অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রম্বেস্টাম্বর লুবমম্বর্ট বর্উ ইয়কন অোবিম্বলটর প্রবিম্ব াবগিায় (LUMINATE NY
ACCELERATOR COMPETITION) 15 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর অর্ন ায়র্ ঘ াষণা কম্বরম্বের্

অবিবরক্ত অর্ন ায়র্ বির্ রাউন্ড উদ্ভাির্ী অপটিি, ফম্বটাবর্ি এিং ইম্বমব ং (Optics, Photonics
and Imaging, OPI) প্রবিম্ব াবগিার সমর্ন র্ করম্বি
সমা গুবলম্বক পুর্রুজ্জীবিি করম্বি এিং অবর্ন র্ীবিম্বক িাড়াম্বি এই অঞ্চম্বলর বিস্তৃি ঘকৌেল "বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়াডন" (Finger Lakes Forward) এর সম্পুরক এই বিবর্ম্বয়াগ
গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরর্ ঘে 15 ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোর অমিমরক্ত অর্নোয়র্ উপিব্ধ করো হমে
রমেস্টোর শহমর িুম মর্ট মর্উ ইয়কন মিজমর্স অযোমিমিটর প্রমিমেোমগিোয় (Luminate NY business
accelerator competition) আমরো মির্টি ঘিমশ রোউন্ড স র্নর্ করোর জর্য| এই উদ্ভোির্ী প্রমিমেোমগিো
অপটিি, ফমটোমর্ি এিং ইম মজং মশমের উপর র্জর ঘকন্দ্রীভূ ি কমর এিং এর পমরেোির্ো কমর ঘর্টকপনস, েো
রমেস্টোমরর মসিিী ঘকোয়োমরর ডোউর্টোউর্ ইমর্োমভশর্ ঘজোমর্ অিমিি| িুম মর্ট মর্উ ইয়কন মর্িনোমেি
উদ্ভোিকমের স র্নর্ কমর েখর্ িোরো িোমের মেন্তোভোির্োগুমি রমেস্টোমর িমধনি কমর মশমের মিমশষজ্ঞমের,
িযিসোগুমির এিং িোর্ীয় মিশ্বমিেযোিয়গুমির ঘর্মক সোহোেয মর্ময়| কোেনক্র টি উমেশয উমেযোক্তোমের সোহোেয
করো েোরো েযোমিমজং মশে সংক্রোন্ত স সযোর স োধোর্ করমি আগ্রহী, েোর অন্তভু ক্ত, মকন্তু িোমিই সীম ি র্য়:
ঘ মশর্ মভশর্, পরীক্ষণ, িোময়োমফোটমর্ি, মর্রোপত্তো, র্জরেোমর, উেীমপি এিং ভোেুন য়োি মরময়মিটি, এিং
স্বেোমিি েোর্| িুম মর্ট মর্উ ইয়কন ঘপ্রোগ্রোম র অর্নোয়র্ প্রেোর্ করো হয় রুপোন্তর্কোরী ঘিকস ফমরোয়োডন আপমস্টট
মরভোইটোিোইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative)
োধযম |
"িুম মর্ট মর্উ ইয়কন অযোমিমিটর এই অঞ্চমির সুর্ো আমরো েৃঢ়ভোমি িোপর্ করমে ইম মজং এিং অপটিমির
উৎপমত্তিি মহমসমি সোরো ঘেমশর জর্য", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উেীয় োর্ মশমে ঘকৌশিগি মিমর্ময়োগ
