
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ,বিরাবকউজ ও ররাম্বমর মম্বযে এই প্রথম 50 মাইল ররার্ কবরম্ব ার রেষ করার 
এিং বিরাবকউজ রেক গাম্ব ন র্ (SYRACUSE TECH GARDEN) িম্প্রিারম্বের র াষো বিম্বেম্বের্  

  
 মাবি বমবলের্ লাম্বরর এই কবরম্ব ার ররার্ পরীক্ষার অতুলর্ীে িামথনে ততবর করম্বি  

  
এই রেক গাম্ব ন র্টি রেটি UAS প্রবতম্বোবগতামূলক বেল্প GENIUS NY এর রকন্দ্রবিন্দ,ু রিটি 

 াউর্োউর্ বিরাবকউম্বজ িম্প্রিারম্বের কথা ভািম্বে  
  

UAS বিবর্ম্বোগ CNY রাইবজং (CNY Rising) দ্বারা িমবথনত, রে বিবর্ম্বোগ কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক 
পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অথনর্ীবতম্বত প্রিৃবির উম্বেম্বেে অঞ্চলটির একটি বিসৃ্তত রকৌেল বিিাম্বি 

গেে করা িে  
  

এখাম্বর্ রেক গাম্ব ন র্ িম্প্রিারম্বের েবির বলঙ্ক পাওো োম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মধ্য নর্উ ইয়র্ন  থেমর্ থমাহর্ উপত্যর্া পর্নন্ত চলা 50 মাইল 
চালর্নিহীর্ ট্রানির্ মযামর্জমমন্ট থরার্ র্নরম ার এর সমানি র্রার থ াষণা নিময়মের্। জাত্ীয় 
পর্নাময় প্রেম এরূপ থর্ানরম ার হমে রামের সিমচময় উন্নত্ থরার্ থেনটিং র্নরম ার। এখর্ প্রস্তুত্ 
হওয়া প্রময়াজর্ীয় এই অ্ির্াঠামমা নিময় থর্াম্পানর্গুমলা নরময়ল ওয়ার্ল্ন  থসটিংমস চালর্নিহীর্ িায়িীয় 
নসমটম প্ল্যােিমন এিিং UTM প্রর্ুনি উভয়ই পরীক্ষা র্রমত্ পারমি এিিং এমর্ থ ো তত্নর র্রমত্ 
পারমি র্া নিল্প ও নর্য়ন্ত্রর্মির জার্ামি এিিং আমামির থরামর্র িানণনজযর্ িযিহামরর নিমর্ এর্ ধ্াপ 
এনগময় নর্ময় র্ামি। এইর্নরম ার সম্পন্ন র্রার মাধ্যমম অ্ঞ্চলসমূমহর সনিনলত্ থর্ৌিল উন্নয়র্, রৃ্নষ 
ও ির্ িযিস্থাপর্া, পনরিহর্ ও লনজনটর্, নমন য়া এিিং চলনিত্র উন্নয়র্, ইউটনলটও অ্ির্াঠামমা 
এিিং জর্নর্রাপত্তা সহ গুরুত্বপূণন নিমল্প UAS এর উিীয়মার্ িযিহারগুনলমর্ ত্বরানিত্ ও এমির সমেনর্ 
আিায় র্রা সম্ভি হময়মে। নসরানর্উজ আন্তজন ানত্র্ নিমার্িন্দমর আজ গভর্নর আরও থ াষণা 
র্মরমের্ থর্ উদ্ভাির্ী GENIUS NY UAS প্রনত্মর্ানগত্া,  াউর্োউর্ নসরানর্উমজর থের্ গাম ন র্, 
িড় আর্ামর সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ র্রমি, র্ার মমধ্য নিিযমার্ সুনিধ্ার িটু ত্ল থর্াগ র্রা হমি। 
নসরানর্উজ নসট থসন্টামরর ইমর্ামভিমর্র প্রধ্ার্ অ্িংি হমি রাস্তার িিৃয এিিং থর্মর্ামর্া স্থার্ থেমর্ 
এমর্ থিখার মত্ সুনিধ্া। আর এট হমলা সাইরানর্উমজর প্রসামরর থর্ৌিমলর মূল উপািার্ এিিং 
নসরানর্উজ-এর ওয়ামরর্ নিমে "ইমর্ামভির্ এনল"-থত্ প্রমিিদ্বার নহমসমি র্াজ র্রমি। এম্পায়ার 
থটে থ ভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) এই প্রসারণ প্রর্ল্পমর্ 12.5 নমনলয়র্ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Tech_Garden_Expansion.pdf


 

 

