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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল জাবির-হর্িৃ স্থার্ীয় জজবর্য়াস NY (GENIUS NY) িেিসাবয়ক
প্রবিম্ব াবগিার বিজয়ীম্বের র্াম হ াষণা কম্বরম্বের্

GENIUS NY হপ্রাগ্রাম CNY রাইজজিং-এর অগ্রগবির উপর বভবি কম্বর তিবর - ভাম্বলা
চাকবর তিবর করম্বি এিিং হসন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন িেিসা আকৃষ্ট করার জর্ে অঞ্চম্বলর
বিস্িৃি হকৌেল
র্ি নডাম্বকাটার এয়ারম্বটার্বম 1 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর গ্রোন্ড প্রাইজ জজম্বিম্বে
চারটট অবিবরক্ত ফাইর্বলস্টরা প্রম্বিেম্বক 500,000 মাবকনর্ ডলার হপম্বয়ম্বের্

গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে গ্র্যান্ড ফক্নস, র্ি ডারক্াটার
ন
এয়াররটার্থি
(Airtonomy) জজথর্য়াস NY অ্যাজিলাররটর প্রথিরোথগিার পঞ্চি রাউরন্ডর 1 থিথলয়র্ িাথক্নর্
ডলাররর গ্র্যান্ড প্রাইজ থিজয়়ী রয়রে৷ িেরিযাপ়ী দ়ী জজথর্য়াস
ন
NY হপ্রাগ্র্াি ল থিরের িৃ ত্তি
িযিসাথয়ক্ প্রথিরোথগিা ো ির্ুষযথি ়ীর্ থসরেি, ক্রস-ক্রর্রেড প্ল্যাটফি এিং
ন
অ্র্যার্য প্রেুজিথভথত্তক্ হসেররর উপর দৃ ষ্টি থর্িদ্ধ ক্রর। রাউন্ড ফাইভ ভাচুনয়াল থপচ ইরভরের পর জািাথর্র
ন
ািিুরগরন এয়াথরয়াল হরারিাষ্টটি (Airial Robotics), হপালযারন্ডর ক্রারক্ার ক্ারস্ক্যার্ার
(CarScanner), ররচোররর সারক্নল অ্পষ্টটি (Circle Optics), হজরর্ভা, সুইজারলযারন্ডর
উইন্ডরেপ (WindShape), প্ররিযক্রক্ 500,000 িাথক্নর্ ডলাররর থিথর্রয়াগ প্রদার্ ক্রা রয়রে।
টীিগুথল িারদর িৃজদ্ধ ত্বরাথিি ক্ররি এিং অ্ঞ্চরল িারদর উপথিথি প্রসাথরি ক্ররি এই
থিথর্রয়াগগুথল িযি ার ক্ররি। আজ অ্িথি, থর্উ ইয়ক্ন হেট প্রথিরোথগিার পাাঁচ রাউরন্ড
জজথর্য়াস NY-হি 25 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থিথর্রয়াগ ক্রররে। জজথর্য়াস NY
অ্ংেগ্র্ ণক্ার়ীরদর ক্িপরে এক্ িেররর জর্য হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন িারদর িযিসা পথরচালর্া
ক্রা আিেযক্।
"জজথর্য়াস NY প্রথিরোথগিা সারা থিে হিরক্ পরিিী প্রজরের উদ্ভাির়্ী উরদযািারদর এই
অ্ঞ্চরল আক্ৃি ক্রার িািযরি হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্নর লযান্ডরস্ক্পরক্ রূপান্তথরি ক্রর চরলরে,"
গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্, "আিারদর ির্ুষযথি ়ীর্ িায়ি়ীয় িযিিার িযিসায় অ্িযা ি থিথর্রয়াগ
থর্জিি ক্ররি সা ােয ক্ররে হে থর্উ ইয়ক্ন এই গুরুত্বপূণ থেরে
ন
অ্গ্র্ণ়ী িাক্রি এিং হসন্ট্রাল
থর্উ ইয়রক্ন িার্সম্পন্ন চাক্থর ও অ্িনর্থিক্
ন
প্রিৃজদ্ধ থর্রয় আসরি।"

জজথর্য়াস NY হপ্রাগ্র্াি, ো সাইরাথক্উরস হসোররেট CEO-এর হটক্ গারডনর্ (Tech Garden)
দ্বারা পথরচাথলি য়, অ্ংেগ্র্ ণক্ার়ীরদর ইর্থক্উরিটর িার্, হক্াম্পাথর্র সংিার্, হপ্রাগ্র্াথিং এিং
হিেথরঙ প্রদার্ ক্রর। 2017 সাল হিরক্, জজথর্য়াস NY সংিাগুথল ফরলা-অ্র্ অ্িায়রর্
ন
73.5
থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর হিথে সংগ্র্ ক্রররে এিং এই অ্ঞ্চরল 60ষ্টট চাক্থরর সৃষ্টি ক্রররে।
জজথর্য়াস NY হপ্রাগ্র্ারির অ্গ্র্গথি CNY রাইজজং-এর অ্গ্র্গথির উপর থভথত্ত ক্রর তিথর, ো
সম্প্রদায়গুথলরক্ পুর্রুজ্জ়ীথিি ক্ররি এিং অ্ির়্ীথির
ন
িৃজদ্ধ ক্ররি এই অ্ঞ্চরলর পুরস্ক্ারপ্রাপ্ত
হক্ৌেলগি পথরক্ের্া।
গ্র্যান্ড প্রাইজ থিজয়়ী এয়াররটার্থি, ো 2018 সারল শুরু রয়থেল এিং োর 25 জর্ ক্িচার়ী
ন
ররয়রে, হে হক্উরক্ স্বায়ত্তোথসি োর্ িা হরার্ িযি ার ক্রর এক্ইভারি হডটা সংগ্র্ ক্ররি
সেি ক্রর। এষ্টট এক্ষ্টট জষ্টটল ফ্লাইটরক্ হিািাি চাপার িরিা স জ ক্রর হিারল োরি এক্জর্
িায়ু প্রেুজিথিদ, থর্রাপত্তা প্র র়ী িা পাওয়ার লাইর্িযার্ থর্রাপরদ এিং সুসংগিভারি এক্ষ্টট হরার্
পথরচালর্া ক্ররি পাররর্ এিং অ্থভন্নভারি হডটা সংগ্র্ ক্ররি পারর। এর অ্ি সংগৃ
ন
়ীি হডটা
হিথের্ লাথর্ংন িযি ার ক্রর স্বয়ংজক্রয়ভারি প্রজক্রয়া ক্রা হেরি পারর এিং এক্ষ্টট সংিার জর্য
ক্ােক্
ন িুজদ্ধিত্তায় পথরণি ক্রা হেরি পারর।
এয়ারম্বটার্বমর প্রবিষ্ঠািা এিিং CEO ডাাঃ হজাশুয়া আর. বরবড িম্বলম্বের্, "এয়াররটারর্াথি
UAS লযান্ডরস্ক্পরক্ রূপান্তথরি ক্ররে এিং জজথর্য়াস NY 2021 এর থিজয়়ী থ সারি থর্িাথচি
ন
ওয়ার জর্য সম্মাথর্ি। এই পুরস্ক্ারষ্টট এয়াররটারর্াথির ক্রিাগি িৃজদ্ধরক্ ত্বরাথিি ক্ররি এিং
এর ফরল িার়্ীয় হিিাি়ীরদর থর্রয়াগ ক্রা রি এিং হসন্ট্রাল স , UAS ইরক্াথসরেরি সরাসথর
