
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা পবৃিিীর সিম্বেম্বে িড় UAS বিজম্বর্স কবিটিের্ GENIUS NY (বজবর্োস 
এর্ওোই) এর গ্র্োন্ড প্রাইজ বিম্বজতার জর্ে 1 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পরুস্কার ঘ াষণা কম্বরর্।  

  
ঘসবিম্বেি ব্লু (Sentient Blue) GENIUS NY 1 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘসরা পরুস্কার বজম্বত; 
অর্োর্ে োরজর্ ফাইর্াবলস্টম্বক বসরাবকউম্বজ এখর্ ঘিম্বক িেিসা পবরোলর্া করম্বি এমর্ 
উদ্ভাির্ী ঘকািাবর্সমূহম্বক প্রদত্ত 3 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অংে বহম্বসম্বি 500,000 মাবকন র্ 

ডলার বিবর্ম্বোগ প্রদার্ করা হম্বি 
  

প্রবতম্ব াবগতার বতর্ রাউম্বন্ড 15 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বোগ করা হম্বেম্বে  
  

GENIUS NY কমনসবূে ঘসন্ট্রাল বর্উ ইেকন  রাইবজং (CNY Rising) এর অগ্র্গবতর উপর বভবত্ত কম্বর 
ততবর - সম্প্রদােগুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত এিং অিনর্ীবতম্বক েবিোলী করম্বত অঞ্চলটির সমবিত 

ঘকৌেল  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে GENIUS NY এমেলামরটর তির্ রাউমে 1 
তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার পুরস্কার তিমজিা ঘেতিময়ি ব্লু, ইিাতলর একটি দল। GENIUS NY কমনেূতি 
হমলা পৃতিিীর েিমিময় িড় িযিোতয়ক প্রতিমোতগিা ঘেখামর্ মর্ুষযতিহীর্ তেমেম, ক্রে-কামর্মেড 
প্ল্যাটফমন ও অ্র্যার্য প্রেুতি তভতিক তিভাগেমূমহর উপর গুরুত্বামরাপ করা হয়। িামফমলা এর 
ইগলহাক (EagleHawk), ব্রুকতলর্ এর ভাতমনয়ার (Vermeer), ঘেরাকুময়মজর তরমজাতলয়ার্ে 
(Resilienx) এিং ইেরাময়মলর তেভমরার্ (Civdrone), এমদর প্রমিযকমক 500,000 মাতকন র্ 
তিতর্ময়াগ প্রদার্ করা হয়। তরমজাতলয়ার্েমক ইমভি িলাকালীর্ গৃহীি েরােতর ঘভামট জর্িার তপ্রয় 
তহমেমিও র্ামভুি করা হয়। তর্উ ইয়কন  ঘেট এখর্ GENIUS NY এর তির্ রাউেজমুড় 15 
তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর ঘিতি তিতর্ময়াগ কমরমে।  
  
"র্িুর্ প্রজমের উদ্ভাির্ী উমদযািামদরমক আকষনমণর মাধ্যমম GENIUS NY প্রতিমোতগিা ঘেন্ট্রাল তর্উ 
ইয়মকন র অ্িননর্তিক লযােমস্কমপর পতরিিন র্ োধ্র্ করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্ুষযতিহীর্ 
এতরয়াল তেমেম (unmanned aerial system, UAS) িযিোেমূমহ তিতর্ময়াগ করার মাধ্যমম আমরা 
তর্তিি করতে ঘে তর্উ ইয়কন  এই উদীয়মার্ তিমে তর্মজমক অ্িযাহিভামি ঘর্িৃমত্বর আেমর্ প্রতিষ্ঠা 
করমি িাকমি ো ঘেন্ট্রাল তর্উইয়মকন  কমনেংস্থার্ ও অ্িননর্তিক প্রিৃতি তর্ময় আেমে।"  
  
