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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 43NORTH ঘকাম্পাবর্গুবল পবিম বর্উ ইয়ম্বকন 400-র ঘিবে
কমন সংস্থার্ তৈবর কম্বরম্বে

ইগর্াইট িাম্বেম্বলা জিম্বকড (JobCade)ইম্বভম্বের উম্ববাধর্ীর সময় মাইলম্বটার্ ঘ াষণা করা
হম্বয়ম্বে, যাম্বৈ আম্বে স্থার্ীয় সম্বিমাত্র শুরু করা এিং ঘোম্বটা িেিসাগুবল যারা 200-র ঘিবে
কমন সংস্থাম্বর্র সুম্বযাগ তৈবর কম্বরম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওম া আজ ঘ াষণা কমরমের্ 43North এর ঘ ার্নম ালিও লি লর্উ ইয়মকন 400-র ঘেলি
ক নসংস্থার্ তৈলর কমরমে। 43North হি স্টার্নআ প্রলৈম ালগৈা া লি লর্উ ইয়মকন সমে াত্র-শুরু করা
ঘকাম্পালর্গুলিমক আকলষনৈ করমৈ এেং এই অ্ঞ্চমি ৈামের উন্নলৈ সাধর্ করমৈ েেমর 5 ল লিয়র্ ডিার
লেলর্ময়াগ কমর। 2014 সামি প্রলৈম ালগৈাটি আরম্ভ করা ঘেমক, 43North 44টি ঘকাম্পালর্মৈ লেলর্ময়াগ
কমরমে।
"43North, েযেসা শুরু করার জর্য একটি ক্র েধন ার্ ঘকন্দ্র হময় উঠমৈ এেং অ্ঞ্চিটিমৈ একটি কৃ ৈক ান
ক ীেি গঠমর্ লি লর্উ ইয়কন মক সহায়ৈা করমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "োম মিামৈ উদ্ভাের্ী
েযেসাগুলিমক লর্ময় আসা, ভলেষযমৈর জর্য ক নসংস্থার্ তৈলর করা এেং স্থার্ীয় অ্েনর্ীলৈর উধনগলৈ অ্েযাহৈ
রাখমৈ সহায়ৈাকারী এই উচ্চ-ঘপ্রা াইমির প্রলৈম ালগৈামক সহায়ৈা করা অ্েযাহৈ রাখে।"
"সৃজর্িীি 43North প্রলৈম ালগৈা ক স
ন ংস্থামর্র প্রকৃ ৈ েৃলি র্ামে এেং সমে াত্র শুরু করা উচ্চ-প্র ুলির
ঘকাম্পালর্গুলির উন্নলৈ প্রলৈ ািমর্ একজর্ েপ্রেিনক লহসামে োম মিার লরলিলৈ েৃলি করমে", ঘলম্বের্োে
গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্। "43North ঘকাম্পালর্গুলির সা িয অ্জনর্ আল লর্মজ ঘিামখ ঘেমখলে, এেং
এই অ্ভূ ৈ ূেন াইিমস্টার্ এই উমেযামগর অ্লেরৈ গুরুত্ব প্রেিনর্ কমর। আল আরও অ্মর্ক ঘকাম্পালর্মক লি
লর্উ ইয়মকন ৈামের াত্রা শুরু করা এেং স ি হমৈ ঘেখার অ্ম ক্ষায় োকে।"
43North প্রলৈম ালগৈা, এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডমভি ম ন্ট (Empire State Development) এেং লর্উ ইয়কন
লেেুযৎ কৈৃন ক্ষ (New York Power Authority) ঘেমক অ্েনায়র্ সহ লর্উ ইয়কন ঘস্টর্ ঘেমক ঘ ার্ 55
