
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেযে্ম্বে: 10/6/2021  গভর্ নর কযাবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 43র্ি ন 2021 স্টার্নআপ প্রবিম্বোবগিার চূড়ান্ত পে নাম্বে োরা হপ ৌঁম্বেম্বের্ 

িাম্বের র্াম হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

1 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর েীষ ন পুরস্কার স  5 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ভাম্বগর জর্য 

বিশ্ব জুম্বড় 19-টর্ স্টার্নআপ বপচ করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ 43 র্ি ন সপ্তম বাথষ নক্ স্টার্নআপ প্রথিয াথগিার জর্য 19 জর্ 

ফাইর্াথলস্টযের র্াম হ াষণা ক্যরযের্। চূডান্ত প্রথিয াগীরা এই মাযসর হেযষর থেযক্ বাযফযলাযি 

আসযবর্, আর্টর্ থবথর্য াযগর মযযয এক্টর্র জর্য থপচ ক্রার জর্য  ার হমার্ পথরমাণ 5 থমথল র্ 

মাথক্নর্ ডলার,  ার মযযয আযে 1 থমথল র্ মাথক্নর্ ডলাযরর েীষ ন পুরস্কার। এই স্টার্নআপগুথল 

মাথক্নর্  ুক্তরাষ্ট্র, ও িার সাযি ক্ার্াডা এবং ইউর্াইযর্ড থক্ংডম হিযক্ উে্ভূি এবং থিথর্ক্াল 

হর্থস্টং হিযক্ থফর্যর্ক্ পথরযষবা, হর্ক্সই কৃ্থষক্াজ, আটর্নথফথে াল ইযেথলযজন্স এবং গ্রা ক্ 

সরঞ্জামগুথলর থবস্িৃি থেল্পযক্ িাযের আওিাভুক্ত ক্যর।  

  

"বাযফযলার উদ্ভাবযর্র এক্টর্ সমদৃ্ধ ইথি াস আযে, এবং 43র্ি ন এই অঞ্চযল থবযের সব হচয  

উযেজর্াপণূ ন স্টার্নআপগুথল থর্য  এযস এই ঐথি য অবযা ি হরযেযে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। 

"প্র ুক্তক্ত এবং প্রথিভার সংথমশ্রণ উযেেয াগয অি ননর্থিক্ প্রবকৃ্তদ্ধযক্ উৎসাথ ি ক্রযে, এবং 

আমরা এই বেযরর চূডান্ত প্রথিয াগীযের এই রূপান্তযরর অংে  ও ার জর্য প্রথিদ্বক্তিিা ক্রার 

জর্য উেগ্রীব।"  

  

চূডান্ত প নায র প্রথিয াগীযের 43র্ি ন এর হপার্নযফাথলও এবং থসযলক্েযর্র VP হক্থভর্ থসস্কার 

লাইভ হ াষণা ক্যরথেযলর্, থ থর্ 60 জযর্রও হবথে থবচারযক্র সাযি অযযবসা  প্রক্তি ার হর্িৃত্ব 

থেয থেযলর্  ারা আযবের্গুথলর প নাযলাচর্া ক্যরথেযলর্, প্রথিষ্ঠািাযের সাযি হেো ক্যরথেযলর্ 

এবং থর্ব নাচযর্র থবষয  সুপাথরে ক্যরথেযলর্।  

  

43র্ি ন এর হপ্রবসম্বডন্ট কবলর্ ই.  াইবডঙ্গার িম্বলর্, "এটর্ আমাযের সপ্তম হক্া যর্নর সন্ধাযর্ 

এক্টর্ উযেজর্াপূণ ন মাইলফলক্। এের্, সবাই 43র্ি ন ফাইর্াযলর থেযক্ িাথক্য  আযের্,  ের্ 

আমরা এই প্রথিষ্ঠািা এবং অর্যার্য অথিথিযের এই মাযসর হেযষর থেযক্ বাযফযলাযি স্বাগি 

জার্াযর্ার প্রস্তুথি থর্ক্তি,  া এক্টর্ স্মরণী , থে াজ থিয র্াযর সেরীযর প্রিযাবিনযর্র প্রথিশ্রুথি 

