
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা একটি র্তুর্ বিশ্বমাম্বর্র গণ-স্বাস্থ্ে লোিম্বরটবর প্রকম্বের িোপাম্বর প্রস্তাির্াসমূহ গ্রহণ 

করার লম্বযে বতর্টি বিজাইর্-বিল্ড টিম ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  

বর্উ লাইফ সাম্বেন্স লোিম্বরটবর ঘমবিম্বকল গম্বিষণার উন্নের্  টাম্বি এিং রাজধার্ী এলাকাে 

কম্বেক বিবলের্ িলাম্বরর অর্ননর্বতক উন্নের্ ও কমনসংস্থ্ার্ সৃবি করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রস্তাবর্াসমূমের আমবদর্ গ্রেণ করার জর্য তির্টি তিজাইর্-তবল্ড টিম ঘ াষণা 
কমরমের্ যা িামদরমক ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টামরর বয়স সম্পতকন ি তবভামগর স্থলাতভতষক্ত েমি যাওয়া একটি র্িুর্ 

750 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলামরর তবশ্বমামর্র, অ্িযাধুতর্ক আর্ন  লযাবমরর্তর তিজাইর্ ও তর্মনামণর চুতক্তমি 

প্রতিদ্বতিিা করমি সক্ষম করমব। প্রিযাশা করা েয় ঘয লযাবটি প্রায় 1,200 লাইফ সাময়ন্স তবষয়ক চাকতরর 

চাতেদা তিতর করমব এবং প্রকমের ঘময়াদকামল এই অ্ঞ্চমল প্রায় 2.3 তবতলয়র্ মাতকন র্ িলামরর অ্র্ননর্তিক 

কাযনক্রম সৃতি করমব।  

  

"লাইফ সাময়ন্স তবষয়ক তবভাগসমূমের প্রতি তর্উ ইয়মকন র দায়বদ্ধিা কখমর্াই ঘবতশ শতক্তশালী তেল র্া এবং এই 
প্রকমের মাধযমম আমরা পৃতর্বীর অ্র্যিম বাস্তবধমী গণ-স্বাস্থয গমবষণা তবষয়ক লযাবমরর্তর তিতর করমবা যা 
এই উদীয়মার্ তশমে ঘর্িা তেমসমব আমামদর অ্বস্থার্মক আরও এতগময় তর্ময় যামব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 

"উদ্ভাবর্ী গমবষণা ও উন্নয়র্ তবজ্ঞাতর্ক অ্গ্রগতিমক লযামবর বাইমর বাস্তব দতুর্য়ায় তর্ময় যামব, জীবর্ রক্ষা 
করমব, কমনসংস্থার্ সৃতি করমব এবং সমগ্র ঘেমর্র অ্র্ননর্তিক কমনকামে কময়ক তবতলয়র্ িলার সঞ্চালর্ 

করমব।"  

  

"ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টামরর স্থলাতভতষক্ত এই র্িুর্ অ্িযাধুতর্ক গণ-স্বাস্থয লযাবমরর্তর এই অ্ঞ্চমল লাইফ সাময়ন্স 

তশমের অ্গ্রগতিমক অ্বযােি রাখমব", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "21 শিমকর এই লযাবটি 

অ্যালমবতর্ এলাকায় 1,200 কমনসংস্থার্ সৃতি করমব এবং অ্র্ননর্তিক কাযনক্রমম কময়ক তবতলয়র্ িলার যুক্ত 

করমব বমল প্রিযাশা করা যায়। আমামদর ভতবষযমির প্রযুতক্ত খামির তবতর্ময়ামগ তর্তমনি প্রকেটি গমবষণা ও 

উন্নয়মর্ ঘর্িৃত্বদার্ করমব এবং তর্উ ইয়কন  ঘেমর্র অ্র্নর্ীতিমক শতক্তশালী করমব।"  

  

"একটি 21 শিমকর লযাব" এর লমক্ষয অ্যালবাতর্ এর িতিউ. অ্যাভামরল োতরমযার্ ঘের্ অ্তফস তবতল্ডং কযাম্পাস 

(W. Averell Harriman State Office Building Campus) এ স্থাতপি েমি যাওয়া র্িুর্ তবভাগটি 

ভতবষযি ঘবসরকাতর খামির তবতর্ময়াগ, সরকাতর-ঘবসরকাতর সেমযাতগিা, উদ্ভাবর্ী কমনকাে ত্বরাতিি করা ও 

