
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আরও 120টি র্তুর্ কমনসংস্থাম্বর্র ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ যা লুবমম্বর্ট বর্উ ইেকন  
প্রবতম্বযাবগতার ফম্বল ততবর করা হম্বি  

  
উদ্ভাির্ী অপটিক্স, ফম্বটাবর্ক্স ও ইম্বমব ং প্রবতম্বযাবগতাে পিূনিতী অংেগ্রহণকারীরা রম্বেস্টাম্বরর 

ডাউর্টাউর্ ইম্বর্াম্বভের্ ঘ াম্বর্ তাম্বির িেিসা িাড়াম্বর্ার প্রবতশ্রুবত ঘিে  
  

NYS এর বিবর্ম্বোগ "বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরাোডন " এর পবরপরূক- যা সম্প্রিােগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত 
করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক সমৃবি করম্বত অঞ্চলটির বিসৃ্তত ঘকৌেল  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট অ্র্নায়মর্ পররচারিত িুরমর্াট রর্উ ইয়কন  
প্ররতমোরগতায় পূর্নর্তী দইু অ্ংশগ্রহণকারী রমচোমরর ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ (Downtown 
Innovation Zone) শহমর প্রায় 120টি কমনসংস্থার্ সৃরির প্ররতশ্রুরত রদময়মের্। সার্মডর্রসটি 
(SunDensity), ো MIT ঘর্মক উদূ্ভত হময়রেি এর্ং 2020 সামি আমিাকরর্জ্ঞার্, ফমটারর্কস ও 
ইমমরজং প্ররতমোরগতার তৃতীয় রাউমে 1 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর শীষন পরুস্কার ঘপময়রেি, এটি 
রমচোমর তার পাইিট, উচ্চ প্রেুরির উৎপাদর্ কােনক্রম প্ররতষ্ঠা করার সামর্ সামর্ প্রায় 60টি 
কমনসংস্থার্ সৃরি করমর্। রাউে দইু 250,000 মারকন র্ ডিামরর রর্জয়ী সামকন ি অ্পটিক্স, মূিত 
2017 সামি NYC-ঘত প্ররতরষ্ঠত, এোড়াও পুর্রায় ততরর রসর্রি ঘস্কায়ার (Sibley Square) রর্রডং 
ডাউর্টাউমর্ প্রায় 60টি কমনসংস্থার্ ততরর করমর্। রিতীয় রাউে রর্জয়ী, ওরভটজ (Ovitz), 
ইমতামমযয ঘরামচোমর তার সদর দপ্তর স্থাপর্ কমরমে এর্ং প্ররতমোরগতার উমিাযর্ী রর্জয়ী, ডার্ি 
ঘহরিক্স অ্পটিক্স, র্তুর্ পণয রর্কাশ এর্ং উৎপাদমর্র জর্য রমচোর অ্পটিক্স ফামনগুরির সামর্ 
অ্ংশীদাররত্ব কমর রফঙ্গার ঘিকস অ্ঞ্চমির অ্পটিক্স অ্র্কাঠামমামক সরক্রয়ভামর্ কামজ িামগমে। আজ 
পেনন্ত, িুরমমর্ট ঘপাটন মফারিওর 40টি ঘকাম্পারর্ এই অ্ঞ্চমির মমযয 100টি কমনসংস্থার্ সরৃি কমরমে।  
  
"আমরা েখর্ সারা ঘেমট আমরা ভামিাভামর্ গমড় ঘতািার কাজ কররে, তখর্ আমরা ঘদখরে ঘে 
উন্নত প্রেুরিমত আমামদর চিমার্ রর্রর্ময়াগ পররমশামযর ঘচময় ঘর্রশ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
ঘকৌশিগত রর্রর্ময়াগগুরি ইমতামমযয রমচোরমক আমিাকরর্জ্ঞার্, ফমটারর্ক্স ও ইমমরজং রশমে রর্শ্বর্যাপী 
পররচািক রহমসমর্ অ্র্স্থার্ কমরমে এর্ং এই সমস্ত সমৃদ্ধ অ্ঞ্চমির উপর আমিাকপাত কমরমে। 
িুরমমর্ট NY প্ররতমোরগতা আমরা উদ্ভার্র্ী সংস্থাগুরিমক আকৃি কমর, আমরা কমনসংস্থার্ সৃরি কমর 
এর্ং ভরর্ষযমত অ্র্ননর্রতক প্রর্ৃরদ্ধমক উৎসারহত কমর রফঙ্গার ঘিকগুরিমক এরগময় রর্ময় োওয়ার 
আমামদর প্রমচিামক সমর্নর্ কমর।"  
  