হে ।"  

  



এই বেযরর 43র্ি ন ফাইর্াল ইযভযে অংেগ্র ণক্ারীরা 43র্যি নর হপার্নযফাথলওযি স্থার্ হপযি 

প্রথিয াগীযের এক্ র্িুর্ ফসলযক্ উি্সাথ ি ক্রযব এবং র্িুর্ থবচারক্যের সাযি হেো ক্রযব। 

1 থমথল র্ মাথক্নর্ ডলাযরর েীষ ন থবথর্য াগ, এবং সািটর্ 500,000 মাথক্নর্ ডলাযরর পুরস্কাযরর 

থবথর্য াগ োডাও, থবজ ীরা হসযর্ক্া ও ার্ র্াও াযর 43র্যি নর র্িুর্ ইর্থক্উযবর্যর থবর্ামূযলয 

স্থার্ লাভ ক্রযবর্, িাযের হেযে অথভজ্ঞ পরামে নোিাযের থেক্থর্যেনের্া প্রাপ্ত  যবর্ এবং 

অর্যার্য বযবসাথ ক্ প্রযণাের্ার ক্ম নসূচীযি প্রযবোথযক্ার পাযবর্।  

  

গি সাি বেযর, 43র্ি ন 51-টর্ সংস্থার থবথভন্ন হপার্নযফাথলওযি থবথর্য াগ ক্যরযে,  ার 31% এর 

প্রথিষ্ঠািা কৃ্ষ্ণাঙ্গ এবং 23% এর প্রথিষ্ঠািা মথ লা। এই সংস্থাগুথলর প্রা  অযয নক্ কু্ইর্ থসটর্যি 

এক্টর্ বস্তুগি উপথস্থথি বজা  হরযেযে, 800-টর্রও হবথে স্থার্ী  চাক্থর তিথর ক্যর।  ারা উপথস্থি 

আযে িাযের মযযয আযে হর্ক্ ইউথর্ক্র্ ন (হ  স্টার্নআপ 1 থবথল র্ মাথক্নর্ ডলাযরর মূলয লাভ 

ক্যরযে) ACV অক্েন্স,  া 43র্ি ন হক্ র্িুর্ উচ্চিা  আথসর্ ক্যরযে িার প্রিম সরক্ারীভাযব 

হেড ক্রা হপার্নযফাথলও সংস্থা থ যসযব, 24 মাচন, 2021 এ এক্টর্ IPO এর পর।  

  

43র্ি ন হিাম্বডনর হচোরমযার্ এবরক রাইখ িম্বলর্, "এই প্রথিয াথগিার প্রভাব অর্স্বীক্া ন: 

43র্যি নর হপার্নযফাথলও হক্াম্পাথর্গুথল 1 থবথল র্ মাথক্নর্ ডলাযররও হবথে সংগ্র  ক্যরযে,  ার 

সমটিগি মূলযা র্ প্রা  6 থবথল র্ মাথক্নর্ ডলার। অিযাযুথর্ক্ বযবসা  থবথর্য াগ ক্যর, আমরা 

এই অঞ্চযল েীষ ন প্রথিভা এবং চাক্থর থর্য  আসথে, িাযের বকৃ্তদ্ধযক্ সমি নর্ ক্রথে এবং পক্তিম 

থর্উ ই যক্ন অি ননর্থিক্ পুর্রুজ্জীবর্যক্ ইন্ধর্ হ াগক্তি।"  

  

43র্ি ন ফাইর্াযল থবর্ামূযলয অংেগ্র ণ ক্রা  াযব, থক্ন্তু থর্বন্ধর্ প্রয াজর্, এবং আসর্গুথল  ারা 

আযগ আসযবর্ িার পাযবর্। 28 অযটাবর সন্ধযা 6-র্া  থে াজ পারফথম নং আর্নস হসোযর 43র্ি ন 

এর ফাইর্াযলর জর্য থবর্ামূযলযর টর্থক্র্ সংরেণ ক্রা  াযব 43North.org এ।  

  

2021 এর 43র্ি ন এর ফাইর্বলস্টর  ম্বলর্:  

  

