
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 23তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: বিবফফ 
আন্তর্ন াবতক বিমার্িন্দম্বর অিোহত মার্িহীর্ এবরযাল বসম্বেম্বমর অবভজ্ঞতা এিং পরীক্ষার 

সুম্ব াম্বগর র্র্ে 9 বমবলযর্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বযাগ করা  
  

বর্উ ইযকন  স্টেম্বটর অতুলর্ীয স্টরার্ স্টটবেং সক্ষমতা পরূম্বের র্র্ে স্কাইম্বডাম (Skydome) 
সিনম্বেষতম অিগবত হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর 23তম প্রস্তাব প্রকাশ 
কমরমের্ – - ওনর্ডা কাউনির স্টরামমর, নিনফস আন্তজন ানতক নবমার্বন্দমর একটি স্টোট মার্বহীর্ 
নবমার্ বযবস্থা, বা এসইউএএস (small unmanned aircraft system, sUAS), পরীক্ষা এবং 
পরীক্ষার সুনবধা স্থাপমর্র জর্য 9 নমনেয়র্ ডোর নবনর্ময়াগ করা। এই "স্কাইমডাম" এক বের বযাপী 
ঘমরায়া এসইউএএস গমবষণার সনুবধা হমব যা নর্রাপদ্ কমান্ড অ্যান্ড কমরাে, যার্বাহর্ স্টেমক 
যার্বাহর্ স্টযাগামযাগ, স্বায়ত্তশাসর্, জ্ঞার্-ও-এডামর্া, এবং অ্র্যার্য স্টকৌশে সহ স্টরার্ প্রযনুি এবং 
স্টকৌশেগুনের নর্রাপদ্ সমেনর্ করমব এটি জরুনর বযবস্থাপর্া পনরমষবা, ক্ষনত নর্ধনারণ এবং পুর্রুদ্ধার 
অ্র্ুসন্ধার্ এবং উদ্ধামরর মমতা অ্যানিমকশর্গুনেমক সক্ষম করমব।  
  
"স্টরার্ প্রযুনিমত নর্উইয়মকন র অ্িগামী নিন্তাধারার নবনর্ময়াগটি একটি স্টমাহক ভযানেমক একটি 
ক্রমবধনমার্ নশমের জর্য নবমে উপস্থাপর্ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্ভাবর্ীয় প্রকেটি 
উদ্ভাবমর্র জর্য জাতীয় স্টকন্দ্র নহসামব অ্ঞ্চেটির অ্বস্থার্মক আরও দ্ঢ়ৃ করমত, আমামদ্র জরুরী 
প্রনতনক্রয়ার সক্ষমতা সমেনর্ করমব এবং অ্ঞ্চে অ্র্সুামর উন্নতীমত োকা অ্েননর্নতক অ্ঞ্চেমক 
পুর্নর্নমনামণর আমামদ্র িেমার্ প্রমিষ্টামক সহায়তা করমব।"  
  
নর্উ ইয়কন  রামজযর এই নবনর্ময়াগগুনে নিনফস আন্তজন ানতক নবমার্বন্দমর একটি অ্র্াবৃত হযাঙ্গারমক 
এক ধরমণর গমবষণা এবং পরীক্ষার সুনবধায় রূপান্তর করমত বযবহার করা হমব। ঘমরায়া সুনবধাটি 
নবমার্ বানহর্ীর গমবষণা েযাবমরটনর ইর্ফরমমশর্ নডমরক্টমরট এবং নর্উ ইয়কন  ইউএএস পরীক্ষা 
স্টকমন্দ্রর মমধয সহমযানগতামেূক প্রমিষ্টামক সমেনর্ করমব, এই অ্ঞ্চমের উচ্চ-প্রযুনিগত বানণনজযক এবং 
একামডনমক বাস্তুতমের উপকার করমব এবং জাতীয় বায়ু স্টেমস নর্রাপমদ্ এবং সুরনক্ষতভামব 
পনরিাের্ার জর্য এসইএএসএমসর প্রযুনির নবকাশমক সমেনর্ করমব।  
  