র্িু র্ িযিসোর িৃমি িোির্ করমি এিং উচ্চ োমর্র কোমজর সুমেোগ তিমর করমি এই অঞ্চমির উচ্চ োমর্র েক্ষিো
সম্পন্ন কম নিমির জর্য আ রো েি মফঙ্গোর ঘিকসমক অগ্রসর করি|"
"িুম মর্ট মর্উ ইয়কন উদ্ভোির্ ূিক সংিোগুমিমক সোহোেয করমে এিং রমেস্টোমর প্রেুমক্তস ূমহর উন্নয়র্ করমে,"
িম্বলর্ ঘলফটর্ান্ট গভর্ন র কোবর্ হেু ল| "প্রমিমেোমগিোর জর্য এই অমিমরক্ত অর্নোয়র্ িযিসোগুমিমক
সহোয়িো করমি এিং উচ্চ-প্রেুমক্তর মশেটিমক আমরো উন্নি করমি আমরো কোজ সৃমি কমর এিং অঞ্চমির
অর্নর্ীমিমক আমরো উেীমপি করমি| আ রো ফমটোমর্ি মশমে আ োমের মিমর্ময়োগ েোমিময় েোওয়োর এিং মফঙ্গোর
ঘিকসমক অগ্রসর মিষময় অঙ্গীকোরিি|"

িুম মর্ট মর্উ ইয়কন অযোমিমিটমরর মিিীয় রোউমন্ডর প্রমিমেোমগিো শুরু হয় জোর্ুয়োমরমি| েশজর্ েূ ড়োন্ত
পেনোময়র জর্য মর্িনোমেি হর্, 100,000 োমকন র্ ডিোমরর প্রোর্ম ক মিমর্ময়োগ প্রোপ্ত হর্ এিং িিন োমর্ িোরো
একটি েয়- োমসর ক স
ন ূমেমি মর্ মিি সংিোগুমিমক িোমের িযিসো মর্ময় সহোয়িো করমি এিং প্রেুমক্তর
িোমণজযকরণ ত্বরোমন্নি করোর জর্য| েিগুমি িোরপর ঘডম ো ঘডমি প্রমিমেোমগিো করমি জুর্ 27 2019 এ, 2
ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোমররও ঘিমশ ফমিো-আপ অর্নোয়মর্র জর্য| সংিোগুমিমক অিশযই রমেস্টোমর িোমের কোজক ন
প্রমিষ্ঠো করোর জর্য অঙ্গীকোর করমি হমি অন্তি 18 োমসর জর্য|
িুম মর্ট মর্উ ইয়কন রোউন্ড এমকর মিজয়ী, কমিোরোমডোমি িোমপি ডোিি ঘহমিি অপটিকস (Double Helix
Optics),গ্রযোন্ড প্রোইজ পোয় িোমের িোইট ইমজমর্য়োমরং প্রেুমক্তর জর্য| এর SPINDLE 3D র্যোমর্োইম মজং
মডউিটি অঙ্গীভূ িভোমি একমিি হয় মিেয োর্ োইমক্রোমকোপ, কযোম রো এিং অর্যোর্য অপটিকযোি েন্ত্রগুমির
সোমর্ 3D সুপোর-ঘরজমিউশর্ ইম মজং এিং ট্র্যোমকং র্োগোমির মধয মর্ময় আসমি এিং সোশ্রয়ী করমি। এর ফমি
িোময়োিমজকোি এিং িোময়োম মডকোি গমিষণোর এিং ওষুধ আমিষ্কোমরর উন্নয়র্ হমে|
ড: সু ািা রামার্ু র্, মোম্বর্ব ং বডম্বরক্টর, লুবমম্বর্ট বর্উ ইয়কন িম্বলর্, "িুম মর্ট প্রোর্ম ক পেনোময়র
অর্নোয়র্, মিমশষজ্ঞিো এিং ঘ ন্টমরং প্রেোর্ কমরর্ েো স্টোটনোপএর প্রময়োজর্ উেীয় োর্ প্রেুমক্তগুমিমক িোজোমর
মর্ময় আসমি| িুম মর্মটর অর্নোয়র্ এিং উপিব্ধিো প্রসোরণ করো শুধু সংিোগুমির ক্ষ িো িৃমি করমি েোরো