আকালা - থবভারথল থ লস, CA  

আক্ালা এক্টর্ ক্যলজ ভথিনর প্ল্যার্ফম ন  া 8ম হগ্রড হিযক্ থেোিীযের থর্জস্বকৃ্ি গাইযডন্স 

প্রোর্ ক্যর,  াযি িাযের ক্যলযজর আযবের্গুথল অথিমাইজ ক্রা  া ।  

  

হির্ারমাইন্ড - বাযফযলা, NY  

হবর্ারমাইন্ড এক্টর্ অর্লাইর্ হিরাথপ প্ল্যার্ফম ন  া সরাসথর থবেথবেযাল গুথলর সাযি 

অংেীোথরত্ব ক্যর  া িাযের থেোিীযের িাযের লযাপর্প এবং হমাবাইল থডভাইযসর হগাপর্ী িা 

এবং সুথবযা হিযক্ লাইযসন্সপ্রাপ্ত মার্থসক্ স্বাস্থয পরামে নোিাযের এক্টর্ তবথচেযম  হর্র্ও াযক্ন 

প্রযবোথযক্ার প্রোর্ ক্যর।  

  

বিগ হুইলিযাম্বরা - অসটর্র্, TX  

থবগ হুইলবযাযরা  ল এক্টর্ সফর্ও ার অযাজ এ সাথভনস প্ল্যার্ফম ন  া োেয থবিরণক্ারী এবং 

মুথেযের িাযের সাপ্ল্াই হচইর্ পথরচালর্া ক্রযি সেম ক্যর  াযি স্থার্ী  োবাযরর জর্য 

গ্রা ক্যের চাথ ো লাভজর্ক্ভাযব, েেিার সাযি এবং থর্রাপযে পূরণ ক্রা  া ।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d103dd-e74a3acc-b8d3fae8-000babd9fe9f-8e1767cc19e1bfc5&q=1&e=3f37fb90-215f-4978-8285-9565a122f7f1&u=https%3A%2F%2Fwww.43north.org%2F


  

ির্ফযাক্টবর - থর্উ ই ক্ন, NY  

বর্ফযাটথরর 3D থপ্রোর পণযটর্ পথরবা ী ক্াথল বযব ার ক্যর  াযি হক্উ বহু সপ্তায র পথরবযিন 

ক্য ক্ থমথর্যর্ থপ্রযেড সাথক্নর্ হবাডন হপ্রাযর্ার্াইপ ক্রযি পাযর।  

  

বচলম্বকোর - থরচমন্ড থ ল, ক্যার্াডা  

থচলযক্ াযরর 3-টর্ সাথরর হমাথবথলটর্ থডভাইসগুথল হ  হক্াযর্া মযার্ু াল হুইলযচ ারযক্ 

েক্তক্তচথলি হুইলযচ াযর রূপান্তর ক্যর, বযব ারক্ারীযের স্বাযীর্িা এবং স্বািন্দ্য বাডা  এবং িার 

সাযি ক্াাঁযযর বযিা প্রথিযরায ক্যর  া সাযারণি আজীবর্ হুইলযচ াযরর বযব াযরর ক্ারযণ   ।  

  

ফ্লক্স - লন্ডর্, UK  

ফ্লক্স এর হমথের্ থভের্ প্র ুক্তক্ত প্রিযম-ক্লযাণ থভথেক্ কৃ্থষক্াজযক্ সেম ক্যর; মুরথগর 

োমাযরর মাথলক্যের মুরথগর স্বাস্থয ও সুস্থিার উন্নথি ক্রযি হে , আযরা তর্থিক্ভাযব, 

লাভজর্ক্ভাযব এবং হর্ক্সইভাযব ক্াজ ক্রার সাযি।  

  

ইর্বফউজ হ লি - সযার্ হ াযজ, CA  

ইর্থফউজ হ লি িাযের সফর্ও যার অযাজ এ সাথভনস প্ল্যার্ফযম নর সা া য েরূবিীভাযব 

গযবষণা/থিথর্ক্াল ো ালগুথলযক্ চথলি ক্রযি হে , মাথক্নর্  ুক্তরাষ্ট্র এবং ইউযরাপী  

ইউথর্ যর্র থিথর্ক্াল গযবষক্যের আথিক্ার অংেগ্র ণক্ারী হরাগীযের সাযি সং ুক্ত ক্যর।  

  

