেথেস 

েযাথসথলটটকত  কয় িাক্া আধুথর্ক্ UAS পরীক্ষা সথতযই থিিিযাপী হরার্ প্রেুজ্ি িযি াকরর হক্ষকত্র 

এক্টট পাি নক্য বতথর ক্কর থদকে।"  

    

হসন্টারম্বেম্বের প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা এিিং হপ্রবসম্ব ন্ট রি বসম্পসর্ িম্বলর্, "গত এক্ 

দশক্ ধকর আোকদর আঞ্চথলক্ অংশীদারগণ এই অঞ্চলকক্ চালক্থি ীর্ িযিস্থার হক্ষকত্র বিথিক্ 

হর্তার অিস্থাকর্ িসাকত ক্াজ ক্করকে এিং আজকক্ হসই হর্তৃত্ব থর্জ্িত ক্রা 

 কয়কে।থসরাথক্উজ হিকক্ হরাে পে নন্ত অঞ্চকলর BVLOS-50 োইল ক্থরকডাকরর আর্ুিাথর্ক্ 

আখযা এইসি সােথেক্ প্রকচিা ও এক্ থভশকর্র হক্ষকত্র এক্টট গুরুত্বপূণ ন োইলেলক্।" এই খাকত 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর অতুলর্ীয় থিথর্কয়াগ এিং NUAIR-র হর্তৃত্ব আোকদর সম্প্রদায়কক্ এই 

বিথিক্ভাকি প্রাসথঙ্গক্ থশল্পখাকতর সম্মুখসাথরকত স্থাপর্ ক্করকে, ো পুকরা হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং 

হো ক্ ভযাথলর সম্প্রদায়সেূক র জর্য অি ননর্থতক্ সুকোগ চালর্া ক্রকে।"  

    

NUAIR সম্পম্বকন  

র্ি নইস্ট UAS (uncrewed aircraft systems, UAS) এয়ারকেস ইথিকেশর্ গকিষণা হজাট, 

ইর্ক্কপ নাকরশর্ এক্টট থর্উ ইয়ক্নথভথিক্ অলাভজর্ক্ সংগঠর্ োর থেশর্  কলা থর্রাপকদ 

চালক্থি ীর্ আক্াশোর্ িযিস্থাকক্ জাতীয় আক্াশপকি সেথন্বত ক্রা, হস্কলকোগয, 

অি ননর্থতক্ভাকি লাভজর্ক্ িাথণজ্জযক্ হরার্ ক্ে নক্াণ্ডকক্ সম্ভি ক্রা। NUAIR থর্উ ইয়কক্নর 

হরাকে, থেথেস আন্তজনাথতক্ থিোর্িন্দকর, ওথর্ডা ক্াউথির পকক্ষ, FAA-আখযাথয়ত থর্উ ইয়ক্ন 

UAS পরীক্ষা সাইকটর ক্ে নক্াণ্ড পথরচালর্া ক্কর এিং তারা হরাে ও থসরাথক্উজ, NY-র েধযক্ার 

থর্উ ইয়কক্নর 50-োইল UAS ক্থরকডাকরর অেগথতর দাথয়কত্ব রকয়কে।https://nuair.org  

    

বভম্বপাম্বেনর সম্পম্বকন  

থভকপাটন হটক্সই অিক্াঠাকোর উপর থভথি ক্কর থর্রাপদ ও আধুথর্ক্ আক্াকশ চলাচকলর 

ভথিষযৎ থিক্াকশর আকৃ্থত দার্ ক্রকে। এর উকেশয  কলা 2045 সাকলর েকধয পাাঁচটট ে াকদকশ 

1,500টট হভটটনকপাটন গঠর্ ও চালর্া ক্রা। এর অিক্াঠাকো স্থার্ীয় ও বিথিক্ আক্াকশ চলাচকলর 

