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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা গম্বিষণা এিং বিজ্ঞাবর্ক প্রবিভা উদ্ভািম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কন ফান্ড (NEW YORK
FUND FOR INNOVATION IN RESEARCH AND SCIENTIFIC TALENT, NYFIRST)
মমবিকোল স্কু ল অর্ুদাম্বর্র উম্ববাধর্ী পুরস্কার প্রাপ্তম্বদর কথা ম াষণা কম্বরর্

মাউন্ট বির্াই-এ কলবেয়া বিশ্ববিদোলম্বয়র (Columbia University) আইকার্ স্কু ল অি মমবিবির্
(Icahn School of Medicine) এিং রম্বেস্টার বিশ্ববিদোলম্বয়র (University of Rochester) িেবিক্রমী
জীির্-বিজ্ঞাম্বর্র গম্বিষকগণ মরাগ বেবকৎিার র্িু র্ উপায় অর্ুিন্ধাম্বর্র ওপর দৃবি বর্িদ্ধ
কম্বরম্বের্
NYFIRST পুরস্কার িাম্বদর গম্বিষণাগার উন্নীি ও িজ্জীকরম্বণর জর্ে মূলধর্ িহায়িা প্রদার্ করম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ গমেষণা ও বেজ্ঞানর্ক প্রনিভার জর্য নর্উইয়কন িহনেল থেমক
উমবাধর্ী অ্র্ুদার্ গ্রহীিামদর কো থ াষণা কমরর্। এই অ্র্ুদার্ হল প্রাময়ানগক গমেষণায়
মমর্ানর্মেশকারী েযনিক্রমী জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষকমদর নর্ময়াগ এেং উৎসানহি করার লমযয
প্রনিষ্ঠার্মক সহায়িা প্রদার্ ো িামদর গমেষণাগার উন্নীিকরমণর মাধযমম থমনিকযাল স্কু মলর জর্য 15
নমনলয়র্ িলামরর মূলধর্ িহনেল প্রদার্। প্রাময়ানগক গমেষণায় থমৌনলক বেজ্ঞানর্ক গমেষণার উপর
নভনি কমর থরাগ নর্ণনয় এেং নিনকৎসার র্িু র্ উপায় অ্র্ুসন্ধার্ করা হয়। িলনি েছমরর অ্র্ুদার্
প্রাপ্তমদর মমধয রময়মছ কলনিয়া নেশ্বনেদযালয় ও মাউন্ট নসর্াইময়র আইকার্ স্কু ল অ্ে থমনিনসর্ উভয়ই নর্উ ইয়কন নসটিমি অ্েনিি এেং নিঙ্গার থলকস এর রমিস্টার নেশ্বনেদযালয়। প্রনিটি
প্রনিষ্ঠার্ এমককজর্ শীষনিার্ীয় জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষকমক নর্ময়াগ কমরমছ, যামদর গমেষণাগার
NYFIRST পুরস্কার থেমক উপকৃ ি হমে।
"নর্উইয়কন অ্ঙ্গ রামজয জীের্-নেজ্ঞার্ একটি গুরুত্বপূণন ও নেকাশমার্ নশল্প, এেং এই প্রনিষ্ঠার্গুনলর
প্রমিযকটি এখামর্ অ্সাধারণ থমধা, গমেষণা এেং প্রাময়ানগক জ্ঞামর্র প্রনিিলর্ টিময় এমযমে সমৃনি
অ্জনর্ কমরমছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম NYFIRST থমনিকযাল স্কু ল অ্র্ুদার্ প্রাপ্তমদর
অ্নভর্ন্দর্ জার্ানি এেং অ্যাম্পায়ার থস্টমে জীের্-নেজ্ঞার্ নশমল্পর আরও নেকামশ িারা ভূ নমকা
রাখমের্ েমলম প্রিযাশা করনছ।"
