
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 43North এর সপ্তম িাবষ নক স্টার্নআপ প্রবিম্ব াবগিার 1 বমবলয়র্ মাবকনর্ 

ডলার প্রিম পুরস্কার বিজয়ী হ াষণা করম্বলর্  

  

র্প বসডজ 5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর প্রবিম্ব াবগিায় 1 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াগ জজম্বিম্বে  

  

আম্বরা সািটর্ হকাম্পাবর্র প্রম্বিেম্বক 500,000 মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ লাভ কম্বরম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ সপ্তম বাথষ নক্ 5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 43North স্টার্নআপ 

প্রথিক াথগিার থবজয়ীকের হ াষণা ক্রকলর্,  ার মকযয রকয়কে 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রিম 

পুরস্কার থবথর্কয়াগ এবং অর্য সািটর্ হক্াম্পাথর্র প্রকিযকক্ 500,000 মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ 

জজকিকে। আথি নক্ থবথর্কয়াকগর পাশাপাথশ, থবজয়ীরা হসকর্ক্া ওয়াকর্ (Seneca One), হ খাকর্ 

43North এর সের েপ্তর, হসখাকর্ এক্ বেকরর জর্য থবর্ামূকলয স্থার্ পাকব, অথভজ্ঞ 

পরামশ নোিার থর্কেনশর্া পাকব, সম্ভাবয গ্রা ক্কের সাকি স্থার্ীয় সংক াগ পাকব, 43North এর 

থবথর্কয়াগক্ারী হর্র্ওয়াক্ন এবং অর্যার্য বযবসাথয়ক্ প্রকণাের্া হপ্রাগ্রাম বযব ার ক্রকি পারকব। 

বাকেকলার হশয়া পারেথম নং আর্নস হসন্টাকর (Shea's Performing Arts Center) এক্টর্ পুরষ্কার 

প্রোর্ অর্ুষ্ঠাকর্র সময় থবজয়ীকের হ াষণা ক্রা  কয়থেল।  

  

"গি সাি বের যকর, 43North স্টার্নআপ প্রথিক াথগিা বাকেকলা এবং পজিম থর্উ ইয়ক্ন 

অঞ্চলকক্ উদ্ভাবর্ ও উকেযাকগর মার্থিকে স্থাপর্ ক্করকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম র্প 

স্পিডজকক্ িাকের সুপ্রাপয সেলিার জর্য অথভর্ন্দর্ জার্াই, এক্ই আজকক্ রাকির 

প্রথিক াথগিায় সাকি প্রকিযক্ োইর্াথলকস্টর ক্ক ার পথরশ্রম ও সজৃর্শীলিার প্রশংসা ক্রথে। 

43North এর মকিা উকেযাগ দ্বারা, আমরা থর্উ ইয়ক্ন হস্টকর্ উদ্ভাবর্ী স্টার্নআপকের আক্ষ নণ 

ক্রথে এবং আকরা উন্নি ভথবষযৎ তিথর ক্রথে।"  

  

2021 সাম্বলর 43North প্রবিম্ব াবগিার বিজয়ীরা  ম্বে:  

  

র্প বসডজ (Top Seedz) - বাকেকলা, থর্উ ইয়ক্ন - 1,000,000 মাথক্নর্ ডলার থবকজিা  

  

র্প থসডজ সরলিম উপক্রণ এবং প্রাকৃ্থিক্ উপাোর্ বযব ার ক্কর খােযমার্ ও স্বাকে পথরপূণ ন 

আটর্নসার্ ক্র্যাক্ার এবং হরাকস্টড বীজ তিথর ক্কর।  

  



 

 

হির্ারমাইন্ড ইর্কম্বপ নাম্বরের্ (BetterMynd, Inc.) - বাকেকলা থর্উ ইয়ক্ন - 500,000 মাথক্নর্ 

ডলার থবকজিা  

  

হবর্ারমাইন্ড  কলা ক্কলজ থশক্ষািীকের জর্য এক্টর্ অর্লাইর্ হিরাথপ প্ল্যার্েম ন। ক্কলকজর 

থশক্ষািীকের থর্কজর লযাপর্প বা হমাবাইকল হগাপর্ীয়িা ও সুথবযার সাকি মার্থসক্ স্বাস্থয 

