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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ররাম্বেস্টাম্বর লুবমম্বর্ট বর্উ ইয়কন অোবিম্বলটর প্রবিম্ব াবগিার (LUMINATE NY
ACCELERATOR COMPETITION) বিিীয় প ন াম্বয়র বিজয়ীম্বের র্াম র াষণা কম্বরম্বের্

ররাম্বেস্টাম্বরর রকাম্পাবর্ ওবভটজ (Ovitz) রেষ্ঠম্বের পুরস্কার 1 বমবলয়র্ ডলার বজম্বিম্বে
আরও বির্টি বভসর্াবর অপটিকস, ফম্বটাবর্কস, এিং ইম্বমবজং রকাম্পাবর্ ফম্বলা-অর্ ফাবডং
বিবর্ম্বয়াম্বগর জর্ে বর্িন াবেি হম্বয়ম্বে
কবমউবর্টিসমূহম্বক পুর্রুজ্জীবিি করম্বি এিং অর্ন নর্বিক উন্নয়ম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কন রস্টম্বটর করা
বিবর্ম্বয়াগ, অঞ্চম্বলর সমবিি রকৌেল - "বফঙ্গার রলকস ফম্বরায়াডন (Finger Lakes Forward)" এর
সহায়ক বহসাম্বি কাজ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েুগান্তকারী Luminate NY প্রতিমোতগিার
তিিীয় পেনাময়র (Round II) তিমজিা হল ওতভটজ। ডাউর্টাইর্ ঘরামেস্টামর CGI ইন্টারর্যাশর্াল
জাজ উত্সমির (CGI International Jazz Festival) মূল ঘটমন্ট অ্র্ুতিি লুতমমর্ট তর্উ ইয়মকন র
"লাইট টু মমরা উইথ টু মড (Light Tomorrow with Today)" ঘডমমা ঘড প্রতিমোতগিায় তি
ঘরামেস্টার, তর্উ ইয়কন তভতিক ঘকাম্পাতর্, ঘেিমের তশমরাপা ঘপময়মে। ঘকাম্পাতর্টি তিঙ্গার ঘলকস
িমরায়াডন আপমস্টট পুর্রুজ্জীির্ উমিযামগর (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization
Initiative) মাধ্যমম তর্উ ইয়কন ঘস্টট ঘথমক িমলা-অ্র্ িাতডিংময় 1 তমতলয়র্ ডলার পামি।
পুরস্কারটির আিশযকিা অ্র্ুোয়ী, প্রতিমোতগিার সমস্ত তিজয়ীমির কমপমে পমরর 18 মাস ধ্মর জর্য
ঘরামেস্টামর অ্পামরশর্ োলু রাখার প্রতিশ্রুতি তিমি হমি।
"OPI-সেম প্রেুতিমি ঘকৌশলগি তিতর্ময়াগসমূহ তিঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চলমক তিমের ইমমতজিং কযাতপটাল
তহসামি িার খযাতির িযতি অ্িযাহি ঘরমখমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "Luminate NY
প্রতিমোতগিার মাধ্যমম প্রিতশনি সৃজর্শীলিা এিিং অ্ঙ্গীকার এই তশমের তিশাল সম্ভাির্া এিিং
ভতিষযমি আঞ্চতলক অ্থনর্ীতিমক এতগময় তর্ময় ঘেমি এর েমিা আিারও প্রমাণ কমরমে।"
গ্রুপটির কৃ তিে অ্জনর্ উিোপর্ করমি এিিং তিজয়ীমির অ্তভর্ন্দর্ জার্ামি উপতিি তেমলর্
ঘলিমটর্যান্ট গভর্নর কযাতথ ঘহােু ল।