"GENIUS NY এর মমিা িযিোতয়ক পতরকের্ার প্রতিমোতগিােমূহ উদ্ভাির্ী র্িুর্ োটন -আপ এিং 
ভামলা ঘিিমর্র িাকতরেমূমহর মাধ্যমম ঘেটিযাপী োমতিক অ্িস্থার পতরিিন র্ োধ্র্ করমে", 



 

 

ঘলম্বের্োি গভর্নর কোবি ঘহােুল িম্বলর্। "ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়কন  তিশ্বিযাপী মর্ুষযতিহীর্ এতরয়াল 
তেমেমম ঘর্িা তহমেমি স্বীকৃি হমে োর কারণ হমলা ঘেমটর অ্তিেংিাতদি েহায়িা ও 
তিতর্ময়াগেমূহ। আতম এই িেমরর প্রতিমোতগিায় তিজয়ী ও ফাইর্াতলেমদরমক স্বাগি জার্াই এিং 
আরও ঘিতি েুগান্তকারী ধ্ারণা ঘদখার জর্য উেখু হময় আতে ঘেগুমলা এই উন্নি প্রেুতির মাধ্যমম 
তর্উ ইয়কন  তেটিমক পুর্জীতিি করমি এিং পতরিিন র্ করমি।"  
  
ঘেতিময়ি ব্লু ফ্লাইমটর েহর্িীলিা িৃতির জর্য মর্ুষযতিহীর্ এতরয়াল োর্িাহমর্ িযিহামরর জর্য 
কােনকর, অ্তধ্কির পতরমিি িান্ধি মাইমক্রা গযাে টারিাইর্ তভতিক পাওয়ার প্ল্যামির উন্নয়র্ 
করমি।  
  
এই িের-িযাপী তিজমর্ে অ্যামেলামরটর আজ রামি এর ফাইর্াল ইমভমি পাাঁিটি ফাইর্াতলে দলমক 
ঘমাট 3 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার প্রদার্ কমরমে োর মমধ্য 1 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর তিতর্ময়াগ ও 
িারটি 500,000 মাতকন র্ ডলামরর পুরস্কার। তেরাতকউমজর ঘটক গামডন র্ (The TechGarden) এিং 
ঘেিারমেট CEO (CenterState CEO) কিৃন ক পতরিাতলি এই কমনেূতি ইর্তকউমিটর ঘেে, 
ঘকাম্পাতর্র উপকরণ, কমনেূতি পতরিালর্া ও পেনমিক্ষমণর েুতিধ্া প্রদার্ কমর। অ্ংিিহণকারীমদরমক 
কমপমক্ষ এক িের তর্উ ইয়কন  ঘেমট িামদর িযিো পতরিালর্া করমি হমি। GENIUS NY 
কমনেূতির উন্নয়র্ CNY রাইতজং এর অ্িগতির উপর প্রতিতষ্ঠি ঘেটি কতমউতর্টিেমূমহর 
পুর্ঃিতিিালীকরণ ও অ্িননর্তিক প্রিৃতির ঘক্ষমে এই অ্ঞ্চমলর একটি পুরস্কার তরজয়ী ঘকৌিলগি 
পতরকের্া।  
  
মযাতরয়ট তেরাতকউজ ডাউর্টাউর্ (Marriott Syracuse Downtown) এ ইমভিটি িলাকালীর্ পাাঁিটি 
দল তিিারকমদর একটি পযামর্ল ও েরােতর দিনকমদর কামে িামদর িযিোতয়ক পতরকের্া উপস্থাপর্ 
কমর। উপস্থাপর্ার পর পাাঁিজর্ প্রতিমোগীমক পাাঁিটি তিতর্ময়ামগর একটি প্রদার্ করা হয়। ঘেইোমি, 
দলেমূহ এই েকল তিতর্ময়াগমক িামদর প্রিৃতি গতিিীল করা অ্িযাহি রাখমি এিং এই অ্ঞ্চমল 
িামদর উপতস্থতি প্রোতরি করমি িযিহার করমি।  
  