মানর্ন র্  লার পর্নন্ত সহায়ত্া র্রমে, আর এই সহায়ত্া আসমি আঞ্চনলর্ভামি ন জাইর্ র্রা CNY 
রাইনজিং আপমটে নরভাইজালাইমজির্ ইনর্নিময়টভ পনরর্ল্পর্ার মাধ্যমম।  
  
"50 মাইল থরার্ র্নরম ার এর সমানি এর্ট র্ুগান্তর্ারী অ্জন র্ র্া আমামির CNY রাইনজিং প্ল্যামর্র 
দ্বারা থসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  (Central New York) এিিং থমাহর্ উপত্যর্ামর্ UAS থেনটিং অ্যান্ড 
ইমর্ামভিমর্র নির্ থেমর্ এর্ট থলািাল থসন্টামর পনরণত্ র্মরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"উপরন্তু, নসরানর্উমজ থের্ গাম ন মর্র সম্প্রসারণ অ্গ্রগামী নচন্তার িযিসানয়র্ উমিযািামির িনৃি 
আর্ষনমণ আমামির থর্ প্রমচিা ত্ামর্ আমরা এনগময় নর্ময় র্ামি এিিং UAS নিমল্পর মমধ্য নিময় আগামী 
িিমর্ এই অ্ঞ্চমলর উন্ননত্র ধ্ারা অ্িযাহত্ োর্মি।"  
  
"আঞ্চনলর্ অ্েননর্নত্র্ উন্নয়র্ পনরষমির (Regional Economic Development Councils) সভাপনত্ 
নহসামি, আনম UAS ও UTM প্রর্ুনি নিমল্পর িৃনির জর্য আমামির র্ামজর নিিত্ন র্মর্ নর্মজর থচামখ 
থিমখনে," রলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ রিাচুল িম্বলর্। "এই 50 মাইল থরার্ র্নর র থটমের সিমচময় 
উন্নত্ থরার্ থেনটিং র্নর র তত্নরর জর্য আমামির প্রমচিার আমরর্ট মাইলিলর্। মানি-নমনলয়র্ 
 লামরর এই প্রমচিার িল নহমসমি এই অ্ঞ্চমল হাইমের্ র্ামজর সিংখযা থিমড় র্ামি, অ্েনর্ীনত্মর্ 
িনিিালী র্রমি, আমামির থসন্ট্রাল NY রাইনজিং িামেনজমর্ আমরা এনগময় থিমি।"  
  
গভর্নর আরও সম্প্রনত্ থ াষণা র্মরমের্, প্রেম থসগমমমন্টর মমধ্য নভসুযয়াল লাইর্ অ্ি সাইে 
(Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) থপনরময় চালর্নিহীর্ নিমার্ ওড়ামর্ার জর্যও এই 
র্নর র থি ামরল অ্যানভময়ির্ অ্যা নমনর্মিির্ (Federal Aviation Administration, FAA) থেমর্ 
অ্র্ুমমাির্ থপময়মে। এই প্রেম "প্ররৃ্ত্" িনৃিিনির িাইমর (BVLOS) অ্র্ুমমাির্ র্া এর্ট FAA-
নর্ধ্নানরত্ পরীক্ষাস্থলমর্ থিওয়া হল, র্া স্থল-নভনত্তর্ পর্নমিক্ষর্মির প্রময়াজর্ োড়াই চালর্নিহীর্ 
নিমার্ পরীক্ষার অ্র্ুমনত্ থিয়। এসি নিমামর্র জর্য থর্ আে িাই চার মাইল অ্িংমির আর্ািসীমা 
অ্র্ুমমাির্ র্রা হময়নেল, ত্া নগ্রনিস আন্তজন ানত্র্ নিমার্িন্দর এিিং নর্উ ইয়র্ন  থটে ন পােন মমন্ট অ্ি 
থহামলযান্ড নসনর্ওনরট অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস থটে নপ্রমপয়ার মর্স থট্রনর্িং থসন্টামরর মমধ্য রময়মে 
(Department of Homeland Security and Emergency Services State Preparedness 
Training Center) র্া অ্রনসর্যানর্মত্ অ্িনস্থত্। র্নরম ামরর মমধ্য এই আর্ািপমের থর্ৌিলগত্ 
নর্িনাচর্মর্ র্নরম ামরর ভনিষযত্ উন্ননত্ সাধ্মর্র িরজা খুমল নিমি এিিং NUAIR, থেট সাইে ও 
নর্উ ইয়র্ন  থটে এমজনিগুমলার মমধ্য সহমর্ানগত্া অ্িযাহত্ রাখমি।  
  
