
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়ম্বকন র 50 মাইল ঘরার্ কবরম্ব াম্বের প্রথম অংে 
ঘে াম্বরের্ এবভম্বয়ের্ অো বমবর্ম্বেের্ (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, FAA) 

ঘথম্বক অর্ুম্বমাদর্ ঘেম্বয়ম্বে দবৃিেবির িাইম্বর উেিার  
  

র্তুর্ কতৃন েক্ষ সাইরাইউজ এিং ঘরাম বর্উ ইয়ম্বকন র মম্বযে 50-মাইল চালকবিহীর্ বিমার্ 
কবরম্ব ার মম্বযে গম্বে ঘতালার 50-মাইম্বলর বিবিম্বক অগ্রসর কম্বরম্বে  

  
সম্প্রদায়গুবলম্বক েরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অবথনর্ীবতম্বক িাবেম্বয় তুলম্বত "ঘসন্ট্রাল বর্উইয়কন  

রাইবজং" (CNY Rising)এর গবতম্বিগম্বক ত্বরাবিত করম্বে এই ঘ াষণা  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে, ঘরামমর দিদিস আন্তজন াদিক দিমার্িন্দমর 
(Griffiss International Airport) দর্উই়েকন  চালকদিহীর্ দিমার্ দসমেম ঘেে সাইে ঘিডামরল 
এদভম়েশর্ অ্যাডদমদর্মেশর্ ঘেমক অ্র্ুমমাির্ ঘেম়েমে প্রেমিদৃিমরখার িাইমর চালকদিহীর্ দিমার্ 
উড়ামর্ার জর্য দর্উ ই়েমকন র 50 মাইল চালকদিহীর্ দিমার্ দসমেম কদরমডামরর প্রেম অ্ংমশ ো 
তিদর করমে ওমর্ইডা কাউদি, র্েনইে UAS এ়োরমেস ইদিমিশর্ দরসাচন  (Northeast UAS 
Airspace Integration Research, NUAIR ) ও দর্উই়েকন  ঘেে। এই প্রেম "প্রকৃি" িদৃিশদির 
িাইমর (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) অ্র্ুমমাির্ ো একটি FAA-দর্র্নাদরি 
েরীক্ষাস্থলমক ঘিও়ো হল, ো স্থল-দভদিক েেনমিক্ষকমির প্রম়োজর্ োড়াই চালকদিহীর্ দিমার্ 
েরীক্ষার অ্র্ুমদি ঘি়ে। এই ঘ াষণা গভর্নর কুওমমার র্মভম্বর 2016 সামলর 30 দমদল়ের্ মাদকন র্ 
ডলার দিদর্ম়োমগর কোর উের দভদি কমর িুলমে ক্রমির্নমার্ চালকদিহীর্ দিমার্ দশল্পমক অ্িসর 
করমি গভর্নমরর CNY রাইদজং উমিযামগর অ্ংশ দহমসমি।  
  
"ঘরার্ কদরমডার মর্য দর্উ ই়েকন  এিং ঘমাহক ভযাদলমক এই েরিিী প্রজমের প্রেুদির একটি 
দিশ্বিযােী ঘর্িামি রূোন্তদরি কমরমে, দর্উ ই়েমকন র অ্েনর্ীদি তিদচত্র্যেণূন কমর ঘিালার সামে সামে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঘিডামরল স্বীকৃদি দর্উই়েকন  ঘেমের জর্য একটি অ্দিশ্বাসয 
মাইলিলক এিং দর্দিি করমি ঘে মর্য দর্উই়েকন  এিং ঘমাহক ভযাদল অ্ঞ্চলগুমলা দিশ্বিযােী 
মর্ুষযদিহীর্ দিমার্ িযিস্থা অ্িগদি ও একীভূি হও়োর জর্য তিদশ্বক ঘকন্দ্রস্থল হম়ে োকমি িহু 
প্রজমের জর্য।"  
  
