
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 30 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর বপ্র-বিড ও বিড িোব িং ত বিল কি নিূব   ালু 

করার হ াষণা বিম্বয়ম্বের্   

   

প্রাইম্বভট হিক্টর হিম্বক িোব িং ফান্ড ি  প্রািবিক পর্ নাম্বয়র স্টাটনআপ হকাম্পাবর্গুবলম্বত 

হপ্রাগ্রািটট িম্বি নাচ্চ 250,000 িাবকনর্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বি   

   

হোট িেিিাম্বক ি ায়তা করার জর্ে বর্উ ইয়ম্বকনর 500 বিবলয়র্ হফডাম্বরল ত বিল 

িরাম্বের অিংে, বিম্বেষ কম্বর ঐবত েগতভাম্বি অর্নু্নত কবিউবর্টটগুবলম্বত   

   

আম্বিির্ ও হপ্রাগ্রাম্বির তিে পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্   

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 30 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থি-থিড ও থিড িযাথ িং ফান্ড হিাগ্রাি  াল ু

ক্রার হ াষণা থিয়য়য়ের্, যা িািথিক্ পয নায়য়র স্টার্ন-আপ হক্াম্পাথর্গুথলয়ক্ 50,000 িাথক্নর্ 

ডলার হিয়ক্ 250,000 িাথক্নর্ ডলার বদৃ্ধি ি ায়তা িিার্ ক্রয়ব যা তারা হবিরক্াথর খায়তর ি -

থবথর্য়য়াগক্ারীয়ির ত থবয়লর িায়ি থিলয়ব৷ এই হিাগ্রািটর্ উচ্চ-বদৃ্ধিশীল থশয়ে বযবিার থবক্াশ 

এবিং 21 শতয়ক্র ক্ি নিিংস্থার্ ততথরয়ত ি ায়তা ক্রয়ব। এই ক্ি নিূথ র জর্য অি নায়র্ আয়ি হস্টর্ 

স্মল থবজয়র্ি হেথডর্ ইথর্থশয়য়টর্ভ হিয়ক্, হফডায়রল আয়িথরক্ার্ হরিথক্উ প্ল্যায়র্র অিংশ, 

হোর্ বযবিাগুয়লায়ক্ ি ায়তা ক্রার জর্য, থবয়শষ ক্য়র হযগুয়লা িািাদ্ধজক্ এবিং 

অি ননর্থতক্ভায়ব িুথবধাবদ্ধিত বযদ্ধিয়ির িাথলক্ার্াধীর্ এবিং খুব হোর্ বযবিা যা ঐথত যগতভায়ব 

িূলধর্ বা ি ায়তার জর্য পয নাপ্ত অযায়েি পায় র্া।   

  

"িািথিক্ পয নায়য়র স্টার্নআপ হক্াম্পাথর্গুথলর জর্য, হিই বযবিাগুথলর িাণশদ্ধি থর্দ্ধিত ক্রয়ত 

এবিং িী নয়িয়ায়ি তায়ির টর্থক্য়য় রাখার জর্য পুুঁদ্ধজর অযায়েি গুরুত্বপূণ ন" গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্৷ "থি-থিড এবিং থিড িযাথ িং ফান্ড হিাগ্রাি ঐথত যগতভায়ব অর্ুন্নত ক্থিউথর্টর্গুথলয়ত 

ত থবয়লর অযায়েি িিাথরত ক্রার িায়ি িায়ি এই বযবিাগুথলয়ক্ তায়ির অবস্থার্ অজনর্ ক্রয়ত 

এবিং ভথবষযয়তর ক্ি নিিংস্থার্ ততথর ক্রয়ত ি ায়তা ক্রয়ব। এই ত থবলটর্ থর্দ্ধিত ক্রয়ত এবিং 

থর্উ ইয়য়ক্নর হোর্ বযবিার ইয়ক্াথিয়স্টয়ি এক্টর্ লাইফলাইর্ িিাথরত ক্রার জর্য আথি 

আিায়ির হফডায়রল অিংশীিারয়ির ধর্যবাি জার্াই।"   

   

এম্পায়ার হস্টট হডম্বভলপম্বিম্বের হপ্রবিম্বডে, প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা এিিং কবিের্ার 

হ াপ র্াইট িম্বলর্, "এির্থক্ হয হক্াম্পাথর্গুয়লা এখর্ এক্টর্ গ ৃস্থালীর র্াি, তারা শুধুিাত্র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fpre-seed-and-seed-matching-fund-program&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DwU18gvJCBRunR8LYyzc6ChWr3FgzUJbIn1n0L6rN%2F0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-500-million-awarded-new-york-state-biden-administration-support&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nsfzeJQ8eqJJjMA%2FT42RnpsttSIWp9M12FjOaK8%2F%2Bpg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-500-million-awarded-new-york-state-biden-administration-support&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nsfzeJQ8eqJJjMA%2FT42RnpsttSIWp9M12FjOaK8%2F%2Bpg%3D&reserved=0