"NYFIRST পুরস্কার এর অ্ংশ নহসামে এই অ্র্ুদার্ জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষণায় কমী নর্ময়ামগ ও
সম্প্রসারমণ প্রময়াজর্ীয় সম্পমদর থযাগার্ নদমি", মলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ মহােু ল িম্বলর্।
"কমনসূনির অ্ংশ নহসামে প্রদি মূলধর্ িহনেল সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠার্সমূহমক থরাগ নিনকৎসা ও জীের্

রযায় িামদর গমেষণাগার উন্নীিকরমণ এেং অ্িযাধুনর্ক গমেষণা ও উন্নয়মর্ থর্িৃ ত্ব েজায় রাখমি
সহায়িা করমে।"
এই প্রনিষ্ঠার্সমুমহর প্রমিযকটি থদশেযাপী শীষনিার্ীয় গমেষণা প্রনিষ্ঠার্সমূহ থেমক প্রাময়ানগক গমেষণার
থযমে শীষনিার্ীয় প্রনিভাধরমদর নর্উইয়মকন নর্ময় আসমছ।
•

•

•

কলনিয়া নেশ্বনেদযালয় নহউস্টমর্র থেলর কমলজ অ্ে থমনিনসর্ (Baylor College of
Medicine) থেমক জিনর্ অ্মরঞ্জ, এমনি, নপএইিিমক নর্ময়াগ কমরমছ। ি: অ্মরঞ্জ অ্িযন্ত
সম্মানর্ি নিনকৎসা নেজ্ঞার্ী, যার গমেষণার িলশ্রুনিমি পাাঁিটি থপমেন্ট আমেদর্ করা হময়মছ।
নিনর্ নশশুমরাগ-নিনকৎসা নেভামগর প্রধার্ নহসামে দানয়ত্ব পালর্ করমের্। থরাগ-প্রনিমরাধ
যমিায় জন্মগি ােনি সংক্রান্ত জীেনেজ্ঞার্ অ্র্ুধােমর্ নিনর্ উন্নি ইমমনজং থকৌশল প্রময়াগ
কমরর্। থেলর থেমক একজর্ অ্নিনরক্ত গমেষক, ি: এনমনল থমস কলনিয়ায় ি: অ্মরমঞ্জর
সমঙ্গ থযাগ থদমের্।
মাউন্ট নসর্াইময়র আইকার্ স্কু ল অ্ে থমনিনসর্ থোস্টমর্র হাভন ািন থমনিমকল স্কু ল থেমক
িৃ িীয় জুনলয়াস নস থহমির্, III, নপএইিনিমক নর্ময়াগ কমরমছ। ি: থহমিমর্র গমেষণায়
অ্যালম াইমার থরামগর মমিা েয়মসর সামে সম্পনকন ি মনিমে নর্উমরামর্র যনিজনর্ি সমসযায়
উদ্ভাের্ী ইমমনজং থকৌশল প্রময়াগ করা হয়। মাউন্ট নসর্াই-এ িার গমেষণাগার স্কু মলর
অ্িযাধুনর্ক প্রাময়ানগক এেং আণনেক ইমমনজং ইর্নস্টটিউমের অ্ংশ হমে।
রমিস্টার নেশ্বনেদযালয় উইলমমাে কযান্সার ইন্সটিটিউমের প্রাময়ানগক গমেষণার পনরিালক
নহমসমে কাজ করার জর্য আেলান্টা'র এমমানর নেশ্বনেদযালময়র (Emory University)
গমেষক, নেজ্ঞার্ী পলা ভাটিনমর্া নপএইিনিমক নর্ময়াগ নদময়মছ। নিনর্ কযান্সার সৃনষ্টমি
এনপমজমর্টিক্স এর ভূ নমকা সম্পনকন ি িার কামজর জর্য স্বীকৃ ি। নিনর্ গমেষণাগামরর
আনেোরমক প্রযুনক্ত, থরাগ নর্ণনয় এেং কযান্সার নিনকৎসায় প্রময়ামগর নেষয়টি ত্বরানিি করার
দানয়ত্ব পালর্ করমের্। স্টযার্মিািন নেশ্বনেদযালময়র (Stanford University) নির্ জর্ অ্িযন্ত
সিল গমেষক নেজ্ঞার্ী, দয উইস্টার ইর্নস্টটিউে (Wistar Institute) এেং উোহ