ঘসবিম্বেি ব্লু এর প্রধার্ বর্িাহী কমনকতন া এিং প্রধার্ প্র বুি কমনকতন া সাইফ আকাবর্ িম্বলর্, 
"ঘেতিময়ি ব্লু এ আমরা GENIUS NY 2019 এর তিজয়ী তহমেমি তর্িনাতিি হমি ঘপমর গতিনি। 
আমরা আমামদর হাইতিড প্রেুতির মাধ্যমম ঘরার্ তিমে তিপ্ল্ি োধ্মর্র লক্ষযমক ঘিয়ার করার জর্য 
GENIUS NY এর েিাইমক ধ্র্যিাদ জার্ামি িাই। আমরা GENIUS NY ইমকাতেমেমমর একটি 
অ্ংি হমি ঘপমর ঘরামাতঞ্চি। এই পুরস্কারটি ঘেতিময়ি ব্লু এর জর্য েতিযই একটি মাইলমোর্, এটি 
আমামদরমক ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়মকন  ঘকাম্পাতর্ প্রতিষ্ঠা করমি এিং আমামদর প্রিতৃি ও উন্নয়র্মক 
গতিিীল করমি েহায়িা করমি।"  
  
এিাোর ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমি (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডি, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওোডন  ঘ মবস্ক িম্বলর্, "GENIUS NY এর তিজমর্ে অ্যামেলামরটর 
প্রতিমোতগিা ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়মকন  মর্ুষযতিহীর্ এতরয়াল তেমেমমর উন্নয়র্ করা অ্িযাহি রাখমি, ো 
এই অ্ঞ্চমল অ্মর্ক ঘিতি উমদযািা েম্পতকন ি আইতডয়া ও উদ্ভািকমদরমক তর্ময় আেমি ঘেটি এই 
এলাকার অ্প্রতিদ্বন্দ্বী UAS েম্পদ ও অ্িকাঠামমা ির্াি কমর।"  



 

 

  
ঘসিারম্বস্টট CEO এর ঘপ্রবসম্বডি রি বসিসর্ িম্বলর্, "The GENIUS NY কমনেূতিটি এই েকল 
উচ্চ েম্ভাির্াময় UAS ঘকাম্পাতর্েমূমহ এই উমেখমোগয তিতর্ময়াগ করমি ঘপমর গতিনি। আেন্ন 
মােগুমলামি আরও ঘিতি েুতর্তদনষ্ট িযিোতয়ক উন্নয়র্ েহায়িা এিং গতিিীলিা তিষয়ক কােনক্রম 
পতরিালর্া করা হমি ঘের্ এই ঘকাম্পাতর্গুমলা এই েকল তিতর্ময়াগমক আমরা ঘিতি গতিিীল করমি 
পামর এিং িামদর প্রেুতি ও প্ল্যাটফমনেমূমহর উন্নয়র্ করমি পামর। এই েকল ঘকাম্পাতর্ উন্নয়র্ ও 
অ্িগতি অ্জন র্ করার মাধ্যমম UAS তিমে বিতশ্বক ঘকন্দ্র তহমেমি আমামদর অ্ঞ্চমলর অ্িস্থামর্রও 
উন্নয়র্ হমি।"  
  
ঘসিারম্বস্টট CEO (CenterState CEO) এর উদ্ভাির্ ও উম্বদোিা বিষেক ভাইস ঘপ্রবসম্বডি বরক 
ঘলার্ার্ িম্বলর্, "ফাইর্ামলর রাি ও পাাঁিটি দলমক পুরস্কার তহমেমি প্রদি 3 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার 
GENIUS NY কমনেূতির তদ্বিীয় ভামগর েূির্ামক তিতিি কমর। আগামীকাল আমামদর দলগুমলা 
িামদর প্রিৃতিমক গতিিীল করমি িযিোতয়ক পতরকের্ােমূহ পতরমিাধ্র্ করার জর্য তিিারকগমণর 
তর্কট ঘিমক গৃহীি পরামিন িযিহামরর মাধ্যমম কামজ তফরমি। আমরা এই েকল দলমক েংমোগ 
স্থাপমর্র কামজ আমরা কময়ক মাে েহমোতগিা করার জর্য উেখু হময় আতে। আমরা কমনেূতির 
প্রিম দইু পিন ঘিমক ো ঘজমর্তে িা হমলা আেন্ন মােগুমলা এইেকল দমলর জর্য প্রিংের্ীয়ভামি 
উৎপাদর্িীল হমি এিং আমরা িামদর অ্তিশ্বােয অ্িগতি ঘদখার জর্য অ্ধ্ীর অ্মপক্ষায় আতে।"  
  