থিথর্রয়াগ ক্রা রি। জজথর্য়াস NY হপ্রাগ্র্ািষ্টট, থিরেষ ক্রর এর সারি জথ়িি অ্সািারণ
িার্ুষগুথল এিং সংিাগুথল, এক্ হক্ািায় অ্থিোসয। আিরা এই অ্ঞ্চরলর অ্র্যার্য
োটন আপগুথলর সারি হে স ায়িা হপরয়থে িা প্রথিদারর্র জর্য আিরা উেুখ। জজথর্য়াস NY
এক্ষ্টট োটন আরপর সাফরলযর জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণ দেিা,
ন
হর্টওয়াথক্নং এিং স ায়িার
িরণরক্ উদা রণ হদয়। আিরা অ্র্য ফাইর্াথলেরদর খুি ভারলাভারি থচরর্থে এিং িারদর
প্ররিযরক্ই অ্সািার্য িাই িারদর সরে িাক্রি হপরর আিরা গথিি।"
ন
হসন্টারম্বস্টম্বটর CEO কারা হজান্স, জজবর্য়াস NY-এর বডম্বরক্টর িম্বলম্বের্, "জজথর্য়াস NY
হপ্রাগ্র্ারি অ্ংেগ্র্ ণক্ার়ী টীিগুথলর জর্য থপচ ফাইর্ালস এক্ষ্টট গুরুত্বপূণ িাইলফলক্।
ন
এষ্টট
িারদর িৃজদ্ধরক্ ত্বরাথিি ক্রার জর্য এক্ষ্টট প্রািথিক্ থিথর্রয়াগ প্রদার্ ক্রর এিং হপ্রাগ্র্ারির
প্রিি পরিরন সফল সিাথপ্ত থচথিি ক্রর," িরলরের্ ক্ারা হজার্স, হসোররেট থসইও-হি
জজথর্য়াস NY-এর পথরচালক্৷ দলগুথল এখর্ এই প্রথিরোথগিার থদ্বি়ীয় পোয়
ন শুরু ক্ররি,
হেখারর্ িারা থিচারক্রদর ক্াে হিরক্ প্রাপ্ত ইর্পুট িযি ার ক্ররির্ গ্র্া ক্রদর ক্ারে এক্
প্রথিরোথগিািূলক্ সুথিিা হপরি, পূিিিী
ন
রাউরন্ডর জজথর্য়াস NY ষ্টটরির সারি েজিোল়ী
অ্ংে়ীদাথরত্ব গর়ি িু লরি, এিং প্রেুজি এিং িযিসাথয়ক্ উন্নয়রর্ র্জর থদরি, এিং হসন্ট্রাল থর্উ
ইয়রক্ন সদর দপ্তর এিং অ্থফস প্রথিষ্ঠা ক্ররি। প্রথিষ্টট টীি পরািেদািা
ন
এিং উপরদিারদর ক্াে
হিরক্ লেযেুি স ায়িা পারি এিং িারদর সাফলয থর্জিি ক্ররি থিথর্রয়াগক্ার়ীরদর সারি
হদখা ক্রার অ্থিথরি সুরোগ পারি।"

হসন্টারম্বস্টট বসইওর হপ্রবসম্বডন্ট রি বসম্পসর্ িম্বলম্বের্, "জজথর্য়াস NY হপ্রাগ্র্ারির িািযরি
ক্রা থিথর্রয়াগ, সংিার্ এিং স ায়িা হপ্রাগ্র্াথিং এর সারি থিথলি রয়, আিারদর অ্ঞ্চরল এই
উচ্চ-সম্ভাির্ার UAS সংিাগুথল এিং UAS হসেররর িৃজদ্ধরক্ ত্বরাথিি ক্ররি৷ িাসারি রা এই
অ্ঞ্চরল িারদর িযিসা প্রথিষ্ঠা ক্রার সারি সারি আিরা লেযেুি িযিসাথয়ক্ উন্নয়র্ স ায়িা
প্রদার্ ক্রি োরি িারা এই থিথর্রয়াগগুথল হিরক্ লাভিার্ র্, িারদর প্রেুজি এিং প্ল্যাটফিগুথল
ন
অ্গ্র্সর ক্ররর্, চাক্থর তিথর ক্ররর্ এিং হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন আিরা হে ক্রিিিিার্
