
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্লু হ ায়াইট হরািটিক্স এর হেন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন  অপাম্বরের্ হেন্টার স্থাপম্বর্র হ াষণা 
বিম্বয়ম্বের্  

  
ইজরাম্বয়বল ফামন বেরাবকউে ে ম্বরর হকন্দ্রস্থম্বল হেন্টারম্বেট বেইও'র হটক গাম্বডন ম্বর্ স্বায়ত্তোবেত 

এয়ার অোন্ড গ্রাউন্ড হভব কল কমান্ড হেন্টার খুলম্বি  
  

"হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  রাইবজিং" - যা  ম্বলা েম্প্রিায়গুম্বলাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিিং অর্নর্ীবতম্বক 
িাবিম্বয় তুলম্বত অঞ্চলটির েমবিত হকৌেল, তার েম্পরূক  ম্বলা এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে স্বায়ত্তশাসিত গাস়ি ঘকাম্পাসর্ ব্লু ঘ ায়াইট 
ঘরাবটিক্স শ মরর ঘকন্দ্রস্থমে অ্বসস্থত ঘটক গামডন মর্ একটি কমান্ড এন্ড কমরাে ঘিন্টার স্থাপর্ করমে। 
সর্উ ইয়কন  ঘেট এবং বযসিগত সবসর্ময়ামগর মাধ্যমম, ঘকাম্পাসর্ তার "একটি ঘিবা স িামব ঘরাবট" 
প্ল্যাটফমন উন্নয়র্ করমে এবং  যাসরির্ সিট অ্বস্থামর্ একটি অ্পামরশর্, সবপণর্ এবং সবক্রয় দে 
স্থাপর্ করার পসরকল্পর্া করমে, ো আগামী পাাঁচ বেমর 30 টি পেনন্ত কমনিংস্থার্ িসৃি করমব। গত 
বিমন্ত ঘেমটর কৃসষ, পসরব র্ এবং ফােন  ঘরস্পন্ডার মামকন মট ঘিবা প্রদামর্র জর্য স্থার্ীয় 
ঘকাম্পাসর্গুসের িামে অ্ংসশদাসরত্ব শুরুর মাধ্যমম ঘকাম্পাসর্টি সর্উ ইয়কন  রামজয তামদর উপসস্থসত 
বা়িামত তামদর আগ্রম র কো ঘ াষণা কমর। এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট এমক্সেসিয়র জব সক্রময়শর্ 
ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম 300,000 মাসকন র্ ডোর পেনন্ত ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিক্সমক িা ােয করমে এবং 
ঘিন্টারমেট সিইও ইউএএি জবি ফান্ড ি ায়তায় 1 সমসেয়র্ মাসকন র্ ডোর প্রদার্ করমে।  
  
"আপমেমটর মার্বসব ীর্ এসরয়াে সিমেম সশমল্প সর্উ ইয়মকন র ঘকন্দ্রীভূত সবসর্ময়াগ িসতযই ফেদার্ 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিক্স ঘিরাে সর্উ ইয়মকন  তামদর মাসকন র্ িদর 
দপ্তর খুাঁমজ ঘবর করার সিদ্ধান্ত প্রমাণ কমর ঘে সর্উ ইয়কন মক মার্সচমে তুমে ধ্রার এই প্রমচিা 
ইসতবাচক, োর ফমে উচ্চ মামর্র কমনিংস্থার্ এবং িুমোগ িসৃি  মব ো এই অ্ঞ্চমের আমরা প্রবৃসদ্ধমক 
ইন্ধর্ ঘজাগামব।"  
  
"উচ্চ প্রেুসির সশমল্পর উন্নয়র্ এবং এোকায় বযবিা আকষনণ করমত আমরা ঘিরাে সর্উ ইয়মকন  
সবসর্ময়াগ চাসেময় োসি," হলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ হ াচুল িম্বলর্। "সিরাসকউমির ঘকন্দ্রস্থমে ব্লু 
ঘ ায়াইট ঘরাবটিমক্সর র্তুর্ অ্পামরশর্ ঘিন্টার প্রেুসি উদ্ভাবর্মক আরও এসগময় সর্ময় োমব এবং এই 
অ্ঞ্চমে র্তুর্ কমনিংস্থার্ ও িুমোগ িৃসি করমব। এই অ্ংশীদাসরত্ব স্থার্ীয় ঘকাম্পাসর্গুমোর মমধ্য 



 

 

