
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলার বিশ্ববিদ্োলম্ব়ে র্তুর্ ডাউর্টাউর্ ইর্বকউম্বিটর খ ালার খ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
িাম্ব়োইর্েরম্বমটিক্স অোন্ড লাইে সাম্ব়েম্বেস-এ খসন্টার অে এম্বক্সম্বলে-এ ইর্বকউম্বিটর 

স্টাটন আপ গঠর্ খেম্বক মাম্বকন ট লঞ্চ পর্নন্ত ত্বরাবিত করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং বামেম া ববশ্বববদ্যা য় (University at Buffalo, UB) আজ 
বামেম ার কেন্দ্রস্থম  UB এর র্তুর্ ববজমর্স ইর্বেউমবটর ক া ার ক াষণা 
বদ্ময়মে। দ্যা বাময়াইর্েরমমটিক্স অ্যান্ড  াইে সাময়মেস-এর কসন্টার অ্ে এমক্সম ে (Center of 
Excellence in Bioinformatics & Life Sciences, CBLS)-এ ইর্বেউমবটর এেটি 
সহম াবগতাম ূে এবং বববিত্র্যময় কর্টওয়ােন  বহমসমব বিজাইর্ েরা হময়মে  া উমদ্যাক্তামদ্র ধারণা 
কেমে মুর্াোর বদ্মে এবগময়  াওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সমেনর্ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ েমর।  
  
"বর্উ ইয়েন  কেট র্তুর্ প্র ুবক্তর বাবণবজযেীেরণ বাডামত বর্র সভামব োজ েরমে  া কেষ প নন্ত 
কবসরোবর বববর্ময়াগ এবং েমনসংস্থার্ বৃবি েরমব ক  ামর্ ধারণার উৎপবি হময়মে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ইর্বেউমবটর @CBLS প্র ুবক্ত বেমের কসরা এবং উজ্জ্ব মদ্রমে এেবত্র্ত েরমব 
এবং পবিম বর্উ ইয়মেন র উদ্ভাবর্ী অ্েনর্ীবতর উন্নয়র্ েরমব,  া আমামদ্র COVID সংেট কেমে 
েবক্তো ী েমর তু মত এবং আঞ্চব ে অ্েনর্ীবতমে এবগময় বর্ময় ক মত সাহা য েরমব।"  
  
"বামেম ার উদ্ভাবমর্র এেটি েবক্তো ী কেন্দ্র বহসামব এেটি ববো  উিরাবধোর 
আমে," খলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে খ াচুল িম্বলর্। "বামেম া ববশ্বববদ্যা ময়র ইর্বেউমবটর @ 
CBLS এই উিরাবধোরমে আরও বাবডময় তু মব উমদ্যাক্তামদ্র সমেনর্ েরার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
বাস্তুতন্ত্র প্রদ্ার্ েমর এবং োটন আপগুম ামে  া র্-পা র্ েরমব। বর্উ ইয়েন  প্র ুবক্ত অ্েনর্ীবতর 
উন্নবত, পবিম বর্উ ইয়মেন  ভা  কবতমর্র েমনসংস্থার্ সৃবি এবং মহামারী পরবতী ভববষযমতর জর্য 
এেটি ভাম া পমের কর্তৃত্ব বদ্মত প্রবতশ্রুবতবি।"  
  
ইর্বেউমবটর @ CBLS বৃহির ইমর্ামভের্ হামবর এেটি উপাদ্ার্,  া বর্উ ইয়েন  কেট দ্বারা 32 
বমব য়র্ মাবেন র্ ি ামরর গভর্নর কুওমমার বাোম া ববব য়র্ উমদ্যামগর মাধযমম অ্েনাবয়ত  া UB, 
রসওময়  পােন  েবিমহর্বসভ েযাোর কসন্টার, জযােবস ইর্বেটিউট, হাপটমযার্-উিওয়ািন  



 

 

কমবিমে  বরসািন  ইর্বেটিউট (HWI) এবং োব দ্া কহল্ে এর সামে অ্ংেীদ্াবরমত্ব োটন আপ গঠর্ 
এবং বৃবি সমেনর্ েমর।  
  