"Luminate NY প্রেুতিগি সৃজর্শীলিার উন্নয়র্ টামে এিিং তিঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমলর ভতিষযমির
পথ উজ্জ্বল কমর িু লমে", রলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ রহােু ল িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর র াষণা

কম্বরম্বের্। "প্রতিমোতগিাটির তিিীয় পেনায়টি কমনসিংিার্ সৃতি কমর এিিং ঘরামেস্টার অ্ঞ্চমলর
অ্থনর্ীতিমক োঙা কমর িযিসাগুতলমক এিিং উচ্চ-প্রেুতি তশেগুতল গমে ওঠার জর্য সহায়িা করা
অ্িযাহি রাখমি। আতম Luminate NY প্রতিমোতগিার এই িেমরর তিজয়ীমির অ্তভর্ন্দর্ জার্াই।
উদ্ভাির্ী িমটাতর্কস ঘকাম্পাতর্গুতলমি আমামির তিতর্ময়াগগুতল তিঙ্গার ঘলকস িমরায়াডন কমনসূতেটিমক
এতগময় তর্ময় োওয়া অ্িযাহি রাখমে।
ওতভটজ একটি িযতিগিকৃ ি, িৃতিশতি-িধ্নর্কারী কন্টাক্ট ঘলর্স তিতর কমরমে ো মার্ুমষর ঘিখার
েমিা: স্পিিা, কর্ট্রাস্ট এিিং গভীরিার অ্র্ুমার্, উমেখমোগযভামি িৃতি করমি।
VPG মেডিকেল (VPG Medical), ঘরামেস্টার তভতিক ঘকাম্পাতর্টিমক, তিিীয় িার্ অ্তধ্কার করার
জর্য 500,000 ডলার িারা পুরস্কৃ ি করা হময়মে। উন্নি ঘরাগ তর্ণনয় এিিং ঘরাগ তর্রাময় সিংক্রান্ত
ঘকৌশলগুতল প্রিার্ করমি তির্া পতরেমম, তিঘ্নহীর্ভামি কাতডনয়াক মতর্টর করমি সেম করার জর্য
এর HealthKam® প্রেুতি স্মাটন তডভাইস এিিং লযাপটপ িযিহার কমর। র্থন কযামরাতলর্ার, লুমমতডকা
তভশর্ (Lumedica Vision) িৃ িীয় িার্াতধ্কার কমরমে, িার OQ EyeScope (OQ আইমস্কাপ)
প্রেুতির জর্য 250,000 ডলার পুরস্কার ঘপময়মে, ঘে প্রেুতিটি, ঘরটির্ার ঘরাগ তর্র্নয় করার জর্য
একটি ঘমতডমকল েন্ত্র প্রিার্ কমর এিিং ঘেটি সমস্ত ঘোমখর ঘরাগ তর্ণনয়কারী অ্তিসগুতলর পমে অ্জনর্
করা, িহর্ করা এিিং িযিহার করা সহজ। েিু থন িার্াধ্ীকারী তর্উ ইয়মকন র সামকন ল অ্পটিকস
(Circle Optics)ঘক, তরময়ল টাইমম, ত্রুটিহীর্ভামি, 12k ঘি 360° তভতডও কযাপোর করার িার
তিতশি প্রেুতির জর্য আরও 250,000 ডলার তিময় পুরস্কৃ ি করা হময়মে।
OPI ইডাতি এিিং ঘভঞ্চার কযাতপটাতলস্ট কতমউতর্টির একটি তিোরকমির পযামর্ল Luminate NY
ঘকাম্পাতর্গুতলমক িামির িযিসার ধ্রমণর উপর তভতি কমর আজমকর তিতর্ময়াগগুতল িারা পুরস্কৃ ি
করা হয়। অ্র্ুিার্টিমি উপতিি থাকা 600রও ঘিতশ িযতিরও িামির পের্িসই ঘকাম্পাতর্র পমে
ঘভাট ঘিওয়ার সুমোগ তেল। 10,000 ডলামরর িশনকমির পেমন্দর পুরস্কার ঘপময়মে সামকন ল
