
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 350 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার লং আইলোন্ড বিবর্ম্বয়াগ ত বিম্বলর অংে 

ব ম্বেম্বি লাইফ োইন্স িেিো প্রবতম্ব াবগতা শুরু করম্বলর্ 

 

লাইফ োইন্স ও স্বাস্থ্েম্বেিা প্র ুক্তিবভবিক আঞ্চবলক প্রবতম্ব াবগতা ও অোম্বেম্বলটর 

কি নেূবির েিি নম্বর্ 50 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিন্ট আেন্ন RFP-র িাধ্েম্বি লাইফ োইন্স ইম্বকাবেম্বেম্বির 

েিি নম্বর্র জর্ে ইন্ডাবির িতািত বর্ম্বত বিঠক আহ্বার্ কম্বরম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ লাইফ সাইন্স ব্যব্সা প্রথিক াথগিা শুরু ক্রকলর্, এটি 350 

থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্কলর (Long Island Investment Fund) 

এক্টি অংশ। লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্কলর 50 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর লাইফ সাইন্স 

ব্যব্সা প্রথিক াথগিার প্রিি ধাপ  কব্ এক্টি প্রস্তাব্র্ার অরু্করাধ (request for proposal, RFP), 

প্রথিক াথগিার উকেশয  কব্ লাইফ সাইন্স, স্বাস্থ্য প্র ুক্তি এব্ং হিথডকক্ল থডভাইস হসক্টরসিূক  

হক্াম্পাথর্কের আকৃ্ষ্ট ও থব্ক্থশি ক্রা। এম্পায়ার হেি হডকভলপকিন্ট (Empire State 

Development, ESD) লাইফ সাইন্স ইন্ডাথির অথভজ্ঞকের থর্কয় এক্টি বব্ঠক্ আহ্বার্ ক্করকে 

RFP প্রথিক াথগিা প্রক্তিয়ার ব্যাপাকর প্রািথিক্ িিািি গ্র ণ ক্রার জর্য।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন এির্ হক্ৌশলী থব্থর্কয়াগ থর্কয় হর্িৃত্ব থেকি হপকর গথব্ নি  া লং আইলযান্ড ও পুকরা 

হেকি রূপান্তরক্ারী সুক াগ সৃটষ্ট ক্রকব্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ 

ি থব্কলর লাইফ সাইন্স ব্যব্সা প্রথিক াথগিা অি ননর্থিক্ প্রবৃ্ক্তি ও উদ্ভাব্র্ অগ্রসর ক্রকব্, 

অঞ্চলটিকক্ এক্টি শক্তিশালী ব্াথণক্তজযক্ লাইফ সাইন্স  াব্ থ কসকব্ সুপারচাজন ক্রকব্।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর ঐথি াথসক্ অি নব্ের 2023-র প্রণীি ব্াকজকি (Enacted Budget) অন্তভভ নি 

 ওয়া লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্লটি এির্ প্রক্ল্পসিূক  িকর্াক াগ থেকব্  া আঞ্চথলক্ 

অি নর্ীথিকক্ সিি নর্ ও থব্ক্থশি ক্রকব্, সম্প্রোয়সিূক র উন্নয়র্ ক্রকব্, এব্ং পুকরা লং 

আইলযাকন্ড েীর্ নস্থ্ায়ী প্রভাব্ হফলকব্। লাইফ সাইন্স ব্যব্সা প্রথিক াথগিার পাশাপাথশ, ি থব্লটি 

রূপান্তরক্ারী আঞ্চথলক্ থব্ক্াশ প্রক্ল্পসিূ কক্ 250 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ব্রাে ক্রকব্ এব্ং 

এক্টি ক্িীব্াথ র্ী থব্ক্াশ হক্কের থর্ি নাণ ও পথরচালর্ার জর্য 50 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ব্রাে 

ক্রকব্। 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fesd-media-center%2Fpress-releases%2Fesd-announces-350-million-long-island-investment-fund-framework&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5f2ffaf776de47904e5408da80730c2a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963528860463314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y0pzlPTWHeiU6Kcsn7ZoLdEgjxwvdvZDfnddGw%2BPOiw%3D&reserved=0


প্রথিক াথগিাটি এক্টি ব্যব্সা অযাকেকলির সম্পাের্ ক্রকব্  া লং আইলযাকন্ডর 

ইউথর্ভাথস নটিসিূ  এব্ং গকব্ষণা প্রথিষ্ঠার্গুথলর সাকি এক্কে ক্াজ ক্কর স্থ্ায়ী উচ্চ হব্িকর্র 

ক্ি নসংস্থ্ার্ সৃটষ্ট এব্ং প্রথিশ্রুথিশীল প্র ুক্তির ব্াথণক্তজযক্ীক্রকণর সম্ভাব্র্াস  লাইফ সাইন্স োিন-

