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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িাম্বেম্বলা বিশ্ববিদ্োলম্ব়ের (UNIVERSITY AT BUFFALO, UB) ইম্বর্াম্বভের্ হাি
(INNOVATION HUB) এর আর্ুষ্ঠাবর্ক উম্ববাধম্বর্র ঘ াষণা বদ্ম্ব়েম্বের্

স্টার্ন আপ কবমউবর্টির উন্নবি সাধম্বর্র উম্বেম্বেে ডাউর্র্াউর্ িাম্বেম্বলাম্বি র্িু র্ উম্বদ্োগ
32 বমবল়ের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর বিবর্ম্ব়োগ বেক্ষার্থী, েোকাবি, বিবর্বে়োর্ এিং গম্বিষকম্বদ্র
উদ্ভািম্বর্র িাবণবযেকীকরম্বণর যর্ে প্রম্ব়োযর্ী়ে বরম্বসাসন ঘ াগার্ ঘদ্ম্বি
অংেীদ্ারগম্বণর মম্বধে রম্ব়েম্বে েীষন বেল্প ঘর্িৃ িৃন্দ, রসওম্ব়েল পাকন কবিম্বহর্বসভ কোন্সার
ইন্সটিটিউর্ (Roswell Park Comprehensive Cancer Institute), যোকিস ইন্সটিটিউর্ (Jacobs
Institute), হপম্বর্ামোর্-উডও়োডন ইন্সটিটিউর্ (Hauptmann-Woodward Institute) এিং
কোম্বলইডা ঘহলর্থ (Kaleida Health)

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বামেম া ববশ্বববদ্যা ম়ের ইমর্ামভশর্ হাব এর আর্ুষ্ঠাবর্ক উমবাধর্
ঘ াষণা কমরমের্, যা আইবি়োর সামে কামজর সংমযাগ তৈবর এবং বরসার্নমক যাব ঘেমক বাজামর
বর্ম়ে আসার উমেমশয গৃহীৈ এক র্ৈু র্ উমদ্যাগ। ইমর্ামভশর্ হাব বর্উ ই়েকন ঘেট এর প্রবৈশ্রুৈ 32
বমব ়ের্ মাবকন র্ ি ামরর এম্পা়োর ঘেট ঘিমভ পমমন্ট (Empire State Development) অ্র্ুদ্ামর্র
মাধযমম অ্েনা়ের্ হ়ে এবং বামেম া ববশ্বববদ্যা ়ে (UB) এবং এর শীষন গমবষণা অ্ংশীদ্ারমদ্র,
যামদ্র মমধয রম়েমে রসওম়ে পাকন কবিমহর্বসভ কযান্সার ইন্সটিটিউট, জযাকবস ইন্সটিটিউট,
হপমটামযার্-উিও়োিন ঘমবিমক বরসার্ন ইন্সটিটিউট (Hauptmann-Woodward Medical Research
Institute) এবং কযাম ইিা ঘহ ে, উদ্ভাবর্মক সহা়েৈা প্রদ্ার্ কমর।
"ওম়েোর্ন বর্উ ই়েমকন র ববশ্বমামর্র একামিবমক প্রবৈষ্ঠার্সমূহ, ঘযমর্ বামেম া ববশ্বববদ্যা ়ে, ঘেমট
িা়ের্াবমক াইে সাম়েন্স অ্যান্ড ঘটকমর্া বজ হাব-এর উন্ন়েমর্র প্রমাবণৈ অ্র্ু টক", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকৌশ গৈ বববর্ম়োগ এবং স্থার্ী়ে অ্ংশীদ্াবরমের মাধযমম, এই ইমর্ামভশর্ হাব
প্রযুবি বশমের সমবনাত্তম ও সমবমর্ম়ে ঘমধাবীমদ্র একবিৈ করমব যার েম আগৈ প্রজন্মগুম ামৈ
অ্ঞ্চম র উদ্ভাবর্ী অ্েনর্ীবৈর প্রবৃবি টমব।"
"আমামদ্র ঐবৈহাবসক ঘেইর্ এব মভটর ঘেমক শুরু কমর, তবদ্ুযবৈক গাব়ি ও শীৈাৈপ বর়্েন্ত্রণ
উদ্ভাবর্, বামেম া উদ্ভাবমর্র একটি শিসমেন ঘকন্দ্র বহমসমব সুপবরবর্ৈ," ঘলেম্বর্র্োন্ট গভর্ন র
কোবর্থ ঘহাচু ল িম্বলর্, ব বর্ অর্ুষ্ঠাম্বর্ িক্তিে রাম্বের্। "বামেম া ববশ্বববদ্যা ম়ের ইমর্ামভশর্ হাব

