
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা 6ষ্ঠ িাবষনক 43NORTH প্রবিম্ব াবগিার বর্িনাবিি িূডান্ত প্রবিম্ব াবগম্বের র্াম 
ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
1 বমবলয়ম্বর্র গ্র্োন্ড প্রাইজ সহ, 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর একটি অংে জম্বয়র উম্বেম্বেে উপবিবি 

সারা বিশ্ব ঘেম্বক 16টি স্টার্ন আপ  
  

উম্ববাধর্ী "স্টার্ন আপ উন্মাের্া ব্র্োম্বকর্ িোম্বলঞ্জ" 43North সমেনকম্বের 30 অম্বটািম্বর অর্ুবষ্ঠিিে 
ফাইর্াম্বল িাম্বের বপ্রয় েলম্বক িাোই করার সুম্ব াগ ঘেয়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এই বছমরর 43North প্রতিম াতগিার 16 জর্ চূডান্ত প্রতিম াগীর 
র্াম ঘ াষণা কমরমছর্  ারা এ মামের আর পরবিীমি 1 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর শীষন প্রাইজ েহ, 
আটটি তবতর্ময়ামগর মমযয একটি জময়র উমেমশয বামেমিামি আেমব,  ার েবনমমাট মূিয 5 তমতিয়র্ 
মাতকন র্ ডিার। এই স্টাটন আপগুমিা মাতকন র্  কু্তরাষ্ট্র, পাশাপাতশ কার্াডা ও ঘপািযান্ড ঘেমক এমেমছ, 
এবং েেটওয়যার প্ল্যাটেমন ঘেমক, ঘমতডমকি তডভাইে, ঘভাক্তা পণয এবং কৃতিম বুতিমিা প নন্ত 
তবতভন্ন তবসৃ্তি তশল্প এর মমযয অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"43North আমরা একবার তবমের তকছু শীষন স্টাটন আপমক এই অ্ঞ্চমি এমর্ পতিম তর্উ ইয়মকন র 
অ্েননর্তিক উন্নয়র্মক েহায়িা করমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োেিয এবং কমন প্রবতৃির জর্য 
বামেমিার েুর্াম এই অ্ঞ্চমি র্িুর্ উেীপর্া এমর্মছ এবং এই উজ্জ্বি উদ্ভাবকরা প্রতিম াতগিার ঘেমে 
কী তর্ময় আেমি েেম হয় িার প্রিযাশায় রময়তছ।"  
  
চূডান্ত প্রােীমেরর র্াম োমবক বামেমিা তবি ব্রডকাস্টার, জর্ মারতে কিৃন ক (716) েুড অ্যান্ড 
ঘপাটন -এ 43North-এর প্রাক্তর্ তশোেী, পরামশনোিা, তবচারক এবং কতমউতর্টি অ্ংশীোরমের 
তভমডর মমযয ঘেমক েরােতর ঘ াষণা করা হময়তছি। 43North এ বছর প্রেম স্টাটন আপ উন্মাের্া 
ব্রযামকট চযামিঞ্জ আময়াজর্ করমছ। েবাই এই তি চযামিমঞ্জ অ্ংশগ্রহমণর জর্য আমতিি, ঘ খামর্ 
অ্ংশগ্রহণকারীরা 10টি স্টাটন আমপর মমযয কারা মমঞ্চ প্রতিম াতগিা করমব, ঘকার্ আটটি তবতর্ময়াগ 
পামব, এবং ঘকার্ ঘকাম্পাতর্টি 1 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর শীষন তবতর্ময়াগটি পামব িা তর্যনারণ 
করমবর্।  
  
"আমরা আন্তজন াতিকভামব স্বীকৃি 43North প্রতিম াতগিা-র মাযযমম উদ্ভাবমর্র গতি অ্বযাহি ঘরমখ 
চমিতছ, এবং আতম চূডান্ত প্রতিম াগী েবাইমক অ্তভর্ন্দর্ জার্াই", ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবে 
ঘহািুল িম্বলর্। "প্রতিম াতগিাটি তবের ঘেরা এবং উজ্জ্বিিম আশাবােী উমেযাক্তামের বামেমিামি 



 

 

আকৃষ্ট করমছ,  া র্িুর্ কামজর েুম াগ তিতর কমর এবং পতিম তর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীতিমক অ্র্ুমপ্ররণা 
প্রোর্ কমর।"  
  