 গত্ 2016-এর র্মভম্বর মামস নর্উ ইয়মর্ন র িধ্নমার্ UAS নিল্পমর্ এনগময় নর্ময় র্াওয়ার 
প্রমচিায় গভর্নর কুওমমা 30 নমনলয়র্ মানর্ন র্  লামরর রােীয় নিনর্ময়ামগর থ াষণা থির্ র্ামত্ 
থরামমর নগ্রনিস আন্তজন ানত্র্ নিমার্িন্দমর নসরানর্উজ এিিং NYS UAS থেট সাইমের মমধ্য 50 
মাইল ফ্লাইে ট্রানির্ িযিস্থাপর্া িযিস্থা গমড় ওমঠ। অ্মর্র্ স্থার্ীয় এিিং আন্তজন ানত্র্ থর্াম্পানর্ এই 
নসমটমমর উন্নয়র্ এিিং স্থাপর্ার উপর র্ুগান্তর্ারী র্াজ সম্পাির্ র্মর, র্ার মমধ্য রময়মে SRC, িয 
C&S থর্াম্পানর্ (C&S Companies), AX এন্টারপ্রাইজ (AX Enterprizes), ইউনর্ফ্লাই 
(Unifly), োমলস (Thales), ওয়ার্স্কাই (OneSky), ANRA এিিং এয়ারমযাপ (Airmap)।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic#_blank


 

 

িত্ন মামর্ 235 হযানরসর্ নিমে অ্িনস্থত্ থসন্টার থটে CEO (CenterState CEO) এর িয থের্ 
গাম ন র্-এর সম্প্রসারমণর অ্িংি নহসামি, এর্ট নদ্বত্ীয় ও তৃ্ত্ীয় ত্ল থর্াগ র্মর এই ভিমর্ 46,000 
িগন িুমের ইর্নর্উমিির্ এিিং এনিলামরির্ থেস র্িু র্রা হমি। এই সম্প্রসারণ থের্ গাম ন র্মর্ 
100 আিানসর্-সিসযমির রাখার অ্র্ুমনত্ থিমি এিিং ইর্নর্উনিের এ 200 ভাচুন য়াল-সিসযমির জর্য 
স্থার্ অ্র্ুমনত্ থিমি; ইর্নর্উমিের আমরা UAS এিিং loT আরৃ্ি র্রমত্ সাহার্য র্রমি। উদ্ভাির্; 
পনরপক্ক থর্াম্পানর্ র্ারা এই অ্ঞ্চমল থর্মত্ চায় ত্ারা উদ্ভািমর্র জর্য থপ্রাগ্রামসমূহ প্রনত্ষ্ঠা র্রমি 
এিিং োমগনমে  থরার্ থজার্ সমনেনত্ UAS নিল্প িযিসামর্ সহায়ত্া র্রমি। টােন আপ ইর্নর্উমিের 
GENIUS NY UAS প্রনত্মর্ানগত্ারও থর্ন্দ্রনিন্দু, র্া এখর্ ত্ার চতু্েন রাউমন্ড প্রমিি র্রমে। গত্ 
সিামহ থমন্টনরিং সুমর্ামগ অ্িংি নর্মত্ নর্িনানচত্ 19 থসনম-িাইর্ানলমটর সিনমিষ রাউন্ডট থ াষণা র্রা 
হময়নেল। থের্ গাম ন র্ আিা র্রমে, 2021-এর মামচন  সিংস্কামরর র্াজ থিষ হমি। 
  
রিন্টারম্বেে CEO- এর ইম্বর্াম্বভের্ অোন্ড এন্টারম্বপ্রর্রবেপ-এর ভাইি রপ্রবিম্ব ন্ট বরক ক্লার্ 
িম্বলর্, "আজ এই অ্ঞ্চমলর জর্য এর্ট আর্ন্দপণূন নির্ নহমসমি UAS ইমর্ানসমটমমর িটু গুরুত্বপূণন 
নলঙ্ক উন্নত্ র্রা হল, র্ার িমল UAS নিমল্প এই অ্ঞ্চমলর থর্তৃ্মত্বর ভূনমর্া আরও প্রনত্ষ্ঠা লাভ 
র্রল। GENIUS NY এ থটমের অ্তু্লর্ীয় নিনর্ময়াগ আমামির UAS নিমল্পর জর্য নিমের থর্তৃ্স্থার্ীয় 
অ্যানিলামরের থপ্রাগ্রাম তত্নর র্রমত্ সক্ষম র্মরমে আর থের্ গাম ন মর্ এই র্তু্র্ নিনর্ময়ামগর মাধ্যমম 
আমরা র্তু্র্ থপ্রাগ্রাম, নরমসাসন ও টােন আপ থেমসর মাধ্যমম এই অ্ঞ্চমলর প্রনত্ আরৃ্ি হওয়া 
উন্নত্মামর্র থর্াম্পানর্গুমলার প্রনত্ সমেনর্ িাড়ামত্ সক্ষম হি। আমরা র্নরম ারট সমূ্পণন হওয়ার 
িমল GENIUS NY এর মাধ্যমম আরৃ্ি অ্মর্র্ থর্াম্পানর্র দ্রুত্ িৃনি এিিং অ্গ্রগনত্মত্ সহায়ত্া 
র্রমত্ পারমিা র্ারা নর্উ ইয়র্ন  UAS থেট সাইমে ত্ামির প্রর্নুি পরীক্ষা র্রার জর্য অ্মপক্ষা র্মর 
আমে। এই অ্ঞ্চলমর্ UAS প্রর্ুনির থর্ন্দ্র নহমসমি প্রনত্নষ্ঠত্ র্রার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার 
সমেনর্ ও িনৃিভনিমর্ ধ্র্যিাি জার্াই।"  
  