রমেস্টোমর আসমি অপটিকস, ফমটোমর্ি এিং ইম মজং এর ঘক্ষমি েিটো সম্ভি উন্নমি করোর জর্য|"
এম্পায়ার ঘস্টট ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কিনা এিং কবমের্ার হাওয়াডন ঘ মবি িম্বলর্, "িুম মর্ট মর্উ ইয়কন এর আরও মির্টি রোউন্ড হমি েো
এই প্রমিমেোমগিো ঘে িোমর্জযমক েোমিি করমে ফমটোমর্ি মশমে উদ্ভোির্ী ধোরর্ো, েোকমর এিং মশক্ষো ি
ূ ক
সুমেোগগুমির োধযম , েো মফঙ্গোর ঘিকস অঞ্চি এিং মর্উইয়কন ঘস্টটমক উপকৃ ি করমে।"
েুক্তরোষ্ট্র মডপোটনম ন্ট অফ মডমফমের (U.S. Department of Defense) এর অধীমর্ আম মরকোর্
ইর্মস্টটিউট ফর যোর্ুফোকেোমরং ইমন্টমগ্রমটড ফমটোমর্ি, (American Institute for Manufacturing
Integrated Photonics, AIM Photonics), েোরো মর্উ ইয়কন ঘর্মক 250 ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোমরর
অঙ্গীকোর িোরো স মর্নি এিং রমেস্টোমর অিমিি আধুমর্কি AIM মর্ নোণ ঘফমসমিটিমি েো অর্
ঘসম কন্ডোক্টমর (On Semiconductor) ইস্ট যোর্ মিজমর্স পোমকন (Eastman Business Park) অিমিি,
িোমের কোমজর উপর মভমত্ত কমর িুম মর্ট মর্উ ইয়কন গঠর্ কমর| প্রর্ম ঘ োমষি গভর্নর কুওম ো এিং উপরোষ্ট্রপমি ঘজো মিমডর্ িোরো 2015 সোমি, AIM ফমটোমর্ি আমরো সোহোেয করমি মফঙ্গোর ঘিকস অঞ্চিমক এিং
রোমষ্ট্রর ঘর্িৃ িোর্ীয় পেগুমিমক আয়মত্ত আর্মি উেীয় োর্ প্রেুমক্তর গমিষণো, উন্নয়র্, এিং মর্ নোমণর ঘক্ষমি|
মফঙ্গোর ঘিকস মরমজওর্োি ইকর্ম ক ঘডমভিপম ন্ট কোউমেি (Finger Lakes Regional Economic
Development Council) 30 ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোমরর ফমটোমর্ি অযোট্র্যোকশর্ ফোন্ড (Photonics
Attraction Fund) প্রমিষ্ঠো কমরমে েো একীভূ ি ফমটোমর্ি সংিোগুমিমক আকমষনি করমি িোমের মর্ নোণ
মক্রয়োকিোপ িোপর্ করমি িৃহত্তর রমেস্টোর অঞ্চমি|
বফঙ্গার ঘলকস আঞ্চবলক অর্ন নর্বিক বিকাে পবরষম্বের মর্ম্বরা কাউবন্ট কবমউবর্টি কম্বলম্ব র
সহ-সভাপবি (Monroe Community College) ঘপ্রবসম্বডন্ট অোর্ ঘেস এিং িৃহত্তর ঘরাম্বেস্টার
ঘেোর অি কমাম্বসন র (Greater Rochester Chamber of Commerce) ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও িি
ডাবফ িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওম োমক অমর্ক ধর্যিোে এই OPI প্রমিমেোমগিোর অমিশ্বোসয ূিয ঘিোঝোর জর্য