িিন মার্ FAA ঘরার্ দর়্েমকার্ুর্ ওোমরেরমির িামির ঘরার্ িদৃিশদির আওিা়ে রাখা িার্যিামলূক 
কমর েদি র্া িামির FAA-র ঘেমক অ্র্ুমমাির্ োমক। আজ অ্িদর্, র্েনইে UAS এ়োমরামেস 

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


ইদিমিশর্ দরসাচন  এিং দর্উ ই়েকন  UAS ঘেে সাইে 2,500 এর উের েদরক্ষণ উড়ার্ চালর্া 
কমরমে দকন্তু ঊড়ামর্র ঘক্ষমত্র্ একাদর্ক মার্ুমষর প্রম়োজর্ িার্যিামূলক দেল দিমার্ িদৃিমরখার মমর্য 
রাখা। "প্রকৃি" BVLOS ফ্লাইে অ্র্ুমমাির্ িহণ কমর, UAS ঘেে সাইেমক আর ওই েেনমিক্ষকমির 
প্রম়োজর্ হমি র্া ওড়ার ঘক্ষমত্র্র মমর্য ঘেমহিু NUAIR এিং েরীক্ষাস্থল FAA-র কামে প্রমাণ 
কমরমে ঘে েোেে দর্রােিা িযিস্থা এিং প্রেুদিগুদল স্থাের্ করা হম়েমে িদৃিমরখা অ্দিক্রম কমর 
চালকদিহীর্ দিমার্ উড়ামর্ার জর্য।  
  
NUAIR এর বর্িনাহী আবযকাবরক মাইম্বকল হার্ন ম্বজর্ভ িম্বলর্, "এই র্িুর্ অ্র্ুমমািমর্র সামে 
উড়িার ক্ষমিা চালকদিহীর্ দিমামর্র জর্য একটি এ়োর ট্রাদিক মযামর্জমমি দসমেমমর িহু দিক 
উন্ন়ের্ করমি এিং অ্িসর করমি। আমামির সমূ্পণন ভামি দর্ম়োগ করার জর্য, চালকদিহীর্ 
দসমেমমর সদিযকামরর সম্ভাির্ামক উেুি করার জর্য এিং িা েদরচালর্া করার জর্য এিং একটি 
িাস্তিিা অ্জন মর্র জর্য ঘেখামর্ ঘরার্ রুটির্ দমশর্ েদরচালর্া করমে, ঘেমর্ দিিযুৎ লাইর্ েদরিশনর্ 
করা, গুরুত্বেূণন েদরকাঠামমা রক্ষা করা, িা দচদকৎসাগি েণয সরিরাহ করা, আমামির দর্দিি 
করমি হমি ঘে সঠিক দর্রােিার িযিস্থা স্থাের্ করা আমে। এই অ্র্ুমমাির্ আমামির ঘসই ঘশষ 
অ্িস্থার দিমক েরীক্ষা করার ক্ষমিা িযােকভামি িাদড়ম়ে ঘি়ে।"  
  
এসি দিমামর্র জর্য ঘে আে িাই চার মাইল অ্ংমশর আকাশসীমা অ্র্ুমমাির্ করা হম়েদেল, িা 
রম়েমে দিদিস আন্তজন াদিক দিমার্িন্দর এিং দর্উ ই়েকন  ঘেে দডোেন মমি অ্ি ঘহামলযান্ড 
দসদকওদরটি অ্যান্ড ইমামজন দি সাদভন মসস ঘেে দপ্রমে়োরডমর্স ঘট্রদর্ং ঘসিার (Department of 
Homeland Security and Emergency Services State Preparedness Training Center) ো 
অ্রদসকযাদর্মি অ্িদস্থি। দর্উ ই়েমকন র 50 মাইল UAS কদরমডামরর মমর্য এই আকাশেমের 
ঘকৌশলগি দর্িনাচর্ কদরমডামরর ভদিষযি উন্নদিসার্মর্র জর্য িরজা খুমল ঘি়ে এিং NUAIR, ঘেে 
সাইে ও দর্উই়েকন  ঘেে এমজদিগুমলার মমর্য সহমোদগিা অ্িযাহি রামখ।  
  