উপরন্তু, এই অ্ঞ্চমল ক্রমিধ্নমার্ থরার্ নিমল্পর সমেনমর্, NUAIR, NY UAS পািনলর্ প্রাইমভে 
পােন র্ারনিপ থপ্রাগ্রাম (NY UAS Public Private Partnership Program, NYFLY) চালু র্রমে, 
র্ার উমেিয হমে রাে এিিং স্থার্ীয় সরর্ার র্ার্নক্রমম UAS প্রর্নুি গ্রহণ র্রা। এই প্রেম জাত্ীয় 
প্রনত্মর্ানগত্ায় সরর্ানর সিংস্থা এিিং প্রনত্ষ্ঠামর্র মমধ্য অ্িংিীিানরমত্বর উৎসাহ প্রিার্ র্রমি র্ার িমল 
িযিহামরর থক্ষমত্র অ্গ্রানধ্র্ামরর নির্ থেমর্ এর্ ধ্াপ এনগময় র্াওয়া সম্ভি হমি, র্ার শুধ্ু 
নর্মচরনিষয়গুমলার মমধ্য সীমািি র্য় থর্মর্:  
  

• প্রেম প্রনত্নক্রয়ার্ারী ও জর্নর্রাপত্তা;  
• অ্ির্াঠামমা পনরিিনর্ ও নর্মনাণ;  
• র্াউন্টার UAS এিিং গুরুত্বপূণন অ্ির্াঠামমার সুরক্ষা;  
• ির্ ও পনরমিিগত্ পর্নমিক্ষণ;  
• জর্স্বাস্থয; এিিং  
• থটে জমুড় UTM গ্রহণ র্রা অ্যান্ড আরিার্ এয়ার থমানিনলট (Urban Air 

Mobility, UAM) অ্ির্াঠামমা।  
  



 

 

NUAIR 2020 এর প্রেম নিমর্ NYFLY পাইলে প্রর্ল্প অ্যানপ্ল্মর্ির্গুনলর প্রেম রাউমন্ড খুলমি। 
NYFLY সম্পনর্ন ত্ অ্নত্নরি নিিরণগুনল আগামী মাসগুনলমত্ থ াষণা র্রা হমি।  
  
থসন্টারমটে CEO নরমপােন  র্মরমে থর্, িধ্নমার্ UAS নিল্প খামত্ নর্উ ইয়র্ন  থটমের নিনর্ময়ামগর 
িমল 1,820 এর থিনি UAS সম্পনর্ন ত্ চার্নর তত্নর হময়মে িা স্থার্ীয়ভামি 820 নমনলয়র্  লার 
থিসরর্ানর খামত্র নিনর্ময়াগ এিিং থটমের নিনর্ময়ামগর উপর 8.5:1 নরোমর্ন নিনর্ময়াগ থ াষণা র্রা 
হময়মে। এসি র্ার্নক্রমমর অ্েননর্নত্র্ প্রভাি িড় র্রমত্ এিিং UAS নিমল্প নর্উ ইয়মর্ন র থর্তৃ্মত্বর 
অ্িস্থার্ আরও িজায় রাখমত্, থসন্টারমটে CEO, নগ্রনিস আন্তজন ানত্র্ নিমার্িন্দর, NUAIR ও 
থমাহার্ ভযানল এজ-সহ অ্েননর্নত্র্ উন্নয়র্ সহমর্াগীরা িত্ন মামর্ 30ট প্রনত্ষ্ঠামর্র উপর নর্ময়ানজত্ 
রময়মে র্ারা অ্ঞ্চলগুমলামত্ ত্ামির র্ার্নক্রম সম্প্রসারণ র্রমত্ আগ্রহ প্রর্াি র্মরমে। জলুাই মামস 
গভর্নর থমাহর্ উপত্যর্ায় UAS থসন্টার অ্ি এমিমলি তত্নরর জর্য নর্উ ইয়র্ন -ইজরাময়ল 
অ্িংিীিানরত্ব থ াষণা র্মরর্। প্রর্ুনিগুনলমর্ উন্নত্ র্রার উপর থজাড় নিমত্ নর্উ ইয়র্ন  এিিং 
ইনজরাময়লী সিংস্থাগুনল র্তু্র্ থসন্টার িযিহার র্রমি, র্া নর্উ ইয়মর্ন র থরামর্র িাজামর ইজরাময়লী 
প্রর্ুনি এিিং গমিষণা ও উন্নয়র্মর্ নর্ময় আসমি এিিং নর্উ ইয়র্ন  থটমের UAS সিংস্থাগুনলর র্ামে 
ইজরাময়মলর িাজারমর্ খুমল থিমি।  
  