ন
UAS
ইরক্াথসরেি প্রথিষ্ঠা ক্ররথে িারি অ্িদার্ রাখরি সেি র্।"
জজথর্য়াস NY অ্যাজিলাররটর প্রথিরোথগিার পাোপাথে, থর্উ ইয়ক্ন হেট হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন এিং
হিা ক্ ভযাথলরি ির্ুষযথি ়ীর্ থিিার্ থসরেি থেরে ি়ি থিথর্রয়াগ ক্রার থদরক্ িরর্াথর্রিে
ক্ররে। 2016 সারল, থর্উ ইয়ক্ন রাজয আপরেট থরভাইটালাইরজের্ ইথর্থেরয়ষ্টটরভর িািযরি
সাইরাথক্উস এিং হরারির িরিয এক্ষ্টট 50-িাইরলর হরার্ পর়ীোর ক্থররডার তিথর ক্ররি 30
থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর থিথর্রয়ারগর প্রথিশ্রুথি হদয়। 2020 সারল, ক্িক্িন
ন ারা স্ক্াইরডাি
(Skydome) উরোচর্ ক্ররর্, ো এক্ষ্টট হোট ির্ুষযথি ়ীর্ এথরয়াল থসরেি, িা SUAS, হরারির
থগ্র্থফস আন্তজনাথিক্ থিিার্িন্দরর ওরর্ইডা ক্াউথের পর়ীো-থর্র়ীো এিং পর়ীোর ফযাথসথলষ্টট।
আজ, সাইরাথক্উজ এিং হরারির িরিয থিরের প্রিি 50-িাইরলর ির্ুষয ়ীর্ ট্রাথফক্
িযারর্জরিে ক্থররডার UAS প্ল্যাটফি এিং
ন
উদ্ভাির্ পর়ীো ক্রার জর্য এক্ষ্টট থিেিযাপ়ী হর্িা।
এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর বচফ অপাম্বরটটিং অবফসার এিিং এজিবকউটটভ হডপুটট
কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলম্বের্, "জজথর্য়াস NY িযিসাথয়ক্ অ্যাজিলাররটর প্রথিরোথগিা
হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন িার্ি ়ীর্ এথরয়াল থসরেি থেরের ক্রিাগি িৃজদ্ধরি স ায়িা ক্ররে৷ এই
সিস্ত সংিাগুথলরক্ অ্থভর্ন্দর্ োরা এই অ্ঞ্চরল উরদযািািূলক্ িারণা থর্রয় আসরে, হেখারর্
িারা থর্উ ইয়ক্ন হেরটর অ্িু লর়্ীয় UAS সম্পদ এিং পথরক্াঠারিার সুথিিা থর্রি পারর।"
রাজে বসম্বর্টর রাম্বচল হম িম্বলম্বের্, "আথি এয়াররটার্থিরক্ এই িেররর জজথর্য়াস NY
প্রথিরোথগিার গ্র্যান্ড প্রাইজ হজিার জর্য অ্থভর্ন্দর্ জার্াই এিং আিারদর অ্ঞ্চল এিং
অ্ির়্ীথিরি
ন
িারা হে থিথর্রয়াগ ক্ররি িা হদখরি উদগ্র়্ীি৷ হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন এক্ষ্টট সিৃদ্ধ
উরদযািার অ্ির়্ীথি
ন
গর়ি হিালার জর্য িারা হে েজি এিং উদ্ভািরর্র প্রথিথর্থিত্ব ক্রর, িা
গুরুত্বপূণ।ন এই িেররর প্রথিষ্টট থিজয়়ী আিারদর িার়্ীয় অ্ির়্ীথিরক্