 

 

"িুরমমর্ট NY আমিাকরর্জ্ঞার্, ফমটারর্ক ও ইমমরজং-এ উদ্ভার্মর্র জর্য ঘরামচোর ও রফঙ্গার ঘিমকর 
উত্তরারযকার গমড় তুমিমে," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহােুল িম্বলর্। "সার্মডর্রসটি 
(SunDensity) ও সামকন ি অ্পটিক্স (Circle Optics)-এর ঘ াষণাগুরি ঘরামচোর এিাকার প্ররত 
তামদর অ্ঙ্গীকার প্রদশনর্ কমর এর্ং ঘদখায় ঘে আমামদর রর্রর্ময়াগ উচ্চ প্রেুরির রশের্রৃদ্ধমত সহায়তা 
করমে, ভামিা ঘর্তমর্র কমনসংস্থার্ সৃরি করমে এর্ং এই অ্ঞ্চমির অ্র্নর্ীরতমক চাঙ্গা করমে।"  
  
িুরমমর্ট NY এরক্সিামরটর রমচোমর অ্র্রস্থত এর্ং েয় মামসর কমনসূরচমত অ্ংশগ্রহমণর জর্য প্ররত 
র্ের দশটি সম্ভার্র্াময় ঘকাম্পারর্ রর্র্নাচর্ কমর। এই সমময়, ঘকাম্পারর্গুরিমক তামদর প্রেুরি ও 
র্যর্সা অ্গ্রসর করার জর্য র্যাপক প্ররশক্ষণ ও ররমসাসন প্রদার্ করা হয়। এই শরৎকামির জর্য 
পররকরেত ফাইর্াি ইমভমের সামর্ র্তন মামর্ চতুর্ন রাউে চিমে। অ্যারক্সিামরটর প্ররতমোরগতার জর্য 
রর্জয়ীমদর কমপমক্ষ 18 মামসর জর্য ঘরামচোমর কােনক্রম স্থাপমর্র প্ররতশ্রুরতর্দ্ধ।  
  
লুবমম্বর্ট NY এর মোম্বর্ব ং বডম্বরক্টর ড. সু াতা রামার্ু ার্ িম্বলর্, "িুরমর্াট অ্যারক্সিামরটর সারা 
রর্মশ্বর সর্মচময় সম্ভার্র্াময় OPI ঘকাম্পারর্গুরিমক রফঙ্গার ঘিকস অ্ঞ্চমি রর্ময় আসা অ্র্যাহত 
ঘরমখমে। এখামর্ আমামদর সমৃদ্ধ গমর্ষণা, উন্নয়র্ ও উৎপাদর্ সুরর্যা োড়াও, এই সংস্থাগুরি খুুঁমজ 
পামে ঘে ঘরামচোর তামদর র্যর্সার জর্য একটি কােনকর সফট-িযারেং সরর্রাহ কমর োমত 
মারকন র্ উপরস্থরত প্ররতষ্ঠা করা োয়।"  
  
িুরমর্াট NY ফাইর্ািস 2020 পাুঁচ র্েমরর অ্মযনক পময়ে রচরিত কমর, 25 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার 
িুরমর্াট অ্যারক্সিামরটর কমনসূরচ (Luminate accelerator program), ো রফঙ্গার ঘিকস ফমরায়াডন  
আপমেট ররভাইটািাইমজশর্ উমদযাগ (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative) 
এর মাযযমম অ্র্নায়র্ করা হয় এর্ং ঘর্ক্সটকপনস (Nextcorps) কতৃন ক পররচারিত হয়। শুরু ঘর্মক, 
অ্যারক্সিামরটরটি 40 োটন আমপ 8 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার রর্রর্ময়াগ কমরমে। ঘপাটন মফারিওর 
ঘকাম্পারর্গুমিা এখর্ 300 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার মূমিযর একটি ঘর্ট ঘশয়ার কমর। রর্রর্ময়ামগর 
উপর আর্ুমারর্ক 1.5 ঘর্মক 2 গুণ ররটার্ন প্রদার্ করা োড়াও, অ্ংশগ্রহণকারী সংস্থাগুরির মমযয 
অ্মর্কগুরি মারকন র্ েিুরামের অ্পামরশর্ র্া রমচোর অ্ঞ্চমি গমর্ষণা ও উৎপাদমর্র রকেু রদক 
প্ররতষ্ঠা করমে - ো উত্তর আমমররকার OPI রশমের ঘকন্দ্রস্থি রহমসমর্ অ্রর্রত রময়মে।  
  