ল লিয়র্ ডিার দ্বারা সহায়ৈাপ্রাপ্ত। 5 ল লিয়র্ র্গে লেলর্ময়ামগর সামে, প্রলৈম ালগৈার লেজয়ীরা োম মিা ঘৈ
লরমিামকর্ কমর ঘ খামর্ ৈারা লের্া ূমিয এক েেমরর জর্য ইর্কুইমের্মরর জায়গা ামে, ৈামের ঘক্ষমত্রর সামে
সম্পলকন ৈ ঘ ন্টরমের ঘেমক রা িন এেং START-UP NY, একটি প্রকল্প া লর্উ ইয়কন ঘস্টমর্
ঘকাম্পালর্গুলিমক 10 েেমরর জর্য কর- ুি ভামে কাজ করমৈ সক্ষ কমর, এরক অ্র্যার্য আকষনণীয়
প্রমণােক প্রকমল্প প্রমেিালধকার ামে। 43North ঘকাম্পালর্গুলি সম্প্রলৈ কময়ক গুে খালি মের জর্য লর্ময়াগ
করমে।

জে াইিমস্টার্ ঘ াষণাটি আজ ইগর্াইর্ োম মিা (Ignite Buffalo) জেমকড ইমভমন্টর উমদ্বাধমর্র স য় করা
হময়মে। JobCade এ আমে লি লর্উ ইয়কন জুমে লৈর্ ডজর্ সমে াত্র শুরু করা এেং ঘোমর্া েযেসা ারা
োম মিার 500 ঘসমর্কা (Seneca) ভেমর্, 200-র ঘেলি িাকলর এেং ইন্টার্নিীম র জর্য লর্ময়াগ করমে।
লের্া ূমিযর এেং জর্সাধারমণর জর্য উন্মুি জে ঘ য়ারটি 43র্েন, ACV অ্ক্সার্ এেং োম মিা র্ায়াগ্রা
ঘ লডমকি কযাম্পামসর (Buffalo Niagara Medical Campus) সহায়ৈায় ইগর্াইর্ োম মিা আময়াজর্
কমরমে। িাকলরপ্রােীমের সম্ভােয লর্ময়াগকারীমের সামে ুমখা ুলখ সাক্ষামৈর সুম াগ লেি; ৈামের লরজুম এেং
ইন্টারলভউময়র েক্ষৈাগুলি সম্পমকন লেমিষমের রা িন াওয়া; ACV অ্ক্সার্ দ্বারা আময়ালজৈ একটি হযাল
হাওয়ার এেং ঘর্র্ওয়ালকন ংময় অ্ংি ঘর্ওয়া; এেং োম মিা র্ায়াগ্রা ঘ লডমকি কযাম্পামসর উমেযামগ LinkedIn
এর জর্য আেক্ষ েলে ঘৈািা।
এম্পায়ার ঘটট ঘডম্বভলপম্বমে এর ঘপ্রবসম্বডে, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কৈনা এিং কবমের্ার হাওয়াডন
ঘযমবি িম্বলর্, "43North-ঘক অ্জস্র ধর্যোে, োম মিা ঘেমির অ্র্যৈ উদ্ভাের্ী ঘকন্দ্র হময় উঠমে, একটি
জায়গা ঘ খামর্ র্ৈু র্ শুরু করা েযেসালয়ক উমেযাগগুলি উন্নলৈ িাভ করমৈ এেং ভলেষযমৈর ক স
ন ংস্থার্ সৃলি
করমৈ আসমে।"
43North পবরচালক মন্ডবলর প্রধাণ এবরক ঘরইচ িম্বলম্বের্, "োম মিার র্ৈু র্ েযেসা শুরু করার
অ্র্ুকূি লরমেমির একটি ভূ ল কা আমে - এেং ঘসই লরমেিটি তৈলর করমৈ 43North ঘকাম্পালর্গুলি একটি
গুরুত্ব ূণন ভূ ল কা াির্ করমে। এই আিােযঞ্জক র্ৈু র্ শুরু হওয়া ঘকাম্পালর্গুলি 43র্েন ঘেমক লেলর্ময়াগ
াওয়ার র ঘেমক ঘভঞ্চার কযাল র্ামি 200 ল লিয়র্ ডিামর উন্নীৈ হময়মে, এেং আল উদ্দীল ৈ ঘ ৈারা
এখর্ আ ামের কল উলর্টিমৈ 400-র ঘেলি ক স
ন ংস্থার্ সৃলি কমরমে।"