ক্াউকেলকরর তবথিেযপণূ ন হর্র্ওয়াক্ন বযব ার ক্রার সুক াগ হেওয়ার জর্য িারা সরাসথর 

ক্কলজগুথলর সাকি অংশীোথরত্ব ক্কর িাকের।  

  

বিগ হুইলম্বিাম্বরা, ইর্কম্বপ নাম্বরের্ (Big Wheelbarrow, Inc.) - অথস্টর্, হর্ক্সাস - 500,000 

মাথক্নর্ ডলার থবকজিা  

  

থবগ হুইলকবাকরা এক্টর্ সের্ওয়যার অযাজ এ সাথভনস (SaaS) হক্াম্পাথর্  া খােয থবিরণক্ারী ও 

মুথে হোক্াকর্র হিইর্কক্ এক্টর্ থবকক্জিক্ সরবরা  হিইর্ গ র্ ও বজায় রাখকি হেয়  াকি িারা 

লাভজর্ক্, ক্া নক্র ও থর্রাপেভাকব স্থার্ীয় খাকেযর জর্য গ্রা ক্কের িাথ ো পূরণ ক্রকি পাকর।  

  

ফ্লক্স - দ্ে হ লবদ্ বিম্বকর্ হকাম্পাবর্ (FLOX - The Healthy Chicken Company) - লন্ডর্, 

 ুক্তরাজয - 500,000 মাথক্নর্ ডলার থবকজিা  

  

ফ্লক্স - েয হ লথে থিকক্র্ হক্াম্পাথর্ এক্টর্ লাভজর্ক্ উকেযাগ  া ক্লযাণমুখী িাষ সজক্র্য় ক্রার 

জর্য হমথশর্-থভশর্ বযব ার ক্কর এবং এর প্রারথম্ভক্ প্রকয়াগ ক্কর মুরথগ িাকষর হক্ষকে। পণযটর্ 

মুরথগর স্বাস্থয ও ক্লযাকণ স ায়িা ক্কর, িাই খামাথররা আকরা তর্থিক্িার সাকি, লাভজর্ক্ ও 

হর্ক্সইভাকব; এবং সম্পূণ ন সরবরা -হিইকর্ - েকল (ক্র্কম সকিির্  কয় উ া) গ্রা ক্কের ক্াকে 

আকরা েৃশযমার্  কয় ক্া ন পথরিালর্া ক্কর।  

  

ইর্ফাস হ লি (Infiuss Health) -সযার্ হ াকস, ক্যাথলকোথর্ নয়া - 500,000 মাথক্নর্ ডলার 

থবকজিা  

  

ইর্োসক লি এক্টর্ SaaS প্ল্যার্েম ন  া আথিক্ায় েরূবিী গকবষণা/থিথর্ক্যাল ট্রায়াল পথরিালর্া 

ক্কর, গকবষক্কের (থশল্প ও থশক্ষা) হরাগীর সাকি এবং থিথর্ক্যাল গকবষণা ও থিথর্ক্যাল ট্রায়াল 

স্টাথডর জর্য আথিক্ার অংশগ্র ণক্ারী ও মাথক্নর্  ুক্তরাষ্ট্র ও ইউকরাথপয়ার্ ইউথর্য়র্ থভথিক্ 

োম নাথসউটর্ক্যাল ও লাইে সাইে হক্াম্পাথর্গুথলকক্ সং ুক্ত ক্রার মাযযকম।  

  

হেয়ারম্বেয়ার, ইর্কম্বপ নাম্বরের্ (ShearShare, Inc.) - মযাক্থক্থর্, হর্ক্সাস - 500,000 মাথক্নর্ 

ডলার থবকজিা  

  

হশয়ারকশয়ার, ইর্ক্কপ নাকরশর্  ল প্রিম B2B হমাবাইল বাজার  ারা হসৌন্দ ন এবং র্াথপি থশকল্পর 

হক্ষকে স্বল্প বযবহৃি সম্পেকক্ মকর্র্াইজ ক্কর, এবং শুরু ক্কর ক্াকজর স্থার্ থেকয়। স্টাইথলস্টরা 

থবর্া িুজক্ত বা ক্থমশকর্ থের্, সপ্তা  বা উপলকক্ষ সুইর্/হস্টশর্ ভাড়া থর্কি পাকর, এবং হসলুর্, িা 