সার্মডর্রসটি (SunDensity) তামদর ফমটারর্ক স্মাটন  ঘকাটিং (Photonic Smart Coating, PSC) 
এর মাযযমম ঘসৌর পযামর্মির শরি উৎপাদর্ 20 শতাংশ র্ৃরদ্ধ করমত পামর। PSC অ্মটা-
ইমিকট্ররর্ক রডভাইমসর কােনকাররতা উন্নত কমর, ঘেমর্- ঘসৌর ঘকাষগুরি ঘফাটমর্র র্ণনািী র্ারড়ময় 
ঘতামি এর্ং আকার ঘদয়, ক্ষরয়ত দশৃযমার্ আমিামক রূপান্তর কমর ো অ্মর্ক রডভাইস আমরা সহমজ 
র্যর্হার করমত পামর। সামকন ি অ্পটিক্স এর েুগান্তকারী প্রেুরি ররময়ি-টাইম, ত্রুটিহীর্, 360° 
রভরডও 12K কযাপচার করমত সক্ষম। এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমে (Empire State Development, 
ESD) কমনসংস্থার্ সৃরির প্ররতশ্রুরতর রর্রর্মময় এমক্সিরসয়র টযাক্স ঘক্ররডট কমনসূরচ (Excelsior Tax 
Credit Program) এর মাযযমম আমরা সহায়তা করমে। সার্মডর্রসটি (SunDensity) 600,000 
মারকন র্ ডিার পেনন্ত পামর্; সামকন ি অ্পটিক্স 445,000 মারকন র্ ডিার পেনন্ত পামর্। মর্মরা কাউরেও 
সহায়তা প্রদার্ করমে।  



 

 

  
সার্ম্বডর্বসটি প্রবতষ্ঠাতা ও ঘপ্রবসম্বডন্ট ড. বর্বেকান্ত সর্ওোলকার িম্বলর্, "এম্পায়ার ঘেট 
ঘডমভিপমমে (Empire State Development) এর উদার সহায়তার জর্য আমরা কৃতজ্ঞ। িুরমমর্ট 
ও ঘর্ক্সটকপনস ইর্রকউমর্টর, ঘগ্রটার ঘর্াের্ ইমকার্রমক ঘডমভিপমমে টিম (Greater Boston 
Economic development team) এর সামর্, শহমরর ঘকন্দ্রস্থি রমচোমর সার্মডর্রসটি র্ৃরদ্ধর জর্য 
সংস্থার্ ও তর্য সরর্রাহ অ্র্যাহত রময়মে। আমরা আশা করর রর্পুি সংখযক রির্ এর্ারজন , উচ্চ 
ঘর্তমর্র কমনসংস্থার্ ততরর করা এর্ং পররমর্শগত রর্পেনয় ঘর্মক আমামদর গ্রহমক র্াুঁচামত কার্নর্ শূর্য 
অ্র্নর্ীরতর িমক্ষয অ্র্দার্ রাখমে"।  
  
সাম্বকন ল অপটিক্স এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া  াক বর্োব  িম্বলর্, "2019 সামি আমামদর সংস্থামক 
রমচোমর স্থার্ান্তররত করার পর ঘর্মক আমরা এক ডজর্ রচত্র রর্জ্ঞার্ী, অ্মটা-ঘমকারর্কযাি 
ইরিরর্য়ার ও রডরজটাি কযামমরা রর্মশষজ্ঞমদর একটি রর্শ্বমামর্র দি রর্ময় এমসরে। আমরা রর্উ 
ইয়মকন র আপমেমট 360-রডরগ্র কযাপচার প্রেুরির পরর্তী প্রজন্ম গমড় তুমি স্থার্ীয় অ্র্নর্ীরত র্ৃরদ্ধমত 
সহায়তা করমত প্ররতশ্রুরতর্দ্ধ।"  
  