ন
সিৃদ্ধ ক্ররি এিং
আিারদর অ্ঞ্চলরক্ েজিোল়ী ক্রার জর্য আিারদর প্ররয়াজর়্ীয় প্রথিভারক্ িরর রাখরি
স ায়িা ক্ররি।"
হস্টট বসম্বর্টর জর্ ডবিউ মোবর্য়র্ িম্বলম্বের্, "হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্নর উদ্ভািরর্র এক্ষ্টট
দুদনান্ত ইথি াস ররয়রে এিং এয়াররটার্থির িরিা হক্াম্পাথর্গুথল এিং সিস্ত জজথর্য়াস NY
অ্ংেগ্র্ ণক্ার়ীরা হসই ঐথি যরক্ ি র্ ক্ররে৷ িারা আগাি়ীক্ারলর চাক্থর এিং অ্ির়্ীথিরক্
ন
চাথলি ক্ররে এিং আথি িারদর আিারদর সম্প্রদারয় হির়ি ওঠা হদখার জর্য উেুখ। থর্উ
ইয়রক্নর উরদযািারদর এিং UAS থেেরক্ সিির্ন ক্রার জর্য আথি গভর্রন হ াচুরলর ক্ারে
ক্ৃিজ্ঞ।"

হস্টট বসম্বর্টর আল বস্টম্বপ নিম্বলম্বের্, "2021 জজথর্য়াস NY প্রথিরোথগিার থিজয়়ীরদর
অ্থভর্ন্দর্, থিরেষ ক্রর এয়াররটার্থিরক্, গ্র্যান্ড প্রাইজ হর্ওয়ার জর্য৷ এই সংিাগুথল হসন্ট্রাল
থর্উ ইয়রক্নর থিক্ােিার্ প্রেুজির থেরে এক্ষ্টট স্বাগি সংরোজর্ রি। থিগি পাাঁচ িের িরর,
জজথর্য়াস NY হপ্রাগ্র্াি এির্ োটন আপগুথলরি থিথর্রয়াগ ক্রররে হেগুথল আিারদর
সম্প্রদায়গুথলর ক্াজ ক্রার উপায় পথরিিনর্ ক্ররি চাইরে এিং িারদর হসই সি সংিার্গুথলর
সারি সংেুি ক্রর ো িারদর িৃজদ্ধরক্ সিির্ন ক্রর৷ এই োটন আপগুথল ক়্ীভারি আিারদর
অ্ঞ্চরলর ভথিষযৎ এিং থিে প্রেুজির িাজাররক্ রূপান্তথরি ক্রর িা হদখার জর্য আথি উেুখ।"
অোম্বসেবল সেসে উইবলয়াম বি মোগর্াম্বরবল িম্বলম্বের্, "জজথর্য়াস NY প্রথিরোথগিা হসন্ট্রাল
থর্উইয়ক্নরক্ ির্ুষযথি ়ীর্ িায়ি়ীয় থসরেি এিং অ্র্যার্য অ্গ্র্ণ়ী প্রেুজির অ্রিষণক্ার়ী উদ্ভাির়্ী
সংিাগুথলর জর্য এক্ষ্টট হক্ন্দ্র থ সারি িার অ্িিার্ িজায় রাখরি স ায়িা ক্রর চরলরে৷ আথি
হটক্ গারডনর্ এিং িার়্ীয় হক্াম্পাথর্ উভরয়র সারিই এষ্টটর স রোথগিা হদখার জর্য উেুখ রয়
আথে, ো ির্ুষযথি ়ীর্ িায়ি়ীয় থসরেরির থেরের সম্মুখভারগ দেিা এিং র্িু র্ িারণা থর্রয়
আরস।"
অোম্বসেবলর সেসে পাম্বমলা ান্টার িম্বলম্বের্, "িার্ি ়ীর্ থসরেরির সারি সম্পথক্নি
উদ্ভাির্গুথল আিারদর হক্ন্দ্র়ীয় থর্উ ইয়রক্নর অ্ির়্ীথিরক্
ন
েজিোল়ী ক্রর চরলরে৷ গভর্রন
হ াচুরলর সাম্প্রথিক্ পুরষ্কারগুথল আিারদর িার়্ীয় হক্াম্পাথর্গুথলর প্রেুজিগি েজি এিং