ও র্াথপি হোক্ার্োকররা িাকের ক্াকে িাক্া শূর্য স্থার্ দ্বারা র্াক্া ক্ামাকি পাকর।  

  



 

 

জজলর্ ইন্টারে্াবিভ (Zealot Interactive) - আথল নংর্র্, ভাজজনথর্য়া - 500,000 মাথক্নর্ ডলার 

থবকজিা  

  

জজলর্ ইন্টারয্াথিভ অিযাযুথর্ক্ অপশর্াল  াডনওয়যাকরর সাকি হ ৌিভাকব বােয কের জর্য 

অগকমকন্টড থিথমং থভথডও হলসর্ প্রোর্ ক্কর। িারা  ল থমউজজকক্র জর্য হপকলার্র্ ("Peloton 

for music")। সংগ ৃীি ক্কন্টকন্টর বাজারটর্ তবযভাকব হরক্ডন হলকবলগুথলর অর্ুবিী এবং এর 

দ্বারা সটৃিক্ারীরা এমর্ থভথডও হপাস্ট ক্রকি পারকব হ র্া িারা অর্য হক্াকর্াভাকব লাইকসে 

ক্রাকি পারকিা র্া।  

  

হভবরম্বভন্ড (Verivend) - বাকেকলা, থর্উ ইয়ক্ন - 500,000 মাথক্নর্ ডলার থবকজিা  

  

হভথরকভন্ড এক্টর্ থের্কর্ক্  া থক্ভাকব বযবসাগুথল বযবসা ক্রকব িার আযুথর্ক্ায়র্ ক্কর। এক্টর্ 

প্রকৃ্ি হর্র্ওয়াক্ন, হভথরকভন্ড অি ন পথরকশায ও গ্র কণর দ্রুিিম উপায় প্রোর্ ক্কর, প্রকবকশ 

প্রথিবন্ধক্িা ীর্  ার েকল বযবসাগুথল গ্রা ক্ ও থবকক্র্িার মকযয হলর্কের্ ক্রকি পারকব, 

পক্ষপািশূর্য ম নাো স্বচ্ছিা, এবং িাৎক্ষথণক্ B2B ও B2C হলর্কের্ ক্রকি পারা থডজজর্াল 

ওয়াকলর্।  

  

43North-এর থবজয়ীরা থর্ম্নথলথখি িূড়ান্ত থবিারক্কের দ্বারা থর্ব নাথিি ক্রা  কয়থেল:  

  

• ব্রায়ার্্ব্রাথক্র্,্সাযারণ্পার্নর্ার,্লাইর্থশপ্ক্যাথপর্াল্(Lightship্Capital)্ 

• থপর্ার্বকয়স্েয্হসকক্ন্ড,্প্রথিষ্ঠািা্ও্বযবস্থাপর্া্পার্নর্ার,্হস্টলাশর্্ক্যাথপর্াল্

(Stellation্Capital)্ 

•  াওয়াডন্ ড্রাের্,্থর্ব না ী্হিয়ারমযার্,্ড্রাের্থসথব্(Draftfcb)্ 

• স্কর্্ওকমথলআর্ুক্,্প্রযার্্সম্পােক্,্ইর্ক্রকপাকরশর্্মযাগাজজর্্( Inc.্Magazine)্ 

• জযাথক্্হরকসস,্হিয়ারমযার্,্্হেডাকরল্থরজাভন্ বযা ্অে্সযার্্িাজেকস্কার্(Federal্

Reserve্Bank্of্San্Francisco)্ইকক্াকর্াথমক্্হডকভলপকমন্ট্ক্াউজেকলর্(Economic্

Development্Council)্হিয়ারমযার্্ 

• রুথডর্া্হসকসথর,্প্রথিষ্ঠািা্ও্বযবস্থাপর্া্পার্নর্ার,্গ্লাসউইং্হভঞ্চাস ন্(Glasswing্

Ventures)্ 

  

43North হিাডন প্রধার্ এবরক বরি িম্বলর্, "প্রথি বের আমরা 43North হপার্নকোথলওকি এক্টর্ 

স্থাকর্র জর্য প্রথিক াগী হক্াম্পাথর্গুথল ক্িৃনক্ প্রেথশ নি ক্ম নবযস্তিা, প্রথিভা এবং উদ্ভাবর্ হেকখ 