NUAIR এর প্রযার্ বর্িনািী কমনকতন া মাইক রিেন ম্বজন্দরফ িম্বলর্, "এই র্নর র চালুর িমল UAS 
নিমল্পর জর্য এিিং এ UAS ইমর্ানসমটমমর নির্ নিময় এই অ্ঞ্চমলর এর্ট উমেখমর্াগয পিমক্ষপ নহমসমি 
নচনিত্ র্রা হময়মে। 2019 থত্ নর্উ ইয়র্ন  UAS নসমম্পানজয়ামম অ্িংিগ্রহণর্ারীরা এমর্ প্রিিনর্ী 
থিখমত্ পামি থর্খামর্ এই নিল্প-প্রধ্ার্ র্নর মর ত্ামির প্রর্ুনি নর্ভামি পরীক্ষা র্রা র্ায় এিিং উন্নত্ 
র্রা র্ায় ত্া জার্মত্ পারমি। আমরা এই র্নরম ার িরাির পরিত্ী পর্নাময়র ফ্লাইে থেনটিং শুরু 
এিিং জাত্ীয় িায়ু মহার্ামি UAS নর্রাপি ইনন্টমগ্রির্ জর্য র্তু্র্ িানণনজযর্ সুমর্াগ অ্িমুি র্রার 
প্রত্যািায় রময়নে।"  
  
রিন্টারম্বেে CEO এর প্রযার্ বর্িনািী কমনকতন া ও রপ্রবিম্ব ন্ট রিােন  বিম্পির্ িম্বলর্, "নত্র্ িের 
আমগ এই অ্ঞ্চলট এর্ট অ্নভর্ি লক্ষয স্থাপর্ র্মর, র্ার মমধ্য প্রেম সানরমত্ স্থার্ পায় সাইে 
র্নরম ার এর এর্ট িিৃযমার্ লাইর্ এিিং আমার র্ামে এট এর্ট থরামাঞ্চর্র িযাপার থর্ র্ল্পর্া 
িাস্তি হময় উমঠমে। আমরা ত্ামির অ্তু্লর্ীয় নিনর্ময়ামগর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এিিং নর্উ 
ইয়র্ন  থটমের প্রনত্ রৃ্ত্জ্ঞ, র্া এই লক্ষয অ্র্ুধ্াির্ র্রমত্ সক্ষম হময়মে। এই অ্গ্রগনত্র অ্েননর্নত্র্ 
প্রভাি উমেখমর্াগয হমি এিিং আমরা এই অ্ঞ্চমল থর্াম্পানর্গুমলামর্ ত্ামির UAS থর্াম্পানর্মর্ পরীক্ষা 
এিিং িড় র্রার জর্য আরৃ্ি র্রমত্ ভামলা অ্িস্থামর্ আনে। "  
  
এম্পাোর রেে র ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
রপ্রবিম্ব ন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক রজ. গােন লার িম্বলর্, "এই নপ্রনময়ার থরার্ 
থেনটিং র্নরম ার সমেনর্ র্মর থটে ত্ার থর্ৌিলগত্ নিনর্ময়াগ র্রমত্ প্রনত্শ্রুনত্িি র্া নর্নিত্ 
র্রমি থর্ নর্উ ইয়র্ন  উদ্ভাির্ী UAS নিমল্পর িীষনস্থার্ীয় নহসামি োর্মি, এিিং পুমরা নর্উ ইয়র্ন  এিিং 
থমাহার্ উপত্যর্া জমুড় অ্েননর্নত্র্ সুমর্াগ তত্নর র্রমি।"  
  



 

 

