
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে লুবমম্বর্ট এর্ওোই (LUMINATE NY) এর রাউন্ড III-এর 

জর্ে আম্বিির্ গ্রহণ করা শুরু হম্বেম্বে  
  
অোবিম্বলটম্বরর লক্ষ্ে হম্বলা বভসর্াবর অপটিি, ফম্বটাবর্ি ও ইম্বমবজিং (Optics, Photonics and 
Imaging, OPI) ঘকাম্পাবর্সমহূ এিিং উিীেমার্ প্রেবুিসমহূম্বক বফঙ্গার ঘলক অঞ্চম্বল বর্ম্বে আসা  

  
আম্বিির্পত্র 23 ঘসম্বেের, 2019 তাবরখ পেনন্ত গ্রহণ করা হম্বি  

  
লুবমম্বর্ট এর্ওোই "বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরাোর্ন  (Finger Lakes Forward)" এর একটি মলূ উম্বিোগ - 

ো এই অঞ্চম্বলর কবমউবর্টিসমমূ্বহর পরু্জন াগরণ ও অর্ননর্বতক প্রিৃবির সামবগ্রক ঘকৌেল  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে লুদমমর্ট এর্ওোই - ো অ্পটিক্স, ফমটাদর্ক্স এবং 
ইমমদ ং ইন্ডাদিমে স্টাটন আপ ফামনগুমলার  র্য সাড়া দবমে সবমেমে বড় দব মর্স অ্যাদক্সমলটর দিমসমব 
পদরদেে - এবং বেন মামর্ এটি উদ্ভাবর্মূলক প্রদেমোদগোর রাউন্ড III-এর  র্য আমবির্ গ্রিণ 
করমে। ঘকাম্পাদর্র েৃেীে িমল দবিযমার্ িশটি স্থামর্র মমযয একটির  র্য বাোইকৃে িলগুমলা 
প্রদেদ্বদিো করমব। রমেস্টার অ্বদস্থে লুদমমর্ট এর্ওোই অ্যাদক্সমলটর সম্ভাবর্াপণূন অ্পটিক্স, ফমটাদর্ক্স 
এবং ইমমদ ং ঘকাম্পাদর্মক েে-মামসর একটি ঘমন্টদরং কমনসূদের মাযযমম োমির প্রেুদি এবং বযবসা 
প্রসামর সিােো প্রিার্ কমর। দর্বনাদেে িওোর পর, পরবেীমে িলগুমলা ফমলা-অ্র্ ফাদন্ডংমের  র্য 
প্রদেদ্বদিো করমব, োর মমযয রমেমে 1 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার মূমলযর প্রথম পুরস্কার; 500,000 
মাদকন র্ ডলার মূমলযর দদ্বেীে পুরস্কার এবং 250,000 মাদকন র্ ডলার মূমলযর িইুটি পুরস্কার ো িইুটি 
িলমক প্রিার্ করা িমব। রুপান্তর্কারী দফঙ্গার ঘলকস ফমরাোডন  আপমস্টট দরভাইমটলাইম শর্ 
ইদর্দশমেটিভ (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative)-এর মাযযমম লুদমমর্ট 
এর্ওোই কমনসদূের অ্থনাের্ প্রিার্ করা িে।  
  
"লুদমমর্ট এর্ওোই অ্পটিক্স, ফমটাদর্ক্স এবং ইমমদ ং ইন্ডাদিমে সবমেমে সম্ভাবর্াপূণন র্েুর্ 
ঘকাম্পাদর্গুমলার  র্য দবেবযাপী স্বীকৃে একটি প্রদেমোদগো ও দরমসাসন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এই অ্যাদক্সমলটরটি র্েুর্ বযবসাগুমলামক উৎসাি প্রিার্ করা এবং োকদরর সুমোগ বৃদি করার লমযয 
দর্উ ইেমকন র বহু সংখ্যক ঘকৌশলগে দশল্প দবদর্মোমগর মমযয ঘকবলমাত্র একটির উিািরণ এবং 
আমরা দফঙ্গার ঘলকমসর অ্থনর্ীদেমক সামমর্র দিমক এদগমে দর্মে োওোর উমেমশয কা  কমর 
োদি।"  
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"েমথাপেুি পদরকল্পর্া প্রণের্ এবং পুমরা ঘস্টট  মুড় োকদরর সুমোগ বৃদি করার ঘযমত্র আমামির 
প্রদেমোদগোমূলক বযবসাদেক পদরকল্পর্াগুমলা খ্ুবই কােনকরী একটি অ্র্ু টক দিমসমব প্রমাদণে 
িমেমে", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "দফঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমল ক্রমবযনমার্ ওদপআই 
(OPI) ইন্ডাদিগুমলার মমযয পারস্পদরক সিমোদগো বৃদি এবং সিােো প্রিার্ করার  র্য আমামির 
ঘে সকল কােনযারা রমেমে লুদমমর্ট এর্ওোই োরই একটি অ্ংশ। একটি র্েুর্ রাউন্ড শুরুর সামথ 
সামথ, আমরা রমেস্টামরর উদ্ভাবর্ী উেীপর্া যমর রাখ্ার বযাপামর িঢ়ৃভামব প্রদেজ্ঞাবি থাদক এবং 
ঘসটি িমি ভদবষযমের কথা মাথাে ঘরমখ্ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদরকল্পর্া প্রিার্ করা।"  
  