NUAIR এর বচে অোম্বরের্স অবেসার র্বর্ ঘিবসল িম্বলর্, "এটি NUAIR এর, ঘেে সাইে এিং 
ঘরাম ও সাইরাদকউমজর মমর্য দর্উ ই়েমকন র 50 মাইল UAS কদরমডামরর অ্িযাহি উন্ন়ের্জর্য 
একটি দিশাল মাইলিলক। UAS এর অ্িগিীর এক হামাগুদড় ঘিও়ো, হাাঁো, ঘিৌড়মর্ারমার্দসকিা, 
একটি সীদমি এলাকার মমর্য িদৃিমরখা অ্দিক্রম কমর উমড় োও়োর ক্ষমিা আমামির "হাাঁোর" 
ঘেণীমি দর্ম়ে ঘগমে, ো আমামির অ্িরূ ভদিষযমি একটি সমূ্পণনরূমে কমনক্ষম BVLOS 50-মাইল 
UAS কদরমডার তিদর করমি ঘিমি।"  
  
িদৃিমরখার িাইমর েরীক্ষার েি প্রিামর্র প্রদক্র়ো প্রা়ে 14 মাস সম়ে ঘর়্ে। NUAIR এিং দর্উ 
ই়েকন  UAS ঘেে সাইে এই প্রকৃি BVLOS অ্র্ুমমাির্ ঘেমি সক্ষম হম়েমে দিেুল েদরমাণ উচ্চ 
প্রেুদির সরঞ্জাম এিং দর্রােিা প্রেদুি প্রিশনর্ কমর ো ফ্লাইে ডাো সহ প্রদিদিি হম়েমে 
2,500টিরও ঘিদশ UAS ঘেে ফ্লাইে ঘেমক ো িারা েদরচালর্া কমরমে 2015 সামল কােনক্রম শুরু 
হিার সম়ে ঘেমক।  
  



এম্পায়ার ঘের্ ঘ ম্বভলেম্বমম্বের (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্ব ে ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক ঘজ. গার্ন লার িম্বলর্, "দর্উ ই়েকন  রামজযর 
দপ্রদম়োর ঘরার্ ঘেদেং কদরমডামরর অ্িগদির জর্য এই FAA অ্র্ুমমাির্ এক উদ্দীের্া এিং 
আমামির চলমার্ দিদর্ম়োমগর প্রদিিলর্, ো  মেমে ক্রমির্নমার্ উদ্ভাির্ী UAS দশমল্প এিং মর্য 
দর্উ ই়েকন  এিং ঘমাহাক ভযাদলর সিনত্র্ অ্েননর্দিক সুমোগ তিদর করার জর্য।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ স্বম্বদম্বের বর্রােত্তা ও জরুরী েবরম্বষিা বিভাম্বগর (New York State Homeland 
Security and Emergency Services) কবমের্ার েোবিক এ. মাবেন  িম্বলম্বের্, "UAS প্রেম 
প্রদিদক্র়োকারীমির জর্য গুরুত্বেূণন সরঞ্জাম হম়ে উমঠমে, দ্রুি অ্র্ুসন্ধার্, ত্র্াণ, অ্দি-িিন্ত, এিং 
জরুরী অ্োমরশমর্র ঘক্ষমত্র্ এিং রামজযর প্রস্তুদি প্রদশক্ষণ ঘকন্দ্র (State's Preparedness Training 
Center) এই প্রেুদি িযিহার করা োমির প্রম়োজর্, িারা িার জর্য সঠিকভামি প্রদশক্ষণ প্রাপ্ত 
হর্। FAA-র ঘেমক এই র্িুর্ অ্র্ুমমািমর্র সামে দর্উ ই়েকন  ঘেে UAS প্রেদুির সামে 
আর্ুদর্কিম প্রেুদির দশখমর োকমি।"  
  