এই অঞ্চমির ভমিষযমির উমেমশয| িুম মর্ট মর্উ ইয়কন অযোমিমিটর এিং ফমটোমর্ি অযোট্র্যোকশর্ ফোন্ড
(Photonics Attraction Fund) কোজ করমে অঞ্চিটিমক একটি মিশ্বিযোপী ঘর্িৃ িোর্ীয় পমে আমরো প্রমিমষ্ঠি
করোর জর্য আমিো-মভমত্তক পমণযর ও পমরমষিোর ঘফেঁ মপ ওঠো মশমে, েো আ রো মিশ্বোস কমর মফঙ্গোর ঘিকসমক
অগ্রসর করমি সোহোেয করমি আমরো িহু িের ধমর|"
কংম্বেসমোর্ ঘ াম্বসফ বড. ঘমাম্বরল িম্বলর্, "িুম মর্মটর জর্য এই অমিমরক্ত অর্নোয়র্ মফঙ্গোর ঘিকস
অঞ্চিকে আমরো েৃঢ়ভোমি প্রমিমষ্ঠি করমি সোহোেয করমি একটি উচ্চ-প্রেুমক্তর অপটিি, ফমটোমর্ি, এিং
ইম মজং ক্লোস্টোমরর ঘক্ষমি একটি মিশ্বমর্িো মহমসমি| আম গভর্নর কুওম োর কোমে কৃ িজ্ঞ িোর উদ্ভোির্ী প্রেুমক্তমি
মিমর্ময়োগ অমিরি রোখোর জর্য েো র্িু র্, ভোমিো ঘিিমর্র েোকমর প্রেোর্ করমি এিং আ োমের আঞ্চমিক
অর্নর্ীমিমক উিুি করমি|"
ঘসম্বর্টর ঘ া ঘরািাে িম্বলম্বের্, "িুম মর্ট মর্উ ইয়কন আ োমের অঞ্চমির সুর্ো িৃমি কমরমে অপটিি,
ফমটোমর্ি এিং ইম মজং এর ঘক্ষমি উদ্ভোির্ী প্রমিমেোমগিোর স য় ঘর্মক 2018 সোি ঘর্মক| িুম মর্ট মর্উ ইয়কন
এর প্রেোর্ করো অর্নোয়র্ গুরুত্বপূণন ঘিমড় ওঠো সংিোগুমির জর্য েোমি িুম মর্ট মিমর্ময়োগ কমর এিং ক ন সংিোর্
উন্নি কমরমে আ োমের েক্ষ কম নিমির জর্য| মফঙ্গোর ঘিকস মরমজওর্োি ইকর্ম ক ঘডমভিপম ন্ট কোউমেমির
সেসয মহমসমি, আম গমিনি এই ঘেমখ ঘে এই মিমর্ময়োগ আ োমের িোর্ীয় অর্নর্ীমির এ র্ এক গুরুত্বপূণন
ঘসক্টমর করো হমে|"
অোম্বসেবল সেসে হোবর ব্রর্সর্ িম্বলম্বের্, "আম গভর্নমরর িুম মর্ট মর্উ ইয়কন অপটিি (Luminate
New York Optics) অর্নোয়র্ সম্বমে ঘ োষণো ঘেমখ আর্মিি| এই উদ্ভোির্ী ঘপ্রোগ্রো ঘসই উমেযোগ সংক্রোন্ত
উেীপর্োর জর্য অর্নোয়র্ প্রেোর্ কমর েো প্রময়োজর্ সৃজর্শীি প্রকমের জর্য েো পমরর প্রজন্মমক কোজ এিং
অর্ননর্মিক িৃমি প্রেোর্ করমি আ োমের রোজয এিং রোমষ্ট্রর জর্য| আম জোমর্ ঘে এই পমরর অর্নোয়র্ েোরুর্ সি
মেন্তোভোির্ো প্রেোর্ করমি েো এক উজ্জ্বি ভমিষযি গঠর্ করমি আ োমের পমরিোরগুমির জর্য|"
ঘরাম্বেস্টার ঘময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলম্বের্, "িুম মর্ট মর্উ ইয়কন -ঘি ঘে অমিশ্বোসয অগ্রগমি েমিমে
িো পমরষ্কোরভোমি গভর্নর কুওম োর এই উচ্চ-প্রেুমক্তর িযিসোর িোিমর্র কোজ রমেস্টোমর অিমিি করোর
