
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 43NORTH ঘকাম্পাবর্গুবল পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  500-র ঘিবে 

কমনসংস্থার্ তৈবর কম্বরম্বে  
  

পবিম বর্উইয়ম্বকন  43North ঘকাম্পাবর্গুম্বলা 50 টিরও ঘিবে েরূ্ে পম্বে বর্ম্বয়াগ প্রবিয়া চাবলম্বয় 
যাম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টার্ন আপ প্রতিম াতগিা ঘ াষণা কমরর্। 43North এর ঘপার্ন ম াতিও 
ঘকাম্পাতর্গুমিা 2019 সামির জিুাই প নন্ত পতিম তর্উইয়মকন  520 এর ঘেতি র্িুর্ কমন সৃজমর্র 
মাধ্যমম তর্ময়ামগর ঘেমে েড় ধ্রমর্র মাইি িক অ্তিক্রম কমরমে। চিতি েেমরর মাচন  মামসর 
মমিা সাম্প্রতিক সমময়র তিসামে 43North 400 টির ঘেতি কমন সৃজর্ কমরমে; মাে কময়ক মামস, 
43North এর তকেু ঘকাম্পাতর্'র দ্রুি সম্প্রসারমণর  মি এই সংখ্যা 500 োতড়ময় ঘগমে। 43North 
িি একটি স্টার্ন আপ প্রতিম াতগিা  া োম মিামি স্টার্ন আপ আকৃষ্ট করমি এেং এ অ্ঞ্চমি ঘসগুমিার 
তেকাি চিমার্ রাখ্মি েেমর 5 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার তেতর্ময়াগ কমর থামক। 2014 সামি এ 
প্রতিম াতগিা শুরু িওয়ার পর ঘথমক 43North এর তেতর্ময়াগ আসার পর 44 এর ঘেতি 
প্রতিশ্রুতিিীি স্টার্ন আপ এর ঝুুঁ তকপূণন তেতর্ময়াগ 250 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর ঘেতিমি উন্নীি 
িময়মে।  
  
"43North ভতেষযৎ ঘকাম্পাতর্গুমিামক আকষনণ, পরামিন প্রদার্ এেং তেকতিি কমর োম মিা'র উচ্চ-
প্র ুতির স্টার্ন আপ এর দিৃযপমর্র উন্নয়র্  টিময়মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এসে গতিিীি 
েযেসায় আমামদর তেতর্ময়াগ িি িি র্িুর্ কমন সজৃর্ এেং প্রতিভাোর্ িরুণ কমনচারীমদর 
আকষনণ করমে,  ারা এ অ্ঞ্চমির অ্থননর্তিক পুর্েনাসমর্ অ্ংি তর্ময় উদ্দীতপি।"  
  
"আমামদর উদ্ভাের্ীমূিক 43North প্রতিম াতগিা প্রকৃি চাকতরর সুম াগ েতৃি অ্েযািি ঘরমখ্ উচ্চ-
প্র ুতির স্টার্ন আপ ঘকাম্পাতর্র স্থার্ তিসামে োম মিা'র খ্যাতি োতড়ময় তদমে", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর 
কোবি ঘ াচুল িম্বলর্। "িরুণরা এখ্ামর্ অ্েস্থার্ করমে এেং ভতেষযমির জর্য আিাোদী িময় ত মর 
 ামে, আর 43North ঘকাম্পাতর্গুমিা এই রূপান্তমরর এক অ্পতরিা ন অ্ংি। এই অ্তেশ্বাসয 
মাইি িক এই প্রতিম াতগিা এেং আমামদর অ্থননর্তিক উন্নয়মর্র উমদযামগর গুরুত্ব িুমি ধ্মর। আতম 
আরও অ্মর্ক ঘকাম্পাতর্র পতিম তর্উইয়মকন   াো শুরু করার এেং িামদর ভতেষযৎ সা িয ঘদখ্ার 
অ্মপোয় থাকে।"  
  



 

 