অ্পটিকস।
ঘর্ক্সটকপনস (NextCorps) িারা পতরোতলি Luminate NY হল অ্পটিকস, িমটাতর্কস এিিং ইমমতজিং
OPI ইডাতিগুতলমি সিয শুরু করা সিংিাগুতলকর জর্য তিমের িৃহিম িযিসাতয়ক উদ্দীপক।
উদ্দীপকটি তভতিক এিিং প্রতি িের িশটি সম্ভাির্াময় ঘকাম্পাতর্মক তর্িনাের্ কমর এিিং িামির
প্রেুতির উন্নয়র্ ও িযিসা িৃতির জর্য িযাকপ প্রতশেণ এিিং সিংিার্ প্রিার্ কমর। 23ঘশ ঘসমেম্বর,
2019 পেনন্ত উন্নি-তেন্তাভাির্া (forward-thinking) প্রতিমোতগিার জর্য এখর্ আমিির্ গ্রহণ করা
হমে। পরিিী গ্রুমপর িশটির মমধ্য একটি স্লট উপাজনর্ করা ঘকাম্পাতর্গুতল সিনতর্ম্ন 100,000
ডলামরর এিিং সিনাতধ্ক 1 তমতলয়র্ ডলার পেনন্ত অ্থন সাহােয পামি। আগ্রহী ঘকাম্পাতর্গুতল এখামর্
আমিির্ করমি পামর।
গি িেমরর তিজয়ী, ডািল ঘহতলক্স অ্পটিকস (Double Helix Optics), তিঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমল
অ্পটিকস পতরকাঠামমায় সতক্রয় অ্িিার্ ঘরমখমে। র্িু র্ পমণযর উন্নতিসাধ্র্ এিিং পণয তিতর করমি
এটি ঘরামেস্টার অ্পটিকস সিংিার সামথ গাটেো ঘিমধ্মে এিিং িামির তিতশি ঘিজ মাস্ক প্রেুতির
ঘিতিমকশর্টিমক উন্নি করমি ইথাকা/করমর্ল কতমউতর্টির সামথ একমে কাজ কমরমে।

এম্পায়ার রস্টট রডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর রপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী
কমন কিনা এিং কবমের্ার হাওয়াডন র মবস্ক িম্বলর্, "Luminate NY, ঘেটি অ্পটিকস, িমটাতর্কস
এিিং ইমমতজিং এর ঘকন্দ্র তহসামি তিঙ্গার ঘলকস তরতজয়র্মক শতিশালী কমর িু মলমে, ঘসটি হল তর্উ
ইয়কন ঘস্টট সিংলগ্ন অ্ঞ্চলগুতলমি সিয-শুরু হওয়া ঘকাম্পাতর্ এিিং িযামটতজক ইডাতি ক্লাস্টারগুতলর
দ্রুি সম্প্রসাতরি করার একটি অ্র্যিম েুগান্তকারী প্রতিমোতগিা।"
Luminate NY এর মোম্বর্বজং বডম্বরক্টর ড. সুজািা রামার্ুজার্ িম্বলর্, "Luminate NY এ
অ্িংশগ্রহণকারী এিিং প্রতিমোগী ঘকাম্পাতর্গুতলর কমনেমিা তিস্ময়কর। এখামর্ থাকা সমৃি প্রতিমিশ
িযিহার করা অ্িযাহি রাখার িারা, এই সিয-শুরু হওয়া িযিসাগুতল তশে, গ্রাহক এিিং তিঙ্গার
ঘলকস অ্ঞ্চলমক অ্থনপূণনভামি প্রভাতিি করমি িামির সৃজর্শীলিা প্রিার্ করার গতি িৃতি করমি
সেম হময় উঠমি।"
ওবভটজ এর প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা, রফবলি বকম, িম্বলম্বের্, "এই পুরস্কারটি পাওয়া একটি সম্মার্