রেে বিম্বর্ের রাম্বচল রম িম্বলর্, "আপমটে নর্উ ইয়মর্ন  অ্িযাহত্ভামি নিনর্ময়াগ আসমত্ োর্া এর্ট 
উমত্তজর্াপূণন অ্র্ুভূনত্। এই রর্ম প্রর্ল্প আমামির এই অ্ঞ্চমল িযিসা-িানণজয ধ্মর রাখমত্ পারমি 
এিিং এর িমল নিগত্ থিি র্ময়র্ িের ধ্মর আমরা থর্ অ্েননর্নত্র্ প্রিৃনি থিমখনে ত্ার গনত্ 
অ্িযাহত্ রাখমত্ পারমিা।"  
  
রেে রিম্বর্ের রজাম্বিফ বিম্বফা িম্বলর্, "এই উমেখমর্াগয মাইলিলর্ এলার্ার জর্য অ্মর্র্ সম্ভাির্ার 
িয়ুার খুমল থিমি এিিং থরার্ প্রর্ুনি গমিষণায় অ্গ্রগনত্র নির্ নিময় ত্া থর্াম্পানর্গুমলার জর্য এর্ট 
িড় িযাপার হমি। িয আর্মযার্  ট্রানির্ মযামর্জমমন্ট থরার্ র্নরম ার UAS নিমল্পর ধ্ারর্য় ও 
িাহর্ নহমসমি থমাহার্ ভযানল ও মধ্য নর্উ ইর্ন  অ্ঞ্চমলর অ্িস্থার্মর্ আমরা সুিঢৃ় র্রমি।"  
  
রেে অোম্বিেবল িিিে উইবলোম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "CNY অ্ঞ্চল থরার্ প্রর্ুনিমর্ আনলির্ 
র্মরমে এিিং প্রেম থরার্ র্নরম ার সুরনক্ষত্ র্মরমে। ক্রমিধ্নমার্ নিমল্প থর্ত্া নহমসমি এই অ্ঞ্চলমর্ 
প্রনত্ষ্ঠা র্রার মাধ্যমম আিা র্রা হমে, র্তু্র্ প্রর্ুনি গমড় থত্ালার িমল এ অ্ঞ্চমল র্মনসিংস্থার্ সনৃি 
হমি।"  
  
অোম্বিেবলওম্বমর্ মাবরোর্ িুম্বের্ের্ িম্বলর্, "থরার্ র্নরম ার থখালা থেমর্ থর্ গমিষণা ও 
সহমর্ানগত্া নির্নিত্ হমি ত্া থলািাল UAS নিমল্পর ওপর নিমিষ প্রভাি থিলমি এিিং ঠির্ এখামর্ই 
নর্উ ইয়র্ন  থটে এ র্াটিং-এজ প্রর্ুনি থর্াম্পানর্গুমলার র্মনসিংস্থার্ সনৃি ও প্রিনৃির নিমর্ এনগময় 
নর্ময় র্ামি।"  
  
অোম্বিেবল রমোর পাম্বমলা িান্টার িম্বলর্, "থরার্ র্নরম ার প্রনত্ষ্ঠা এই অ্ঞ্চমলর জর্য সুনিধ্াজর্র্ 
হমি এিিং উন্নয়র্িীল UAS প্রর্ুনিমত্ও থলািাল নল ার নহমসমি নর্উ ইয়মর্ন র ভূনমর্া নর্নিত্ র্রমি। 
র্তু্র্ র্নরম ার থর্ অ্েননর্নত্র্, পনরমিিগত্, জর্নর্রাপত্তার সুনিধ্া এমর্ থিমি, ত্া থিখার জর্য 
থসনিমর্ ত্ানর্ময় আনে।"  
  
অোম্বিেবলমোর্ আল বেপ িম্বলর্, "নিেজমুড় মমর্ামর্াগ এিিং নিনর্ময়াগমর্ আর্ষনণ র্মর আমামির 
অ্ঞ্চলট চালর্নিহীর্ িায়িীয় নসমটম নিমল্পর িীষনস্থার্ীয় হময়মে। এই র্নরম ামরর সমানি এই অ্িমর্ 
আমামির প্রনত্মর্ানগত্ামূলর্ প্রান্তমর্ আমরা গাড় র্রমি, এিিং আনম এই প্রর্মল্প এর্ট ভূনমর্া পালর্ 
র্মর আর্নন্দত্।"  
  