43North এর কমনকিন ারা িামদর স্টার্ন আপ এর জর্য তেক্রয়কামি চাকতরর র্িুর্ মাইি িক 
উদ াপর্ করমের্: আজএকটি তিড-ঘর্র্ওয়াতকন ং ইমভন্ট । তিড-ঘর্র্ওয়াতকন ং ইমভমন্ট র্য়টি 
43North স্টার্ন আপ এেং প্রধ্ার্ তর্েনািী কমনকিন ারা োম মিামি তেক্রয় িাখ্ায় ভূতমকা পািমর্র জর্য 
ঘেি কময়কটি জতুর্য়র এেং তসতর্য়র পমদ তর্ময়াগ কমর থামক। 43North এর সিায়িায় ো ামিামক 
আমিাক সতিি কমর তের্ামূমিযর এেং সোর জর্য উন্মিু এ ইমভন্ট উপস্থাতপি িয়। উপতস্থি 
তেক্রয় ঘপিার েযতিমদর 43North এর প্রধ্ার্ তর্েনািী কমনকিন ামদরর সামথ মুমখ্ামুতখ্ সাোমির এেং 
এই দ্রুি েধ্নর্িীি প্র ুতির স্টার্ন আপ এর তেক্রয় কাজ সম্পমকন  জার্ার সুম াগ  মর্। 43North 
ঘকাম্পাতর্গুমিা েিন মামর্ 50 টির ঘেতি উন্মিু পমদ তর্ময়াগ করমে।  
  
43North এর সেে বিোয়ী ঘিার্ন  সভাপবৈ বিল মোবিও িম্বলর্, "আমামদর '400 টি চাকতরর' 
ঘ াষণার মাে চার মাস পর আমরা আমামদর স্টার্ন আপ এর প্রতিষ্ঠািামদর গল্প েমি ঘরামাতঞ্চি, 
 ারা স্থার্ীয় শ্রমিতির জর্য সুম াগ সৃতষ্ট অ্েযািি ঘরমখ্মের্। দ্রুি-তেকািমার্ প্র ুতির ঘকাম্পাতর্মি 
চাকতরর জর্য োম মিা'র প্রতিভাধ্রমদর আর সার্ ফ্রাতিসমকা ো ঘোস্টমর্র মমিা িিরগুতিমি 
 াওয়ার দরকার ঘর্ই। 43North এর ঘপার্ন ম াতিও'র মমিা স্টার্ন আপ ঘকাম্পাতর্গুমিা আমামদর 
শ্রমিতিমক র্িুর্ প্র ুতির সামথ কাজ করার সুম াগ প্রদার্ কমর এেং ঘকামর্া ঘকাম্পাতর্র তেকামি 
সিায়িা কমর।"  
  
43North এর ঘপ্রবসম্বর্ন্ট অোম্বলক্স ঘেস িম্বলর্, "43North তর্ময়ামগর এেং পরামিন কমনসতূচর মাধ্যমম 
প্রতিষ্ঠািামদর জর্য মার্ে সম্পমদর এেং আমামদর ঘকাম্পাতর্গুমিার জর্য সরাসতর তর্ময়াগদার্কারী 
আমামদর পূণনকািীর্ প্রতিভাধ্র পতরচািক অ্ন্তভূন ি করার উপর অ্িযন্ত গুরুত্ব তদময়মে। "স্টার্ন আপ 
এর জর্য তেক্রয়: তিড-ঘর্র্ওয়াতকন ং" এর মমিা ইমভন্ট আমামদর প্রতিষ্ঠািামদর তেক্রয়, প্র ুতি 
এেং প্রমকৌিমির মমিা তর্ময়াগদামর্র কঠির্ ঘেমে স্থার্ীয় প্রতিভাধ্রমদর সামথ সরাসতর ঘ াগাম ামগর 
সুম াগ প্রদার্ কমর। আমামদর ঘপার্ন ম াতিও ঘকাম্পাতর্গুমিা পতিম তর্উইয়মকন  িামদর দমির 
সম্প্রসারণ অ্েযািি রাখ্ায় আমরা আমামদর প্রমচষ্টার  িা ি ঘদখ্তে।"  
  