মসিোমন্তর জ্ঞোর্সম্পন্নিো প্রেশনর্ কমর এিং আ োমের অঞ্চিটিমক ফমটোমর্ি এিং অপটিমির রোজধোর্ী মহমসমি
প্রমিষ্ঠো কমর| িুম মর্ট মর্উ ইয়কন িযিসোময়ক ঘর্িোমের একটি ঞ্চ প্রেোর্ করমে িোমের উদ্ভোির্ী
মেন্তোভোির্োগুমি ঘকর্োমিেোর িোমর্ মর্ময় আসোর জর্য েো রমেস্টোমরর জ্ঞোর্মভমত্তক অর্নর্ীমির িৃমিমক িরোমিি
কমর| গভর্নর কুওম ো এিং এম্পোয়োর ঘস্টট ঘডমভিপম মন্টর (Empire State Development) এই ঘপ্রোগ্রোম র
প্রমি অমিরি সহোয়িো সমিয আ োমের স গ্র শহমরর জর্য একটি মিমর্ময়োগ, েো আ োমের আমরো কোজ,
মর্রোপত্তো, আমরো স্পির্শীি পমরমিশ তিমর করমি এিং আ োমের অমধিোসীমের জর্য মশক্ষো ূিক সুমেোগ তিমর
কমরমে আ োমের িোমসিোমের জর্য।"
িুম মর্ট মর্উ ইয়কন অযোমিমিটর সম্বমে অমিমরক্ত িমর্যর জর্য এখোমর্ মক্লক করুর্|
বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরায়াডনম্বক ত্বরাবিি করা
আজমকর ঘ োষণো “মফঙ্গোর ঘিকস ফমরোয়োডন” এর সম্পূরক, এই এিোকোয় িযোপক অর্ননর্মিক এিং সো োমজক
উন্নয়মর্র একটি সম্পূণন ব্লুমপ্রন্ট। ঘস্টট এর মধযই 6.1 মিমিয়মর্র ঘিমশ মিমর্ময়োগ কমরমে এই অঞ্চমি 2012

সোি ঘর্মক এই পমরকের্োর জর্য িুমর্য়োেী কোমজর মপেমর্ - ূি মশেগুমিমি মিমর্ময়োগ কমর েোর অন্তভুন ক্ত
ফমটোমর্ি, কৃ মষ এিং খোেয উত্পোের্, এিং উন্নি মর্ নোণ কোেন| িিন োমর্, হো িোর (Great Recession)
পর ঘর্মক ঘিকোরত্ব সিমেময় ক হময়মে; িযমক্তগি এিং কমপনোমরট আয়কর কম মে এিং িযিসো প্রমিষ্ঠোর্গুমি
উন্নমি ও মিমর্ময়োগ করোর জর্য ঘরোমেস্টোর, িোটোমভয়ো এিং কোর্োর্ডোইগুয়োর মিো জোয়গো ঘিমে মর্মে।
অঞ্চিটি এখর্ মফঙ্গোর ঘিকস ফমরোয়োডনমক ত্বরোমন্নি করমে 500 ম মিয়র্ োমকন র্ ডিোমরর ঘস্টট মিমর্ময়োমগর
সোহোমেয েো প্রেোর্ করো হময়মে আপমস্টট মরভোইমটিোইমজশর্ ইমর্মশময়টিমভর (Upstate Revitalization
Initiative) সোহোমেয, েো গভর্নর কুওম ো মডমসম্বর 2015 এ ঘ োষণো কমরমের্| ঘস্টমটর এই 500 ম মিয়র্
োমকন র্ ডিোমরর মিমর্ময়োগ 2.5 মিমিয়র্ োমকন র্ ডিোমররও ঘিমশ মিমর্ময়োগ করোর জর্য িযমক্তগি
িযিসোয়ীমের উেীপর্ো ঘেমি - এিং এিোকোর জ োকৃ ি পমরকের্ো অর্ুেোয়ী আশো করো হমে ঘে 8,200 এরও
র্িু র্ ঘিমশ ক স
ন ংিোর্ তিমর হমি। আমরো ির্য এখোমর্ উপিব্ধ|
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