এই বছমরর অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংশগ্রহণকারীরা একটি েমূ্পণন-র্িুর্ ঘেট, র্িুর্ তবচারক, এবং অ্র্ুষ্ঠার্ 
চিাকামি  টর্ার তকছু অ্প্রিযাতশি ঘমাড েহ পুর্ঃেতিি একটি অ্র্ুষ্ঠার্ আশা করমি পামরর্। 1 
তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর গ্রযান্ড প্রাইজ এবং োিটি 500,000 মাতকন র্ ডিামরর প্রাইজ ছাডাও 
আমগর বছরগুমিার মি, তবজয়ীরা, ঘেমর্কা ওয়ার্ টাওয়ামর 43North-এর র্িুর্ ইর্তকউমবটর-এ 
তবর্ামূমিয স্থার্, িামের তর্জ তর্জ ঘেমে অ্তভজ্ঞ ঘমন্টরমের কাছ ঘেমক পেতর্মেনশর্া, এবং অ্র্যার্য 
বযবোতয়ক উৎোহ ঘপ্রাগ্রামম প্রমবশাতযকার পামব।  
  
43North-এর সভাপবি অোম্বলক্স ঘগ্র্স িম্বলর্, "ষষ্ঠ 43North উপিমেয, আমরা েবতকছুমক একটি 
আর্ন্দোয়ক করমি বাডতি প্রমচষ্টা কমরতছিাম এবং বামেমিামি 5 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর ভাগ 
তর্মি চূডান্ত প্রতিম াগীমের আগমর্ তবষময় কতমউতর্টিমক উিীতবি করমি ঘচময়তছিাম। বামেমিা 
তর্মবতেিপ্রাণ ক্রীডা অ্র্ুরাগীমের একটি শহর, িাই আমরা ভক্তকূিমের এই উন্মাের্ায় অ্বোর্ 
রাখমি 'স্টাটন আপ মযাডমর্ে ব্রযামকট চযামিঞ্জ'-এর মাযযমম আমামের চূডান্ত প্রতিম াতগিার ঘ াষণায় 
প্রােতিক বযখযা ঘরমখতছিাম।"  
  
এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক ঘজ. গার্ন লার িম্বলর্, "েবনাযুতর্ক বযবো-
বাতণজযমক আকষনণ কমর এবং অ্িঃপর িামের তবকাশ ও উদ্ভাবমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় েহায়িা প্রোর্ 
করার মাযযমম 43North প্রতিম াতগিার এই ষষ্ঠ পবনটি অ্র্ুপ্রাতণি করা পতিম তর্উ ইয়মকন র 
অ্েননর্তিক পরু্রুত্থার্মক আরও শতক্তশািী কমর িুিমব।"  
  
43North োইর্ামি তবর্ামূমিয উপতস্থি হওয়া  ামব, িমব তর্বন্ধর্ করমি হমব এবং আমগ আেমি 
আমগ পামবর্ তভতিমি আের্ বরাে করা হমব। 30 অ্মটাবর েন্ধযা 6টায় ঘশ'ে পারেতমনং আটন ে 
ঘেন্টার (Shea's Performing Arts Center)-এ অ্র্ুতষ্ঠিবয 43North োইর্ামির তি টিমকট 
43North.org এ েংরেণ করা  ামব। স্টাটন আপ উন্মাের্া ব্রযামকট চযামিঞ্জ-এ অ্ংশ তর্মি তভতজট 
করুর্ 43North.org এবং ঘপগুিা তক্রডা ও তবমর্াের্ (Pegula Sports & Entertainment) এর 
ঘেৌজমর্য বামেমিা ঘেবার ঘগইম (Buffalo Sabres Games) ও অ্র্যার্য VIP বাডতি েতুবযা ঘপমি 
অ্মটাবর 28 িাতরমখর মমযয একটি ব্রযামকট পূরণ করুর্।  
  
2019 সাম্বলর 43North-এর িূডান্ত প্রবিম্ব াগীরা হম্বে:  
  
বব্র্জম্বকয়ার (BridgeCare)-বসয়ার্ল, ওয়াবেংর্র্  
প্রতিষ্ঠািা: ঘজতম হাবনাটন   
ওময়বোইট: https://www.getbridgecare.com/  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=799f59b8-25b96d0c-799da08d-000babd9fe9f-b87b31257b20ee30&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.43north.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=69389325-351ea791-693a6a10-000babd9fe9f-7291894c616eb1a2&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.43north.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=00f0ab47-5cd69ff3-00f25272-000babd9fe9f-01423fba362e2211&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.getbridgecare.com%2F


 

 

তব্রজমকয়ার এআই-চাতিি একটি েহ-অ্তভভাবক: কমনজীতব বাবা-মাময়র হময় কামজর চাপ কতমময় 
ঘেবার েতুবযা। অ্বযবহৃি কর েুতবযার েুম াগ কামজ িাতগময়, 'তব্রজমকয়ার' প্রতিটি তর্ময়াগকিন ামক 
তবহ্বি কমর ঘেয়া িত্ত্ববযার্ েংক্রান্ত চযামিঞ্জগুমিা - া ইতিমমযয 50% তমমিতর্য়ািেমের চাকতর ঘছমড 
চমি ঘ মি বাযয কমরমছ- িার েমাযার্ করা েহজ এবং োশ্রয়ী কমর ঘিামি।  
  