UB এর খপ্রবসম্বডন্ট সতীে খক. বিপােী িম্বলর্, "বামেম া ববশ্বববদ্যা য় সবসময় সমামজর সবমিময় 
বড িযাম ঞ্জ কমাোমব ায় প্রবতশ্রুবতবি, এবং আমামদ্র উদ্ভাবর্ পবিম বর্উ ইয়েন  এবং সারা ববমশ্ব 
মার্ুমষর জীবর্ উন্নত েমরমে। এ র্, বামেম া র্ায়াগ্রা কমবিমে  েযাম্পামসর কেমন্দ্র এই র্তুর্ 
ইর্বেউমবটমরর মাধযমম, আমরা র্াটেীয়ভামব আমামদ্র অ্র্ুষমদ্র গমবষণা সােম যর বাবণবজযেীেরণ 
ত্বরাবিত েরমত সক্ষম, আমামদ্র োত্র্মদ্র এেটি বাস্তুতন্ত্র প্রদ্ার্ েরার পাোপাবে  া আমামদ্র 
অ্ঞ্চম র পরবতী প্রজমের উমদ্যাক্তা কর্তামদ্র  া র্-পা র্ েমর। আমরা আমামদ্র রাষ্ট্রমর্তামদ্র 
োমে েৃতজ্ঞ আমামদ্র োমজর প্রবত তামদ্র উৎসাহী সমেনর্ এবং পবিম বর্উ ইয়মেন র স্পন্দমর্র 
প্রবত তামদ্র বর্রববিন্ন অ্ঙ্গীোমরর জর্য।"  
  
UB এর অোম্বসাবসম্ব়েট ভাইস খপ্রবসম্বডন্ট ের ইম্বকার্বমক খডম্বভলপম্বমন্ট বিবস্টর্া ওরবস 
িম্বলর্, "আমরা বববভন্ন দ্   ুুঁজবে  ারা তামদ্র বযবসাবয়ে উমদ্যামগ উদ্ভাবমর্র অ্গ্রদ্তূ-  ারা 
অ্ন্তভুন বক্ত এবং র্যায়ববিারমে মূ য কদ্য় এবং অ্র্র্য ধারণা এবং অ্বভজ্ঞতা বর্ময় আমস  া তামদ্র 
আমরা উদ্ভাবর্ী এবং সে  হমত সাহা য েমর। আমরা উমদ্যাক্তামদ্র উৎসাবহত েবর  ারা অ্র্যার্য 
োটন আপ প্রবতষ্ঠাতা, UB োত্র্ এবং বযবসাবয়ে কমন্টরমদ্র সামে ক াগাম াগ েরমত আগ্রহী।"  
  
এম্পা়োর খস্টট খডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
খপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "ইর্বেউমবটর @ CBLS 
উমদ্যাক্তা এবং োটন আপ বযবসামে এবগময় বর্ময়  াওয়ার জর্য বিজাইর্ েরা এেটি সহায়ে 
পবরমবমে ধারণা এবং গমবষণামে এেবত্র্ত েমরমে। এটা এেটা উদ্াহরণ ক  বেভামব বর্উ ইয়মেন র 
ববশ্বববদ্যা য়গুম া উদ্ভাবমর্র কেন্দ্র হময় উঠমত পামর  া আমামদ্র মহামারী পরবতী পরু্রুিারমে 
ইন্ধর্ কজাগামত পামর এবং ভববষযমতর জর্য গমড তু মত সাহা য েরমত পামর।"  
  
রসওম্ব়েল পাকন  কবিম্ব র্বসভ কোোর খসন্টাম্বরর খপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া 
কোন্ডাস এস. জর্সর্, বপএইচবড িম্বলর্, "আমরা বর্উ ইয়েন  কেট এবং সে  উদ্ভাবে এবং 
উমদ্যাক্তামদ্র সামে অ্ংেীদ্ার হমত কপমর গববনত  ারা র্তুর্ ধারণা এবং েবক্ত বর্ময় আসমে  ার 
মাধযমম পবিম বর্উ ইয়েন  এবং সারা ববমশ্ব জীবমর্র উন্নবতর সম্ভাবর্া আমে।"  
  
HWI-এর প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া ড. এডও়োডন  খেল িম্বলর্, "আমরা আমামদ্র র্তুর্ ক্রাময়া-ইএম 
কসন্টার সহ হাপটমযার্-উিওয়ািন  কমবিমে  বরসািন  ইর্বেটিউমটর োঠামমাগত জীবববজ্ঞার্ কসবার 
সুম াগ বর্মত @ CBLS ইর্বেউমবটমর উদ্ভাবর্ী, উমদ্যাক্তা কর্তৃত্বাধীর্ কোম্পাবর্ কপময় উমিবজত।"  
  
জোকিস ইর্বস্টটিউম্বটর প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া বিল মোবগও িম্বলর্, "আমরা এই অ্র্র্য 
ইর্বেউমবটমরর উমদ্বাধর্ উদ্ াপর্ েরবে। জযােবস ইর্বেটিউট উমদ্যাক্তা দ্ক্ষতা এবং োত্র্ 
প্রবতভা, তহববম র উৎস এবং আমরা অ্মর্ে বেেু প্রদ্ামর্র প্রমিিার প্রেংসা েমরমে। ইমর্ামভের্ হাব 
এই অ্ঞ্চম র বববভন্ন োটন -আমপর জর্য বাবণবজযেীেরমণ সহায়তা েরমব।"  