বামেম া এবং ওম়েোর্ন বর্উ ই়েকন জুম়ি প্রযুবি বশমের ববকাশ এবং ভাম া-ঘবৈমর্র কামজর সুমযাগ
সৃবির জর্য আমামদ্র অ্বযাহৈ প্রমর্িার অ্ংশ বহমসমব এই ঐবৈহযমক ধমর রাখমব। ইমর্ামভশর্ হাবটি
আমামদ্র অ্ঞ্চম র জর্য আমরা বৃহৎ সাে য বর্বিৈ করার মযয UB এবং উমদ্যািা কবমউবর্টির
সমবনাচ্চ ঘমধাবীমদ্র সামে অ্ংশীদ্াবরে এবং পারষ্পবরক সহমযাবগৈা়ে সহা়েৈা করমব।"
ইমর্ামভশর্ হাবটি UB এবং এর অ্ংশীদ্ার প্রবৈষ্ঠার্গুম ার বশযােী ও েযাকাবি বরসার্নারমদ্র জর্য
ৈামদ্র আইবি়োমক যাব ঘেমক বাজারমুখী করা সহজৈর করমব, এমৈ প্রযুবির বাবণবজযকীকরমণ
সহা়েৈা হমব এবং যার েম ওম়েোর্ন বর্উ ই়েমকন ঘবসরকাবর বববর্ম়োগ ও র্াকবর বৃবি পামব। UB
এবং এর অ্ংশীদ্ারগণ একমি 412 বমব ়ের্ মাবকন র্ ি ামরর ঘববশ বাবষনক বরসার্ন আউটমলা,
30,000 বশযােী এবং 3,000 এর ঘববশ েযাকাবিমক একবিৈ কমরমে যারা ঘমবিমক বিভাইস
ঘটকমর্া বজ, িা়োগর্বেক, ঘহ েমক়োর ঘিব ভাবর, সেটও়েযার অ্যাবিমকশর্, মযামটবর়ো স, ইমমবজং,
সাসমটইমর্ববব টির ঘযমি র্ৈু র্ উদ্ভাবর্ ও উন্ন়ের্ এবং অ্র্যার্য বববর্ি উদ্ভাবর্ী উন্ন়েমর্র প্রবৈ
গুরুে বদ্ম়ে োমক।
অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংশেহণকারী ও সহমযাগীমদ্র সামে ইমর্ামভশর্ হামবর অ্েগবৈর ববষম়ে বববভন্ন হা র্াগাদ্
ৈেয বববর্ম়ে করা হ়ে, ঘযখামর্ বৈর্টি মূ ববষম়ে উন্ন়েমর্র কো ব া হ়ে:
•