িামনম্বর্ক লোি (Capti)-ঘস্টাবর্ ব্রুক, বর্উ ইয়কন  (43North-এ আম্বিের্ করার ঘপ্রবিম্বি িাম্বফম্বলাম্বি 
িার্ান্তবরি হম্বয়ম্বে)  
প্রতিষ্ঠািা: ইময়ভমগর্ ঘবামরাতডর্  
ওময়বোইট: https://www.captivoice.com/capti-site//  
  
কযাপটি-এর িেয হমে মার্ুষমক আরও কা নকরভামব িেয প্রতক্রয়া করমি এবং তশোগি অ্েমিা 
এবং ভাষাগি বাযা অ্তিক্রম করমি োহা য করা, এবং পাঠমক আরও তমেতিয় এবং 
অ্ংশগ্রহণমূিক কমর ঘিািা। আমামের পণয, কযাপটি ভময়ে (Capti Voice), তশো তবষয়ক একটি 
েহায়িা েরঞ্জাম  া েকি যরমর্র েেিার তশোেীমের জর্য তশের্মক বযতক্তগিকরণ করমি 
তশেকমের েেম কমর এবং আরও স্বয়ংেমূ্পণন হময় উঠমি তশোেীমের েহায়িা কমর।  
  
সাবকন র্ বিবর্কাল (ট্রায়ালস্কাউর্)-িাম্বফম্বলা, বর্উ ইয়কন   
প্রতিষ্ঠািা: ইরোর্ খার্  
ওময়বোইট: http://www.circuitclinical.com/  
  
োতকন ট তিতর্কাি (Circuit Clinical) মাতকন র্  ুক্তরামষ্ট্রর বৃহিম েমতিি গমবষণা েংস্থা একটি, এবং 
িার তিতর্কাি ঘেবা েি (Clinical Services Team) এবং ঘরাগীর প্ল্যাটেমন ট্রায়ািস্কাউট 
(TrialScout)-এর মাযযমম, তিতর্কযাি গমবষণামক িত্ত্বাবযার্ েুতবযা তহমেমব বাছাই কমর তর্মি েমেন 
কমর।  
  
কুবরয়াম্বর্া (Curiato)-বকম্বির্ার, অন্টাবরও, কার্াডা  
েহ-প্রতিষ্ঠািা: ঘমায়ামজম খার্ এবং তজময়ে ইিমিব  
ওময়বোইট: https://www.curiato.com/  
  
কুতরয়ামটা হি একটি তিতর্কাি প নাময়র ঘডটা োময়ন্স েংস্থা  া শ যােি, ঘবডেি, অ্তর্য়ির্ 
মূেেতি ইিযাতের মমিা হােপািাি ঘেমক প্রাপ্ত বযয়বহুি এবং তবপির্ক অ্বস্থার তবরুমি প্রতিমরামযর 
জর্য প্রেম ত্বমকর ঘডটা প্ল্যাটেমন তিতর কমরমছ।  
  
এবক্সর্ 7C (Exit 7C)-বমলওবক, উইসকবির্  
প্রতিষ্ঠািা: ঘেতেং এবগর্  
ওময়বোইট: https://exit7c.com/  
  
পতরবহর্ বহর-এ জ্বািাতর্, রেণামবেণ, এবং পতরপাির্ োতভন েমক েুষু্ঠভামব েরবরাহ করার জর্য 
এতিট 7C প্র ুতক্তর েুতবযামক কামজ িাগায়। েরবরাহ, পতরকল্পর্া, ইর্মভন্টতর বযবস্থাপর্া, এবং 
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তবতিং-ঘক েে করমি বযতক্তগি েেটওয়যার বযবহার করার মাযযমম, এটি 34টিরও ঘবতশ শহমর, 
একেম িামের কমনমেমে, বহরগুতিমি ঘিি পতরবিন র্, টায়ার প্রতিস্থাপর্, গাতড ঘযাওয়া এবং আমরা 
অ্র্যার্য পতরমষবা েরবরাহ কমর।  
  
ঘেইজ ঘপ্রাম্বিটিকস (Glaze Prosthetics)-ক্র্োকাও, ঘপালোন্ড  
প্রতিষ্ঠািা: তপওির োজডাক  
ওময়বোইট: https://glazeprosthetics.com/  
  