এক্টর্ ধারণা থ িায়ব শুরু  য়য়থেল। থি-থিড ও থিড িযাথ িং ফান্ড হিাগ্রায়ির িাধযয়ি, আিরা 

িথতশ্রুথতশীল স্টার্নআপ এবিং খুব হোর্ বযবিাগুথলয়ক্ লক্ষ্যবস্তু ক্রব এবিং থর্দ্ধিত ক্রব হয এই 

ভায়লা ধারণাগুথল থর্উ ইয়ক্ন হস্টয়র্ বাস্তয়ব পথরণত  য়ব, থবয়শষ ক্য়র ঐথত যগতভায়ব অর্ুন্নত 

জর্িিংখযা এবিং বাজায়র।"   

   

হিাগ্রািটর্ এম্পায়ার হস্টর্ হডয়ভলপয়িয়ের NY হভিারয়ির িাধযয়ি পথর াথলত  য়, হস্টয়র্র 

হভিার ক্যাথপর্াল আি ন, এবিং উন্নত উৎপাির্, কৃ্থষ িযুদ্ধি, জলবায় ুিযুদ্ধি, হভািা 

িযুদ্ধি, হডর্া/SaaS/এআই, থফর্য়র্ক্, স্বাস্থযয়িবা, জীবর্ থবজ্ঞার্ ও বায়য়ায়র্ক্ এবিং হিথডয়ক্ল 

থডভাইিি  িযুদ্ধির উপর িৃটি থর্বি ক্রা  য়ব। থি-থিড ত থবল িাধারণত র্তুর্ উচ্চ-বদৃ্ধি 

বযবিার জর্য অযায়েয়ির জর্য িবয় য়য় ক্টির্ হভিার ক্যাথপর্াল ফান্ড, যার ক্ারয়ণ NY 

হভিারি এই হিাগ্রায়ির িাধযয়ি হিগুথল অফার ক্রয়ে। হযাগযতা অজনয়র্র জর্য, 

আয়বির্ক্ারীয়ির অবশযই এখর্ পয নন্ত 2 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলায়রর ক্ি ত থবল িিংগ্র  ক্রয়ত 

 য়ব। িিস্ত আয়বির্ক্ারীয়ির অবশযই থর্উ ইয়ক্ন হস্টয়র্ বযবিা ক্রার জর্য থর্বথিত  য়ত  য়ব 

এবিং হস্টয়র্র িির িপ্তর এবিং ক্িপয়ক্ষ্ এক্জর্ থি-িুযর্ ক্ি ন ারী িাক্ার িাধযয়ি থর্উ ইয়য়ক্ন 

অি ননর্থতক্ িভাব ততথর ক্রয়ত িম্মত  য়ত  য়ব।    

   

থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ জয়ু়ে হভিার ক্যাথপর্াল অযায়েি িম্প্রিারয়ণর উপর হফাক্াি ক্রা  য়ব, 

থবয়শষ ক্য়র ঐথত াথিক্ভায়ব িাথন্তক্ বযদ্ধিয়ির জর্য, যার িয়ধয হেতাঙ্গ র্য় এির্ উয়িযািারা 

এবিং অর্ুন্নত অিলিিূ  রয়য়য়ে৷ 2020 িায়ল NVCA, হভিার ফরওয়াডন এবিং হডলয়য়র্ দ্বারা 

পথর াথলত থভথি ক্যাথপর্াল িায়ভন অর্ুযায়ী, িাত্র 3 শতািংশ থবথর্য়য়াগ অিংশীিার থেয়লর্ কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

বা আথিক্ার্ আয়িথরক্ার্, িাত্র 4 শতািংশ থ স্পাথর্ক্ বা লযাটর্য়র্া, 15 শতািংশ থেল এথশয়ার্ বা 

িশান্ত ি ািাগরীয় দ্বীপপুয়ের এবিং শুধুিাত্র থবথর্য়য়াগ অিংশীিারয়ির 16 শতািংশ িথ লা থেয়লর্৷ 

এো়োও RateMyInvestor এবিং DiversityVC-এর এক্টর্ গয়বষণায় হিখা হগয়ে হয VC ডলায়রর 

10 শতািংয়শরও ক্ি িথ লা িথতষ্ঠাতায়ির ক্ায়ে যায় এবিং 1 শতািংয়শরও ক্ি কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

িথতষ্ঠাতায়ির ক্ায়ে যায়৷   

   