মূলযমবাধ সৃতি করার ঘক্ষমে একটি আকষনক তেমসমব কাজ করমব। আধুতর্ক সুমযাগ-সুতবধা ও একটি 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সে-তবতর্ময়াগ তর্উ ইয়কন  ঘেমর্র জর্য একটি ফ্লাগতশপ প্রকে তেমসবে  কাজ করমব যা রাজধার্ী 
এলাকার উদীয়মার্ লাইফ সাইন্স তশমে একটি শতক্তশালী ও দী ন-ঘময়াতদ অ্ঙ্গীকামরর বািন া বের্ কমর।  

  



 

 

তর্উ ইয়কন  ঘেমর্র িরমমর্তর কিৃন পক্ষ (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) 

তর্উ ইয়কন  ঘের্ স্বাস্থয তবভাগ (New York State Department of Health) ও এম্পায়ার ঘের্ 

ঘিমভলপমমমন্টর (Empire State Development) সামর্ তর্তবড়ভামব কাজ করার মাধযমম অ্িযাধুতর্ক 

সুমযাগ-সুতবধার র্কশা ও তর্মনাণ কাজ িত্ত্বাবধার্ করমব। প্রকমের তর্মনাণ র্কশার জর্য তর্উ ইয়মকন র িরতমটি 

কিৃন পক্ষ (DASNY) ঘক দাতয়ত্ব ঘদওয়া েময়মে। উচ্চ পযনাময়র গুণগিমার্ বজায় রাখার পাশাপাতশ প্রকে েস্তান্তর 

ত্বরাতিি এবং সাশ্রয়ী করমি এই তবকে প্রকমের েস্তান্তর পদ্ধতি র্কশা ও তর্মনাণমক একটি চুতক্তমি সমিয় 

কমরমে।  

  

DASNY ইমিাপূমবন তর্উ লাইফ সাময়ন্স লযাবমরর্তরর র্কশা ও তর্মনামণর জর্য ঘযাগযিাসম্পন্ন র্কশা-তর্মনাণ 

প্রতিষ্ঠার্সমূেমক ঘযাগযিা তবমবচর্ার আমবদর্ করার তবজ্ঞতি প্রদার্ কমরতেল। তর্মনাক্ত পুঙ্খার্পুুঙ্খ পযনামলাচর্ার 

পর উন্নয়র্ প্রতক্রয়া অ্বযােি রাখমি এবং RFP এর প্রতিতক্রয়   জার্ামি র্কশা-তর্মনাণ প্রতিষ্ঠার্সমূমের একটি 

সংতক্ষি িাতলকা তর্বনাচর্ করা েময়মে। RFP গ্রেণ ও র্কশা-তর্মনাণ চুতক্তর জর্য প্রতিদ্বতিিা করমি ঘয সকল 

টিম তর্বনাচর্ করা েময়মে ঘসগুমলা েমলা:  

• এইকম টিশমযার্ (AECOM Tishman)/স্ক্যান্সকা মাতকন র্ যুক্তরাষ্ট্র (Skanska USA)  

•  তগলমবর্ তবতল্ডং ঘকাম্পাতর্ (Gilbane Building Company)/এইওমক এর সেমযাতগিায় 

র্ার্নার কন্সট্রাকশর্ (Turner Construction in Association with HOK)  

• পাইক মযাকাতর্ন ঘযৌর্ উমদযাগ (Pike McCarthy Joint Venture)  

এম্পাোর ঘেট ঘিম্বভলপম্বমন্ট এর ঘপ্রবসম্বিন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওোিন  
ঘেমবি িম্বলর্, "ঘেমর্র লাইফ সাময়ন্স তশমের উন্নয়মর্ তর্উ ইয়কন  ঘের্ অ্ঙ্গীকারবদ্ধ এবং অ্িযাধুতর্ক 

ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টার লযাবমরর্তর তবপ্লতবক ঘমতিমকল গমবষণায় সোয়িা করার পাশাপাতশ রাজধার্ী অ্ঞ্চমল 

ঘমতিমকল ঘরকিন সমূমের ঘশ্রতণকরণ, অ্র্ননর্তিক উন্নয়র্ এবং কমনসংস্থার্ সৃতিমি সোয়িা করমব।"  

  

DASNY এর ঘপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া ি. ঘজরািন  বপ. িাম্বেল িম্বলর্, "DASNY গভর্নর 