নেশ্বনেদযালয় রমিস্টামর ি: ভাটিনমর্ার সমঙ্গ থযাগ থদমের্।

নর্উ ইয়কন অ্ঙ্গরামজযর থমনিকযাল স্কু লসমূমহ নেশ্বমামর্র নেজ্ঞার্ীমদর আকৃ ষ্ট করমি উপযুক্ত
আমেদর্কারী প্রনিষ্ঠার্সমূহমক গমেষণাগার আধুনর্কীকরণ, সংস্কার এেং উন্নীিকরমণর জর্য
NYFIRST সমেনাচ্চ 1 নমনলয়র্ িলার অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমর। িহনেল সম্পূণনরূমপ সমনপনি র্া হওয়া
পযনন্ত অ্র্ুদামর্র জর্য প্রনিমযানগিামূলক আমেদমর্র মাধযমম কমনসূনির অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হয়।
NYFIRST কমনসূনির সহায়িা িহনেমলর প্রনি 1 িলার এর জর্য অ্র্ুদার্ প্রাপ্তমদর নর্মজমদর িহনেল
থেম মক 2 িলার প্রদার্ করমি হয়।
বেজ্ঞানর্ক প্রনিভা নর্ময়াগ ো ধমর রাখার থযমে প্রাময়ানগক গমেষণার অ্নভজ্ঞিা এেং নিনকৎসাগি
সমসযার থযমে উদ্ভাের্ী সমাধামর্র লমযয সনক্রয়ভামে গমেষণায় জনিি োকা আেশযক। এছািাও
গমেষমকর নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজয গুরুত্বপূণন জীের্-নেজ্ঞার্ সংনিষ্ট অ্েননর্নিক উন্নয়মর্র জর্য
োনণনজযকীকরমণর থযমে সম্ভাের্াময় স্পষ্ট ভূ নমকা োকমি হমে; থযমর্, উমেখমযাগয থপমেন্ট
অ্যানিমকশর্ এেং থপমেন্টমযাগয আনেোর; প্রাময়ানগক গমেষণায় দৃনষ্ট নর্েিকারী থমনিমকল স্কু ল

অ্র্ুষমদ েনধনি হামর নর্ময়াগ/কমী ধমর রাখা; ো েনধনি হামর জীের্-নেজ্ঞার্ সম্পনকন ি পদ সৃনষ্ট ো
িা েজায় রাখা।
NYFIRST এর অ্র্ুদার্ িহনেল মূলধর্ েযময়র জর্য েযেহার করমি হমে। র্কশা প্রণয়র্, অ্নধগ্রহণ,
নর্মনাণ, পুর্নর্নমনাণ এেং গমেষণাগার পুর্েনাসর্ সম্পনকন ি েযয়; সরঞ্জাম ক্রয়; এেং অ্র্যার্য মূলধর্
েযয় এর অ্ন্তভুন ক্ত, িমে িা এমিই সীমােি র্য়।
কমনসূনির জর্য আমেদর্ এেং নর্মদন নশকা এখর্ ESD ওময়েসাইমে নেদযমার্ এেং িা এখামর্ থদখা
যামে: https://esd.ny.gov/ny-first-program.2019।
এম্পায়ার মস্টট বিকাে (Empire State Development, ESD) মপ্রবিম্বিন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা
এিং কবমের্ার হাওয়ািন মেমবস্ক িম্বলর্, "অ্ঙ্গরামজযর অ্র্র্য প্রানিষ্ঠানর্ক জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষণা
সম্পমদ সহায়িা প্রদার্ ও সম্প্রসারণ কমর NYFIRST, যা নর্উইয়কন অ্ঙ্গরাজয এেং এর থমনিকযাল
স্কু লগুনলমক নেশ্বখযাি গমেষক এেং নেজ্ঞার্ীমদর জর্য আরও আকষনণীয় কমর থিামল। এই কমনসূনি
এম্পায়ার থস্টমের যুগান্তকারী গমেষণামক োনণনজযক ও অ্েননর্নিক সুমযামগ পনরণি করমে আমরা থস