থবজিি  ই। আমরা আজকক্র থবজয়ীরা িাকের হক্াম্পাথর্ থবক্াকশর মাযযকম এবং শ র ও 

আমাকের হপ্রাগ্রাম প্রেি সমদৃ্ধ শজক্তসম্পে বযব ার ক্কর থক্ভাকব বাকেকলাকি থর্কজর োপ রাকখ 

িা হেখার জর্য অিযন্ত আগ্র ী।"  

  

43North হপ্রবসম্বডন্ট কবলর্ হ ইবডঙ্গার িম্বলর্, "আজকক্ রাকি হশয়া পারেথম নং আর্নস 

হসন্টাকরর শজক্ত প্রিীয়মার্ থেকলা হ খাকর্ পজিম থর্উ ইয়কক্নর সম্প্রোয় আমাকের েুেনান্ত 

োইর্াথলস্টকের জর্য উল্লাস ক্রকি একসথেকলা। বাকেকলার অথযবাসীরা আমাকের অঞ্চকল র্িুর্ 



 

 

প্রথিভা ও মূলযর্ থর্কয় আসার েকল অজজনি রূপান্তরমূলক্ অি ননর্থিক্ প্রভাব িাকু্ষষ হেকখকে,  া 

আজকক্র সমি নর্ দ্বারা প্রমাথণি। আমাকের ক্র্মবয নমার্ স্টার্নআপ ইকক্াথসকস্টকমর প্রেি 

সবথক্েু থবকজিা হক্াম্পাথর্গুথল থক্ভাকব বযব ার ক্রকব িা হেখার জর্য আথম অযীর আগ্রক  

অকপক্ষা ক্রথে।"  

  

গি সাি বের যকর, 43North 51টর্ হক্াম্পাথর্র এক্টর্ তবথিেযময় হপার্নকোথলওকি থবথর্কয়াগ 

ক্করকে,  ার 31 শিাংকশর প্রথিষ্ঠািা অকেিাঙ্গ এবং 23 শিাংশ প্রথিষ্ঠািা মথ লা। এর মকযয প্রায় 

অকয নক্ হক্াম্পাথর্ কু্ইর্ থসটর্কি এক্টর্ বস্তুগি উপথস্থথি বজায় হরকখকে,  া 800টর্রও হবথশ 

স্থার্ীয় ক্ম নসংস্থার্ সটৃি ক্করকে। িার মকযয রকয়কে প্র ুজক্ত ইউথর্ক্র্ ন ACV অক্শর্স,  ারা 24 

মািন, 2021 এর IPO এর পর, 43North এর প্রিম জর্গকণর মকযয হলর্কের্কৃ্ি হপার্নকোথলও 

হক্াম্পাথর্ থ কসকব একক্ র্িুর্ উচ্চিায় থর্কয় থগকয়কে।  

  

43North সম্পম্বকন  

43North এক্টর্ একক্সলাকরশর্ হপ্রাগ্রাম  া বাথষ নক্ স্টার্নআপ প্রথিক াথগিা আকয়াজর্ ক্কর, থর্উ 

ইয়কক্নর বাকেকলাকি উচ্চ-থবস্তাকরর হক্াম্পাথর্ আক্ষ নণ ও প্রসাকরর জর্য প্রথি বের 5 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ ক্কর। 43North িাথলক্াভূক্ত হক্াম্পাথর্গুকলা এোড়াও বাকেকলাকি এক্ 

বেকরর জর্য থবর্ামূকলয অর্ুকূ্ল পথরকবকশ থবক্াশ লাভ ক্রার জায়গা, সংথিি হক্ষকে 

পরামশ নোিাকের থেক্থর্কেনশর্া, এবং START-UP NY এর মি বযবসাথয়ক্ অর্ুকপ্ররণামূলক্ 

হপ্রাগ্রাকম প্রকবশাথযক্ার পায়। 43North পথরিাথলি  য় গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, এম্পায়ার হস্টর্ 

হডকভলপকমন্ট, রালে থস. উইলসর্ জথুর্য়র োউকন্ডশর্ এবং আকরা হবশ থক্েু পষৃ্ঠকপাষকক্র 

সমি নকর্। 43North সম্পকক্ন আকরা িকিযর জর্য থভজজর্ ক্রুর্ www.43north.org।    
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