হিাগ্রাি িম্পয়ক্ন আয়রা তয়িযর জর্য এবিং ক্ীভায়ব আয়বির্ ক্রয়ত  য়ব তার থর্য়িনশাবলীর 

জর্য https://esd.ny.gov/pre-seed-and-seed-matching-fund-program হিখুর্।   

   

বিম্বর্ম্বটর িিংখোগবরষ্ঠ হর্তা  াল নি শুিার িম্বলর্, "এই র্তুর্ হিাগ্রাি, যা আথি থর্উ ইয়য়ক্নর 

জর্য 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হফডায়রল থবথর্য়য়ায়গর অিংশ থর্দ্ধিত ক্য়রথে, যা হস্টয়র্র হোর্ 

বযবিাগুথলয়ক্ ি ািারী হিয়ক্ পুর্রুিার ক্রয়ত এবিং আিায়ির স্থার্ীয় অি নর্ীথতয়ক্ পুর্গ নির্ 

ক্রয়ত র্থর্য়ক্র িয়তা ক্াজ ক্রয়ব। আথি গথব নত এই ি ায়তা িুথবধাবদ্ধিত বযবিািিূ য়ক্ 

ি ায়তা ক্রয়ত, উয়িযািায়ির িথত এবিং িুখয থশেখাত হযির্ উৎপাির্ ও িযুদ্ধি এবিং হযিব 

ক্থিউথর্টর্য়ত ভায়লা হবতয়র্র ক্ি নিিংস্থার্ িবয়িয়ক্ হবথশ িয়য়াজর্ হিখায়র্ তা ততথর ক্রয়ত 

িা াযয ক্রয়ব। িিংখযাগথরষ্ঠ হর্তা থ য়িয়ব, আথি আয়িথরক্ার্ উিার পথরক্ের্ার অিংশ থ য়িয়ব 

হস্টর্ কু্ষ্দ্র বযবিা হেথডর্ উয়িযায়গর হফডায়রল থবথর্য়য়াগ থর্দ্ধিত ক্রার জর্য হজার ল়োই 

ক্য়রথে, যায়ত ক্য়র ি ািারীর িিয় হিয়শর কু্ষ্দ্র বযবিািিূয়  হয র্দ্ধজরথব ীর্ িিিযার িম্মুখীর্ 

 য়য়য়ে তা িিাধার্ ক্রা যায় এবিং আথি এখর্ থর্উ ইয়ক্নয়ক্ এই হফডায়রল ত থবল থিয়ত হপয়র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fus%2Fen%2Fpages%2Faudit%2Farticles%2Fdiversity-venture-capital-human-capital-survey-dashboard.html&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TmcINk8O0ICm6SifU63EW3NBoyOo6DW0WsWGqjFzi%2FA%3D&reserved=0
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গথব নত যা হস্টয়র্র কু্ষ্দ্র বযবিা ও উৎপাির্ থভথি গির্ ক্রয়ব যায়ত ক্য়র আিায়ির পুর্রুিার 

ত্বরাথিত ক্রা যায় এবিং আিায়ির অি নর্ীথতয়ক্ ভথবষযয়তর পয়ি  ালর্া ক্রা যায়।"   

  

প্রবতবর্বধ হগ্রগবর ডবিউ. বিকি িম্বলর্, "আজ হ াথষত থি-থিড ও থিড িযাথ িং ফান্ড 

হিাগ্রায়ির িাধযয়ি আিায়ির হস্টয়র্র উয়িযািায়ির িথত গভর্ নর হ াক্য়লর িথতশ্রুথতয়ক্ আথি 

িাধুবাি জার্াই, যা আিায়ির হস্টয়র্র উয়িযািায়ির জর্য যয়িি থবথর্য়য়ায়গর িুয়যাগ থ থিত ক্য়র৷ 

গত ক্িংয়গ্রয়ি স্বাক্ষ্র ক্য়র আয়িথরক্ার্ হরিথক্উ প্ল্যার্য়ক্ আইয়র্ পথরণত ক্রার জর্য ধর্যবাি, 

িিি ত থবল এই পাবথলক্-িাইয়ভর্ অিংশীিাথরত্ব ততথর ক্রয়ত িা াযয ক্য়রয়ে যা স্টার্ন-

আপগুথলয়ক্ বদৃ্ধি এবিং হেল ক্রার ক্ষ্িতা হিয়ব, থবয়শষ ক্য়র যারা ঐথত াথিক্ভায়ব ঐথত যগত 

উয়িযায়গর িূলধর্ দ্বারা উিীণ ন  য়য়য়ে। থর্উ ইয়য়ক্নর উয়িযািা িয়র্াভাব এবিং আিার থডথিয়ের 