গত বের স্টেমক, গভর্নর কুউমমা অ্মর্কগুমো অ্িগনতর স্টঘাষণা নদ্য়মের্ যার মমধয আমে স্টদ্মশর 
মমধয প্রেম, 50-মাইমের মার্বহীর্ ট্র্যানফক মযামর্জমমি স্টরার্ কনরমডার (traffic management 
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drone corridor), যা স্টসরাে নর্উ ইয়কন  স্টেমক মমহাক ভযানে পযনন্ত িেমব, পাশাপানশ কনরমডামরর 
নকেু অ্ংশ দ্নৃষ্টক্ষ্মতার বাইমরর প্রযুনির (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) সাহামযয 
মার্ুষহীর্ নবমার্ উডামর্ার জর্য স্টফডামরে এনভময়শর্ অ্যাডনমনর্মেশমর্র (Federal Aviation 
Administration, FAA)অ্র্ুমমাদ্র্ স্টপময়মে। এটি প্রেম "প্রকৃত" নবনভএেওএে কতৃন পক্ষ  
এফএএ-মমর্ার্ীত পরীক্ষা সাইমটর মঞ্জুনরপ্রাপ্ত যা স্থে-নভনত্তক পযনমবক্ষকমদ্র প্রময়াজর্ োডাই মর্ুষযহীর্ 
নবমার্ পরীক্ষার অ্র্ুমনত স্টদ্য়। এসব নবমামর্র জর্য স্টয আট বাই িার মাইে অ্ংমশর আকাশসীমা 
অ্র্ুমমাদ্র্ করা হময়নেে, তা রময়মে নিনফস আন্তজন ানতক নবমার্বন্দর এবং নর্উ ইয়কন  স্টেট 
নডপাটন মমি অ্ফ স্টহামেযান্ড নসনকওনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস স্টেট নপ্রমপয়ারডমর্স স্টট্র্নর্ং 
স্টসিার (Department of Homeland Security and Emergency Services State Preparedness 
Training Center) যা অ্রনসকযানর্মত অ্বনস্থত। কনরমডামরর মমধয এই আকাশসীমার স্টকৌশেগত 
নর্বনাির্ ভনবষযমতর অ্িগনত এবং অ্বযাহত সরকারী-স্টবসরকারী সহমযানগতা এবং একমে কাজ করার 
দ্রজা উন্মুি কমর।  
  
2016 সামের র্মভম্বমর, বধনর্শীে ইউএএস নশেমক এনগময় স্টর্ওয়ার প্রয়ামস গভর্নর কুউমমা 
নসরানকউস এবং মমহাক ভযানের মমধয 50 মাইে ফ্লাইট ট্র্যানফক মযামর্জমমি নসমেম নবকামশর জর্য 
30 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর রাষ্ট্রীয় নবনর্ময়ামগর স্টঘাষণা নদ্ময়নেমের্। অ্মর্ক স্থার্ীয় এবং আন্তজন ানতক 
স্টকাম্পানর্ এই নসমেমমর উন্নয়র্ এবং স্থাপর্ার উপর যুগান্তকারী কাজ সম্পাদ্র্ কমরমে, যার মমধয 
রময়মে SRC, C&S Companies, AX Enterprizes, Unifly, Thales, OneSky, ANRA এবং 
Airmap। অ্নধকন্তু, এফএএর পদ্নব নর্ধনারমণর পর স্টেমক স্টরামমর নিনফস আন্তজন ানতক নবমার্বন্দমর 
2,000 এর ও স্টবনশ পরীক্ষামূেক নবমার্ িাোমর্া হময়মে।  
  
জেুাইময়, গভর্নর একটি নর্উ ইয়কন -ইস্রাময়ে অ্ংশীদ্ানরমের স্টঘাষণা করমের্ যা ইউএএস নশমের মমধয 
সহমযানগতার উপর স্টজার স্টদ্মব মমহাক ভযানেমত। জেুাইময়, গভর্নর একটি নর্উ ইয়কন -ইস্রাময়ে 
অ্ংশীদ্ানরমের স্টঘাষণা করমের্ যা ইউএএস নশমের মমধয সহমযানগতার উপর স্টজার স্টদ্মব মমহাক 
ভযানেমত। স্টমাহাক ভযানে সাইবার নডমফি এবং প্রযুনি সংস্থাগুনে স্টযমর্ AIS, AX Enterprise, 
SRC, Booz Allen Hamilton, NYSTEC এবং অ্র্যার্যরা সুরনক্ষত স্টযাগামযাগ অ্যানিমকশর্গুনে 
ততনর করমে যা নভজযুয়াে োইমর্র দ্শনর্ীয় প্রযনুির পমরর তরঙ্গমক অ্র্ুঘটক করমব এবং মানকন র্ 
যুিরামষ্ট্রর আধনুর্ক স্টরার্ নশেমক আরও বানডময় তুেমব। 
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