ও তিমশষ অ্তধ্কার। ওতভটজ ঘরামেস্টামর িাতপি হময়মে এিিং িৃতিলাভ কমরমে। প্রতিটি গুরুেপূণন
সমময়, আমরা এই কতমউতর্টির সমথনর্ ঘপময় এমসতে। আমরা ঘরামেস্টামর ঘকাম্পাতর্টির উন্নতি
অ্িযাহি রাখার এিিং তিতর্মময় এই কতমউতর্টিমক তকেু ঘিওয়ার পতরকের্া ঘরমখতে।"
রসম্বর্টর রজা ররািাে িম্বলম্বের্, "লুতমমর্ট তর্উ ইয়কন আমামির অ্ঞ্চমলর সুর্াম িৃতি কমরমে
অ্পটিক্স, িমটাতর্ক্স এিিং ইমমতজিং এর ঘেমে উদ্ভাির্ী প্রতিমোতগিার সময় ঘথমক 2018 সাল ঘথমক|
2018 সামল এটির প্রারতম্ভক প্রতিমোতগিা ঘথমক Luminate NY অ্পটিকস, িমটাতর্কস এিিং ইমমতজিং
এর ঘেমে একজর্ পথপ্রিশনক তহসামি আমামির অ্ঞ্চমলর সুর্ামম সামথ সিংেুি কমরমে। তিঙ্গার ঘলকস
আঞ্চতলক অ্থননর্তিক উন্নয়র্ পতরষমির (Finger Lakes Regional Economic Development
Council) সিসয তহমসমি, এই তিতর্ময়াগ আমামির িার্ীয় অ্থনর্ীতির এমর্ এক গুরুেপূণন ঘসক্টমর
করা হমে ঘিমখ আতম গতিনি এিিং আতম এই িেমরর Luminate NY তিজয়ীমির সািলয এিিং
উন্নয়র্ ঘিখার জর্য অ্ধ্ীর আগ্রমহ অ্মপো করি।"
অোম্বসমব্লীমোর্ হোবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "লুতমমর্ট তর্উ ইয়কন লাইটিিং পুরস্কামরর (Luminate New
York Lighting Awards) তিিীয় পেনাময়র আজমকর তিজয়ীমির অ্তভর্ন্দর্। আতম জাতর্ ঘে
আজমকর তিজয়ী এিিং িামির উমিযাগী কমনশতি ঘসইসি প্রকে সৃি করমি ো আমামির ঘস্টট ও
ঘিমশ আরও কমনসিংিার্ প্রিার্ করমি এিিং অ্থননর্তিক উন্নয়র্ টামি। এই পুরস্কার আমামির
পতরিারগুতলর জর্য একটি উজ্জ্বল ভতিষযি গমে িু লমি সাহােয করমি।"
ররাম্বেস্টাম্বরর রময়র লাভবল এ. ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "ঘরামেস্টামর Luminate NY তিিীয় পেনাময়র তিজয়ী
তহসামি তর্িনাতেি হওয়ার জর্য আতম ওতভটজমক অ্তভর্ন্দর্ জার্ামি োই। ওতভটজ, ঘসইসামথ, VPG
ঘমতডমকল, লুমমতডকা তভশর্ এিিং সামকন ল অ্পটিকস হল আজমকর উদ্ভািক 'লাইটিিং টু মমরা উইথ
টু মড'। তিঙ্গার ঘলকস এিিং Luminate NY এর উন্নয়মর্র জর্য, আমামির তসটিমক অ্পটিকস,
িমটাতর্কস এিিং ইমমতজিং এর ঘেমে তিমের মমধ্য প্রথম সাতরমি থাকমি, ঘসইসামথ আরও কমনসিংিার্
সৃতি করা, আরও তর্রাপি, আরও প্রাণিন্ত পাতরপাতেনক অ্ঞ্চল এিিং আমামির র্াগতরকমির জর্য

আরও উন্নি তশোর সুমোগ তিতর করমি সহায়িা করার জর্য আতম গভর্নর কুওমমা এিিং এম্পায়ার
ঘস্টট ঘডমভলপমমমন্টর কামে কৃ িজ্ঞ থাকি।"
বফঙ্গার রলকস আঞ্চবলক অর্ন নর্বিক উন্নয়র্ পবরষে (Finger Lakes Regional Economic