িার্ুষ হবুঁয়  আয়ে এবিং ভায়লা আয়ে, এবিং এই র্তুর্ হিাগ্রায়ির জর্য ধর্যবাি, আয়রা র্তুর্ 

হক্াম্পাথর্ িফল  ওয়ার িুয়যাগ পায়ব।" 

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ হফডায়রল SSBCI ত থবয়ল 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলায়ররও হবথশ পুরেৃত  য়য়য়ে, 

যার িয়ধয ইকু্যইটর্ ত থবয়ল হিার্ 219 িাথক্নর্ ডলার ি  বযব ার ক্রা  য়ব: NY হভিারি এর 

ইয়র্ায়ভশর্ হভিার ক্যাথপর্াল ফায়ন্ডর জর্য অথতথরি 35 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার, এক্টর্ র্তুর্ 

থি-থিড ও থিড িযাথ িং ফান্ড হিাগ্রাি হিাগ্রায়ির জর্য 30 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার, থবথভন্ন এবিং 

উিীয়িার্ ত থবল পথর ালক্য়ির জর্য এক্টর্ র্তুর্ উিীয়িার্ এবিং আিথলক্ অিংশীিার 

হিাগ্রাি ত থবয়লর জর্য 102 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার এবিং অযাদ্ধেলায়রর্র, হভিার ি্রু্থডও এবিং 

ইর্থক্উয়বর্রগুথলর জর্য এক্টর্ র্তুর্ ক্থিউথর্টর্ এবিং আিথলক্ অিংশীিার হিাগ্রাি ত থবয়লর 

জর্য 52 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার। অবথশি 282 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলায়রর ত থবল থবথভন্ন 

ক্যাথপর্াল অযায়েি হিাগ্রাি িিি নর্ ক্রয়ে। ত থবল িথতশ্রুথতবি  ওয়ায় থতর্ ধায়প US 

হেজাথর হিয়ক্ ESD-হত ত থবল থবতরণ ক্রা  য়ব। ESD-এর SSBCI হিাগ্রাি িম্পয়ক্ন আয়রা 

জার্ুর্ https://esd.ny.gov/ssbci।    

   

থর্উ ইয়ক্ন হভিারগুথলয়ত হবশ ক্য়য়ক্টর্ হিাগ্রাি রয়য়য়ে যা থির্ এর্াদ্ধজন, উন্নত উৎপাির্, 

স্বাস্থযয়িবা, জীবর্ থবজ্ঞার্ এবিং কৃ্থষ িযুদ্ধির িয়তা উচ্চ-বদৃ্ধির উদ্ভাবর্ হক্ষ্ত্রগুথলয়ত স্টার্ন-

আপগুথলর ত থবয়লর িয়য়াজর্য়ক্ ি ায়তা এবিং িিাধার্ ক্রয়ত িা াযয ক্য়র। এর িয়ধয এক্টর্ 

িরািথর ত থবল রয়য়য়ে যা হস্টর্ জয়ু়ে 60টর্রও হবথশ থিড রু্ থিথরজ B স্টার্ন-আপয়ক্ ি ায়তা 

ক্য়রয়ে- যার 70 শতািংশ িিংখযাল ু- এবিং/অিবা িথ লা-হর্তৃত্বাধীর্ -- এবিং 70 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলায়ররও হবথশ িিার্ ত থবল হপয়য়য়ে। থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ 81টর্ হক্াম্পাথর্র উন্নয়র্ এবিং 

ইয়র্ায়ভর্ থর্উ ইয়ক্ন ফায়ন্ডর িাধযয়ি 2,000টর্ ক্ি নিিংস্থার্ িটৃিয়তও ি ায়তা ক্য়রয়ে এবিং 

িতযথয়ত িিংখযাল ু এবিং িথ লা িাথলক্ার্াধীর্ বযবিায়ক্ থিড ইকু্যইটর্ িলূধর্ িিায়র্র জর্য 

এক্টর্ MWBE থবথর্য়য়াগ ত থবল  াল ুক্য়রয়ে। NY হভিার িম্পয়ক্ন আয়রা তয়িযর জর্য, অর্ুগ্র  

ক্য়র হিখুর্: https://esd.ny.gov/venture-capital।  

   

###  

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fssbci&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tlp6xtjybrfb2bCvDPHIWgchTGupn%2FGCCx4r8DezV4k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fventure-capital&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EiJZ6EmEAzZOnlOJxVyYPbmLjCMZxKE%2BDtRWqMnoCX8%3D&reserved=0


আয়রা িিংবাি পাওয়া যায়ব এখায়র্: www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টর্ | এদ্ধেথক্উটর্ভ হ ম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8tVTygucnw1l6GuQgOWM8ZC%2FOTYBMxpnON3uTx4qfDA%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