•

•

UB এর বর্উ ই়েকন ঘেট ঘসন্টার অ্ব এবিম ন্স ইর্ বাম়োইর্েরমমটিি এন্ড াইে
সাম়েন্স (New York State Center of Excellence in Bioinformatics and Life
Sciences)-ঘক ইর্বকউমবশর্ ও উমদ্যািা সামপাটন ঘেস এ পবরণৈ করার
পবরকের্া, র্কশা ও সংস্কারকাজ র্ মার্ রম়েমে এবং 2020 সাম র শুরুর বদ্মক
র্া ু হমব আশা করা যা়ে। স্থার্টি, যা োটন-আপ বর্উ ই়েকন (START-UP NY)
এর উপযুি স্থার্ বহমসমব বর্ধনাবরৈ োকমব, UB ও এর অ্ংশীদ্ার প্রবৈষ্ঠার্গুম ার
সামে সংবিি ঘকাম্পাবর্গুম ার জর্য বরাে করা হমব। এো়িাও ববশ্বববদ্যা ়ে
েযাবসব টির বববভন্ন অ্ংশ উমদ্যািা সহা়েৈা ঘপ্রাোম, অ্র্ুষ্ঠার্, বশযা এবং সংবিি
পবরমষবার জর্য বযবহার করমব।
ইমর্ামভশর্ হাব এর 13.5 বমব ়ের্ মাবকন র্ ি ার োমন্ডর মাধযমম করা প্রারবিক
বববর্ম়োগ প্রুে-অ্ব-কর্মসপ্ট এর সুমযাগ এবং বপ্র-বসি/বসি-ঘোে এর কামজ গুরুে
বদ্মে। যার ে শ্রুবৈমৈ, সাৈজর্ প্রুে অ্ব কর্মসপ্ট অ্যাকবস ামরটর োন্ড অ্র্ুদ্ার্
প্রাপক বর্বনাবর্ৈ হম়েমে এবং এই বেমরর ঘশমষ োমন্ডর কাযনক্রম দ্রুৈগবৈ াভ
করমব প্রৈযাশা করা হমে, শীঘ্রই প্রৈযাবশৈ অ্বৈবরি োবন্ডং এর ঘ াষণার সামে।
উন্ন়েমর্র বববভন্ন ধামপ বর্মনাৈামদ্র ও োটনআপগুম ামক সমবনাত্তম পবরমষবা ও বর্মদ্ন শর্া
প্রদ্ামর্র জর্য প্রর্ার সংমযাগ ও সহা়েৈা ঘপ্রাোবমং এর কাজ র্ মার্ রম়েমে। এই
প্রর্ার, কাবরকু াম ও ঘপ্রাোবমং পবরবর্ৈ করামর্া ও বাস্তবা়ের্ করা হমে।

এম্পা়োর ঘস্টর্ ঘডম্বভলপম্বমন্ট-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা ও কবমের্ার হাও়োডন
ঘযমবি িম্বলর্, "UB ও এর অ্ংশীদ্ারমদ্র ধারণা, গমবষণা, প্রযুবি ও উদ্ভাবমর্র বববর্ি বববর্ম়োগ
ৈাব কা বযবহামরর মাধযমম এবং অ্েনা়ের্, ইর্বকউমবশর্ ও সহা়েৈা ঘসবার মাধযমম এগুম ামক