GENIUS NY প্রতিমোতগিার পািাপাতি তর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়মকন  মর্ুষযতিহীর্ 
এয়ারক্রযাফট তেমেম তিমে িড় ধ্রমর্র তিতর্ময়াগ করার তদমক মমর্াতর্মিি করমে। 2016 োমল 
এম্পায়ার ঘেট CNY রাইতজং আপমেট তরভাইটালাইমজির্ ইতর্তিময়টিভ (Upstate Revitalization 
Initiative, URI) অ্র্ুদার্ তহমেমি তেরাতকউজ এিং ঘরামমর মমধ্য একটি 50 মাইমলর ঘরার্ পরীক্ষার 
কতরমডার িার্ামর্ার জর্য 30 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার তিতর্ময়াগ কমরতেল। এই িেমরর ঘিমষ 
পৃতিিীর প্রিম 50 মাইমলর মর্ুষযতিহীর্ ট্রাতফক িযিস্থাপর্া কতরমডার তর্মনাণ েম্পন্ন হমি এিং 
NUSTAR আর্ুষ্ঠাতর্কভামি প্রতিষ্ঠার ঘক্ষমে উমেখমোগয অ্িগতি অ্তজন ি হমি ো েমি জাতির মমধ্য 
োমতিকভামি েিমিময় ঘিতি UAS পরীক্ষার েুমোগ েৃতষ্ট করমি।  
  
GENIUS NY দলেমূমহর িযিোতয়ক পতরকের্া ও ঘক্ষেেমূহ NUAIR ঘজাট এর পতরিালর্া েংক্রান্ত 
ভাইে ঘপ্রতেমডি কমর্নল অ্যান্থতর্ ঘিতেল; আমনাতর স্কয়ার ঘভঞ্চারে (Armory Square Ventures) 
এর িযিস্থাপর্া অ্ংিীদার ঘোমাক িমটাপাধ্যায়; এম্পায়ার ঘেট ঘডমভলপমমি কমপনামরির্ এর 
আঞ্চতলক পতরিালক তজম ঘফইল; SRC এর ঘকৌিল ও কমপনামরট উন্নয়র্ তিষয়ক ভাইে ঘপ্রতেমডি 
ঘক্রইগ মাতিন র্মকাতস্ক; তর্উ ইয়মকন র আপমেট কযাতপটাল অ্যামোতেময়ির্ (Upstate Capital 
Association of NY) এর তর্িনাহী পতরিালক ঘর্ায়া তেমন্স; ঘকৌিলগি উপমদষ্টা েতমতির ঘপ্রতেমডি 
ও প্রতিষ্ঠািা ঘডতভডমিার্ামরা এিং োি (Saab) এর ট্রাতফক মযামর্জমমি িযিোর োমিক প্রধ্ার্ 
ও ঘর্টিওপামকন র (Niteopark) প্রতিষ্ঠািা মাকন  তভতজয়ামর্া কিৃন ক োিাই িাোই করা হয়।  
  