আপ ব্যব্সাসিূ কক্ সিি নর্ ক্রকব্। লং আইলযান্ড ব্যব্সা প্রথিক াথগিা থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

অর্যার্য সফল ব্যব্সা প্রথিক াথগিা, হ ির্ হগ্রা-NY এব্ং 43র্ি ন এর আেকল এব্ং একের সমূ্পরক্ 

থ কসকব্ র্ক্শা ক্রা  কব্।  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিন্ট হিাম্বডনর হিয়ারিোর্ হকবভর্ ল িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর 

হর্িৃত্বাধীকর্, লং আইলযান্ড প্রথিক াথগিািূলক্ লাইফ সাইন্স ইন্ডাথির এক্েি সমু্মখসাথরকি 

অব্স্থ্ার্ থর্কি  াকে। লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্কলর ব্যব্সা প্রথিক াথগিাটি লাইফ সাইন্স 

সংগঠর্সিূ কক্ আকৃ্ষ্ট ও থব্ক্থশি ক্রকব্,  া ইথিিকধয লং আইলযাকন্ড অব্থস্থ্ি সিৃি হরাোকর 

আকরা সংক াজর্ ক্রকব্, এব্ং এটি অঞ্চলটির ব্াথণক্তজযক্ লাইফ সাইন্স ইকক্াথসকেিকক্ উন্নি 

ক্রার জর্য িুখয  কব্।" 

 

লাইফ সাইন্স ইন্ডাথি থর্উ ইয়ক্ন হেকির এক্টি শক্তিশালী থব্ক্াশ ইক্তির্  কয় উকঠকে,  া হেকির 

িুখয অঞ্চলসিূ কক্ গথিশীল লাইফ সাইন্স  াকব্ পথরণি ক্রকে হ খাকর্ িাক্কে থব্থভন্ন প নাকয়র 

গকব্ষণা, থব্ক্াশ, প্র ুক্তি  স্তান্তর ও ব্াথণক্তজযক্ীক্রকণর প্রথি থর্কব্থেি সংগঠর্ ও প্রথিষ্ঠার্। লং 

আইলযান্ড প্রথিটষ্ঠি লাইফ সাইন্স হক্াম্পাথর্ ও প্রথিষ্ঠাকর্র ব্াথি, হ গুথল উদ্ভাব্র্ী প্র ুক্তি এব্ং 

আধুথর্ক্ হিরাথপউটিকের উদ্ঘািকর্র অগ্রগথির জর্য অথি গুরুত্বপূণ ন, হ ির্ ফাইর্থের্ 

হিথডকক্ল থরসাচন ইর্থেটিউি (Feinstein Institutes for Medical Research), হক্াল্ড স্প্রং  াব্ নার 

লযাব্করিথর (Cold Spring Harbor Laboratory), ব্রুক্ক কভর্ র্যাশর্াল লযাব্স (Brookhaven 

National Labs), এব্ং এক্ইসাকি হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথস নটি (Stonybrook University)। লং 

আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্ল হিকক্ পাওয়া 50 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার লাইফ সাইন্স আধার্ 

অিযাধুথর্ক্ হসক্টরসিূক , হ ির্ উদ্ভাব্র্, ব্াকয়াকিক্কর্ালক্তজ, লাইফ সাইন্স, এব্ং 

ব্াকয়াকিথডকক্ল থব্থর্কয়াকগ, হর্িৃত্বোকর্র হেকে লং আইলযান্ড ও থর্উ ইয়কক্নর অব্স্থ্ার্কক্ 

আকরা শি ক্রকব্। 

 

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বিম্বন্টর হপ্রবেম্বডন্ট, প্রধ্ার্ বর্ি না ী কি নকতনা এিং কবিের্ার 

হ াপ র্াইট িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি লাইফ সাইন্স উদ্ভাব্কর্র শীষ ন অব্স্থ্ার্গুথলর এক্টিকি 

আকে িার আংথশক্ ক্ারণ  কলা লং আইলযান্ড ও পুকরা হেকি এক্টি আকরা শক্তিশালী লাইফ 

সাইন্স ইকক্াথসকেি গকি িভলকি হেকির হক্ৌশলী থব্থর্কয়াগ। লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্কলর 

লাইফ সাইন্স ব্যব্সা প্রথিক াথগিাটি শুধু আিাকের অঞ্চকল অি ননর্থিক্ থব্ক্াকশর অরু্র্িক্  কব্ 

র্া, ব্রং এটি আিাকের গকব্ষণা ক্রার সেিিাকক্ এব্ং বব্থিক্ উদ্ভাব্র্ী অি নর্ীথিকি থর্উ 

ইয়কক্নর হর্িৃত্ব হজারোর ক্রকব্ এির্ উদ্ভাব্র্ী প্র ুক্তির থব্ক্াশকক্ও অগ্রসর ক্রকব্।" 