ি মোসগতা বৃসদ্ধ করমব এবং স্থার্ীয় অ্েনর্ীসতমক শসিশােী করমব েখর্ আমরা CNY রাইসজং এর 
অ্ংশ স মিমব আমরা ভামোভামব গম়ি তুেসে এবং সর্উ ইয়কন  ঘেমটর ভসবষযৎ পুর্কন ল্পর্া করসে।"  
  
প্রকমল্পর ঘমাট খরচ 4 সমসেয়র্ মাসকন র্ ডোমরর সকেু ঘবসশ রাখা  ময়মে। ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিক্স 
িম্প্রসত 10 সমসেয়র্ মাসকন র্ ডোমরর সিসরজ এ সবসর্ময়াগ অ্জন র্ কমরমে ো তার মাসকন র্ অ্পামরশর্ 
বৃসদ্ধমক আরও িমেনর্ করমত বযব ার করা  মব।  
  
ঘতে আসবব ইজরাময়মের িদর দপ্তর ি , ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিক্স কৃসষ, গণ পসরব র্, জ্বাোর্ী এবং 
খসর্, এবং ফােন  ঘরস্পন্ডারমদর জর্য স্বায়ত্তশাসিত িমাধ্ামর্ সবমশষজ্ঞ। উদ্ভাবর্ী ঘকাম্পাসর্র 
গ্রা কমদর মমধ্য রময়মে ঘর্তৃস্থার্ীয় ঘবিরকাসর ঘকাম্পাসর্, িরকাসর িংস্থা, এবং িারা সবশ্ববযাপী 
গমবষণা প্রসতষ্ঠার্। ঘকাম্পাসর্টি ব্রুকসেমর্র ইসজ এসরয়ােমক িা ােয করমে, একটি ঘকাম্পাসর্ োরা 
স্বায়ত্তশাসিত ঘরার্ এবং গ্রাউন্ড কমরাে সিমেম সডজাইর্ এবং ততসর কমর এবং সিরাসকউমির 
রপকপ্টারমক িা ােয করমে োরা কমর্নে সবশ্বসবদযােময়র িামে ঘেৌেভামব তবসশ্বক ঘমৌমাসে িংকমটর 
িমাধ্ামর্র অ্ংশ স মিমব এসরয়াে পরাগায়র্ ক্ষমতা উন্নয়র্ কমর।  
  
ব্লু হ ায়াইট হরািটিম্বক্সর প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া হির্ আলবফ িম্বলর্, "স্বায়ত্তশাসিত বযবস্থার প্রসত 
তার িমেনর্ এবং দরূদসৃির জর্য আসম গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যবাদ জার্ামত চাই; এবং এম্পায়ার 
ঘেট ঘডমভেপমমমন্টর িবাইমক আমামদর উষ্ণ অ্ভযেনর্ার জর্য ধ্র্যবাদ জার্ামর্ার জর্য ধ্র্যবাদ 
জার্াই। একিামে, আমরা আমামদর ভ্রাতৃত্বমবাধ্, ঘদমশর প্রসত ভােবািা এবং উদ্ভাবমর্র মেূযমবাধ্ 
ভাগ কমর ঘর্ব!"  
  
ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিক্স কমনকতন ারা জেুাই 2019 এ ইজরাময়মে গভর্নমরর ইউএএি সশল্প প্রসতসর্সধ্ দমে 
ঘোগ ঘদর্। উভয় কাউসন্ট ঘেমক শীষন ঘকাম্পাসর্, একামডসমক প্রসতষ্ঠার্ এবং প্রেুসি োটন আপ এর 
অ্ংশগ্র মণ, শীষন িমেেমর্ ঘরার্, স্বাস্থয এবং অ্বকাঠামমা প্রেসুির জর্য সর্উ ইয়কন  এবং ইজরাময়মের 
মমধ্য বাসণজয এবং ি মোসগতা উন্নত করার উপর মমর্ামোগ প্রদার্ করা  য়।  
  