কুওমমার লাইফ সাময়ন্স উমদযামগ অ্বদার্ রাখমি ঘপমর এবং এমর্ একটি অ্িযাধুতর্ক লযাবমরর্তর তর্মনামণ 

সোয়িা করমি ঘপমর গতবনি ঘযখামর্ পৃতর্বীর ঘসরা ঘমধাসমূে উদ্ভাবর্ করমব, সেমযাতগিা করমব এবং 
ঘর্িৃত্বদার্কারী আতবষ্কারসমেূ সৃতি করমব। ভবর্ কমমপ্লক্স, 21 শিমকর অ্বকাঠামমার জর্য বাস্তবধমী 
ঘিতলভাতর পদ্ধতি প্রময়াজর্। র্কশা-তর্মনাণ আমামদরমক এই অ্িীব গুরুত্বপূণন প্রকেটি যর্াসমময়, বামজমর্র মমধয 
এবং যি দ্রুিিার সামর্ সম্ভব ঘশষ করমি সোয়িা করমব।"  

  

স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার িা. হাওোিন  জকুার িম্বলর্, "এই লযাবমরর্তরটি ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টামরর 

অ্সাধারণ অ্জন র্ তেমসমব তর্তমনি েমব যা একটি ঘকন্দ্রীয় লযাব তেমসমব কাজ করমব ঘযখামর্ কমী, গমবষক, 

তর্বনােী ও তশক্ষার্ীরা কাজ করমব এবং তবজ্ঞাতর্ক অ্গ্রগতিমক ত্বরাতিি করমব। এটি গণ-স্বাস্থয গমবষণামক 

এতগময় ঘর্মব, অ্গ্রগাতমিামলূক কাজ পতরচালর্া করমব এবং র্িুর্ প্রতিকার ও তচতকৎসার পদ্ধতি উমমাচর্ 

করমব – যা অ্গতণি জীবর্ রক্ষা ও উন্নয়র্ করমব।"  

  

সাধারণ পবরম্বষিা অবফম্বসর (Office of General Services) কবমের্ার ঘরাঅোর্ ঘিসটিম্বটা 
িম্বলর্, "েযাতরমযার্ কযাম্পামস র্িুর্ অ্িযাধুতর্ক ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টার লযাব তর্মনাণ করার ফমল ঘসটি তর্উ 

ইয়কন  ঘেমর্ গভর্নর কুওমমার লাইফ সাময়ন্স সংক্রান্ত উমদযামগর একটি শতক্তশালী বািন া বের্ করমব।"  



 

 

  

বসম্বর্টর বর্ল বি. ঘেজবলর্ িম্বলর্, "আতম এই লাইফ সাময়ন্স তবষয়ক উমদযামগ গভর্নর কুওমমার দায়বদ্ধিার 

প্রশংসা কতর। িার এই দঢ়ৃপ্রতিজ্ঞা ভতবষযি প্রজমমক তবজ্ঞাতর্ক অ্গ্রগতি ঘর্মক উপকৃি েওয়া তর্তিি করমব 

যা রাজধার্ী এলাকার ঠিক এই জায়গা ঘর্মকই উদ্ভাতবি েমব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে পোবিবসো এ. ফাবহ িম্বলর্, "এই তবসৃ্তি তবতর্ময়াগ একটি তবশ্বমামর্র লাইফ সাময়ন্স লযাব 

পুর্তর্নমনাণ করমব এবং রাজধার্ী এলাকামক এমর্ অ্বস্থামর্ তর্ময় যামব ঘযখামর্ এটি বৃেত্তর পযনাময় ঘবসরকাতর 

গমবষণায় িলার, র্িুর্ বাতসন্দামদরমক আকষনণ করমব এবং স্বাস্থয, তবজ্ঞার্ ও প্রযুতক্তগি গমবষণায় আমামদর 

এলাকার ঘর্িৃত্বমক পুর্বনোল করমব। লযামবর র্িুর্ অ্বস্থার্ একটি র্িুর্ কমনমযাগয কতমউতর্টির জর্য উন্নয়র্ ও 

স্থার্ীয় উন্নয়মর্র অ্র্যার্য ঘযাগযিা অ্জন মর্ একটি গুরুত্বপূণন সুমযাগ সৃতি করমব যা েযাতরমযার্ কযাম্পাস ঘর্মক 