43North এর ঘপ্রবসম্বডে আম্বলক্স ঘেস িম্বলম্বের্, "43North লেশ্ব ামর্র সমে াত্র শুরু হওয়া
েযেসাগুলিমক আকষনণ করামক এেং আ ামের কল উলর্টিমৈ েে হমৈ এেং উন্নলৈ সাধর্ করামৈ সহায়ৈা
করামক ূি িক্ষয ঘরমখমে। আ ামের ঘকাম্পালর্গুলিমক সহায়ৈা করমৈ অ্র্যৈ উ ায় হি লর্ময়ামগ সহায়ৈা
করা, ামৈ োম মিার কমঠার লরশ্র ী, সুেক্ষ ক ীেমির ঘেমক সহমজই লর্ময়াগ করা সম্ভে র হয়। আজ,
আ রা 43North এর লি লর্উ ইয়মকন ইলৈ মধয সৃলি করা 400টি ক নসংস্থার্ উে া র্ করলে, আ ামের
লেশ্বাস, াইিমস্টার্টি ঘেমখ, একটি লেলর্ময়ামগর অ্ল্প লেমর্র মধয এরক অ্ভাের্ীয় িাভ প্রৈযক্ষ কমর
আ ামের ঘকাম্পালর্গুলি োম মিামৈ আগা ী লেমর্ আরও লেলর্ময়াগ উৎসালহৈ হমে।"
বর্উ ইয়কন বিদ্ুেৎ কৈতন পম্বের ঘচয়ারমোর্ জর্ আর. ঘকাম্বয়লম্বমল িম্বলম্বের্, "কময়ক ডজর্ ঘকাম্পালর্
লি লর্উ ইয়মকন র জর্য একটি সা মিযর েৃিান্ত তৈলর কমরমে 43North প্রলৈম ালগৈার েৃিয ার্ৈা এেং
সা মিযর জর্য ধর্যোে। লর্উ ইয়কন লেেুযৎ কৈৃন ক্ষ লেলর্ময়াগ ও উদ্ভাের্ী, এেং সহায়ৈা প্রোর্ করমৈ এেং
র্ৈু র্ স্থাল ৈ েযেসাগুলিমক প্রলিলক্ষৈ করার জর্য েৃঢ়ভামে প্রলৈশ্রুলৈেি। েেমরর র েের ধমর 43North
উঠলৈ লিল্পগুলিমৈ ক নসংস্থামর্র অ্ভূ ৈ ূেন েৃলি টিময়মে এেং স গ্র অ্ঞ্চিটিমৈ ক ি
ন লি প্রোর্ কমরমে।"
জজন চামর্, ACV অক্সাম্বর্র প্রধার্ বর্িন াহী কমন কৈনা িম্বলম্বের্, "ACV অ্ক্সার্ োম মিামক স্বভূ ল েিমৈ
গেন ঘোধ কমর এেং কল উলর্টির 260 জমর্রও ঘেলি সেসযমক আ ামের ঘকাম্পালর্মৈ স্বাগৈ জালর্ময়মে।
লি লর্উ ইয়মকন আ ামের কময়ক ডজর্ িাকলর খালি আমে, এেং ঘ মহৈু আ রা ঘহািমসি অ্মর্া অ্ক্সার্
লিমল্পর উন্নলৈ করলে এেং আ ূি লরেৈন র্ টিময়লে ৈাই আ রা স্থার্ীয় িাকলর প্রােীমের আ ামের সামে
ঘ াগোর্ করমৈ উৎসালহৈ করলে।"

বর্ম্বকালাস ক্লারমে, ঘসামাবডম্বটক্ট (SomaDetect) এর মুখ্ে বডজাইর্ আবধকাবরক িম্বলম্বের্,
" লি লর্উ ইয়মকন প্রলৈভাোর্মের লর্ময়াগ করমৈ ঘসা ালডমর্মের একটি ইলৈোিক অ্লভেৈা হময়লেি। মে
ঘেমক আ রা োম মিামৈ এমসলে, আ রা অ্ঞ্চিটিমৈ এগামরা জর্ ূণ-ন স ময়র, েুটি আংলিক-স ময়র, এেং
েুজর্ কন্ট্রাে ক নিালর লর্ময়াগ কমরলে। োম মিা কল উলর্টিমৈ ঘপ্রাডাে ঘডমভি ম ন্ট, লেজমর্স, এেং
অ্ ামরিমর্ সম্প্রলৈ আ ামের 12টি ে খালি আমে। ঘ াগয সকিমক আ রা আমেের্ করমৈ উৎসালহৈ কলর!"