 ঘর্ক্সটকপনস (NextCorps) কেৃন ক পদরোদলে লুদমমর্ট এর্ওোই সারা পৃদথবীবযাপী এমর্ 
উমিযািামির খ্ুুঁ মে োরা OPI েযামলঞ্জগুমলা সমাযামর্ আগ্রিী, এর মমযয কমেকটি িমলা: ঘমদশর্ 
দভশর্, ইন্সমপকশর্, বামোফমটাদর্ক্স, দসদকউদরটি, সাদভন মেলযান্স, অ্গমমমন্টড অ্যান্ড ভােুন োল দরমেদলটি 
এবং অ্মটামর্ামাস দভকলস। দব েী িলটিমক অ্বশযই কমপময 18 মামসর  র্য অ্ঞ্চলটিমে থাকমে 
িমব।  
  
লুদমমর্ট এর্ওোই এর  র্য আমবির্কারীমির অ্বশযই সং বি িমে িমব ও অ্ন্তেপময িইু র্ 
পূণনকালীর্ কমনোরী থাকমে িমব এবং োমির মূল প্রেুদিটি প্রমাণ করমে িমব, দবমশষ কমর কাম র 
একটি ঘপ্রামটাটাইপ তেদর করমে িমব। ভদেন  িওোর পর, ঘকাম্পাদর্গুমলা সিােো গ্রিণ করমব, োর 
মমযয থাকমব মূলযর্, প্রেদুি সম্প্রসারমণর  র্য লযাব সুদবযাসমূি গ্রিমণর অ্র্মুদে, দশযা এবং 
বযবসাদেক পরামশন। আমবির্পত্র এখ্র্ ঘথমক 23 ঘসমেম্বর, 2019 োদরখ্ পেনন্ত গ্রিণ করা িমব।  
  
লুদমমর্ট এর্ওোই এর দদ্বেীে িমলর ঘকাম্পাদর্গুমলার ফমলা-অ্র্ ফাদন্ডংমের সমে 2 দমদলের্ মাদকন র্ 
ডলামরর  র্য প্রদেদ্বদিো করার এক সপ্তাি আমগই OPI-সদক্রে প্রেুদির  র্য র্েুর্ ঘলাক েমল 
আমস। দি "লাইট টুমমরা উইথ টুমড (Light Tomorrow with Today)" ঘডমমা ঘড ইমভন্টটি 27 
 রু্, 2019 োদরমখ্, রমেস্টার ইন্টারর্যাশর্াল  যা  ঘফদস্টভাল (Rochester International Jazz 
Festival)-এর CGI দবগ ঘটন্ট (CGI Big Tent)-এ অ্র্ুদিে িমব। একটি ঘকাম্পাদর্মক 1 
দমদলের্ মাদকন র্ ডলার পরুষ্কার প্রিার্ করা িমব এবং ঘসইসামথ দবোরকমির ঘরটিংমের উপর দভদি 
কমর আরও 1 দমদলের্ মাদকন র্ ডলার দের্টি ঘকাম্পাদর্মক প্রিার্ করা িমব।  
  
লুদমমর্ট এর্ওোই অ্ঞ্চলটির ঐদেিাদসকভামব শদিশালী OPI ইন্ডাদি ঘসক্টর তেদরমে কা  কমর 
োমি। রমেস্টার িমলা আমমদরকার্ ইর্দস্টটিউট ফর মযার্ুফযাকোদরং ইদন্টমগ্রমটড ফমটাটিক্স 
(American Institute for Manufacturing Integrated Photonics) ঘটস্ট, অ্যামসম্বদল অ্যান্ড 
পযামকদ ং ফযাদসদলটি অ্যাট ইস্টমযার্ দব মর্স পাকন , িয ইউদর্ভাদসনটি অ্ব রমেস্টার'স (University 
of Rochester) ইর্দস্টটিউট অ্ব অ্পটিক্স, িয রমেস্টার ইন্সটিটিউট অ্ব ঘটকমর্ালদ  (Rochester 
Institute of Technology) এবং 100টিরও ঘবদশ স্থার্ীে OPI ঘকাম্পাদর্ এবং 17,000  র্ কমীর 
সংমোগ স্থল োরা ঘলাবাল ইমমদ ং দলডার দিমসমব অ্ঞ্চলটির ইদেিাস তেদরমে কা  কমর োমি।  
  