শুরু কমর অ্তধকির তবসৃ্তি কতমউতর্টিমক সংযুক্ত করমব। অ্তধকন্তু, স্থার্ীয় ও আঞ্চতলক অ্র্নর্ীতি এই স্মার্ন  
তবতর্ময়ামগর ফমল কমনসংস্থার্ বৃতদ্ধ ও মজতুরর ঘক্ষমে তবসৃ্তি বহুমুখী প্রভামবর দ্বারা উপকৃি েমব। আতম গভর্নর 

কুওমমামক িার প্রমচিা এবং যখর্ এই সকল সম্পমদর সামর্ পৃতর্বীর তকেু ঘসরা ঘমধা যুক্ত েমব িখর্ আমরা কী 
করমি পাতর িা ঘদখামর্ার সুমযাগ প্রদামর্র জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে জর্ মোকম্বিার্াল্ড িম্বলর্, "র্িুর্ গণ-স্বাস্থয লযাবমরর্তরমক েযাতরমযার্ ঘের্ অ্তফস 

কযাম্পামস স্থাপর্ করা রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর জর্য একটি তবজয়। এই স্থার্ান্তর ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টামরর মধযকার 

এবং ঘসইসামর্ ওয়ািসওয়ার্ন ঘসন্টার ও বাইমরর অ্ংশীদারমদর মধযকার উদ্ভাবর্ ও সেমযাতগিার উন্নয়র্ কমর - 

যা উমেখমযাগয সংখযক র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃতি করমব।"  

  

অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ িোবর্ম্বেল বপ. মোকে িম্বলর্, "এটি অ্যালমবতর্ কাউতন্টসে সমগ্র তর্উ 

ইয়কন  ঘেমর্র জর্য অ্সাধারণ একটি তদর্। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্ব আমরা লাইফ সাময়ন্স গমবষণা ও উদ্ভাবমর্ 

ঘদমশর ঘর্িৃস্থার্ীয়মদর মমধয শীমষন অ্বস্থার্ করতে।"  

  

অোলিোবর্ ঘমের কোবর্ বেহার্ িম্বলর্, "আজমকর ঘ াষণা সমগ্র তবজ্ঞার্ী সমামজ একটি উমত্তজর্ার ঘেউ 

বইময় তদমে এবং তর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীতিমি একটি প্রবৃতদ্ধ প্রদার্ করমব। গভর্নর কুওমমা, রাজধার্ী অ্ঞ্চমল এবং 
লযাবমরর্তর প্রকমে আপর্ার দঢ়ৃ সমর্নমর্র জর্য আপর্ামক ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

প্রকমে সংখযাল ু-মাতলকার্াধীর্, র্ারী-মাতলকার্াধীর্, কু্ষদ্র ও চাকতর করমি অ্ক্ষম তবমশষজ্ঞ-মাতলকার্াধীর্ 

বযবসার অ্ংশগ্রেণ বৃতদ্ধ করমি DASNY তর্বনাতচি তির্টি দমলর সামর্ একটি ইন্ডাতি ঘি আময়াজর্ করমব। 

এই ইমভন্ট তবতভন্ন তবভাগ ও দক্ষিার তবতভন্ন ধরমর্র ফামনমক প্রকে সম্পমকন  অ্তধকির জার্া, সুমযাগসুতবধা 
শর্াক্ত করার জর্য একটি ঘফারাম প্রদার্ করমব এবং প্রকমে সম্ভাবয সাবকন্ট্রাতটং সুমযাগ-সুতবধার জর্য এই 
সকল RFP গ্রােকমদর সামর্ একটি ঘর্র্ওয়াকন  প্রদার্ করমব। ইমভন্টটি অ্র্ুতষ্ঠি েমব:  

  

মঙ্গলিার, 26 মাচন   
দপুরু 1:00 - বিম্বকল 5:00  

Albany Capital Center  
Albany, NY  

  

ঘযাগদামর্র জর্য আগ্রেী সকল পক্ষমক অ্বশযই 20 মাচন , বুধবামরর মমধয conference@DASNY.org এ 

RSVP করমি েমব।  
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বর্উ ইেকন  ঘেম্বটর 620 বমবলের্ িলাম্বরর লাইফ সাম্বেন্স বিষেক উম্বদোগ  

তর্উ ইয়মকন  একটি তবশ্বমামর্র লাইফ সাময়ন্স তরসাসন ক্লাোমরর উন্নয়র্মক এতগময় ঘর্ওয়াসে এই গমবষণা 
বাতণতজযকীকরণ ও অ্র্নর্ীতির উন্নয়মর্ ঘেমর্র সামর্নযমক তবসৃ্তি করার জর্য FY 2018 বামজমর্ বাস্তবাতয়ি 