এবসবভ অকেন্স (ACV Auctions) এর প্রধার্ বর্িনা ী জজন  চাম্বমার্ িম্বলর্, "আমামদর অ্তেশ্বাসয 
উন্নয়র্ এেং সা মিযর তপেমর্ অ্মর্কাংমি রময়মে এখ্ামর্ কমনরি ঘসরা প্রতিভামদর অ্েদার্। 
আমামদর সম্প্রসারণ অ্েযািি রাখ্ার ঘপ্রোপমর্ এতসতভ অ্কিমি আমরা ঘখ্ািা তেক্রয়, পতরচাির্া, 
পণয এেং প্র ুতি'র ভূতমকায় তর্ময়ামগর জর্য অ্তভজ্ঞ প্রাথীমদর সন্ধার্ করতে।"  
  
কোঙ্গারুোইম (Kangarootime) এর প্রধার্ বর্িনা ী কমনকৈন া স্কে ওম্বয়মোর্ িম্বলর্, "43North এেং 
এখ্ার্কার কতমউতর্টির প্রতি কৃিজ্ঞিাসি 2018 সামি আমরা োম মিামি এমসতে, এেং 18 মাস 
পর আমামদর িাতর  ঘেমড়ই চমিমে। আমামদর কমনচারীমদর এখ্ামর্ োতড় র তকমর্ পতরোর গমড় 
ঘিািা ঘদমখ্ আমার কমনজীের্ সাথনক িময়মে। েিন মামর্ োম মিামি আমামদর ঘমার্ 20 জর্ কমনচারী 
রময়মে (এেং ক্রমেধ্নমার্!), এেং এখ্ার্কার কৃিজ্ঞিা ও উদারিার সংসৃ্কতি চমৎকার প্রতিমেিী'র 
এক িিরমক তচতেি কমর।"  
  



 

 

স্কয়ার (Squire) এর প্রবৈষ্ঠাৈা ও ঘপ্রবসম্বর্ন্ট ঘর্ভ সলম্বভন্ট িম্বলর্, "43North এর কারমণই গি 
18 মামস আমরা োম মিামি প্রতিভাধ্র ও তর্মেতদি স্থার্ীয় শ্রমিতি খ্ুুঁমজ ঘপময়তে। আমামদর 
সাম্প্রতিক 8 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর তসতরজ A োড়ামর্ার পর এখ্র্ এ অ্ঞ্চমি তেতর্ময়াগ করার 
এেং এখ্ামর্ আমামদর একটি বেতচেয পূণন দি গঠর্ করার আরও ঘেতি সুম াগ রময়মে। ঘস্কায়ার 
এর োম মিা-তভতিক দি মাতকন র্  িুরাষ্ট্র, কার্াডা এেং তেমদমির িি িি ঘসিুমর্র সামথ িামি 
িাি তমতিময় কাজ কমর িামদর েযেসার উন্নয়র্  টিময়  থা থ মাোয় আর্মি আমামদর সমস্ত তকেু 
এক প্ল্যার্ মমন কামজ িাতগময় থামক।"  
  
 াইঅপাম্বরের (HiOperator) এর প্রধার্ বর্িনা ী কমনকৈন া এবলজাম্বিি সাই িম্বলর্, "োম মিামি 
আমামদর স্টার্ন আপ গমড় ঘিািা এই গি সাি মামস অ্তেশ্বাসয  িদায়ক িময়মে। আমরা অ্সাধ্ারণ 
প্রতিভা খ্ুুঁমজ ঘপমি, অ্পামরটিং পতরচাির্ার খ্রচ এমর্ প নাময় েজায় রাখ্মি সেম িতে  া সূচক 
িামর প্রেৃতির জর্য েরাদ্দ কমর এেং আমামদর ঘকাম্পাতর্ ও কতমউতর্টির জর্য আরও ভামিা 
ভতেষযমির তদমক এতগময়  ায়।"  
  