 

 

  
42,000 বগন েুট োটন আমপ এবক্স ামরটর সহ-োমজর স্থার্, ের্োমরে রুম, এেটি উচ্চ-প্র ুবক্তর 
ইমভন্ট কস্পস, সহম াবগতা এ াো, বর্মববদ্ত অ্বেস সুযট,  যাব কস্পস এবং এেটি পূণন রান্না র 
আমে। উমদ্যাক্তারা এেটি উেুক্ত ওয়ােন মস্পমস এে সামে োজ েরমত পামরর্ অ্েবা এেটি এেে 
বর্মববদ্ত কিস্ক ভাডা েরমত পামরর্, তারপর তামদ্র দ্  ববেবেত হওয়ার সামে সামে পণূন 
বযবক্তগত অ্বেমস কস্ক  েরমত পামরর্।  
  
জীবর্ ববজ্ঞার্ এবং  যাব সুববধার প্রময়াজর্ সহ অ্র্যার্য কোম্পাবর্র জর্য, ইর্বেউমবটর @ CBLS 
এ কভজা এবং শুষ্ক  যাব, বযাপে সরঞ্জাম এবং  ন্ত্রপাবত প্রাপযতাসহ বববেিয রময়মে- এই 
সুববধাগুব  অ্র্যার্য স্থার্ীয় ইর্বেউমবটমরর তু র্ায় অ্র্র্য।  
  
এর বগন েুমটজ এবং সুববধা োডাও, ইর্বেউমবটর @ CBLS কোম্পাবর্গুম ামে বযবসাবয়ে 
কমন্টরবেপ, প্রবেক্ষণ এবং সমেনমর্র এেটি বযাপে কর্টওয়ােন  প্রদ্ার্ েমর। UB েমী এবং তামদ্র 
বর্জস্ব উমদ্যাক্তারা োটন আপ এবং েযাোবি এবং োবরগবর ববমেষজ্ঞ, োত্র্ প্রবতভা, তহবব  এবং 
বববর্ময়াগোরী, সরঞ্জাম এবং প্র ুবক্ত এবং বযবসাবয়ে কর্তামদ্র সামে সংম াগ বতবরমত কোি 
েরমব।  
  
ইর্বেউমবটর @ CBLS ভাডামটমদ্র জর্য সবুবধা এবং কসবায় উমে ম াগয  রি সঞ্চয় েরমব,  ার 
মমধয রময়মে STARTUP-NY এর মাধযমম েরমুক্ত পবরিা র্া েরার ক্ষমতা,  া র্তুর্ এবং 
সিসাবরত বযবসামে ক াগয ববশ্বববদ্যা য় েযাম্পামস 10 বেমরর জর্য েরমকু্ত পবরিা র্ার সুম াগ 
প্রদ্ার্ েমর, এবং UB এন্টারমপ্রর্ারবেপ   কসন্টামরর মাধযমম আইবর্ কসবা প্রদ্ার্ েমর।  
  
UB এর অোম্বসাবসম্ব়েট ভাইস খপ্রবসম্বডন্ট ের ইম্বকার্বমক খডম্বভলপম্বমন্ট বিবস্টর্া ওরবস 
িম্বলর্, "বেমরর পর বের ধমর আমহামেন  UB 'র ইর্বেউমবটর বামেম ার উমদ্যাক্তা বাস্তুতন্ত্রমে 
সমেনর্ েমরমে। েহমরর কেন্দ্রস্থম  এেটি র্তুর্ ইর্বেউমবটর সংম াজর্ আমামদ্র অ্ঞ্চম র সাহসী 
বিন্তাববদ্, স্বপ্নদ্রিা এবং েমীমদ্র সাশ্রয়ী সদ্সযপদ্, র্মর্ীয় স্থার্ এবং স্বেমময়াদ্ী ইজারা ববেমের 
সামে সং কু্ত েরার সুম াগ বাবডময় কদ্য়। সুববধা, দ্ক্ষতা, সরঞ্জাম এবং োত্র্ প্রবতভার সমিময়, 
এটি কোম্পাবর্গুব মে তামদ্র উদ্ভাবর্মে আইবিয়া কেমে বাজামর সবরময় তামদ্র প্রবৃবিমে ত্বরাবিত 
েরমত সাহা য েরার জর্য এেটি অ্র্র্য স্থার্।"  
  
 ারা পবিম বর্উ ইয়মেন  এেটি বযবসা বৃবির জর্য বর্মববদ্ত তামদ্র অ্ংে বর্মত আমন্ত্রণ জার্ামর্া 
হয়। উমদ্যাক্তারা ইর্বেউমবোর্ কস্পস এক্সমলার েরমত পামরর্ এবং এ র্ buffalo.edu/incubators 
এ বজজ্ঞাসা েরমত পামরর্।  
  