অ্মপযায় রময়নছ।"
কলবেয়া বিশ্ববিদোলম্বয়র স্বাস্থ্ে বিজ্ঞার্ ও বেবকৎিা অর্ুষম্বদর বির্ এিং প্রধার্ বর্িন াহী িা: বল
মগাল্ডমোর্ িম্বলর্, "NYFIRST অ্র্ুদার্ কমনসূনি প্রনিষ্ঠার জর্য আনম গভর্নর কুওমমা এেং
আইর্সভামক ধর্যোদ জার্ামি িাই। আমরা এই পুরস্কার িালুর সময় িা প্রাপ্তমদর অ্ন্তভুন ক্ত হমি
থপমর আর্নন্দি। অ্র্যার্য অ্ঙ্গরাজয নর্উইয়কন থেমক গমেষকমদর আকষনণ করার লমযয কাজ কমর
যামি, নকন্তু NYFIRST আমামদরমক থসরা প্রনিভাধর নেজ্ঞার্ীমদর নর্ময়ামগর এেং িামদরমক ধমর
রাখার থযমে সুনেধা প্রদাা্র্ করমছ। িারা থকেল েি ধরমর্র গমেষণাই কমরর্ র্া, েরং থিিামরল
অ্র্ুদার্ আর্া, থপমেন্ট র্নেভু ক্ত করা, র্িু র্ থকাম্পানর্ িালু ু করা ও কমনসংিার্ সৃনষ্টর নপছমর্ও
ভূ নমকা পালর্ কমরর্। আমরা ভনেষযমির নদমক িানকময় আনছ এেং আশা করনছ এই কমনসূনি এনগময়
যামে ও এমি অ্েনায়র্ থজারদার হমে।"
মাউন্ট বির্াই এর একাম্বিবমক ও বিজ্ঞাবর্ক বিষয়ক বির্ এবরক মজ মর্িলার, এমবি, বপএইেবি
িম্বলর্, "নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর এই উদার নেনর্ময়াগ মাউন্ট নসর্াই এর আইকার্ স্কু ল অ্ে
থমনিনসর্মক হাভািন থমনিকযাল স্কু ল, থোস্টর্ থেমক নপএইিনি-ধারী থে থহমির্, এমএ-থক নর্উইয়কন
নসটিমি নর্ময়াগ করা সম্ভে কমরমছ। আলম ইমার এেং অ্র্যার্য স্মৃনিভ্রম থরাগ নর্ণনময় মনিমের উন্নি
ইমমনজং েযেহামরর থযমে নেমশ্ব থর্িৃ িার্ীয় ি: থহমির্ এসে নেধ্বংসী থরামগর র্িু র্ নিনকৎসা
অ্র্ুসন্ধামর্ আমামদর েহুমুনখ গমেষণা দল পনরিালর্ায় গুরুত্বপূণন ভূ নমকা পালর্ করমের্। জীের্নেজ্ঞামর্র থযমে নর্উইয়মকন র থকন্দ্রনেন্দুমি পনরণি হওয়ার লমযয আমরা নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর
অ্ংশীদার হওয়ার জর্য উন্মুখ।"
রম্বেস্টার বিশ্ববিদোলয় মমবিকোল মিন্টাম্বরর বিইও এিং রম্বেস্টার বিশ্ববিদোলম্বয়র স্কু ল অি
মমবিবির্ অোন্ড মিবন্টবি বির্মাকন বি িিমোর্, এমবি িম্বলর্, "গমেষণাগামরর আনেোরমক র্িু র্
প্রযুনক্তমি পনরণি এেং থরাগীমদর নিনকৎসায় েযেহামরর থযমে প্রাময়ানগক নেজ্ঞার্ অ্পনরহাযন, এেং

NYFIRST এর মাধযমম এই কাময সহায়িা করায় আমরা গভর্নর কুওমমা এেং আইর্সভামক ধর্যোদ
জার্াই। এই অ্র্ুদার্ আমামদরমক প্রনিনষ্ঠি নেজ্ঞার্ী এেং োমিমলা অ্ঞ্চমলর পাউলা ভাটিনমর্া,
নপএইিনিমক উিমরর অ্ঙ্গরাজয নর্উইয়মকন নিনরময় আর্মি এেং থদমশর অ্র্যার্য িার্ থেমক অ্নিনরক্ত
নির্ জর্ গমেষকমক আকষনণ করার থযমে সহায়িা কমরমছ। নেজ্ঞামর্র এই নেনর্ময়াগ থকেল র্িু র্
