
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/6/2022  গভর্ নর কোবি হহাকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বের 40 বিবলয়র্ ডলাম্বরর িাম্বয়াবডম্বেন্স িাবিজ্যেকীকরি তহবিম্বলর 

বিতীয় রাউম্বের যর্ে আম্বিদম্বর্র সুম্ব াগ উন্মুক্ত হম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হহাকম্বলর হঘাষিা  

  

প্রিি রাউম্বে প্রাি-বিজ্ঞার্ বেম্বের সিৃজ্ি ত্বরাবিত করম্বত এিং সংক্রািক হরাগ ও 

অর্োর্ে যর্স্বাস্থ্ে সংক্রান্ত হুিবকর বিরুম্বি লাইম্বয়র যর্ে 15.3 বিবলয়র্ ডলাম্বরর 

অরু্দার্ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে  

  

আম্বিদর্  ও তহবিল সংক্রান্ত বর্ম্বদনের্া এখাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  

  

বিশ্বিাম্বর্র ট্রান্সম্বলের্াল গম্বিষকম্বদর বর্উ ইয়কন হেম্বে বর্ম্বয় আসার যর্ে 15 বিবলয়র্ 

ডলাম্বরর NYFIRST অরু্দার্ কি নসূবির িতুি ন রাউম্বের যম্বর্েও আম্বিদম্বর্র সুম্ব াগ উনু্মক্ত 

হম্বয়ম্বে  

  

  

ননউ ইয়র্কেয 40 নভনরয়ন ডরার্যয ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর্রয নিতীয় যাউর্েয 

যনি আর্ফদর্নয ুর্মাগ উনু্মক্ত র্য়র্ে ফর্র গবন েয কিানি হাকর আয হঘালিা নদর্য়র্েন। 

এনির ভার্ আটটট স্টাটেআ এফং 10টট একার্ডনভক হন্টাযর্ক 15.3 নভনরয়ন ডরার্যয 

অনুদান িদান কযা এই তনফর, গুরুতয ংক্রাভক স্বাস্থ্ি ঝুুঁ নক হভাকার্ফরাকাযী িাি নফজ্ঞান 

গর্ফলিা ও উদ্ভাফনগুর্রায উন্নয়ন ও ফানিজ্যিকীকযি ত্বযানিত কযায াাান কভ েংস্থ্ান 

ততনয এফং ননউ ইয়কে হস্টর্টয ম্প্রাযিীর িাি নফজ্ঞান নর্েয ভৃজ্ির্ত উৎা হদওয়ায 

যনি িনতষ্ঠা কযা র্য়নের।  

  

"40 নভনরয়ন ডরার্যয ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর্রয করিার্ি ননউ ইয়র্কেয ফিফা 

িনতষ্ঠানগুর্রা উদ্ভাফর্নয গনত ফজৃ্ি কযর্ত এফং হস্টর্টয অি েনীনতয িফজৃ্ি ঘটার্ত হকানবড-19 

ভাভাযীয ভর্য় াওয়া নক্ষাগুর্রা কার্য রাগার্ত াযর্ে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হহাকল। "এই 

তনফর কার্য রানগর্য়, আভযা ংক্রাভক হযার্গয নফরুর্ি রাইর্য় হনতৃত্ব নদজ্ি, ননউ ইয়কে 

হস্টর্ট উর্েখর্মাগি নযভাি কভ েংস্থ্ান ও নফননর্য়াগ ননর্য় আনে, এফং আভার্দয বনফলির্তয 

যনি আর্যা বার্রাবার্ফ িস্তুনত ননজ্ি। আনভ এই হঘালিা নদর্ত হর্য হযাভাজ্িত হম এই 

তনফর্রয নিতীয় যাউর্েয যনি আর্ফদর্নয ুর্মাগ এখন উনু্মক্ত র্য়র্ে, এফং আভার্দয হস্টর্টয 

ভৃি িাি নফজ্ঞান খাতর্ক হফর্ উঠর্ত াামি কযায যনি আনভ স্টাটেআ ও িািনভক ম োর্য় 

িাকা হকাম্পাননগুর্রার্ক এই ুর্মাগ কার্য রাগার্ত উৎানত কযনে।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbiodefensefund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DibqxWeqDcW8fnp08uLse0SnTUR%2Bp5ToIrGDwq73XFE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2Fbiodefense_awardees_round_1.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Gz1DHpohzO%2FZA2%2FhpW3s1wtsNCB2d8%2BInn7k0OxOfQ%3D&reserved=0


এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিন্ট (Empire State Development)-এর হপ্রবসম্বডন্ট, CEO, ও 

কবিের্ার হহাপ র্াইে িম্বলর্, "হস্টর্টয িাি নফজ্ঞান খাত ননউ ইয়র্কেয অি েনীনতয একটট 