লুদমমর্ট এর্ওোই সম্পমকন  আরও েমথযর  র্য দিক করুর্ এখ্ামর্।  
  

https://www.f6s.com/luminateny2020
https://protect2.fireeye.com/url?k=2efab02a-72dc8471-2ef8491f-000babd905ee-b81f617775e2bda1&u=https://luminate.org/


 

 

এম্পাোর ঘেট ঘর্ম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ঘপ্রবসম্বর্ন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিিং কবমের্ার হাওোর্ন  ঘেমবি িম্বলর্, "লুদমমর্ট এর্ওোই এর েৃেীে রাউমন্ড দফঙ্গার 
ঘলকস অ্ঞ্চমল OPI ইন্ডাদি সামমর্র দিমক এদগমে দর্মে োওোর  র্য অ্ভূেপূবন স্টাটন আপ এবং 
প্রেুদি দর্উ ইেকন  ঘস্টমট আর্া অ্বযািে রাখ্ার পাশাপাদশ আরও 170টিরও ঘবদশ ঘকাম্পাদর্ ঘোগ 
করা িমব োমির প্রথম িইু রাউমন্ডর মাযযমম দবমশষ এই দব মর্স অ্যাদক্সমলটর প্রদেমোদগোর  র্য 
বাোই করা িমেমে।"  
  
লুবমম্বর্ট এর্ওোই এর মোম্বর্বজিং বর্ম্বরক্টর র্. সুজাতা রামার্ুজার্ িম্বলর্, "লুদমমর্ট এর্ওোই এ 
অ্ংশগ্রিণকারী র্েুর্ বযবসাসমূমির ঘোগযো ও তবদেত্রয ঘকবল োমির দশল্পমক পদরবেন র্ করার 
সযমো র্ে বরং এটি দফঙ্গার ঘলক অ্ঞ্চমল ইমোমমযযই দবিযমার্ রমেমে এমর্ ঘবঞ্চমাকন  OPI 
ইমকাদসমস্টমমক অ্বযািেভামব উন্নে করমব।"  
  
বসম্বর্টর ঘজাম্বসফ ঘরািাক িম্বলর্, "লুদমমর্ট এর্ওোই এটির প্রথম িইু প্রদেমোদগোে খ্ুবই সফল 
দেল। োরা এই বের ো আর্মে োমি ো ঘিখ্ার  র্য আদম আর তযেন যমর অ্মপযা করমে 
পারদে র্া। উদ্ভাবর্ এবং প্রেুদির ঘযমত্র  ােীে পথ-প্রিশনক দিমসমব রমেস্টার অ্ঞ্চলটিমক আরও 
ম বুে কমর ঘোলার  র্য বাদষনক এই প্রদেমোদগোটি অ্মর্ক সািােয কমরমে এবং ভদবষযমে আরও 
সাফলয অ্মপযা করমে। লদুমমর্ট এর্ওোই এর মমো োকদরর সুমোগ তেদরর উমিযাগগুমলা আমরা 
অ্বমূলযাের্ করমে পাদর র্া ঘেগুমলা রমেস্টামর র্েুর্ র্েুর্ অ্মর্ক দেন্তাযারা এবং কর্মসে বির্ 
কমর দর্মে আমস।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "আমামির অ্ঞ্চলটির অ্থনর্ীদে উৎপাির্দভদিক ঘথমক উচ্চ-
প্রেুদি ঘেমর্- অ্পটিক্স, ফমটাদর্ক্স এবং ইমমদ ংমের দিমক ঘমাড় ঘর্ওোর কারমণ লুদমমর্ট এর্ওোই 
এর মমো কমনসূদেগুমলা খ্বুই গুরুত্বপূণন, ঘকর্র্া আমামির দর্দিে করমে িমব ঘে পরবেী বড় 
ঘকামর্া সাফমলযর মুখ্ ঘের্ আমরাই ঘিদখ্। সম্ভাবর্াপূণন র্েুর্ ঘকামর্া বযবসা এবং এন্টারপ্রাই মক 
সামপাটন  করা আপমস্টট অ্থনর্ীদের ঘযমত্র উপেিু একটি দবদর্মোগ এবং এই অ্ঞ্চমল োমির 
যারাবাদিক সিােোর  র্য আদম গভর্নর কুওমমা ও এম্পাোর ঘস্টট ঘডমভলপমমন্ট (Empire State 
Development)-এর িলটিমক সাযুবাি  ার্াই।"  
  