কমনসংিার্ সৃনষ্ট করমে র্া, এটি র্িু র্ অ্ন্তদৃন নষ্টও প্রদার্ করমে, যা কযান্সামরর নেরুমি কমনকামে
অ্গ্রগনি সাধর্ করমে।"
বিম্বর্টর ব্রায়ার্ মিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "আনম থরামানঞ্চি থয কলনিয়া নেশ্বনেদযালয়মক নর্উইয়মকন র
গমেষণা ও বেজ্ঞানর্ক উদ্ভাের্ সংনিষ্ট িহনেমলর প্রারনম্ভক পুরস্কার প্রাপ্ত নহসামে অ্ন্তভুন ক্ত করা
হময়মছ। এই অ্র্ুদার্ কলনিয়ামক িামদর ইমিামমধযই নেদযমার্ নেশ্ব মামর্র জীের্-নেজ্ঞার্ কমনসূনিমি
থসরা ও উজ্জ্বলিম েযনক্তমদর আকষনণ করমি এেং িামদরমক ধমর রাখমি, এেং আমার প্রনিনর্নধমত্বর
নিসনেক্ট ও নর্উইয়কন অ্ঙ্গরাজযমক সমৃি করা অ্েযাহি রাখার সুমযাগ কমর থদমে।"
বিম্বর্টর মাইম্বকল র্োর্ম্বজর্হফার িম্বলর্, "নর্উইয়মকন র পনিমাঞ্চল হল আমামদর নেশ্বনেদযালয় এেং
নিনকৎসা প্রনিষ্ঠার্গুনলর অ্িযাধুনর্ক গমেষণার লালর্ ভূ নম। NYFIRST অ্র্ুদার্ কমনসূনি বিনরমি
সহায়িা করার জর্য আনম গনেনি নছলাম এেং রমিস্টার নেশ্বনেদযালয়মক এমি অ্ন্তভুন নক্তর জর্য
অ্নভর্ন্দর্ জার্ানি।"
িংিদ িদিে রবির্ বেবমঙ্গার িম্বলর্, "জীের্-নেজ্ঞার্ নশল্প র্িু র্ অ্েনর্ীনির অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন খাি
এেং আনম এসে প্রনিষ্ঠার্মক ভামলা কামজর জর্য অ্নভর্ন্দর্ জার্ামি িাই। এই থর্িৃ েৃন্দমক িামদর
নর্জ নর্জ থযমে নর্ময়াগ করাো আমামদর থমনিমকল স্কু লসমূহ এেং গমেষণা প্রনিষ্ঠার্গুনলর গুরুির
থরাগ নর্ণনয় ও নিনকৎসা করার সযমিা আরও োনিময় থদমে। সঠিকভামে েলমি থগমল NYFIRST
সৃনষ্ট এেং িামি অ্েনায়মর্র নপছমর্ এোই আমামদর কারণ।"
িংিদ িদিে মলন্টল িম্বলর্, "আনম গভর্নর কুওমমা'র এই অ্র্ুদার্ েরাদ্দ সম্পমকন মন্তেয করনছ।
নর্উইয়কন অ্ঙ্গ রামজযর নিনকৎসা গমেষণার থযমে প্রদি সহায়িা আমামদর পনরোরসমূমহর জর্য
নিনকৎসার পে প্রনিনষ্ঠি কমর; আমামদর অ্ঙ্গ রামজয সমেনাচ্চ মামর্র নিনকৎসক এেং গমেষকমদর
নর্ময় আমস এেং নর্উইয়মকন র োময়ামমনিকযাল ও প্রযুনক্ত সংনিষ্ট অ্েনর্ীনিমক এনগময় থর্য়।"
িংিদ িদিে হোবর ব্রর্ির্ িম্বলর্, "রমিস্টার নেশ্বনেদযালময় জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষকমদর নর্ময়াগ করা
এেং িামদর ধমর রাখাো র্িু র্ অ্গ্রগনি এেং সািমলযর লমযয গুরুত্বপূণন পদমযপ যা নিঙ্গার
থলকসমক এনগময় থর্য়ার জর্য প্রময়াজর্। নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজয নেশ্বমামর্র প্রনিভা আকৃ ষ্ট করার জর্য
এেং আমামদর পনরোরসমূমহর স্বামিযর জর্য সেমিময় গুরুির হুমনক নর্মূনল করার প্রময়াজর্ীয়