িধান চানরকা জ্ক্ত। এর্ক্ষর্ে ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর, শুধু হস্টটযরু্ ম্পন্ন 

ওয়া তফজ্ঞাননক গর্ফলিাগুর্রার্ক গুরুতয ংক্রাভক হযার্গয হুভনকভূর্য ফ োধুননক 

নচনকৎা ও ভাধার্ন নযিত কযায ভাধির্ভই নয়, ফযং িাি নফজ্ঞান ফাস্তুংস্থ্ান ম্প্রাযি এফং 

অি েনীনতর্ক ভৃি কযায ভাধির্ভও, একটট অনত গুরুত্বূি ে বূনভকা ারন কযর্ে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর (Department of Health) কবিের্ার ড. িোবর টে. 

িোম্বসে িম্বলর্, "ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর্রয ভাধির্ভ িাি নফজ্ঞান খার্তয 

উদ্ভাফনগুর্রা ত্বযানিত কযা আভার্দয হস্টটর্ক এফং যনস্বাস্থ্ি খার্তয াভর্নয ানযর্ত িাকা 

ফিজ্ক্তর্দযর্ক গুরুতয ংক্রাভক হযার্গয হুভনকভূ নাক্ত কযর্ত এফং হগুর্রায িনত 

াাদান কযর্ত আর্যা হফন ক্ষভ কর্য তুরর্ফ। িাি নফজ্ঞান নর্েয ম্প্রাযর্িয যনি এই 

নফননর্য়াগ আর্যা একফায ফ ননউ ইয়কেফাীয যনস্বাস্থ্ি যক্ষায যনি গবন েয হাকর্রয 

অঙ্গীকাযাফিতার্ক িভাি কযর্ে।"  

  

পােনর্ারবেপ ের বর্উ ইয়কন বসটে (Partnership for New York City)-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও 

CEO কোিবরর্ উইল্ড িম্বলর্, "ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর্রয নিতীয় যাউে ননউ 

ইয়র্কেয িাি নফজ্ঞান নর্েয ম্প্রাযর্িয একটট অতিন্ত গুরুত্বূি ে ভর্য় াভর্ন এর্র্ে, মা 

ভাভাযী চরাকারীন ভর্য় আভযা হমফ নতুন স্টাটেআ হকাম্পানন হদখর্ত হর্য়নেরাভ 

হগুর্রায গনত ফজৃ্ির্ত অফদান যাখর্ফ। এই কভ েূনচ তফনিক উদ্ভাফনী অি েনীনতর্ত ননউ ইয়র্কেয 

হনতৃস্থ্ানীয় অফস্থ্ান ুনযায় ননজ্িত কযর্ে।"  

  

ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর্রয ভাধির্ভ িদত্ত অনুদান গুরুতয ংক্রাভক হযাগগুর্রা 

নাক্ত কর্য, হগুর্রায নচনকৎা কর্য, এফং হগুর্রা িনতর্যাধ কর্য এভন উন্নত ভাধান 

ফাযার্য ননর্য় আর্ত াামি কযর্ফ, মা ননউ ইয়র্কেয ক্রভ ম্প্রানযত র্ত িাকা িাি নফজ্ঞান 

নর্েয ভৃজ্ির্ত উৎা হমাগার্ফ এফং ংক্রাভক হযাগ িনতর্যাধ ও িভর্নয হক্ষর্ে এই 

হস্টটর্ক একটট হনতৃর্ত্বয স্থ্ার্ন অনধটষ্ঠত কযর্ফ। শুরুয যাউর্েয অনুদানিাপ্তযা হমফ িকে 

ননর্য় কায কযর্ফ হগুর্রা বাইযা-নফর্যাধী, ফিাকর্টনযয়া-নফর্যাধী, ও জ্ক্তারী টটকা উন্নয়ন; 

ংক্রাভক হযার্গয হুভনক ও ফার্য়ারজ্যক টজ্িন দ্রুত নাক্তকযি; এফং ষৃ্ঠতরগুর্রার্ত 

ংক্রভি েনর্য় া িনতর্যাধ কযায িনত ভর্নার্মাগী র্ফ।  

  

গুরুতয ংক্রাভক হযার্গয হুভনক িনতর্যাধ, িনতকায ফা িভর্নয যনি ম্ভাফনাভয় 

ডায়াগননস্টক, টটকা, হিযানউটটক, ও অনিানি উদ্ভাফন ততনয কযর্ে এভন হমাগি 

হকাম্পাননগুর্রা 4 নভনরয়ন ডরায ম েন্ত তনফর াওয়ায যনি আর্ফদন কযর্ত াযর্ফ। ননউ 

ইয়র্কেয একার্ডনভক গর্ফলিা িনতষ্ঠানগুর্রা িাি নফজ্ঞান খার্তয উন্নত ফুজ্িফনৃত্তক ম্পনত্তয 