ঘসম্বর্টর রে্াম্বেল ঘম িম্বলর্, "আতম GENIUS NY এর েকল তিজয়ী এিং অ্ংিিহণকারীর প্রিংো 
করতে এিং িারা আমামদর অ্ঞ্চমল এিং ঘকাম্পাতর্মি ঘে তিতর্ময়াগ করমি িা ঘদখার অ্মপক্ষায় 
আতে। ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়মকন  একটি েমৃিিালী উমদযািা তিষয়ক অ্িনর্ীতি গমড় ঘিালা অ্িযাহি 



 

 

রাখমি িারা ঘে িতি ও র্িুর্ত্ব উপস্থাপর্ করমি িা গুরুত্বপূণন। আমামদর অ্ঞ্চমল িযিোতয়ক 
ইর্তকউমিটর স্থাপর্ ও ঘেরা ঘমধ্া খাটিময় আমরা এমর্ একটি প্ল্যাটফমন তর্মনাণ করতে ো ঘিমক 
আমামদর স্থার্ীয় অ্িনর্ীতির উন্নতি হমি এিং আমরা আমামদর অ্ঞ্চলমক িতিিালী করমি ঘে ঘমধ্া 
প্রময়াজর্ িা ধ্মর রাখমি পারমিা।"  
  
অোম্বসেবল সদসে উইবলোম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "মর্ষুযতিহীর্ এতরয়াল তেমেল (UAS) এ 
তর্উ ইয়মকন র অ্িযাহি তিতর্ময়াগ তর্তিি করার ঘক্ষমে GENIUS NY কমনেূতি একটি কােনকরী ও 
উদ্ভাির্ী উমদযাগ। UAS প্রেুতিেমূমহর উন্নয়মর্ তিতর্ময়াগ করা এিং এইেকল অ্িগামী ঘকাম্পাতর্ 
ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চল কিৃন ক মর্ুষযতিহীর্ এতরয়াল তেমেল ইোতি প্রতিষ্ঠায় অ্িযাহিভামি 
প্রময়াজর্ীয় েংমোগেমূহ বিতরর ঘক্ষমে একটি ঘপ্ররণাদায়ী উমদযাগ।"  
  
ওর্ন্দাগা কাউবি এবিবকউটিভ রাোর্ মোকমাহর্ িম্বলম্বের্, "ঠিক এখামর্ এই ডাউর্টাউর্ 
তেরাতকউমজর উদীয়মার্ UAS তিমে উদ্ভাির্ী কাজ িাস্তিাতয়ি হমি ঘদখা েতিযই ঘরামাঞ্চকর। 
আমরা গতিনি ঘে এইেকল ঘকাম্পাতর্ ঘেন্ট্রাল তর্উ ইয়মকন  িামদর ঘগাড়াপির্ করমি ঘকর্র্া িারা 
অ্িযাহিভামি আমামদর অ্ঞ্চমল UAS তিমের উন্নয়মর্ এিং োতিনক অ্িননর্তিক োফমলয একটি 
গুরুত্বপূণন ভূতমকা পালর্ করমে।"  
  