43North প্রতিম াতগিা এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডভিপমমন্ট (Empire State Development) এেং 
তর্উইয়কন  তেদযুৎ কিৃন পে (New York Power Authority, NYPA) ঘথমক অ্থনায়র্সি তর্উইয়কন  
অ্ঙ্গরামজযর সিায়িা পুষ্ট। 5 তমতিয়র্ র্গদ তেতর্ময়ামগর সামথ, প্রতিম াতগিার তেজয়ীরা োম মিামি 
তরমিামকর্ কমর ঘ খ্ামর্ িারা তের্ামূমিয এক েেমরর জর্য ইর্কুইমের্মরর জায়গা পামে, িামদর 
ঘেমের সামথ সম্পতকন ি ঘমন্টরমদর ঘথমক পরামিন এেং START-UP NY (স্টার্ন -আপ তর্উ ইয়কন), 
একটি প্রকল্প  া তর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্ ঘকাম্পাতর্গুতিমক 10 েেমরর জর্য কর-মিু ভামে কাজ করমি 
সেম কমর, এরকম অ্র্যার্য আকষনণীয় প্রমণাদক প্রকমল্প প্রমেিাতধ্কার পামে।  
  
এম্পায়ার ঘেে ঘর্ম্বভলপম্বমন্ট-এর ঘপ্রবসম্বর্ন্ট, প্রধার্ বর্িনা ী কমনকৈন া এিং কবমের্ার  াওয়ার্ন  
ঘযমবস্ক িম্বলর্, "সাড়া তেশ্ব ঘথমক োম মিামি উমদযািামদর তর্ময় আসার জর্য 43North-ঘক 
অ্তভর্ন্দর্,  া জািীয়ভামে স্বীকৃি উদ্ভাের্ ঘকন্দ্র তিসামে গমড় উঠমে এেং এখ্ামর্ এই পতিম 
তর্উইয়মকন  ভতেষযমির কমন সৃজর্ করমে।"  
  
NYPA ঘচয়ারমোর্ ও িাম্বফম্বলার অবধিাসী জর্ আর. ঘকালম্বমল িম্বলর্, "43North এর সা িয 
পতিম তর্উইয়মকন র জর্য দারুর্ খ্ের এেং NYPA-ঘি আমরা আমামদর দী নকািীর্ পৃষ্ঠমপাষকিার 
জর্য গতেনি। এই প্রতিম াতগিা গি কময়ক েেমর োম মিা অ্ঞ্চমি র্িুর্ তচন্তাভাের্ামক অ্র্ুপ্রাতণি 
কমরমে এেং পতিম তর্উইয়কন  কতমউতর্টিমক তেমিষভামে িতি  তুগময়মে।"  
  
বসম্বর্ের টিম ঘকম্বর্বর্ িম্বলর্, "এই মাইি িক ঘকেি এ তেষয়টির প্রতি গুরুত্ব আমরাপ কমর ঘ , 
ঘ সে উমদযািা িামদর প্ল্যার্ মনমক পরেিী প নাময় উন্নীি করমি আগ্রিী িামদর জর্য 43North 
স্টার্ন আপ প্রতিম াতগিা জীের্কামির এক সুম াগ, এেং ঘকেি উদ্ভাের্ী ধ্ারণামিই র্য়, েরং েুদ্র 
েযেসামক সমৃতির সুম াগ প্রদার্কারী এক িিমরও প্রকৃি তেতর্ময়াগ করা িমে। আমার আস্থা আমে 
ঘ  43North অ্েযািিভামে তেশ্বমামর্র উমদযািামদর আকষনণ করমে, এেং আতম দী নমময়াতদ 
অ্থননর্তিক প্রেৃতির িমেয এই অ্র্ু র্মকর প্রতি তর্উইয়মকন র প্রতিশ্রুতির িাতর  কতর।"  



 

 

  
পবরষম্বের সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্ৈা বিোল বর্. বপপলস-ঘোকস িম্বলর্, "তর্ময়ামগর এক প্রধ্ার্ 
মাইি িমক ঘপৌুঁোমর্ার জর্য 43North-ঘক অ্তভর্ন্দর্। এই প্রতিম াতগিা এ অ্ঞ্চমি উদ্ভাের্ী 
উমদযািামদর আকৃষ্ট করমি এেং োম মিা এেং সমস্ত পতিম তর্উইয়মকন র ভতেষযৎ কমন সৃজমর্র 
ঘেমে সমাধ্ামর্র গুরুত্বপূণন অ্ংি িময় উমঠমে।"  
  