Development Council) সহ-সভাপবি, মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বজর (Monroe Community
College) রপ্রবসম্বডন্ট অোর্ রেস এিং রেটার ররাম্বেস্টার রেোর অি কমাম্বসন র (Greater Rochester
Chamber of Commerce) রপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা িি ডাবফ িম্বলর্, ঘরামেস্টামর
Luminate NY অ্যাতক্সমলটর ঘপ্রাগ্রামমর তিিীয় পেনাময় অ্িংশগ্রহণ করার জর্য তর্িনাতেি সকল উদ্ভাির্ী
িলমক অ্তভর্ন্দর্। এই অ্ভূ িপূিন প্রতিমোতগিা আগামী তির্গুতলর জর্য তিঙ্গার ঘলকসমক এতগময় তর্ময়
ঘেমি সহায়িা কমর, িধ্নর্শীল আমলা-তভতিক পণয এিিং পতরমষিা তশমে অ্ঞ্চলটিমক একজর্ তিেিযাপী
ঘর্িা তহসামি তর্মজমক প্রতিতিি করমি সহায়িা করমে।"
বফঙ্গার রলকস ফম্বরায়াডনম্বক েরাবিি করা
আজমকর ঘ াষণা "তিঙ্গার ঘলকস িমরায়াডন" এর সম্পূরক, ো শতিশালী অ্থননর্তিক প্রিৃতি ও
কতমউতর্টি তিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমতিি রূপমরখা। ঘস্টট এই অ্ঞ্চমল 2012 সাল ঘথমক এই
পতরকের্ার জর্য িুতর্য়ািী কামজর তপেমর্ ইমিামমধ্যই 6.1 তিতলয়মর্র ঘিতশ মাতকন র্ ডলার তিতর্ময়াগ
কমরমে - িমটাতর্ক্স, কৃ তষ ও খািয উৎপাির্ এিিং উন্নি তর্মনাণ কামেনর মমিা মূল তশেগুতল এই
তিতর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। িিন মামর্, মহামন্দার (Great Recession) পর ঘথমক ঘিকারে সিমেময় কম
হময়মে; িযতিগি ও কমপনামরট আয়কর কমমমে এিিং িযিসা প্রতিিার্গুতল উন্নতি ও তিতর্ময়াগ করার
জর্য ঘরামেস্টার, িাটাতভয়া এিিং কার্ার্ডাইগুয়ার মমিা জায়গা ঘিমে তর্মে।
িিন মামর্, আপমস্টট তরভাইমটলাইমজশর্ ইতর্তশময়টিমভর মাধ্যমম অ্ঞ্চলটি 500 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর
ঘস্টট তিতর্ময়াগসহ তিঙ্গার ঘলকস িমরায়াডনমক েরাতিি করমে ো গভর্নর কুওমমা তডমসম্বর 2015-এ
ঘ াষণা কমরমের্। ঘস্টমটর এই 500 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর তিতর্ময়াগ 2.5 তিতলয়র্ মাতকন র্
ডলামররও ঘিতশ তিতর্ময়াগ করার জর্য িযতিগি িযিসায়ীমির উদ্দীপর্া ঘিমি - এিিং অ্ঞ্চমলর
জমাকৃ ি পতরকের্া অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 8,200-টিরও ঘিতশ র্িু র্ কমনসিংিার্ সৃতি হমি।
আরও িথয এখামর্ পাওয়া োমি এখামর্।
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