ঘরাম্বচোর ঘমের লাভবল এ. ওোম্বরর্ িম্বলর্, "লুদমমর্ট এর্ওোই এর দবমের দবদভন্ন স্থার্ ঘথমক 
বারংবার এ রকম উচ্চ মার্ সম্পন্ন আমবির্ আকৃষ্ট করার যমোটি গভর্নর কুওমমার দবেযণোর 
পদরেে ঘিে ঘকর্র্া রমেস্টামর এই উচ্চ-প্রেুদির দব মর্স অ্যাদক্সমলটরটি স্থাপর্ করা এবং দশমল্পর 
উদ্ভাবক দিমসমব আমামির পদরেে তেদর করার এই দসিান্ত োরই দেল। লুদমমর্ট এর্ওোই 
বযবসাদেক ঘর্োমিরমক োমির উদ্ভাবর্ী দেন্তাভাবর্াগুদল মামকন টমেমস দর্মে আসার  র্য একটি মঞ্চ 
প্রিার্ কমর ো রমেস্টামরর জ্ঞার্দভদিক অ্থনর্ীদের প্রবৃদিমক েরাদিে কমর। দফঙ্গার ঘলকস 
ফমরাোমডন র মাযযমম রমেস্টামর এই 21 শেমকর কমনসংস্থার্ সদৃষ্টকারী দরমসাসনগুমলা আর্ােমর্ এবং 
আমামির র্াগদরকমির  র্য আরও কমনসংস্থার্ তেদর, আরও দর্রাপি ও বণনমে পদরমবশ তেদর এবং 
দশযামূলক সুমোগ প্রিামর্র লযয পরূমণ সিােো করার  র্য আদম গভর্নর কুওমমা এবং এম্পাোর 
ঘস্টট ঘডমভলপমমমন্টর কামে কৃেজ্ঞ।"  
  



 

 

বফঙ্গার ঘলকস ফম্বরাোর্ন ম্বক ত্বরাবিত করা  
  
আ মকর ঘ াষণা "দফঙ্গার ঘলকস ফমরাোডন " এর সমূ্পরক, ো শদিশালী অ্থননর্দেক প্রবৃদি ও 
কদমউদর্টি দবকামশর  র্য এই অ্ঞ্চমলর সমদিে রূপমরখ্া। ঘস্টট এই অ্ঞ্চমল 2012 সাল ঘথমক এই 
পদরকল্পর্ার  র্য বুদর্োিী কাম র দপেমর্ ইমোমমযযই 6.1 দবদলের্ মাদকন র্ ডলামরর ঘবদশ দবদর্মোগ 
কমরমে - ফমটাদর্ক্স, কৃদষ ও খ্ািয উৎপাির্ এবং উন্নে দর্মনাণ কামেনর মমো মূল দশল্পগুদল এই 
দবদর্মোমগর অ্ন্তভুন ি। বেন মামর্, মিামন্দার (Great Recession) পর ঘথমক ঘবকারত্ব সবমেমে কম 
িমেমে; বযদিগে ও কমপনামরট আেকর কমমমে এবং বযবসা প্রদেিার্গুদল উন্নদে ও দবদর্মোগ করার 
 র্য ঘরামেস্টার, বাটাদভো এবং কার্ার্ডাইগুোর মমো  ােগা ঘবমে দর্মি।  
  
বেন মামর্, আপমস্টট দরভাইমটলাইম শর্ ইদর্দশমেটিমভর মাযযমম অ্ঞ্চলটি 500 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর 
ঘস্টট দবদর্মোগসি দফঙ্গার ঘলকস ফমরাোডন মক ত্বরাদিে করমে ো গভর্নর কুওমমা দডমসম্বর 2015-এ 
ঘ াষণা কমরমের্। ঘস্টমটর এই 500 দমদলের্ মাদকন র্ ডলামরর দবদর্মোগ 2.5 দবদলের্ মাদকন র্ 
ডলামররও ঘবদশ দবদর্মোগ করার  র্য বযদিগে বযবসােীমির উেীপর্া ঘিমব এবং অ্ঞ্চমলর  মাকৃে 
পদরকল্পর্া অ্র্েুােী আশা করা িমি ঘে 8,200-টিরও ঘবদশ র্েুর্ কমনসংস্থার্ সৃদষ্ট িমব। আরও 
েথয এখ্ামর্ পাওো োমব এখ্ামর্।  
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