প্রযুনক্তগি ও মার্নেক পুাঁনজ নেনর্ময়ামগর থযমে অ্ঙ্গীকামরর জর্য আনম গভর্নর কুওমমা এেং সংসমদ
আমার সহকমীমদর প্রশংসা কনর।"
িংিদ িদিে িৃ িীয় জর্ টি মোকম্বিার্াল্ড িম্বলর্, "জীের্-নেজ্ঞার্ নিনকৎসার থযমে আরও
আনেোমরর সুমযাগ কমর থদয় যার জর্য সহায়িা এেং সুনর্নদন ষ্ট নেনর্ময়াগ প্রময়াজর্। গমেষণা এেং

সরঞ্জামমক আগামী নদমর্র আনেোমরর লমযয থর্িৃ ত্ব থদওয়ার থযমে অ্র্ুমপ্ররণা দার্ এেং নেনর্ময়ামগর
জর্য NYFIRST হল সঠিক কমনসূনি।"
িংিদ িদিে িোর্ কুয়াটন িম্বলর্, "োস্তুসংিার্ থেমক থরাগ-প্রনিমরাধ নেদযা পযনন্ত, আমামদর
িারপামশর নেশ্বমক থকেল থো ার জর্যই র্য়, েরং সামনগ্রক মার্ে অ্নভজ্ঞিার উন্নয়মর্র জর্য
জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষণা অ্পনরহাযন। NYFIRST কমনসূনি হল নর্উইয়মকন র ভনেষযমির লমযয একটি
নেনর্ময়াগ, যা আমামদর অ্ঙ্গ রাজযমক জীের্-নেজ্ঞামর্র থযমে শীষন পযনাময়র গমেষকমদর আকষনণ
করমি এেং িামদরমক ধমর রাখমি সহায়িা করমে।"
িংিদ িদিে মরম্বিকা এ বিরাইট িম্বলর্, "নর্উইয়কন অ্ঙ্গ রামজয আমামদর থমনিমকল স্কু লসমূমহর জর্য
থসরা প্রনিভা নর্ময়াগ এেং িামদরমক ধমর রাখার থযমে আপর্ার প্রমিষ্টার জর্য গভর্নর কুওমমামক
ধর্যোদ। প্রেমোমরর পুরস্কার প্রাপ্তমদর অ্নভর্ন্দর্: মাউন্ট নসর্াই স্কু ল অ্ে থমনিনসর্, কলনিয়া
নেশ্বনেদযালয় এেং রমিস্টার নেশ্বনেদযালয়। 2017 সাল থেমক আনম দৃঢ়ভামে উদ্ভাের্ এেং গমেষণা
ও বেজ্ঞানর্ক প্রনিভার জর্য নর্উইয়কন িহনেল (NYFIRST) এর পময সমেনর্ কমরনছ। এই কমনসূনি
অ্ঙ্গরামজযর 15 নমনলয়র্ িলার নেনর্ময়াগ সরেরাহ কমর যা নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর 16টি থমনিকযাল
স্কু মলর থেসরকানর িহনেমলর সমঙ্গ 2:1 অ্র্ুপামি যুক্ত হয়। এো সরকানর/থেসরকানর নেনর্ময়ামগর
থমাে িল নহসামে িলামর উমেখমযাগয পনরমাণ িহনেল হমি পামর। NYFIRST কমনসূনি িাই
নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর ইনিোিক অ্েননর্নিক প্রভামের পাশাপানশ নেদযমার্ এেং ভনেষযমির স্বািয
উমদযাগমক সহায়িা করমে এেং অ্ঙ্গ রামজযর জীের্-নেজ্ঞার্ সংনিষ্ট অ্েনর্ীনিমক থজারদার করমে।
আনম আগামী েছরগুনলমি থস উমদযামগর অ্মপযায় রময়নছ যা আমামদর অ্ঙ্গ রামজযর কলযামণ
গমেষণায় অ্েদামর্র মাধযমম একইভামে CUNY এেং SUNY থমনিকযাল স্কু ল গমি থিালার সুমযাগ
সৃনষ্ট করমে।"
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বজের 620 বমবলয়র্ িলাম্বরর জীির্-বিজ্ঞার্ িংবিি উম্বদোগ