ক্িেজির
ন
উন্নয়রর্ চলিার্ সম্ভাির্ার উপর আরলাক্পাি ক্রর৷ সক্ল ফাইর্াথলেরদর এিং 1
থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর পুরস্ক্ার থিজয়়ী এয়াররটার্থিরক্ অ্থভর্ন্দর্।"
ওম্বর্ার্ডাগা কাউবন্টর এজিবকউটটভ রায়ার্ মোকমা র্ িম্বলম্বের্, "এটা অ্থিোসযরক্ি
উরত্তজর্াপূণ হে
ন উদ়ীয়িার্ UAS থেে এখারর্ ে রিথলর সাইরাথক্উরজ ক্রিাগি িৃজদ্ধ পারে।
ওরর্ার্ডাগা ক্াউথের পে হিরক্, আথি এই উদ্ভাির়্ী প্রথিষ্ঠার্গুথলরক্ অ্থভর্ন্দর্ জার্াই এিং
স্বাগি জার্াই িারদর োরা হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন থেক়্ি িাপর্ ক্ররি প্রস্তুি৷ আিার হক্ার্ সরন্দ
হর্ই হে িারা আিারদর অ্ঞ্চরলর সািথগ্র্ক্ অ্িনর্থিক্
ন
সাফরলয গুরুত্বপূণ ভূ
ন থিক্া পালর্ ক্ররি
িাক্রি।"
সাইরাবকউজ ে ম্বরর হময়র হির্ ওয়ালে িম্বলম্বের্, "এয়াররটারর্াথিরক্ অ্থভর্ন্দর্ এিং
সাইরাথক্উজ থসষ্টট এিং হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্ন ক্রিিিিার্
ন
িার্িথি ়ীর্ িায়ি়ীয় থসরেি প্রেুজির
জর্য উরত্তজর্াপূণ ইরক্াথসরেরি
ন
স্বাগি জার্াই৷ জজথর্য়াস NY প্রথিরোথগিা আিারদর উরদযািা
সংস্ক্ৃথিরক্ প্রসাথরি ক্ররি সা ােয ক্রররে এিং র্িু র্ অ্ির়্ীথিরি
ন
অ্ন্তভুজন িিূলক্ িৃজদ্ধর জর্য
আিারদর হক্ৌেল, সাইরাথক্উজ সারজন অ্িদার্ হররখরে। থর্উ ইয়ক্ন হেট এই গুরুত্বপূণ ন
অ্িনর্থিক্
ন
উন্নয়র্ উরদযারগ থিথর্রয়াগ অ্িযা ি রাখা থর্জিি ক্রার জর্য আথি গভর্রন
হ াচুলরক্ ির্যিাদ জার্াই।"
হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন বরজজওর্াল ইম্বকার্বমক হডম্বভলপম্বমন্ট কাউজন্সম্বলর হকা-হচয়ার
াজন্ড
ন
ওলম্বকর্, মোর্ুফোকচারাস নঅোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ হসন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকনর
(Manufacturers Association of Central New York, MACNY) হপ্রবসম্বডন্ট এিিং বসইও
এিিং ওসওম্বয়ম্বগাম্বি বর্উ ইয়কন হস্টট ইউবর্ভাবসটটর
ন
(State University of New York)

হপ্রবসম্বডন্ট হডম্বিারা স্টোর্বল িম্বলম্বের্, "জজথর্য়াস NY রাউন্ড ফাইরভর থিজয়়ী
এয়াররটার্থিরক্ অ্রর্ক্ অ্থভর্ন্দর্৷ আিরা এই ক্ের্াপ্রিণ উরদযািারদর হসন্ট্রাল থর্উইয়রক্ন