এম্পাোর ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "িুরমমর্ট রর্উ ইয়কন  
প্ররতমোরগতা এই উজ্জ্বি উমদযািামদর অ্গ্রগামী রচন্তাভার্র্ার যারণাগুরিমক একরর্ংশ শতাব্দীর 
চাকররমত রূপান্তররত করমে এর্ং রমচোমরর ডাউর্টাউর্ ইমর্ামভশর্ ঘজার্ (Downtown Innovation 
Zone) এ অ্র্ননর্রতক প্রর্রৃদ্ধমক উৎসারহত করমে। এই OPI-ঘকরন্দ্রক অ্যারক্সিামরটমর রর্উ ইয়কন  
ঘেমটর রর্রর্ময়াগ রর্সৃ্তত অ্ঞ্চি অ্র্নর্ীরতমকও র্ারড়ময় তুিমে, কারণ উদ্ভার্র্ী িুরমমর্ট রর্উ ইয়কন  
ঘকাম্পারর্গুরি রফঙ্গার ঘিক অ্ঞ্চমি রভরত্ত স্থাপমর্র প্ররতশ্রুরত র্দ্ধ।"  
  
ঘস্টট বসম্বর্টর ঘ ম্বরবম এ. কুবর্ িম্বলর্, "এই র্যর্সাগুরির সাফিয প্রমাণ কমর ঘে রমচোর প্রেুরি 
উমদযািার একটি ঘকন্দ্র হমত পামর। িুরমমর্ট NY প্ররতমোরগতার ফমি সিৃ কমনসংস্থার্ আমামদর 
অ্ঞ্চমির জর্য অ্র্ননর্রতক পুর্রুদ্ধার শুরু করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ।"  
  
অোম্বসেবল সিসে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "অ্র্ননর্রতক উন্নয়র্ রর্ষয়ক রর্যার্সভার করমটির সভাপরত 
রহমসমর্ আরম গভর্নমরর সামর্ ঘোগ রদময় তরুণ উমদযািামদর আমামদর প্ররতভার্ার্ পুিমক িুরমমর্ট 
রর্উ ইয়কন  কমনসূরচর সম্ভার্র্ায় প্রমর্মশ উৎসারহত কররে। আরম জারর্ ঘে আমামদর ঘদমশর উমদযািা 
মমর্াভার্ ও সৃজর্শীি মার্রসকতা, িুরমমর্ট রর্উ ইয়মকন র ঘর্তৃমত্বর সামর্ রমরিত হময় আমামদর ঘেট 
ও ঘদমশর জর্য ভরর্ষযমতর কমনসংস্থার্ ও অ্র্ননর্রতক প্রর্ৃরদ্ধ প্রদার্ অ্র্যাহত রাখমর্। সামকন ি অ্পটিক্স 
ও সার্মডর্রসটি ঘর্মক আজমকর ঘ াষণা প্রমাণ কমর ঘে এই প্ররতমোরগতা কাজ কমর, আমামদর 
পররর্ামরর জর্য একটি উজ্জ্বি ভরর্ষযত গমড় তুিমর্।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্টর বর্িনাহী ক্লাকন  এডাম ঘিম্বলা িম্বলর্, "িুরমমর্ট রর্উ ইয়কন  প্ররতমোরগতা আমামদর 
অ্ঞ্চমি তার ঘোগযতা ও 'রফঙ্গার ঘিকস ফমরায়াডন ' অ্র্ননর্রতক প্রর্ৃরদ্ধ ও উন্নয়র্ পররকের্ার সামর্ 
এর সমন্বয় প্রমাণ কমর চমিমে। প্ররতমোরগতার এই পেনাময় আমামদর অ্ঞ্চমি আমিাকরর্জ্ঞার্, ফমটারর্ক 



 

 

ও ইমমরজং (OPI) ঘক্ষমত্র 120 টি কমনসংস্থার্ ঘোগ করা আমামক OPI অ্গ্রগরতমত রর্শ্ব ঘর্তা 
রহসামর্ রফঙ্গার ঘিমকর ভরর্ষযমতর জর্য উচ্ছ্বরসত কমর ঘতামি। আমামদর অ্ঞ্চমি র্ারর্ার র্যর্সা 
করার সুরর্যাগুরি তরুণ উমদযািা এর্ং প্ররতরষ্ঠত সংস্থাগুরি উভময়র জর্য একটি উমেখমোগয সংস্থার্ 
রহমসমর্ প্রমারণত হয়। রফঙ্গার ঘিমকর অ্র্ননর্রতক দশৃযপটমক সংস্কার ও পুর্রায় পররকের্া করার 
জর্য গভর্নর কুওমমামক যর্যর্াদ জার্ামত চাই।"  
  