রিন্ট্রাল বর্উইেকন  আঞ্চবলক অথননর্বতক উন্নের্ পবরষম্বির (Regional Economic Development 
Council, REDC) িি-িভাপবতগে রে্াবন্ড ওলম্বকর্, মোর্ুফোকচারািন অোম্বিাবিম্বেের্ অফ 
রিন্ট্রাল বর্উ ইেকন  (Manufacturers Association of Central New York, MACNY) রপ্রবিম্ব ন্ট এিং 
বিইও এিং অম্বিাম্বেম্বগাম্বত রেে ইউবর্ভাবিনটি অি বর্উ ইেম্বকন র (State University of New York 
at Oswego) িভাপবত িম্বলর্, "িধ্নমার্ UAS নিল্পমর্ আঞ্চনলর্ভামি ন জাইর্ র্রা CNY রাইনজিং 
পনরর্ল্পর্ার থর্ন্দ্রনিন্দু। প্রেম এই ধ্রমর্র থরার্ র্নরম ামরর জর্য আমামির অ্িযাহত্ সমেনমর্র 
মাধ্যমম আমরা নর্নিত্ র্রনে থর্ নর্উ ইয়র্ন  এই নিমল্পর িীমষন োর্মি এিিং এই অ্ঞ্চমলর 
িানসন্দামির জর্য আগামী র্ময়র্ িির্ ধ্মর র্তু্র্ সুমর্াগ এিিং র্মনসিংস্থার্ সৃনি র্রমি।"  



 

 

  
ওর্াই া কাউবন্টর বর্িনািী অোন্থবর্ রজ. বপম্বিম্বন্ট জবুর্ের িম্বলর্, "নগ্রনিস আন্তজন ানত্র্ নিমার্িন্দমর 
আমামির UAS থেট সাইে ওয়ার্িা র্াউনন্ট নিমল্পর গমিষণা ও নির্ামির থর্ন্দ্রস্থল তত্নর র্মরমে। 
থরামম থর্ র্তু্র্ত্ব গ্রহণ র্রা হমে ত্া র্ামরা নদ্বত্ীয় র্য় এিিং NUAIR এ আমামির অ্িংিীিারমির 
সামে এর্সামে আমরা এ িার এিিং অ্েননর্নত্র্ সুমর্ামগর উপর মলূধ্র্ অ্নিরত্ িাড়ামত্ পারমিা। 
আমামির লমক্ষযর অ্গ্রগনত্র প্রনত্ নর্ষ্ঠার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামর্ ধ্র্যিাি জার্াই।"  
  
ওর্ন্দাগা কাউবন্ট এবিবকউটিভ রাোর্ মোকমাির্ িম্বলম্বের্, "মধ্য নর্উ ইয়মর্ন র নর্নিনি থরার্ 
র্নরম ামর অ্িযাহত্ গনত্মিগ অ্সাধ্ারণ খির। গভর্নর কুওমমার আমামির এলার্ার থিমড় ওঠা 
চালর্নিহীর্  িায়িীয় নসমটম নিমল্পর প্রনত্ অ্িীর্ারিিত্া এর্ রুপান্তরর্ারী পনরিত্ন র্ নর্ময় 
এমসমে। CNY রাইনজিং ইমর্ার্নমর্ থ মভলপমমন্ট প্ল্যামর্র অ্নিমেিয অ্িংি নহমসমি আমামির অ্ঞ্চলট 
প্ররৃ্ত্ অ্মেনই এই উদ্ভাির্ী নিমল্পর জর্য তিনের্ থর্ন্দ্রস্থল নহমসমি নর্মজমর্ প্রনত্ষ্ঠা র্রমে এিিং 
আঞ্চনলর্ অ্েনর্ীনত্মর্ িানড়ময় তু্লমে।  থের্ গাম ন মর্ পনরর্নল্পত্ সম্প্রসারণ আমামির সম্প্রিাম র 
উদ্ভাির্ী উমিযািামির আর্ষনণ র্রার এিিং নসরানর্উজ সাজন ামরর প্রমচিামর্ আরও সমেনর্ র্রার 
জর্য আমামির প্রমচিা আরও এনগময় থিমি।"  
  
বিরাবকউম্বজর রমের রির্ ওোলে িম্বলর্, "থরার্ র্নরম ার এর সমানি UAS নিমল্প থলািাল 
নল ার নহমসমি থসন্ট্রাল নর্উ ইয়মর্ন র অ্িস্থার্মর্ আরও িঢৃ় র্মরমে। এট সাইরানর্উজ উন্নয়মর্র 
জর্য আরও এর্ট পিমক্ষপ, র্া র্তু্র্ অ্েনর্ীনত্মত্ অ্ন্তভুন নিমূলর্ িনৃির জর্য আমামির এর্ট 
থর্ৌিল। গভর্নর কুওমমার অ্িযাহত্ থজারামলা সমেনমর্র জর্য নসরানর্উজ এিিং থসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  
অ্ঞ্চমলর জর্গণ থরার্ নিমল্প আমরা সুমর্াগ-সুনিধ্া থিখমত্ পামি।"  
  