সর্উ ইয়কন  ঘেট স্বায়ত্তশাসিত সিমেম সশমল্পর উন্নয়র্ ও বাস্তবায়মর্ সবশ্ববযাপী ঘর্তা স মিমব সর্মজমক 
প্রসতসষ্ঠত করার উপর একসর্ষ্ঠ মমর্ামোগ প্রদার্ করমে। 2016 িামে গভর্নর কুওমমা CNY রাইসজং 
আপমেট সরভাইভাোইমজশর্ ইসর্সশময়টিভ (CNY Rising Upstate Revitalization Initiative, URI) 
অ্র্ুদার্ আকামর সিরাসকউি ও ঘরামমর মমধ্য 50 মাইে ঘরার্ পরীক্ষামূেক কসরমডার সর্মনামণর জর্য 
30 সমসেয়র্ মাসকন র্ ডোর সবসর্ময়ামগর ঘ াষণা ঘদর্। আজ, সিরাসকউি এবং ঘরামমর মমধ্য সবমশ্বর 
প্রেম 50 মাইে মার্বসব ীর্ ট্রাসফক বযবস্থাপর্া কসরমডার ইউএএি প্ল্যাটফমন এবং উদ্ভাবর্ পরীক্ষার 
জর্য একটি তবসশ্বক ঘর্তা। মাসকন র্ অ্পামরশর্ আমরা বা়িামর্ার প্রমচিায়, ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিক্স 
র্েনইে ইউএএি এয়ারমস্পি ইসন্টমগ্রশর্ সরিাচন  (Northeast UAS Airspace Integration Research, 
NUAIR) দ্বারা পসরচাসেত পরীক্ষািাইমট তামদর উন্নত কমান্ড এবং কমরাে সিমেমমর জর্য পরীক্ষা 
এবং োইমিন্স প্রসক্রয়া পসরচাের্া করমব।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f1586dbd-ad7c9bdc-f15a9488-0cc47a6d17e0-f58069c036031ed5&q=1&e=dc6269ca-7aa4-4a87-b5f2-957c6ed304b1&u=https%3A%2F%2Fwww.bluewhiterobotics.com%2F
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-israel-solidarity-and-trade-mission


 

 

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, হপ্রবেম্বডন্ট ও 
মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিমক্সর মত উচ্চ 
মামর্র প্রেসুি প্রসতষ্ঠার্গুমোমক িমেনর্ কমর আমরা িারা সবশ্ব ঘেমক ঘিরাে সর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমে 
উমদযািা শসি আকষনণ করসে, ো ইউএএি উদ্ভাবমর্র একটি ঘকন্দ্র। এই ক্রমবধ্নমার্ সশমল্পর 
প্রবৃসদ্ধমক আরও এসগময় সর্ময় োওয়ার জর্য আপমেট সর্উ ইয়মকন র প্রসতভা এবং অ্তযাধ্সুর্ক 
অ্বকাঠামমা রময়মে।"  
  
হেট বেম্বর্টর রাম্বচল হম িম্বলর্, "ঘটক গামডন মর্ র্তুর্ িুমোমগর প্রিার ঘদখা িবিময়ই 
উমত্তজর্াকর। সিরাসকউি উদ্ভাবর্ী প্রেুসির অ্গ্রগসতর জর্য িমূ্পণনভামব উপেিু এবং এটা ঘদখা 
অ্িাধ্ারণ ঘে আমামদর অ্ঞ্চমে রামের সবসর্ময়াগ এখামর্ র্তুর্ বযবিা এবং সশল্প সর্ময় আিমে।"  
  
হেট অোম্বেেবল েিেে উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "সিরাসকউমির ঘটকমর্ােসজ গামডন মর্ ব্লু 
ঘ ায়াইট ঘরাবটিমক্সর িংমোজর্ একটি ম ার্ উদা রণ সকভামব ঘটকমর্ােসজ গামডন র্ ক্রমাগত বসৃদ্ধ 
এবং অ্গ্রির  মত চাইমে। ঘেিব ঘকাম্পাসর্ সশল্প উদ্ভাবক এবং ঘর্তা  মত চায় তামদর জর্য 
সিরাসকউমি িম্পদ, িংমোগ এবং িুমোগ আমে।"  
  
ওম্বর্ান্ডাগা কাউবন্ট এবক্সবকউটিভ রায়ার্ মোকমা র্ িম্বলর্, "ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিমক্সর মত 
মার্বসব ীর্ এসরয়াে সিমেম সশমল্পর ঘর্তামদর উপর আমামদর অ্বযা ত সবসর্ময়াগ ঘিরাে সর্উ 
ইয়কন মক এই কাটিং-এজ প্রেুসিমত সবশ্ববযাপী ঘর্তা স মিমব রূপান্তসরত করার জর্য কাজ করমে। 
আমরা এই িব কমনিংস্থার্ িৃসিকারী ঘকাম্পাসর্গুমোমক িমেনর্ করব ঘেম তু তারা আগামী অ্মর্ক 
বের ধ্মর ওর্ন্ডাগা কাউসন্টর অ্েনর্ীসতমক শসিশােী করার জর্য আমামদর ঘকন্দ্রীভূত প্রমচিায় 
অ্বদার্ রাখমে।"  
  