িাম্বফম্বলার ঘময়র িায়রর্ র্বিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "োম মিামি োতড় তর্মনাণকারী 43North 
তেজয়ীমদর 500 এর ঘেতি কমন সৃজর্ এই সােী েির্ কমর ঘ , আমামদর িিমরর উমদযািাোন্ধে 
পতরমেি তেকািমার্ এেং সমৃি। আতম এই ো ামিামি উজ্জ্বি ভতেষযমির সন্ধার্ প্রাপ্ত স্টার্ন আপ-
ঘদর অ্তভর্ন্দর্ জার্াতে। 43North গভর্নর কুওমমা'র োম মিা তেতিয়র্ (Buffalo Billion) এর 
মাধ্যমম এর্া সম্ভে িময়মে,  া জািীয় এেং আন্তজন াতিক প নাময় আমামদর িিমরর প্রচারণার মাধ্যমম 
এেং আমামদরমক উদ্ভাের্ী তেজয়ী প্রদার্ কমর অ্েদার্ রাখ্মে,  ারা আমামদর েযেসার তচে সমৃি 
কমর েড় তকেুর স্বপ্ন ঘদমখ্র্ এমর্ উমদযািামদর জর্য ো ামিামক দারুর্ স্থার্ তিসামে তচতিি 
করমের্।"  
  
43North সম্পম্বকন   
43North িি স্টার্ন আপ প্রতিম াতগিা  া োম মিামি সমেমাে-শুরু করা ঘকাম্পাতর্গুতিমক আকতষনি 
করমি এেং এই অ্ঞ্চমি িামদর প্রভূি উন্নতি সাধ্র্ করমি েেমর 5 তমতিয়র্ ডিার তেতর্ময়াগ 
কমর। 43North ঘপার্ন ম াতিও ঘকাম্পাতর্গুতি োম মিামি তের্ামূমিয এক েেমরর জর্য ইর্কুইমের্মরর 
জায়গা পামে, িামদর ঘেমের সামথ সম্পতকন ি ঘমন্টরমদর ঘথমক পরামিন এেং START-UP NY এর 
মি আকষনণীয় েযেসা প্রমণাদক প্রকমল্প প্রমেিাতধ্কার পামে। 43North, গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার 
োম মিা তেতিয়র্ উমদযাগ (Buffalo Billion initiative), এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডমভিপমমন্ট এেং অ্র্য 
তেতভন্ন প্রম াজকমদর সিায়িার মাধ্যমম কাজ কমর। 43North সম্পমকন  আরও িমথযর জর্য 
www.43north.org ঘদখ্ুর্।  
  
ইগর্াইে িাম্বফম্বলা (Ignite Buffalo) সম্পম্বকন   
ইগর্াইর্ োম মিা িি একটি ঘোমর্া েযেসাতয়ক অ্র্ুদার্ এেং প্রতিেণ প্রকল্প  া তর্উ ইয়মকন র 
োম মিার দী নস্থায়ী উন্নয়র্, কমনসংস্থার্ সৃতষ্ট, এেং চিমি থাকা তিোর উন্নতি সাধ্মর্র জর্য 
43North, ঘ সেুক, M&T েযাঙ্ক, এেং অ্র্যার্য অ্ংিীদারমদর দ্বারা গঠিি িময়তেি। প্রকল্পটি 
তের্ামূমিযর ঘপ্রাগ্রাতমং এেং তরমসামসনর মাধ্যমম তিমল্পর তেমিষজ্ঞমদর কামে প্রমেিাতধ্কার প্রদার্ কমর, 
এেং অ্ঞ্চমির অ্থননর্তিক উন্নয়র্ ত্বরাতিি করার জর্য 27টি েুদ্র েযেসা প্রতিষ্ঠার্মক 1 তমতিয়র্ 
ডিার অ্র্ুদার্ তদময় পুরসৃ্কি করা িয়। ইগর্াইর্ োম মিা সম্পমকন  আরও জার্মি ignitebuffalo.org 
ঘদখ্ুর্।  
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