রায়ার্ কোরল, বক্লর্োইিাম্বরর (CleanFiber) মার্িসম্পদ্ এিং টোম্বলে অোকুইবজেম্বর্র
বডম্বরক্টর িম্বলম্বের্, "োম মিার প্রলৈভাোর্ িাকলরপ্রােীমের ঘেমক আ ামের সংস্থায় স স্ত স্তমর ক নিালর
লর্ময়াগ কমর লির্ াইোর লর্মজর উন্নলৈমৈ সহায়ৈা ঘ ময়মে। আ ামের টিম র সেসযরা আ ামের িমক্ষযর জর্য
আমেগ ও উদ্দী র্া লর্ময় এমসমে এেং লির্ াইোমর ৈামের কামজর াধযম স্থার্ীয় োস্তুৈমে অ্েোর্ রাখার
জর্য ার রর্াই উদ্দীল ৈ। আ রা আিা করলে লর্ধনালরৈ স ময়র আমগই আ ামের একটি েহু ুখী ক ীেি
গঠমর্র িক্ষয আ রা ূরণ করে, োম মিার সরেরাহ করা ঘ াগয ক ীেিমক ধর্যোে।"
বলজ সাই, হাইঅপাম্বরটম্বরর (HiOperator) প্রধার্ বর্িন াহী কমন কৈনা িম্বলম্বের্, "হাইঅ্ ামরর্র টি
োম মিামৈ আসার জর্য সলৈযই উদ্দীল ৈ! আ ামের অ্লেরৈ উন্নলৈমক ত্বরালিৈ করমৈ সহায়ৈা করার জর্য
আ রা লি লর্উ ইয়মকন সঠিক প্রলৈভা অ্র্ুসন্ধার্ করলে - ঘসইজর্য গৈ েু ামস আ রা োম মিামৈ 15
জমর্র ঘেলি র্ৈু র্ ঘিাক লর্ময়াগ কমরলে এেং ভািুন য়ালি স স্ত ে নাোয় লর্ময়াগ অ্েযাহৈ ঘরমখলে।"
বসম্বর্টর টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "এই াইিমস্টার্ - 43North ঘকাম্পালর্গুলি দ্বারা সৃি 400 র্ৈু র্ ক স
ন ংস্থার্
- োম মিার অ্সাধারণ ুর্জনমন্মর আরও একটি উোহরণ। 43North এর একটি প্রাণেন্ত এেং উদ্দী ক
স্টার্নআ সংস্কৃ লৈমৈ লর্উ ইয়কন ঘস্টমর্র লেলর্ময়াগ ইলৈ মধয িাভজর্ক প্রলৈভাৈ হময়মে, এেং আল আিা
করে ঘ ভলেষযমৈ এই ধরমণর আরও ঘ াষণা হমে। োম মিা লসটির ার্ুমষর উ র ভরসা রাখা ঘেমে ঘর্ওয়া
43North এ োকা টি এেং েযেসাগুলিমক অ্লভর্ন্দর্ জার্াই।"
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্ৈা বিটাল বদ্. বপপলস-ঘটাকস িম্বলর্, " লি লর্উ ইয়মকন 400-র ঘেলি
ক নসংস্থার্ সৃলির এই ুখয াইিমস্টামর্ ো রাখার জর্য আ রা 43North ঘক অ্লভর্ন্দর্ জার্াই। 5 ল লিয়র্
ডিামরর প্রলৈম ালগৈা েযেসাগুলি শুরু করার জর্য শুধু একটি লেলর্ময়াগই র্য় রন্তু স গ্র অ্ঞ্চমির
েী নম য়ােী ভলেষযমৈও একটি লেলর্ময়াগ।"
িাম্বেম্বলার ঘময়র িায়রর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "োম মিার র্েজাগরমণ আ ার প্রিাসমর্র একজর্