হেরাবকউম্বের হময়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "আসম ঘরামাসঞ্চত ঘে ব্লু ঘ ায়াইট ঘরাবটিমক্সর োো 
তামদর সিরাসকউি শ মর সর্ময় ঘগমে। এটা আমরা প্রমাণ ঘে সিরাসকউি এবং ঘিরাে সর্উ ইয়কন  
প্রেুসি ঘকাম্পাসর্র জর্য গন্তবয োরা ঘেমকার্ জায়গায় তামদর বযবিা ঘকন্দ্র স্থাপর্ করমত পামর। 
এটা সিরাসকউি িামজন র জর্য আমরকটি বৃসদ্ধ, ো র্তুর্ অ্েনর্ীসতমত িাসবনক প্রবৃসদ্ধর জর্য আমামদর 
ঘকৌশে। আসম গভর্নর কুওমমা, এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট এবং ঘিন্টারমেটমক ধ্র্যবাদ জার্াই 
আমামদর অ্ঞ্চমে ভামো কামজর জর্য তামদর ধ্ারাবাস ক িমেনমর্র জর্য।"  
  
হেন্টারম্বেট বেইও এর হপ্রবেম্বডন্ট রি বেম্পের্ িম্বলর্, "আমরা ঘটক গামডন মর্ ব্লু ঘ ায়াইট 
ঘরাবটিক্সমক স্বাগত জার্ামত এবং তামদর ঘিরাে সর্উ ইয়মকন  বৃসদ্ধ করমত এবং কমনিংস্থার্ িসৃিমত 
িা ােয করমত উদগ্রীব। সবগত দশমক এই অ্ঞ্চে মার্বসব ীর্ সিমেম খামত তার তবসশ্বক ঘর্তৃমত্বর 
অ্বস্থার্ অ্গ্রির কমরমে। এই ঘর্তৃস্থার্ীয় ঘকাম্পাসর্মক আকষনণ করা এই ক্রমবধ্নমার্ খামত উন্নত 
গমবষণা এবং বযবিাসয়ক উন্নয়মর্র একটি ঘকন্দ্র  ময় ওঠার জর্য ঘিরাে সর্উ ইয়কন মক িমেনর্ 
করার জর্য আমরা ঘে অ্গ্রগসত এবং রামের সবসর্ময়ামগর তবধ্তা ঘপময়সে তার প্রসতফের্।"  
  
CNY রাইবজিং ত্বরাবিতকরণ  



 

 

  
আজমকর ঘ াষণা "ঘিরাে সর্উ ইয়কন  রাইসজং" এর িমূ্পরক, ো শসিশােী অ্েননর্সতক প্রবৃসদ্ধ ও 
কসমউসর্টি সবকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমের িমসিত রূপমরখা। 2012 িাে ঘেমক এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমতামমধ্যই 6.3 সবসেয়র্ মাসকন র্ ডোমররও ঘবসশ সবসর্ময়াগ কমরমে ো সবশ্ব বাজামরর িুমোগ কামজ 
োসগময় উমদযািামদর শসিশােী কমর এবং অ্ন্তভুন সিমেূক অ্েনর্ীসত ততসর কমর এই পসরকল্পর্ার মূে 
সভসত্ত স্থাপর্ কমরমে। বতন মামর্, এ অ্ঞ্চে 2015 িামের সডমিম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ াসষত 
উত্তরাঞ্চমের পুর্রুজ্জীসবসতকরণ উমদযামগর মাধ্যমম 500 সমসেয়র্ মাসকন র্ ডোমরর অ্ঙ্গরামজযর 
সবসর্ময়াগ ি মোসগতায় ঘিরাে সর্উ ইয়কন  রাইসজং ত্বরাসিত করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 সমসেয়র্ 
মাসকন র্ ডোমরর সবসর্ময়াগ ঘবিরকাসর খামতর বযবিায়ীমদর 2.5 সবসেয়র্ মাসকন র্ ডোমররও ঘবসশ 
সবসর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমব - এবং অ্ঞ্চমের দাসখেকৃত পসরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা 
 মি ঘে 5,900 এর ঘবসশ র্তুর্ কমনিংস্থার্ িৃসি  মব। আরও তেয পাওয়া োমব এখামর্।  
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