ঘসোরম্বের্ বসইও-র (CenterState CEO) ঘপ্রবসম্ব ে রিার্ন  বসম্পসর্ িম্বলর্, "FAA-র এই 
অ্র্ুমমাির্ এই েরীক্ষার কদরমডারমক েরীক্ষার সক্ষমিার একটি গুরুত্বেূণন েিমক্ষে িহণ করমি 
সক্ষম কমর, ো ঘকিল দর্উ ই়েকন  এিং ঘমাহাক ভযাদলমক UAS ঘডমভলেমমমির জািী়ে ঘর্িা 
দহমসমি প্রদিিা কমর। দর্উ ই়েকন  ঘেমের অ্িুলর্ী়ে দিদর্ম়োগমক র্র্যিাি, এই অ্ঞ্চলটি একটি 
সাহসী লক্ষয দস্থর কমরমে, UTM প্রেদুির ঘক্ষমত্র্ এক তিদশ্বক ঘর্িা হিার এিং আমরা এখর্ ঘসই 
স্বপ্ন সােনক করার উমদ্দশযসার্মর্র দর্কমে এমস েমড়দে একটি িড় েিমক্ষমের সামে। আমরা জাদর্, 
রাজয ঘে দিদর্ম়োগ করমে িা িলপ্রসূ হমে এিং UAS প্রেুদির গমিষণা ও উন্ন়ের্মক এদগম়ে দর্ম়ে 
োও়োর সুমোগ তিদর করমে, ো োলাক্রমম এই অ্ঞ্চমল র্িুর্ স্থা়েী িযিসামক আকৃি করমে।"  
  
ওম্বর্ই া কাউবের বর্িনাহী অোন্থবর্ বেম্বকম্বে িম্বলর্, "ওমর্ইডা কাউদিমি আজ েেনন্ত আেদর্ 
চালকদিহীর্ দিমার্ ওরামি োরমির্ েিিরূ ঘচাখ ঘিখমি োমি - আর িারের আমরকেু ঘিদশ। 
দিদিস আন্তজন াদিক দিমার্িন্দমর দর্উই়েকন  ঘেে সাইমে এিং অ্দরস্ক্যাদর্মি রামজযর প্রস্তুদি প্রদশক্ষণ 
ঘকমন্দ্রর মমর্য 8 মাইল ফ্লাইে কদরমডামরর FAA অ্র্মুমাির্ একটি গুরুত্বেূণন উন্ন়ের্ ো আমরা 
দিশ্বাস কদর আমরা গমিষণা, েরীক্ষা, দিদর্ম়োগ এিং কাজ আকৃি করমি এই অ্ঞ্চমল।"  
  
ওর্ন্দাগা কাউবে এবিবকউটিভ রায়ার্ মোকমাহর্ িম্বলর্, "মর্য দর্উ ই়েমকন র দর্দিনি ঘরার্ 
কদরমডামর অ্িযাহি গদিমিগ অ্সার্ারণ খির। গভর্নর কুওমমার আমামির এলাকার ঘিমড় ওঠা 
চালকদিহীর্ িা়েিী়ে দসমেম দশমল্পর প্রদি অ্ঙ্গীকারিদ্ধিা এক রুোন্তরকারী েদরিিন র্ দর্ম়ে এমসমে। 
দসএর্ রাইদজং ইমকার্দমক ঘডমভলেমমি প্ল্যামর্র অ্দিমেিয অ্ংশ দহমসমি আমামির অ্ঞ্চলটি প্রকৃি 
অ্মেনই এই উদ্ভাির্ী দশমল্পর জর্য তিদশ্বক ঘকন্দ্রস্থল দহমসমি দর্মজমক প্রদিিা করমে এিং আঞ্চদলক 
অ্েনর্ীদিমক িাদড়ম়ে িুলমে।"  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উইয়কন  আঞ্চবলক অথননর্বতক উন্নয়র্ েবরষম্বদর (Regional Economic Development 
Council, REDC) সহ-সভােবতগণ রে্াবি ওলম্বকর্, মোর্ুেোকচারাসন অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে 



ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  (Manufacturers Association of Central New York, MACNY) ঘপ্রবসম্ব ে 
এিং বসইও এিং অম্বসাম্বয়ম্বগাম্বত ঘের্ ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়ম্বকন র সভােবত িম্বলর্, "এই র্িুর্ 
FAA েি প্রাদপ্ত এিোই গুরুত্বেূণন UAS দশল্প িৃদদ্ধ করার জর্য, এটি আঞ্চদলকভামি দডজাইর্ করা 
CNY রাইদজং েদরকল্পর্ার জর্য ঘকন্দ্রী়ে স্থার্ অ্দর্কার কমর। প্রেম এই র্রমর্র ঘরার্ কদরমডামরর 
জর্য আমামির অ্িযাহি সমেনমর্র মার্যমম আমরা দর্দিি করদে ঘে দর্উ ই়েকন  এই দশমল্পর 
অ্িভামগ োমক, িহু িশক র্মর এই অ্ঞ্চমলর অ্দর্িাসীমির জর্য র্িুর্ সুমোগ এিং কাজ তিদর 
করার সামে সামে।"  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উইয়ম্বকন র অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "ঘসন্ট্রাল দর্উই়েমকন র অ্িগদি" এর সমূ্পরক, ো শদিশালী অ্েননর্দিক প্রিৃদদ্ধ ও 
কদমউদর্টি দিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমদিি রূেমরখা। 2012 সাল ঘেমক এই অ্ঙ্গরাজয 
ইমিামমর্যই 5.6 দিদল়ের্ মাদকন র্ ডলামররও ঘিদশ দিদর্ম়োগ কমরমে ো দিশ্ব িাজামরর সুমোগ কামজ 
লাদগম়ে উমিযািামির শদিশালী কমর এিং অ্ন্তভুন দিমলূক অ্েনর্ীদি তিদর কমর এই েদরকল্পর্ার মূল 
দভদি স্থাের্ কমরমে। িিন মামর্ ঘিকারত্ব কমম মহামন্দার সম়ে ঘেমক সিনদর্ম্ন েেনাম়ে ঘর্মম এমসমে; 
িযদিগি এিং কমেনামরে আ়েকর দর্ম্ন েেনাম়ে রম়েমে এিং িযিসা প্রদিিার্গুমলা দিকাশ এিং 
দিদর্ম়োমগর জর্য গন্তিয দহমসমি দসরাদকউজ, ওসঅ্ম়েমগা এিং অ্িামর্নর মমিা জা়েগা দর্িনাচর্ 
করমে।  
  
িিন মামর্, এ অ্ঞ্চল 2015 সামলর দডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ াদষি উিরাঞ্চমলর েুর্রুজ্জীদিদিকরণ 
উমিযামগর মার্যমম 500 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর দিদর্ম়োগ সহমোদগিা়ে ঘসন্ট্রাল 
দর্উই়েমকন র অ্িগদি ত্বরাদিি করমে। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 দমদল়ের্ মাদকন র্ ডলামরর দিদর্ম়োগ 
ঘিসরকাদর খামির িযিসা়েীমির 2.5 দিদল়ের্ মাদকন র্ ডলামররও ঘিদশ দিদর্ম়োগ করার জর্য 
উদ্দীের্া ঘিমি - এিং অ্ঞ্চমলর িাদখলকৃি েদরকল্পর্া অ্র্ুো়েী আশা করা হমে ঘে 5,900 এর 
ঘিদশ র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃদি হমি। আরও িেয োও়ো োমি এখামর্।  
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