সংমযাজমর্র মাধযমম, োটন-আপ বযবসা গঠর্ ও বাবণবজযকীকরমণর জর্য তববশ্বকভামব-স্বীকৃ ৈ হাব
তৈবরর জর্য আমামদ্র প্রম়োজর্ী়ে উপাদ্ার্ রম়েমে।"
UB এর ঘপ্রবসম্বডন্ট সিীে ঘক. বিপার্থী িম্বলর্, "ইমর্ামভশর্ হাবটি আমামদ্র েযাকাবি ববমশষজ্ঞ,
বশযােী, গমবষর্া অ্ংশীদ্ার এবং আমশপামশর োটন আপ কবমউবর্টির সামে সবনদ্া ববদ্যমার্
পারষ্পবরক সহমযাবগৈার ধরর্ প্রদ্শনর্ ও ববস্তৃ ৈ করার জর্য আমামদ্র ববশ্বববদ্যা ম়ের কামজর এক
স্বাভাববক ববধনৈাংশ। UB এমর্ এক পবরমবশ া মর্ প্রবৈশ্রুবৈবি ঘযখামর্ উমদ্যািা গম়ি উঠমৈ
এবং আমামদ্র অ্ঞ্চ জুম়ি ববকবশৈ হমৈ সযম হমব এবং ইমর্ামভশর্ হাব এর ধারণাটি ঘসই
প্রমর্িারই এক গুরুেপূণন অ্ংশ।"
UB এর অোম্বসাবসম্ব়ের্ ভাইস ঘপ্রবসম্বডন্ট ের ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট বিবস্টর্া ওরবস িম্বলর্,
"একটি আইবি়োমক বাস্তবরূপ দ্ার্ করার জর্য প্রম়োজর্ী়ে অ্েনা়ের্, সুমযাগ-সুববধা ও ঘমধার সামে
বশযােী, েযাকাবি ও উমদ্যািামদ্র ঘযাগামযাগ স্থাপমর্র মাধযমম ইমর্ামভশর্ হাব উদ্ভাবর্ এবং
মামকন টমিমসর মধযকার বযবধার্ ুবর্ম়ে ঘদ্মব।"
অোম্বসেবল সংেোগবরষ্ঠ ঘর্িা বিস্টাল বপপলস-ঘস্টাকস িম্বলর্, "বামেম া ববশ্বববদ্যা ম়ের ইমর্ামভশর্
হাব র্া ু করমৈ সাহাযয করার উমেমশয গভর্নমরর বামেম া ববব ়ের্ (Buffalo Billion) ঘেমক ঘদ়্ো
32 বমব ়ের্ মাবকন র্ ি ামরর এই বববর্ম়োগ অ্ঞ্চম র সমবনাত্তম ও সমবনাচ্চ ঘমধাবী বর্বকৎসা ও প্রযুবি
গমবষকমদ্র ৈামদ্র উদ্ভাবর্মক জর্গমণর কামে ঘপৌৌঁমে বদ্মৈ সাহাযয করমব। এটি উদ্ভাবর্ী োটন
আমপর এমর্ এক সংস্কৃ বৈ সৃবি করমব যা র্াকবরর সুমযাগ সৃবি করমব, েম বামেম ামৈ আমরা
ঘমধা ও বববর্ম়োগ আকৃ ি হমব।"
ঘসম্বর্র্র টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "ঘযমহৈু বামেম ার ঘমবিমক কবরমিার ক্রমাগৈ পবরববৈন ৈ ও
পবরববধনৈ হমে, ৈাই আমামদ্র এটি বর্বিৈ করা প্রম়োজর্ ঘয আমরা ওম়েোর্ন বর্উ ই়েমকন র
স্বাস্থযমসবা়ে ঘর্ৈৃ স্থার্ী়েমদ্র প্রগবৈমূ ক ও অ্বভর্ব গমবষণা করমের্ এমর্ বশযােী ও েযাকাবিমদ্র
সামে সংযুি কবরম়ে বদ্বে। বামেম া ববশ্বববদ্যা ম়ের ইমর্ামভশর্ হাব র্া র
ু মাধযমম বর্উ ই়েকন ঘেট
ঘেটজুম়ি ও ঘদ্শবযাপী ওষুমধর ঘর্হারা পামি ঘদ়্োর মমৈা জীবর্ পবরবৈন র্কারী ধারণা ও
সবনাধুবর্ক ঘেরাবপসমূহ া র্ ও পারেবরক সহমযাবগৈার জর্য এক বভবত্ত সৃবি করমে।"
ইবর কাউবন্ট বর্িন াহী মাকন ঘপালর্কারয িম্বলর্, "UB বশযােী উমদ্যািা ও বামেম া ববশ্বববদ্যা ম়ের
েযাকাবিগণ ঘমবিমক সাম়েন্স এবং স্বাস্থযমসবা প্রদ্ামর্র সবনাধুবর্ক ভববষযৎ বর্ম়ে কাজ করমে এবং
ইমর্ামভশর্ হাব সৃবির কারমণ ৈামদ্র বরসার্ন ও অ্েগবৈ এখর্ মামকন টমিমস ঘপৌৌঁোমব এবং আমরা দ্রুৈ
জীবর্ রযা শুরু করমৈ পারমব। স্বাস্থযমসবা জগমৈর গমবষণা অ্ংশীদ্ারমদ্র সামে কাজ করার
মাধযমম UB এর ৈীক্ষ্ণৈম গমবষণা ঘমধাবীগর্ ৈামদ্র ধারণামক ড্রইং ঘবািন ও কবম্পউটার বির্
ঘেমক বাস্তব-জীবমর্ প্রম়োগ করমৈ সযম হমবর্ এবং ৈা করমৈ বগম়ে আমামদ্র স্বাস্থযমসবা প্রদ্ার্ ও
ঘপৌৌঁমে ঘদ়্োর ধারণা়ে পবরবৈন র্ টামব।"
িাম্বেম্বলা বসটির ঘম়ের িা়েরর্ ডাবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "এই ইমর্ামভশর্ হাবটি বামেম ামক এমর্
একটি স্থার্ বহমসমব সংযুি ও সমৃি করমব যা বশযা, স্বাস্থয ও উমদ্যািা কবমউবর্টির মধযকার
অ্ংশীদ্াবরেমক া র্ কমর। এটি আমামদ্র বসটি ও এই অ্ঞ্চম র দ্রুৈ বধনর্শী ও ববকাশমার্