কযাবপর্ালওোইজ - থর্উ ই ক্ন, NY  

ক্যাথপর্ালও াইযজর মাইযিা-ইর্যভস্টযমে প্ল্যার্ফম ন আথি নক্ প্রথিষ্ঠার্গুথলযক্ িাযের থবেযমার্ 

গ্রা ক্যের আথি নক্ সুস্থিার সরঞ্জাম চথলি ও স্থাপর্ ক্রযি সা া য ক্যর হ মর্ ক্যালকু্যলর্র, 

থবষ বস্তু এবং হর্মযপ্ল্র্।  

  

বকলর্ার - মযাথডসর্, WI  

থক্ল্টার এক্টর্ হমাবাইল প্ল্যার্ফম ন  া মার্ুষযক্ িাযের তের্ক্তন্দ্র্ ক্াজক্ম নযক্ িাযের থপ্র  

থবষয র জর্য অি ন প্রোযর্র সুয াগ প্রোর্ ক্যর থবেবযাপী প্রভাব রাোর জর্য সংসৃ্কথি এবং 

সমাজ তিথর ক্যর।  

  

লন্ড্রিস - মযার্র, TX  

লক্তিস  ল এক্টর্ সফর্ও যার অযাজ এ সাথভনস (SaaS) প্ল্যার্ফম ন  া হ াযর্লগুথলযক্ ক্াপযডর 

বযবস্থাপর্া অথিমাইজ এবং থিমলাইর্ ক্রযি সা া য ক্যর,  ার ফযল েরচ এবং পথরচালর্ার 

েরচ 40% প নন্ত হ্রাস পা ।  

  

হমর্ািি, ইর্কম্বপ নাম্বরম্বর্ড - মাউযেইর্ থভউ, CA  

হমর্াবব এক্টর্ এআই-স থ ি সরঞ্জাম  া ত্রুটর্ সংযোযর্ অযয নক্ ক্যর হে  পারফরমযান্স 

থসঙ্কগুথলর জর্য পাইির্ হক্াড প নাযলাচর্া ক্যর।  

  

অগর্বম - উইথল ামসথভল, NY  



ওগর্থমর হ লি ইর্থে যরন্স হপাযর্নথবথলটর্ অযান্ড অযাক্াউযেথবথলটর্ অযাট (Health Insurance 

Portability and Accountability Act, HIPAA) এর অর্ুবিী হর্থলযমথডথসর্ প্ল্যার্ফম ন মার্ুষযক্ 

গযৃ র স্বািন্দ্য হিযক্ থিপ অযাপথর্ ার জর্য পরীো, থর্ণ ন  এবং থচথক্ি্সা ক্রযি স া িা 

ক্যর।  

  

অর্র্বপকাল ইর্কম্বপ নাম্বরম্বর্ড - ক্যালগযাথর, ক্যার্াডা  

অর্যর্াথপক্াল স্থার্ী  সরক্ারগুথলযক্ প নযবেণ ক্রার জর্য হমথের্ লাথর্ নং এবং প্রাকৃ্থিক্ 

ভাষা  প্রক্তি াক্রণ বযব ার ক্যর  াযি গ্রা ক্যের আসন্ন চুক্তক্তর সুয াগ এবং র্ীথি সম্পথক্নি 

বযবসাথ ক্ ঝুাঁ থক্র অিযন্ত মূলযবার্ সংযক্ি হপযি সা া য ক্রা  া ।  

  

বেোরম্বেোর ইর্কম্বপ নাম্বরম্বর্ড - মযাক্থক্থর্, TX  

থে ারযে ার  ল এক্টর্ থবজযর্স-রু্-থবজযর্স (B2B) হমাবাইল প্ল্যার্ফম ন  া হসলুর্ মাথলক্যের 

চাথ ো অর্ু া ী োথল হসলুর্ হচ ার পূরণ ক্যর অথিথরক্ত আ  উপাজনর্ ক্রযি সা া য ক্যর, 

হসলুর্/র্াথপযির হোক্াযর্র মাথলক্যের পথরথেি লাইযসন্সপ্রাপ্ত হসৌন্দ্ ন হপোোরযের সাযি 