ফিফায ত্বযানিত কযর্ত াার্মিয যনি 500,000 ডরায ম েন্ত তনফর্রয যর্নিও আর্ফদন 

কযর্ত াযর্ফ। ফানিজ্যিক উমুক্ততায র্ফ োচ্চ ম্ভাফনা যর্য়র্ে এভন উদ্ভাফনগুর্রায উন্নয়র্ন 

ায়তা কযায হক্ষর্ে হযায হদয়া র্ফ। আর্ফদন কযায হল ভয় 6 অর্টাফয, 2022 তানযখ 

নফকার 5টা EDT। অনরাইর্ন আর্যা তিি এখার্ন াওয়া মার্ফ।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbiodefensefund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DibqxWeqDcW8fnp08uLse0SnTUR%2Bp5ToIrGDwq73XFE%3D&reserved=0


ননউ ইয়কে হস্টট স্বাস্থ্ি নফবাগ (Department of Health), করনিয়া নফিনফদিারয় (Columbia 

University), ভাউন্ট ননাই সু্কর অফ হভনডনন (Mount Sinai School of Medicine), ও দুটট 

হবিায পার্েয িনতনননধর্দয ননর্য় গটঠত একটট ননফ োী কনভটটয ননর্দেনা হভাতার্ফক এম্পায়ায 

হস্টট হডর্বরর্ভন্ট (Empire State Development) এই ফার্য়ানডর্পন্স ফানিজ্যিকীকযি তনফর 

নযচারনা কযর্ে। ফার্য়াপাভ ো নর্েয নফর্লজ্ঞ, িাি নফজ্ঞান খার্তয হবিায কনভউননটট, ও 

একার্ডনভক নফর্লজ্ঞর্দয একটট ম োর্রাচনা নযলদ যভাকৃত আর্ফদনগুর্রা ম োর্রাচনা ও 

ভূরিায়ন কযর্ফ এফং হগুর্রা ম্পর্কে ESD-হক ুানয কযর্ফ। এই কভ েূনচয একটট 

গুরুত্বূি ে তফনষ্ট্ি র্ি অনুদানিাপ্তযা তার্দয উন্নয়ন কভ েূনচগুর্রা টঠক র্ি যর্য়র্ে হ 

নফলয়টট ননজ্িত কযর্ত াামি কযায যনি ফার্য়াপাভ ো নে, হবিায নফননর্য়াগ, ও একার্ডনভয়ায 

অনবজ্ঞ হভন্টযর্দয নদকননর্দেনা ার্ফন।  

  

NYFIRST-এর িতুি ন রাউম্বের যর্ে আম্বিদম্বর্র সুম্ব াগ উন্মুক্ত হম্বয়ম্বে  

ননউ ইয়কে পাে পয ইর্নার্বন ইন নযাচে এে ার্য়নন্টনপক টিার্রন্ট (New York Fund for 

Innovation in Research and Scientific Talent, NYFIRST)-এয তযপ হির্ক অনুদার্নয চতুি ে 

যাউর্েয যনি আর্ফদর্নয ুর্মাগ এখন উনু্মক্ত র্য়র্ে। 15 নভনরয়ন ডরার্যয এই হভনডর্কর 

সু্কর্রয অনুদান কভ েূনচ ট্রান্সর্রনার গর্ফলিায িনত ভর্নার্মাগ হদওয়া অাধাযি িাি নফজ্ঞান 

গর্ফলকর্দয ননর্য়াগ িদান ও ধর্য যাখায যনি উৎানত কর্য, হমফ গর্ফলিা হভনডর্কর 

অফস্থ্াগুর্রা ননি েয় ও নচনকৎা কযায নতুন উায়ভূ ন্ধার্নয যনি িািনভক তফজ্ঞাননক 

গর্ফলিায উয নবনত্ত কর্য গর্ উর্ঠ। NYFIRST 1 নভনরয়ন ডরায ম েন্ত অনুদান িদান কর্য।  

  

ননম্ননরনখত িনতষ্ঠানগুর্রা NYFIRST অনুদান হর্য়র্ে:  

  

 ননউ ইয়কে নটটর্ত করনিয়া নফিনফদিারর্য়য ইযনবং হভনডর্কর হন্টায (Columbia 

University Irving Medical Center)  

 ননউ ইয়কে নটটর্ত ভাউন্ট ননাই এয আইকান সু্কর অফ হভনডনন (Icahn School 

of Medicine at Mount Sinai)  

 যর্চস্টার্যয যর্চস্টায নফিনফদিারয় (University of Rochester)  

 নযানকউর্ হস্টট ইউননবান েটট অফ ননউ ইয়র্কেয (State University of New 

York) আর্স্টট হভনডর্কর সু্কর (Upstate Medical School)  