গুরুত্ব ূণন অ্ংিীোর 43North এেং 2014 সািে এটির সূির্া ঘেমক লসটির উমেযাগী লরমেি গঠমর্ সহায়ৈা
কমরমে। োম মিামৈ ৈামের েযেসা োোোর জর্য এেং আ ামের আোলসকমের জর্য িৈালধক ক স
ন ংস্থার্
সৃলি করার জর্য আল সকি উমেযাগ লৈমের ধর্যোে জার্াই। োম মিা এেং লি লর্উ ইয়মকন র জর্য
গভর্নর কুওম ার োম মিা লেলিয়র্ (Buffalo Billion) লেলর্ময়াগ প্রকমল্পর অ্র্য একটি স ি উ াোর্ হি
43North।"
43North সম্পম্বকন
43North হি স্টার্নআ প্রলৈম ালগৈা া োম মিামৈ সমে াত্র-শুরু করা ঘকাম্পালর্গুলিমক আকলষনৈ করমৈ
এেং এই অ্ঞ্চমি ৈামের প্রভূ ৈ উন্নলৈ সাধর্ করমৈ েেমর 5 ল লিয়র্ ডিার লেলর্ময়াগ কমর। 43North
ঘ ার্নম ালিও ঘকাম্পালর্গুলি োম মিামৈ লের্া ূমিয এক েেমরর জর্য ইর্কুইমের্মরর জায়গা ামে, ৈামের

ঘক্ষমত্রর সামে সম্পলকন ৈ ঘ ন্টরমের ঘেমক রা িন এেং START-UP NY এর ৈ আকষনণীয় েযেসা প্রমণােক
প্রকমল্প প্রমেিালধকার ামে। 43North, গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওম ার োম মিা লেলিয়র্ উমেযাগ, এম্পায়ার ঘস্টর্
ঘডমভি ম ন্ট এেং অ্র্য লেলভন্ন প্রম াজকমের সহায়ৈার াধযম কাজ কমর। 43North সম্পমকন আরও ৈমেযর
জর্য, https://protect2.fireeye.com/url?k=c1e9dc41-9dd17b23-c1eb2574-000babd9f75ce458d56e79525696&u=http://www.43north.org/ ঘেখুর্।
ইগর্াইট িাম্বেম্বলা সম্পম্বকন
ইগর্াইর্ োম মিা হি একটি ঘোমর্া েযেসালয়ক অ্র্ুোর্ এেং প্রলিক্ষণ প্রকল্প া লর্উ ইয়মকন র োম মিার
েী নস্থায়ী উন্নয়র্, ক স
ন ংস্থার্ সৃলি, এেং িিমৈ োকা লিক্ষার উন্নলৈ সাধমর্র জর্য 43North, ঘ সেুক, M&T
েযাঙ্ক (M&T Bank), এেং অ্র্যার্য অ্ংিীোরমের দ্বারা গঠিৈ হময়লেি। প্রকল্পটি লের্া ূমিযর ঘপ্রাগ্রাল ং এেং
লরমসামসনর াধযম লিমল্পর লেমিষেমের কামে প্রমেিালধকার প্রোর্ কমর, এেং অ্ঞ্চমির অ্েননর্লৈক উন্নয়র্
ত্বরালিৈ করার জর্য 27টি ক্ষু দ্র েযেসা প্রলৈষ্ঠার্মক 1 ল লিয়র্ ডিার অ্র্ুোর্ লেময় ুরস্কৃ ৈ করা হয়।
ইগর্াইর্ োম মিা সম্পমকন আরও জার্মৈ ignitebuffalo.org ঘেখুর্।
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