2018 অ্েনেছমরর োমজমে নর্উইয়কন অ্ঙ্গরাজয নর্উইয়মকন একটি নেশ্বমামর্র জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষণা
ক্লাস্টার গমি থিালার এেং এই গমেষণার োনণনজযকীকরণ ও অ্েনর্ীনির নেকামশর জর্য 620
নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর উমদযাগ গ্রহণ কমরমছ।
এই েহুমুনখ উমদযামগর মমধয রময়মছ জীের্-নেজ্ঞার্ নশমল্প উচ্চির কমনসংিার্ কমনসূনির কর ঋণ
সম্প্রসারমণর জর্য 100 নমনলয়র্ িলার, জীের্-নেজ্ঞার্ গমেষণা ও উন্নয়মর্র অ্মিরিমযাগয কর ঋণ
কমনসূনির জর্য 100 নমনলয়র্ িলার, এেং অ্র্যার্য নেনর্ময়ামগর জর্য 320 নমনলয়র্ িলার, যার
মমধয রময়মছ অ্ঙ্গরামজযর মূলধর্ অ্র্ুদামর্ ওময়ে-লযাে এেং উদ্ভােমর্র িার্, প্রােনমক পযনাময়র
জীের্-নেজ্ঞার্ সংনিষ্ট থকাম্পানর্সমূমহর জর্য পনরিালর্াগি সহায়িা এেং নেনর্ময়াগ মূলধর্ যা
থেসরকানর খাি থেমক আরও অ্ন্তি 100 নমনলয়র্ িলার অ্নিনরক্ত িহনেমলর েযেিা করমে।
জীের্-নেজ্ঞার্ খাি বজে-প্রযুনক্তন , িামনানসউটিকযাল, োময়ামমনিকযাল প্রযুনক্ত, জীের্ রযার
প্রযুনক্তমক পনরমেষ্টর্ কমর, এেং থসসে সংিা ও প্রনিষ্ঠার্মক অ্ন্তভুন ক্ত কমর থযগুমলা গমেষণা, উন্নয়র্,
প্রযুনক্ত িার্ান্তর ও োনণনজযককরমণর নেনভন্ন পযনাময় িামদর থেনশর ভাগ প্রমিষ্টা নর্ময়ানজি কমর।
প্রনিনদর্ এই খামির থকাম্পানর্সমূহ র্িু র্ নিনকৎসা এেং ওষুধ আনেোর করমছ যামি অ্টিজম এেং

কযান্সামরর মমিা থরামগর র্িু র্ নিনকৎসা ো প্রােনমক পযনাময় থরাগ নর্ণনময়র মাধযমম জীের্ োাঁিামর্ার
সম্ভাের্া রময়মছ। এসে থকাম্পানর্ কৃ নষ এেং পনরমেশগি বজে প্রযুনক্তর থযমেও উমেখমযাগয অ্গ্রগনি
সাধর্ করমছ যা অ্নধক পনরমেশ োন্ধে ও থেকসই ভনেষযি নর্মনামণ সহায়িা করমছ।
প্রমণাদর্া োনিময়, িাপর্ায় নেনর্ময়াগ কমর এেং প্রনিভা ও দযিা র্াগামল পাওয়ার থযমে উন্নয়র্
টিময় নশল্প-িহনেমলর গমেষণা ও উন্নয়মর্ নর্উইয়কন নর্জ নহসযা উমেখমযাগযভামে েৃনি করমে,
নেদযমার্ একামিনমক গমেষণার োনণনজযকীকরণমক সহায়িা করমে এেং উন্নি প্রযুনক্তর পরেিী
প্রজমন্মর নেকামশর লমযয কাজ করমে। নেজ্ঞামর্র থযমে অ্গ্রগনির োইমর এই উমদযাগ নর্উইয়কন মক
উঠনি উৎপাদর্ নভনিক উমদযামগর জর্য আকষনণীয় িামর্ পনরণি কমর আঞ্চনলক অ্েনর্ীনির নেকাশ
োমে এেং হাজার হাজার কমনসংিার্ সৃনষ্ট করমে।
###

অ্নিনরক্ত িেয থপমি থদখুর্ www.governor.ny.gov
নর্উ ইয়কন থস্টে | এনক্সনকউটিভ থিিার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সােস্ক্রাইে করুর্