ঘরাম্বেস্টার ঘমের লাভবল এ. ওোম্বরর্ িম্বলম্বের্, "ঘরামচোমর একরর্ংশ শতাব্দীর এই চাকররর 
সংমোজর্ স্পিভামর্ িুরমমর্ট NY-এর মূিয এর্ং গভর্নর কুওমমার এই উচ্চ প্রেরুির র্যর্সারয়ক 
ইর্রকউমর্টরটি এখামর্ শর্াি করার রসদ্ধামন্তর জ্ঞার্সম্পন্নতা প্রদশনর্ কমর োমত আমামদর অ্ঞ্চিমক 
রর্মশ্বর ফমটারর্ক্স এর্ং অ্পটিক্স রাজযার্ী রহসামর্ অ্র্স্থার্ করমত সহায়তা করা োয়। আমামদর 
শহমর এই রর্রর্ময়াগ করার জর্য আরম সার্মডর্রসটি ও সামকন ি অ্পটিক্স-এর ঘর্তামদর যর্যর্াদ 
জার্ামত চাই এর্ং তামদর কমীমদর এখামর্ ঘর্মড় উঠার এর্ং উন্নরতর সামর্ সামর্ শুমভো জার্াই। 
রফঙ্গার ঘিকস ফমরায়ামডন র মাযযমম রমচোমর িরুমমর্ট NY আর্ায়মর্ এর্ং আমামদর র্াগররকমদর 
জর্য আমরা কমনসংস্থার্ ততরর, আমরা রর্রাপদ ও প্রাণর্ন্ত পররমর্শ ততরর এর্ং রশক্ষামূিক সুমোগ 
প্রদামর্র িক্ষয পূরমণ সহায়তা করার জর্য আরম গভর্নর কুওমমা ও এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমমের 
কামে কৃতজ্ঞ।"  
  
িুরমমর্ট NY সম্পমকন  আমরা তমর্যর জর্য, রভরজট করুর্: https://luminate.org/.  
  
বফঙ্গার ঘলকস এর অগ্রগবত ত্বরাবিতকরণ  
আজমকর ঘ াষণাটি "রফঙ্গার ঘিকস ফমরায়াডন " এর পররপূরক, ো শরিশািী অ্র্ননর্রতক প্রর্ৃরদ্ধ ও 
করমউরর্টি রর্কামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমরন্বত রূপমরখা। ঘেট এ অ্ঞ্চমি 2012 সাি ঘর্মক এই 
পররকের্ার জর্য র্ুরর্য়াদী কামজর রপেমর্ ইমতামমযযই 8.07 রর্রিয়র্ মারকন র্ ডিামরর ঘর্রশ 
রর্রর্ময়াগ কমরমে - ফমটারর্ক্স, কৃরষ ও খাদয উৎপাদর্ এর্ং আযুরর্ক রর্মনাণ কামেনর মমতা মূি 
রশে এই রর্রর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। 2015 সামির রডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা ঘ ারষত শহমরর ঘকন্দ্রস্থি 
সংস্কার উমদযগ (Upstate Revitalization Initiative) এর মাযযমম এখর্ অ্ঞ্চিটি 500 রমরিয়র্ 
মারকন র্ ডিার ঘেট রর্রর্ময়ামগর মাযযমম রফঙ্গার ঘিকস ফরওয়াডন মক ত্বরারন্বত করমে। অ্ঙ্গরামজযর 
এই 500 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর রর্রর্ময়াগ ঘর্সরকারর খামতর র্যর্সায়ীমদর 2.5 রর্রিয়র্ মারকন র্ 
ডিামররও ঘর্রশ রর্রর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমর্ - এর্ং অ্ঞ্চমির দারখিকৃত পররকের্া 
অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 8,200 এর ঘর্রশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সরৃি হমর্। আরও তর্য পাওয়া 
োমর্ এখামর্।  
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