তর্উ ইয়কন  ঘেমর্র 620 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলামরর উমদযামগর সামর্ সেমযাতগিার তভতত্তমি লযাবটির উন্নয়র্ 

 র্ামর্া েমে।  

  

এই বহুমুখী উমদযামগর মমধয লাইফ সাময়ন্স ইন্ডাতির মমধয এমক্সলতসয়র জবস ঘপ্রাগ্রাম র্যাক্স ঘক্রতির্ 

(Excelsior Jobs Program Tax Credit) তবসৃ্তি করার জর্য 100 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলার, লাইফ সাময়ন্স 

গমবষণা ও উন্নয়র্ ঘফরিমযাগয র্যাক্স ঘক্রতির্ কমনসূতচর জর্য 100 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলার এবং অ্র্যার্য 
তবতর্ময়াগ তেমসমব 320 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলার। এর মমধয রময়মে একটি ওময়র্-লযাব ও উদ্ভাবর্ী এলাকা 
তিতরমি সোয়িার জর্য ঘেমর্র কযাতপর্াল গ্রান্ট, ঘসই সকল প্রার্তমক জীবর্ তবষয়ক লাইফ সাময়ন্স 

ঘকাম্পাতর্সমূমের জর্য পতরচালর্া সোয়িা ও তবতর্ময়ামগর মূলধর্ যারা ঘবসরকাতর খাি ঘর্মক অ্তিতরক্ত 

কমপমক্ষ 100 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলামরর অ্তিতরক্ত সমিয় তর্য়ন্ত্রণ করমব।  

  

লাইফ সাময়ন্স ঘসটমরর আওিায় রময়মে বাময়ামর্কমর্ালতজ, ফামনাতসউটিকযালস, বাময়ামমতিমকল ঘর্কমর্ালতজ, 

লাইফ তসমেম ঘর্কমর্ালতজ তবভাগসমূে এবং এর মমধয অ্ন্তভুন ক্ত আমে ঘসই সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠার্ যারা িামদর 

প্রমচিার অ্তধকাংশই গমবষণার তবতভন্ন পযনায়, উন্নয়র্, প্রযুতক্ত েস্তান্তর ও বাতণতজযকীকরমণ তর্ময়াতজি ঘরমখমে। 

প্রতিতদর্ এই ঘসটমরর ফামনসমূে র্িুর্ ঘমতিমকল ও ফামনাতসউটিকযাল অ্গ্রগতি অ্জন র্ করমে ঘযগুমলার জীবর্ 

রক্ষা করার সম্ভাবর্া রময়মে, িা র্িুর্ ঘর্রাতপর মাধযমম ঘোক বা অ্টিজম বা কযান্সামরর মমিা ঘরামগর 

প্রার্তমক পযনাময় শর্াক্তকরমণর মাধযমম ঘোক। এই সকল ফামন কৃতষ ও পতরমবশগি বাময়ামর্কমর্ালতজর ঘক্ষমেও 

উমেখমযাগয অ্গ্রগতি অ্জন র্ করমে যা একটি অ্তধকির পতরেন্ন ও ঘর্কসই ভতবষযি তিতরমি সাোযয করমে।  

  

প্রমণাদর্াসমূে শতক্তশালী কমর, ফযাতসতলটিসমূমে তবতর্ময়াগ কমর এবং ঘমধা ও অ্তভজ্ঞিায় অ্যামক্সস এর উন্নতি 

করার মাধযমম তর্উ ইয়কন  িার তশে-অ্র্নায়র্কৃি গমবষণা উন্নয়মর্ িার অ্ংশমক উমেখমযাগযভামব বৃতদ্ধ করমব, 

চলমার্ পাঠযক্রমভুক্ত গমবষণামক বাতণতজযকীকরমণ সোয়িা করমব এবং পরবিী প্রজমমর উন্নি প্রযুতক্তর সূচর্া 
করমব। তবজ্ঞামর্র উন্নতির বাইমর এই উমদযাগ তর্উ ইয়মকন র অ্বস্থার্মক উদীয়মার্ উৎপাদর্-তভতত্তক 

উমদযাগসমূমের জর্য একটি মযাগমর্র্ তেমসমব প্রতিতষ্ঠি করমব, আঞ্চতলক অ্র্নর্ীতির প্রবৃতদ্ধ  র্ামব এবং োজামরর 

অ্তধক র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃতি করমব।  

  
###  
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