থমথলি ক্রার মাযযযম।  

  

হর্কুইটর্, এলএলবস - ক্ালমাজ,ু MI  

হর্কু্ইটর্র প্ল্যার্ফম ন িার িায েযের সময র এক্টর্ ভগ্াংযের মযযয এক্টর্ সফল হমাবাইল 

অযাপ তিথর এবং হমািায র্ ক্রার জর্য এক্টর্ হক্াডথব ীর্ সমাযার্ প্রোর্ ক্যর।  

  

র্প স্পিডজ - বাযফযলা, NY  

র্প স্পিডজ আটর্নসার্ িযাক্ার এবং হরাযস্টড বীজ তিথর ক্যর  া প্রকৃ্থির প্রোর্ ক্রা স জিম 

উপাোর্ বযব ার ক্যর পুটি এবং গযন্ধ ভরা   ।  

  

হভবরটর্এক্স কপ ন - ইস্ট অযরারা, NY  

হভথরটর্এক্স থডক্তজর্াল থস্কমযাটর্যক্সর এক্টর্ মাযক্নর্যপ্ল্স  া ম াক্াে, থচথক্ৎসা এবং থেল্প বাজার 

জযুড গ্রা ক্যের সরবরা  েঙৃ্খল সমাযার্ প্রোর্ ক্যর।  

  

হভবরম্বভন্ড - বাযফযলা, NY  

হভথরযভন্ড অি ন প্রোযর্র এবং অি ন প্রাথপ্তর দ্রুিিম উপলব্ধ উপা  প্রোর্ ক্যর,  া বযবসাগুথলযক্ 

সমস্ত গ্রা ক্ এবং থবযিিাযের সাযি হলর্যের্ ক্রযি হে  এবং এক্টর্ থডক্তজর্াল ও াযলর্ প্রোর্ 

ক্যর  া িাি্েথণক্ B2B এবং বযবসা হিযক্ গ্রা ক্ (B2C) অি ন প্রোর্ ক্রযি হে ।  

  

ন্ড্রজলর্ ইন্টারঅযাবক্টভ - আরথলংর্র্, TX  

থগর্ার হেোর হসরা উপা , ক্তজলযর্র অযাপটর্ অিযাযুথর্ক্  াডনও যাযরর সাযি  ুক্ত বাস্তব 

জীবযর্র বােয ন্ত্রগুথলর জর্য বথয নি বাস্তবিামূলক্ থভথডও পাঠ সরবরা  ক্যর।  

  

43র্ি ন সম্পম্বকন  

43র্ি ন এক্টর্ অযাক্তক্সলাযরর্র হপ্রাগ্রাম  া বাথষ নক্ স্টার্নআপ প্রথিয াথগিার আয াজর্ ক্যর, প্রথি 

বের 5 থমথল র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্য াগ ক্যর বাযফযলা, NY-হি উচ্চ-প্রবকৃ্তদ্ধর সংস্থাগুথলযক্ 



আকৃ্ি ক্রযি এবং িাযের হিযক্ সথুবযা থর্যি। 43র্ি ন হপার্নযফাথলও সংস্থাগুথল বাযফযলাযি এক্ 

বেযরর জর্য থবর্ামূযলয ইর্থক্উযবর্র হিস, সংথিি হেযে পরামে নোিাযের থেক্থর্যেনের্া এবং 

স্টার্ন-ইউথপ NY এর মযিা অর্যার্য বযবসাথ ক্ প্রযণাের্ামূলক্ হপ্রাগ্রাযমর অযাযক্সস পা । 43র্ি ন 

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল, এম্পা ার হস্টর্ হডযভলপযমে (Empire State Development), রালফ থস. 

উইলসর্, জথুর্ র ফাউযন্ডেযর্র (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) এবং ক্য ক্টর্ অর্যার্য 

পষৃ্ঠযপাষযক্র স া িা  ক্াজ ক্যর। 43র্ি ন সম্পযক্ন আরও িযিযর জর্য, www.43north.org এ 

 ার্।  

  

###  
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