স্বাগি জার্ারি হপরর অ্থিোসযভারি গথিিন েখর্ িারা এই অ্ঞ্চরল িারদর উদ্ভাির়্ী িযিসা িৃজদ্ধ
ক্রার জর্য প্রথিশ্রুথিিদ্ধ। জজথর্য়াস NY প্রথিরোথগিার জর্য আঞ্চথলক্ পথরষরদর অ্িযা ি
সিিরর্র
ন
িািযরি, আিরা থর্জিি ক্রথে হে থর্উ ইয়ক্ন রাজয হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্নর ক্রিিিিার্
ন
UAS থেরের অ্গ্র্ভারগ িাক্রি, আগাি়ী িহু প্রজে িরর এই অ্ঞ্চরলর িাথসন্দারদর জর্য র্িু র্
সুরোগ এিং চাক্থর তিথর ক্ররি।"
জজথর্য়াস NY দরলর িযিসাথয়ক্ পথরক্ের্া এিং থপচগুথলর থিচারক্ থেরলর্ ক্যারের্ থ উের্
থিলস, UPS-এর ফ্লাইট অ্পাররের্স অ্যান্ড হসফষ্টটর ভাইস হপ্রথসরডে; হিররসা িাজুরলা, এরিল
পাটন র্াররসর (Excell Partners) থসইও; হচথড যাম্পসর্, ষ্টটথসজজরপ্ল্য়াররর (TCGplayer) প্রথিষ্ঠািা
এিং থসইও; হক্থল উইপচ, পরািেদািা
ন
এিং ক্রারয়ারিরক্র (Cryomech) এর অ্িসরপ্রাপ্ত থসইও;
হেটর্ হিে, এম্পায়ার হেট হডরভলপরিরের থর্উ ইয়ক্ন হভঞ্চাররসর পথরচালক্।
জজথর্য়াস থর্উ ইয়ক্ন সম্পরক্ন আরও জার্রি এখারর্ হদখুর্।
হসোররেট CEO এিং হটক্ গারডনর্ সম্পরক্ন আররা জার্রি হদখুর্:
https://www.centerstateceo.com/about-us/partners-programs/tech-garden
CNY রাইজজিং ত্বরাবিি করা
আজরক্র হ াষণাষ্টট "CNY রাইজজং" এর সম্পূরক্, ো েজিোল়ী অ্িনর্থিক্
ন
প্রিৃজদ্ধ ও
সম্প্রদারয়র থিক্ারের জর্য অ্ঞ্চরলর থিস্তাথরি রূপররখা। অ্ঞ্চথলক্ভারি তিথর পথরক্ের্াষ্টট
তিথেক্ িাজাররর সুরোগগুথলর সুথিিা হর্য়, থেরোরদযাগ প্ররচিা েজিোল়ী ক্রর এিং এক্ষ্টট
অ্ন্তভুজন িিূলক্ অ্ির়্ীথি
ন
সৃষ্টি ক্রর। এখর্, অ্ঞ্চলষ্টট আপরেট পুর্জনাগরণ উরদযারগর িািযরি
500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর রাষ্ট্রীয় থিথর্রয়ারগর সারি থফোর হলক্স ফরওয়াডনরক্ ত্বরাথিি
ক্ররে। হেরটর এই 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর থিথর্রয়াগ হিসরক্াথর খারির িযিসায়়ীরদর 2.5
থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলারররও হিথে থিথর্রয়াগ ক্রার জর্য উদ্দ়ীপর্া হদরি - এিং অ্ঞ্চরলর
দাথখলক্ৃি পথরক্ের্া অ্র্ুোয়়ী আো ক্রা রে হে 5,900 এর হিথে র্িু র্ ক্িসংিার্
ন
সৃষ্টি রি।
আরও িিয এখারর্ ররয়রে।
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