 

লং আইলোন্ড আঞ্চবলক অি ননর্বতক বিকাে পবরষম্বের (Long Island Regional 

Economic Development Council, LIREDC) ে প্রধ্ার্গণ, হিিম্বপজ হফডাম্বরল 

হেবডট ইউবর্য়ম্বর্র (Bethpage Federal Credit Union) প্রধ্ার্ হকৌেল ও িাম্বকনটটং 

কি নকতনা বলন্ডা আবি নর্ এিং ফাবি নংম্বডল হেট কম্বলম্বজর (Farmingdale State College) 

হপ্রবেম্বডন্ট ডাাঃ জর্ র্োডার িম্বলর্, "লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্কলর লাইফ সাইন্স 



প্রথিক াথগিা ইন্ডাথির এক্টি প্রথিটষ্ঠি  াব্ থ কসকব্ অঞ্চলটির অব্স্থ্ার্ আকরা হজারোর ক্রকব্ 

এব্ং থর্ক্তিি ক্রকব্  াকি লং আইলযাকন্ডই  ুগান্তক্ারী ও উদ্ভাব্র্ী লাইফ সাইন্স হক্াম্পাথর্সিূ  

 াো শুরু ক্কর ও ক্ি নক্াণ্ড পথরচালর্া ক্কর। আিরা গভর্ নর হ াক্কলর হর্িৃত্ব এব্ং লং 

আইলযাকন্ড লাইফ সাইন্স ইন্ডাথি থব্ক্াকশ িার সিি নকর্র জর্য কৃ্িজ্ঞ।"  

  

হেম্বটর বেম্বর্টর আর্া এি. কাপ্লার্ িম্বলর্, "লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্ল লং 

আইলযাকন্ডর জর্য এক্টি থব্শাল ব্যাপার, এব্ং আথি এই ব্েকরর হেি ব্াকজকি এটিকক্ অন্তভভ নি 

ক্রার জর্য লিাই ক্রকি হপকর গথব্ নি। আিরা হেকখথে ক্ীভাকব্ পুকরা হেকির সফল ব্যব্সা 

অযাকেকলিরসিূ  উদ্ভাব্র্কক্ চাথলি ক্করকে এব্ং সব্ নাধুথর্ক্ প্র ুক্তির র্িভর্ েুদ্র ব্যব্সাকক্ 

লালর্ ক্করকে। লং আইলযান্ড লাইফ সাইন্স ব্যব্সা প্রথিক াথগিাটি আিাকের অঞ্চকলর বু্ক্তিগি 

িূলধর্কক্ ক্াকজ লাগকব্ এব্ং আিাকের স্থ্ার্ীয় গকব্ষণা প্রথিষ্ঠার্গুথলর েুেনান্ত সংস্থ্ার্ ব্যব্ ার 

ক্কর প্রথিক াথগিা শুরু ক্রকব্, আিাকের অি নর্ীথির থব্ক্াশ ক্রকব্, এব্ং আিাকের অঞ্চলকক্ 

থব্ক্াশিার্ লাইফ সাইন্স ইন্ডাথির প্রথিক াথগিায় টিকক্ িাক্কি সা া য ক্রকব্।"  

  

হেম্বটর বেম্বর্টর হকবভর্ টিাে িম্বলর্, "এই ব্যব্সা প্রথিক াথগিা শুরু ক্রা লং আইলযাকন্ডর 

থব্জ্ঞার্ ও প্র ুক্তি  াব্গুথলকি উকেখক াগয পথরিাণ থব্থর্কয়াগ সৃটষ্ট ক্রার এক্টি আক্ষ নণীয় 

উপায়। লং আইলযান্ড থব্থর্কয়াগ ি থব্কলর এই ব্রােসিূ  থর্িঃসকেক  আিাকের স্থ্ার্ীয় 

অি নর্ীথিকক্ অগ্রসর ক্রকব্, আিাকের অঞ্চকল সিৃক্তিশালী হক্াম্পাথর্ ও ইন্ডাথিসিূ কক্ 

ক্ি নসংস্থ্ার্ বৃ্ক্তি ও সম্প্রোকয় থব্থর্কয়াকগর প্রচার ক্রকি আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য। আথি গভর্ নর 

হ াক্লকক্ লং আইলযাকন্ডর রূপান্তরক্ারী অি ননর্থিক্ থব্ক্াকশর প্রথি িার প্রথিশ্রুথির জর্য 

ধর্যব্াে জার্াকি চাই এব্ং আথি এই চলিার্ উকেযাগসিূ কক্ ব্াস্তব্াথয়ি  কয় লং 

আইলযান্ডব্াসীকের জর্য অি নপূণ ন ফলাফল আর্ার ব্যাপাকর সিি নর্ ক্কর হ কি উনু্মখ।"  

  

  

###  
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