ইকক্াথসকস্টকে সেথন্বত ক্রা  কি এক্টট দাথয়ত্বশীল পন্থা অিলম্বর্ ক্কর, এর ক্ে নক্াণ্ডকক্ 

হক্েীয় ক্কর এিং সি নাথধক্ আধুথর্ক্ প্রেুজ্ি িযি ার ক্কর। থভকপাকটনর সদর দপ্তর অিথস্থত 

কু্ইকিকক্র থেরাকিকল।https://vports.com/  
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CNY রাইক্তজিং ত্বরাবিত করা    

আজকক্র হ াষণাটট "CNY রাইজ্জং" এর সমূ্পরক্, ো শজ্িশালী অি ননর্থতক্ প্রিৃজ্দ্ধ ও 

সম্প্রদাকয়র থিক্াকশর জর্য অঞ্চকলর থিস্তাথরত রূপকরখা। অঞ্চথলক্ভাকি বতথর পথরক্ল্পর্াটট 

বিথিক্ িাজাকরর সুকোগগুথলর সুথিধা হর্য়, থশকল্পাকদযাগ প্রকচিা শজ্িশালী ক্কর এিং এক্টট 

অন্তভুনজ্িেূলক্ অি নর্ীথত সৃটি ক্কর। এখর্, অঞ্চলটট আপকস্টট পুর্জনাগরণ উকদযাকগর োধযকে 

500 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর রােীয় থিথর্কয়াকগর সাকি থেঙ্গার হলক্স েরওয়াডনকক্ ত্বরাথন্বত 

ক্রকে। হস্টকটর এই 500 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকরর থিথর্কয়াগ হিসরক্াথর খাকতর িযিসায়ীকদর 2.5 

থিথলয়র্ োথক্নর্ ডলাকররও হিথশ থিথর্কয়াগ ক্রার জর্য উেীপর্া হদকি - এিং অঞ্চকলর 

দাথখলকৃ্ত পথরক্ল্পর্া অর্ুোয়ী আশা ক্রা  কে হে 5,900 এর হিথশ র্তুর্ ক্ে নসংস্থার্ সৃটি  কি। 

আকরা তিয এখাকর্ রকয়কে।  

    

এম্পায়ার হেে হ ম্বভলপম্বমন্ট সম্পম্বকন   

এম্পায়ার হস্টট হডকভলপকেি (Empire State Development, ESD)  কে থর্উ ইয়কক্নর প্রধার্ 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সংস্থা (www.esd.ny.gov)৷ ESD এর থেশর্  কে এক্টট উন্নত এিং 

িেিধ নোর্ অি নর্ীথত প্রথতিা ক্রা, র্তুর্ ক্ে নসংস্থার্ এিং অি ননর্থতক্ সুকোকগর বতথরক্রণ 

উৎসাথ ত ক্রা, হস্টট এিং তার থেউথর্থসপযাথলটটস রাজস্ব িৃজ্দ্ধ ক্রা এিং থস্থথতশীল ও 

বিথচত্রযেয় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ুদার্, টযাক্স হিথডট এিং অর্যার্য ধরকর্র 

অি ননর্থতক্ স ায়তা িযি াকরর োধযকে থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট ক্ে নসংস্থার্ সৃটি শুরু ক্রা এিং উন্নত 

ক্থেউথর্টটকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD িযজ্িগত িযিসায় থিথর্কয়াগ িৃজ্দ্ধ ক্রার প্রকচিা 

চালাকে। এোড়াও ESD  কলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউজ্িলগুকলার এিং হস্টকটর 

আইক্থর্ক্ পে নটর্ িযাড "আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন" এর থিপণকর্র তত্ত্বািধার্ক্ারী প্রধার্ প্রশাসথর্ক্ 

সংস্থা। আঞ্চথলক্ ক্াউজ্িল এিং এম্পায়ার হস্টট হডকভলপকেি সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, 

অর্ুে  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এিং www.esd.ny.gov হদখুর্।   
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