অ্েনর্ীবৈর শবি বৃবি কমর। আবম গভর্নর কুওমমা, এম্পা়োর ঘেট ঘিমভ পমমন্ট কমপনামরশর্ এবং
বামেম া ববশ্বববদ্যা ়েমক উদ্ভাবর্ ববকবশৈ হমৈ পামর এমর্ একটি পবরমবশ সৃবিমৈ ৈামদ্র অ্বযাহৈ
প্রমর্িার জর্য ধর্যবাদ্ জার্াই।"
আসন্ন সপ্তাহগুব মৈ, ইমর্ামভশর্ হাব সংবিি অ্মর্কগুম া অ্বৈবরি ঘ াষণা আসমব বম প্রৈযাশা করা
হ়ে যার মমধয োকমব বববর্ম়োগ ৈহববম র সািবৈক ৈেয, ইর্বকউমবটর ঘেস বপ্রবভউ ও উি
হামবর সমবিগৈ বরমসাসন ইমৈামমধয সে ভামব বযবহারকারী ববদ্যমার্ উমদ্যাগ, গমবষক ও
সহমযাগীমদ্র বববভন্ন বদ্ক। ইমর্ামভশর্ হাব সম্পমকন আমরা জার্মৈ, এখামর্ বিক করুর্।
িাম্বেম্বলা বিশ্ববিদ্োল়ে িেিসা ও উম্বদ্োক্তা অংেীদ্াবরত্ব অবেস (University at Buffalo Business
and Entrepreneur Partnerships office) সম্পম্বকন
বযবসা ও উমদ্যািা অ্ংশীদ্াবরে (Business and Entrepreneur Partnerships, BEP) গমবষণা ও
উন্ন়েমর্ সহমযাবগৈা করা, র্ৈু র্ প্রযুবিমক বাবণবজযকীকরণ করা এবং বশযােীমদ্রমক অ্বভজ্ঞৈামূ ক
বশযা ও কমনসংস্থামর্র সুমযাগ প্রদ্ার্ করার জর্য অ্ংশীদ্াবরে তৈবরর মাধযমম বশযা ও বশে ঘযমির
মমধয ঘসৈু বন্ধর্ করমে।
এই প্রবক্র়ো়ে, আমরা ওম়েোর্ন বর্উ ই়েকন , বর্উ ই়েকন ঘেট ও এর বাইমরর উদ্ভাবর্ী অ্েনর্ীবৈমক
রূপান্তর করবে। UB ইর্বকউমবটমর উমদ্যাগগুব বৃবি পা়ে। গমবষণা়ে সােম যর জর্য েযাকাবির
সদ্সযগণ অ্েনা়ের্ পার্। বশযােীগণ হামৈ-ক মম বশযা়ে সম্পৃি হ়ে এবং কমনজীবর্ শুরু কমর।
প্রযুবির অ্র্ুমমাদ্র্ ও বাবণবজযকীকরণ, ববশ্বববদ্যা ম়ের পরীযাগামর পণয পরীযা করা এবং ববধ্বংসী
প্রযুবির উদ্ভাবর্ ও ঘসটিমক বাজামর আর্ার বযাপামর উৎসাহী একটি বশবযৈ, অ্বভজ্ঞ টিমমর মাধযমম
ৈামদ্র সিাবর্ামক সমৃি করার বারা বযবসাসমূহ সিসাবরৈ হ়ে।
স্থার্ী়ে ঘকাম্পাবর্গুম ামক া মর্ বামেম া ববশ্বববদ্যা ম়ের বববর্ম়োগ ঘদ্মশর অ্র্যৈম সবনাবধক উমদ্যািা
সম্পবকন ৈ ঘমমরা এ াকা বহমসমব বামেম া অ্ঞ্চম র সুর্ামমক শবিশা ী করমব। এই বযবসাসমূমহর
মাধযমম ওম়েোর্ন বর্উ ই়েমকন সম্পন্ন হও়ো গমবষণা ও কাজ স্থার্ী়ে, জাৈী়ে ও তববশ্বক প্রভাব
সৃবিকারী বৈন মার্ ও ভববষযৎ সমসযাগুব সমাধামর্ সাহাযয করমব। UB BEP সম্পমকন আমরা
জার্মৈ, এখামর্ বিক করুর্।
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