ররাম্বমর রমের জোকুবলর্ ইম্বজ্জা িম্বলর্, "নগ্রনিস আন্তজন ানত্র্ নিমার্িন্দর থিমি থরার্ প্রর্ুনির 
সিমচময় উন্নত্ অ্গ্রগনত্র  মর পনরণত্ হময়মে এিিং থরার্ র্নরম ার থখালার জর্য থমাহর্ উপত্যর্া 
এিিং মধ্য নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চলমর্ রােপুমের UAS নরসাচন  এিিং থের্মর্ালনজ এর থর্ন্দ্রস্থল নহমসমি 
সিংর্ুি হমি।"  
  
NUAIR সম্পনর্ন ত্ অ্নত্নরি ত্মেযর জর্য এখামর্ নির্ র্রুর্।  
  
থের্ গাম ন র্ সিংক্রান্ত অ্নত্নরি ত্মেযর জর্য এখামর্ নির্ র্রুর্।  
  
রিন্ট্রাল বর্উইেম্বকন র অিগবত ত্বরাবিতকরে  
  
আজমর্র থ াষণা "থসন্ট্রাল নর্উইয়মর্ন র অ্গ্রগনত্" এর সমূ্পরর্, র্া িনিিালী অ্েননর্নত্র্ প্রিৃনি ও 
র্নমউনর্ট নির্ামির জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমনিত্ রূপমরখা। 2012 সাল থেমর্ এই অ্িরাজয 
ইমত্ামমধ্যই 5.6 নিনলয়র্ মানর্ন র্  লামররও থিনি নিনর্ময়াগ র্মরমে র্া নিে িাজামরর সুমর্াগ র্ামজ 
লানগময় উমিযািামির িনিিালী র্মর এিিং অ্ন্তভুন নিমলূর্ অ্েনর্ীনত্ তত্নর র্মর এই পনরর্ল্পর্ার মূল 
নভনত্ত স্থাপর্ র্মরমে। িত্ন মামর্ থির্ারত্ব র্মম মহামন্দার সময় থেমর্ সিননর্ম্ন পর্নাময় থর্মম এমসমে; 

https://protect2.fireeye.com/url?k=682faf79-340998da-682d564c-000babda0106-77cb0b6144e99915&q=1&u=https%3A%2F%2Fnuair.org%2F#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=c318f890-9f3ecf33-c31a01a5-000babda0106-35ed1445fed13122&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.thetechgarden.com%2F#_blank


 

 

িযনিগত্ এিিং র্মপনামরে আয়র্র নর্ম্ন পর্নাময় রময়মে এিিং িযিসা প্রনত্ষ্ঠার্গুমলা নির্াি এিিং 
নিনর্ময়ামগর জর্য গন্তিয নহমসমি নসরানর্উজ, ওসঅ্ময়মগা এিিং অ্িামর্নর মমত্া জায়গা নর্িনাচর্ 
র্রমে।  
  
এখর্, অ্ঞ্চলট 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্  লার এর মাধ্যমম রােীয় নিনর্ময়ামগর সামে থর্ন্দ্রীয় NY 
রাইনজিংমর্ ত্বরানিত্ র্রমে 2015 সামলর ন মসম্বর মামস গভর্নর কুওমমা দ্বারা থ ানষত্ আপমসে 
নরনভোলাইমজির্ ইনর্নিময়টভ। অ্িরামজযর এই 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্  লামরর নিনর্ময়াগ থিসরর্ানর 
খামত্র িযিসায়ীমির 2.5 নিনলয়র্ মানর্ন র্  লামররও থিনি নিনর্ময়াগ র্রার জর্য উেীপর্া থিমি - 
এিিং অ্ঞ্চমলর িানখলরৃ্ত্ পনরর্ল্পর্া অ্র্রু্ায়ী আিা র্রা হমে থর্ 5,900 এর থিনি র্তু্র্ 
র্মনসিংস্থার্ সৃনি হমি। আরও ত্েয পাওয়া র্ামি এখামর্।  
  

###  
  

 
অ্নত্নরি ত্েয পাওয়া র্ামি এখামর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়র্ন  থটে | এনিনর্উটভ থচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সািস্ক্রাইি র্রুর্ 
 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=2ab14169-7692a6b2-2ab3b85c-0cc47aa8c6e0-1fe44817b00b4ccf&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESAB6777F9C77ADEB7852584B0005A6F9700000000000000000000000000000000