বসটি অি বসরাবকউম্বজর ঘমের ঘির্ ওোলে িম্বলর্, "GENIUS NY কমনেূতির এই রাউমে 
অ্ংিিহণকারী পাাঁিটি দল আমামদর মর্ুষযতিহীর্ তেমেম ইোতির অ্িযাহি অ্িগতির একটি 
ঘরামাঞ্চকর েুমোমগর প্রতিতর্তধ্ত্ব কমর এিং আমরা িামদর োমি উদোপর্ করমি ঘপমর এিং 
িামদরমক েহায়িা করমি ঘপমর গতিনি। আজ রামি িারা ঘে তিতর্ময়াগ করমে ঘেগুমলা গুরুত্বপূণন 
ঘকর্র্া িারা িামদর প্রেুতিেমূমহর উন্নয়র্ করমি এিং আমামদর কতমউতর্টিমি কমনেংস্থার্ েৃতষ্ট 
করমি। আমরা পরিিী িের িামদর অ্িগতি ঘদখার জর্য অ্মপক্ষায় আতে এিং িামদরমক িলমার্ 
েমিনর্ ও েংমোগ প্রদামর্র জর্য প্রতিজ্ঞািি।"  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইেম্বকন র আঞ্চবলক অিননর্বতক উন্নের্ কাউবিম্বলর সহ-সভাপবত রে্াবন্ড ওলম্বকর্, 
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইেম্বকন র মোর্ফুোকোরার অোম্বসাবসম্বেের্ (Manufacturers Association of Central 
New York, MACNY) এর ঘপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্িাহী কমনকতন া এিং ওসঅম্বেগ এর বর্উ ইেকন  
ঘস্টট ইউবর্ভাবসনটির ঘপ্রবসম্বডি ঘদম্বিারা স্টোর্বল িম্বলর্, "UAS তিমের উন্নয়মর্ েহায়িা করা 
আঞ্চতলকভামি প্রণীি CNY রাইতজং পতরকের্ার ঘকন্দ্রীয় অ্ংি। GENIUS NY প্রতিমোতগিার প্রতি 
আমামদর অ্িযাহি েমিনমর্র মাধ্যমম আমরা তর্তিি করমিা ঘে তর্উ ইয়কন  এই উদ্ভাির্ী তিমের 
েমু্মখভামগ িাকমি এিং আেন্ন দিকগুমলামি এই অ্ঞ্চমল অ্তধ্িােীমদর জর্য র্িুর্ েুমোগ ও 
কমনেংস্থার্ েৃতষ্ট করমি।"  
  
GENIUS NY েম্পমকন  আরও জার্রু্ এখামর্।  
  
বসএর্ওোই রাইবজং ত্বরাবিত করা  
আজমকর ঘ াষণা "CNY রাইতজং" এর েমূ্পরক, ঘেটি এই অ্ঞ্চমলর িতিিালী অ্িননর্তিক প্রিৃতি ও 
কতমউতর্টির উন্নয়র্ েৃতষ্টমি একটি োমতিক ব্লুতপ্রি। 2012 োল ঘিমক ঘেটটি ইমিামমধ্যই 4.7 
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তিতলয়র্ মাতকন র্ ডলামররও ঘিতি তিতর্ময়াগ কমরমে ো পতরকের্াটির মূল তভতি স্থাপর্ কমর - তিশ্ব 
িাজামরর েুমোগগুতল পুাঁতজ কমর, উমদযািা িতিিালীকরণ কমর এিং েমমি অ্িনর্ীতি বিতর কমর। 
আজ িৃহির মন্দার আমগ ঘিকারত্ব েিনতর্ম্ন পেনাময় ঘর্মম এমেমে; িযতিগি এিং কমপনামরট আয়কর 
তর্মি আমে; এিং িযিোগুতল হ্রাে এিং তিতর্ময়ামগর জর্য একটি গন্তিয তহমেমি তেরাতকউজ, 
ওেঅ্ময়গ এিং ওিামর্নর মি জায়গা তর্িনাির্ করা হয়।  
  
এখর্, তডমেম্বর 2015 োমল গভর্নর কুওমমা ঘ াতষি আপমেট তরতভটালাইমজির্ ইতর্তিময়টিমভর 
মাধ্যমম 500 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার তিতর্ময়ামগর মাধ্যমম এই অ্ঞ্চলটি ঘেন্ট্রাল এর্ওয়াই রাইতজংমক 
ত্বরাতিি করমে। ঘেমটর এই 500 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর তিতর্ময়াগ 2.5 তিতলয়র্ মাতকন র্ 
ডলামররও ঘিতি তিতর্ময়াগ করার জর্য িযতিগি িযিোয়ীমদর উদ্দীপর্া ঘদমি - এিং অ্ঞ্চমলর 
জমাকৃি পতরকের্া অ্র্েুায়ী আিা করা হমে ঘে 5,900 এরও র্িুর্ ঘিতি কমনেংস্থার্ বিতর হমি। 
আরও িিয এখামর্ পাওয়া োমি এখামর্।  
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