বসম্বর্টর টিম খকম্বর্বড িম্বলর্, "বামেম া েহর েবক্ত এবং উদ্ভাবর্ উন্নয়র্ েরা অ্বযাহত করম মে, 
আমামদ্র প্র ুবক্তর প্রােৃবতে দ্েৃযমে রূপান্তবরত েরমে এবং অ্তযাধুবর্ে আইবিয়া  া র্-পা র্ 
েরমে। আবম @ CBLS ইর্বেউমবটমর বর্উ ইয়মেন র বববর্ময়ামগর প্রেংসা েরবে ,  া বামেম ার 
দ্ী নমময়াদ্ী অ্েননর্বতে প্রববৃির অ্র্ু টে বহমসমব োজ েরমব।"  

http://www.buffalo.edu/incubators.html


 

 

  
অোম্বসেবল সং োগবরষ্ঠ খর্তা বিস্টাল বপপলস-খস্টাকস িম্বলর্, "ইর্বেউমবটর @ CBLS সম্পন্ন 
হওয়ার জর্য আবম বামেম া ববশ্বববদ্যা য়মে অ্বভর্ন্দর্ জার্ামত িাই। এটি WNY এর টুবপর 
আমরেটি পা ে ক মহতু আমরা আমরা বযবসা এবং োটন আপ বান্ধব হওয়ার জর্য স্থার্ীয় 
বাস্তুতন্ত্রমে েবক্তো ী এবং বৃবি অ্বযাহত করম বে,  ার মমধয রময়মে উন্নত বববিত্র্য এবং সমতার 
সুম াগ। আবম আমামদ্র ভববষযৎ সােম যর গে পডার জর্য উদ্গ্রীব।"  
  
িাম্বেম্বলা বসটির খম়ের িা়েরর্ ডাবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "আমামদ্র প্র ুবক্ত অ্েনর্ীবতর বৃবি েহুমর 
রূপান্তর অ্বযাহত রা ার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন  া বামেম ার পরবতী প্রজমের বাবসন্দামদ্র 
আেষনণ, ধমর রা া এবং বর্মনামণর মাধযমম বামেম ামে সবার জর্য সুম ামগর েহমর পবরণত েরমে। 
র্তুর্ UB ইর্বেউমবটর েহমরর কেন্দ্রস্থ  েবরমিামরর দ্বক্ষণ প্রামন্ত িগ াস কিমভ পমমমন্টর কসমর্ো 
ওয়ামর্  া  টমে তার এেটি বর্ ুুঁত পবরপূরে,  া এম অ্যান্ড টি বযাংমের কটে হাব এবং আরও 
কবে েময়েটি র্তুর্ প্র ুবক্ত প্রবতষ্ঠামর্র বাসস্থার্। আবম গভর্নর কুওমমামে ধর্যবাদ্ জার্াই বাোম া 
ববব য়র্ তহববম র জর্য  া UB ইর্বেউমবটর বতবর েরমে,  া 32 বমব য়র্ মাবেন র্ ি ামরর 
ইমর্ামভের্ হামবর অ্ংে,  া বামেম ার প্রবৃবির জর্য এেটি অ্েননর্বতে ইবঞ্জর্।"  
 
ইবর কাউবন্ট বর্িনা ী মাকন  খপালর্কারজ িম্বলর্, "আমহামেন র UB'র ববজমর্স ইর্বেউমবটর 
উমদ্যাক্তা েবক্ত এবং আববষ্কারমে প্র ুবক্ত এবং সম্পমদ্র সামে এেমত্র্ আর্ার কক্ষমত্র্ এেটি গুরুত্বপূণন 
সাে য অ্জন র্ েমরমে। এ র্ সােম যর জর্য কটমমলট বামেম া েহমরর কেন্দ্রস্থম  আসমে, সংম াগ 
এবং কর্টওয়ামেন র উপর বভবি েমর  া অ্র্যার্য বযবসামে বৃবি এবং ববেবেত হমত সাহা য 
েমরমে।"  
  
ইর্বেউমবটর @ CBLS এর েববর জর্য, ইউবব স্মাগমাগ (UB Smugmug) বভবজট েরুর্।  

  
###  

  

 
আমরা সংবাদ্ কপমত কদ্ ুর্ www.governor.ny.gov 

বর্উ ইয়েন  কেট | এবক্সবেউটিভ কিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব েরুর্ 
 

https://ubphoto.smugmug.com/Years/2021/210038-Business-and-Entrepreneur-Partnerships/i-bPHFf67
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8f1b2083-d0801992-8f19d9b6-000babd9fe9f-46f80ca796f3b9b0&q=1&e=01ef0eea-f481-45db-9ae7-5866d90b2f8a&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES3798802B27FA8AA68525869D006A077200000000000000000000000000000000