  

ESD-এয ওর্য়ফাইর্ট এখন আর্ফদনে ও ননর্দেনা াওয়া মার্ফ এফং এখান হির্ক হগুর্রা 

অিার্ি কযা মার্ফ।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের 620 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর লাইে সাইন্স উম্বদোগ  

ননউ ইয়কে হস্টট ননউ ইয়র্কে একটট নফি-ভার্নয িাি নফজ্ঞান গর্ফলিা ক্লাস্টায ম্প্রাযি 

ত্বযানিত কযায াাান এই গর্ফলিার্ক ফানিজ্যিকীকযি কর্য অি েনীনতর্ক ভৃি কযায 

হস্টর্টয ক্ষভতা ম্প্রাযর্িয যনি 620 নভনরয়ন ডরার্যয উর্দিাগ ার্ত ননর্য়র্ে। এই ফহুভুখী 

উর্দিার্গয ভর্ধি নফনবন্ন হকৌরগত কভ েূনচয যনি 320 নভনরয়ন ডরায ফযাদ্দ অন্তবুেক্ত যর্য়র্ে 

মা হস্টর্ট নতুন িাি নফজ্ঞান িমুজ্ক্তর্ক আকৃষ্ট্ কযর্ফ, উদীয়ভাি িাি নফজ্ঞান খার্ত গুরুত্বূি ে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fny-first-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z%2FkvWF1kAzQMWByBt5InnSXSbcxMHo7PpkxlmkegUqo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fny-first-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z%2FkvWF1kAzQMWByBt5InnSXSbcxMHo7PpkxlmkegUqo%3D&reserved=0


যকানয ও হফযকানয খাহতয নফননর্য়ার্গ উৎানত কযর্ফ ও ননউ ইয়কেযরু্ িাি নফজ্ঞান 

ম্পনকেত ফিফা ও কভ েংস্থ্ান ৃটষ্ট্ কযর্ফ ও িায ঘটার্ফ।  

  

ফার্য়ার্টকর্নারজ্য, পাভ োনউটটকিার, ফার্য়ার্ভনডর্কর িমুজ্ক্ত, রাইপ নর্স্টভ িমুজ্ক্ত ইতিানদ 

ননর্য় িাি নফজ্ঞান খাত গটঠত, এফং গর্ফলিা, উন্নয়ন, িমুজ্ক্ত স্থ্ানান্তয ও ফানিজ্যিকীকযর্িয 

নফনবন্ন ম োর্য়য যনি তার্দয অনধকাং ির্চষ্ট্া ননর্য়াজ্যত কর্য িার্ক এভন ংস্থ্া ও 

িনতষ্ঠানভূ এয ভর্ধি অন্তবুেক্ত যর্য়র্ে। িনতনদন এই খার্তয পাভ েগুনর নতুন হভনডকিার এফং 

পাভ োনউটটকিার উদ্ভাফন কযর্ে মা যীফন যক্ষা কযর্ত ার্য, এটট র্ত ার্য নতুন হিযান ফা 

কিান্সায ফা স্নায়নফক হযার্গয দ্রুত নাক্তকযর্িয ভাধির্ভ। এইফ পাভ ে কৃনল এফং নযর্ফগত 

ফার্য়ার্টকর্নারজ্যয হক্ষর্েও উর্েখর্মাগি অগ্রগনত াধন কযর্ে, মা অনধক নযিন্ন ও হটকই 

বনফলিৎ ননভ োর্ি ায়তা কযর্ে।  

  

উর্দিাগগুনর হযাযদায কর্য, পিাননরটটর্ত নফননর্য়াগ কর্য, এফং িনতবা ও দক্ষতায উরবিতা 

উন্নত কর্য, ননউ ইয়কে নে-অি োনয়ত গর্ফলিা ও নফকার্ ননর্যয বাগ উর্েখযনকবার্ফ ফজৃ্ি 

কযর্ফ, নফদিভান একার্ডনভক গর্ফলিায ফানিজ্যিকীকযি ভি েন কযর্ফ, এফং আধুননক িমুজ্ক্তয 

যফতী িযর্ন্ম দা েি কযর্ফ। নফজ্ঞার্নয অগ্রগনত োাও, উর্দিাগটট ননউ ইয়কের্ক উদীয়ভান 

উৎাদননবনত্তক উর্দিার্গয যনি একটট চুিক নর্র্ফ স্থ্ান কযর্ফ, আিনরক 

অি েনীনতভূর্ক হযাযদায কর্ফ এফং াযায াযায কভ েংস্থ্ান ৃটষ্ট্ কযর্ফ। আর্যা তর্িিয 

যনি এখার্নESD-এয ওর্য়ফাইট হদখুন।  
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