ঘেইজ ঘপ্রামস্থটিমির িেয হি বযবহারকারীর স্টাইি, তভশর্ এবং বযতক্তমত্বর প্রতিেির্  টায় এমর্ 
কাস্টমাইজড প্রমস্থটিকে তিতর করা। তবেবযাপী ঘেইজ বিন মামর্ একমাে ঘকাম্পার্ী  া অ্িহাতর্ হওয়া 
বযতক্তমক িার প্রমস্থটিক বাহুর পতরমশাযমর্র মমডি, রঙ, এবং যরণ ঘবমছ তর্মি ঘেয়,  া এই 
যরমর্র গিার্ুগতিক উৎপাতেি প্রমস্থটিক অ্িগুতির েীমাবিিা ঘেমক িামের মুতক্ত ঘেয়।  
  
গ্রুপম্বরইজ (GroupRaise)-বহউস্টর্, ঘর্ক্সাস  
প্রতিষ্ঠািা: ঘডতভর্ বযাতিস্ট  
ওময়বোইট: https://www.groupraise.com/  
  
গ্রুপমরইজ একটি মামকন টমপ্ল্ে ঘ টি 20-200 জর্ মার্ুষমক, তবতক্রর একটি অ্ংশ োর্ করমি ইেকু 
এমর্ ঘরমস্তারাাঁগুতিমি আের্ েংরেণ করমি োহা য কমর।  
  
ঘহাম্বর্লসিাইম্বড(HotelsByDay)-বর্উ ইয়কন , বর্উ ইয়কন   
প্রতিষ্ঠািা: ইয়াতর্ে ঘমায়াতি  
ওময়বোইট: https://www.hotelsbyday.com/  
  
ঘহামটিেবাইমড একটি মামকন টমপ্ল্ে ঘ টি ঘহামটমির তেবে রুম িাতিকা এবং েহমজ বুতকং েুতবযামক 
উন্মক্ত কমর। 4 বছমর 99,000 এরও অ্তযক েম্পন্ন বুতকংময়র মাযযমম, ঘহামটিবাইমড একটি রাজস্ব 
আয় বৃতি, অ্বযবহৃি রুম ঘেমক আয়, ঘহামটি গ্রাহক পাওয়ার বযয় কমামর্া এবং অ্তিতের 
অ্তভজ্ঞিা উন্নি করার একটি প্রমাতণি েমাযার্।  
  
বপর্ার্ িার্ার (Peanut Butter)-বেকাম্বগা, ইবলর্য়  
প্রতিষ্ঠািা: ঘডতভড অ্যামরার্ের্  
ওময়বোইট: https://www.getpeanutbutter.com/  
  
তপর্াট বাটার ঘকাম্পাতর্গুমিামক চাকতর েতুবযা তহমেমব তশোেী ঋণ েুতবযার প্রস্তামব েহায়িা কমর। 
িামের কমীমের আতেনক ভতবষযমির উপর একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখা এবং আমমতরকার 1.5 
তট্রতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর তশোেী ঋণ েংকমটর েমাযামর্ অ্বোর্ রাখার পাশাপাতশ তশোেীমের ঋণ 
েহায়িার প্রস্তাব ঘেয়া তর্ময়াগকারীরা দ্রুি তর্ময়াগ তেমি, ঘমযাবীমের েী ন েময় যমর রাখমি এবং 
তবতচেয বাডামি েেম হয়।  
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পম্বকর্সুের্ (PocketSuite)-সার্ ফ্রাবিসম্বকা, কোবলম্বফাবর্নয়া  
প্রতিষ্ঠািা: তচর্উই অ্র্ইময়মগামরা  
ওময়বোইট: https://pocketsuite.io/  
  
িামের িাময়ন্টমের জর্য তর্য়তমি বুক এবং অ্েন পতরমশায েহজ করার মাযযমম পমকটেযুট ঘ মকামর্া 
েমিাপ্রতর্ওরমক (Solopreneur) জীতবকা তর্বনাহ করমি োহা য কমর। আপতর্ আপর্ার েমস্ত িাময়ন্ট 
িেয ঘেখমি এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট বুক করমি, টাকা ঘপমি এবং আপর্ার বযবো পতরচাির্া করমি 
পামরর্ শুযুমাে একটি স্মাটন মোর্ ঘেমক।  
  
পািবলক গুডস (Public Goods)-বর্উ ইয়কন , বর্উ ইয়কন   
প্রতিষ্ঠািা: মগনযার্ হাশন  
ওময়বোইট: https://www.publicgoods.com/  
  
বযতক্তগি  ত্ন ঘেমক শুরু কমর বাোবাতডর পণয ঘেমক ভাইটাতমর্ এবং খােয প নন্ত, একটি মাে 
জায়াগায় প্রতিটি অ্পতরহা ন পমণযর একটি মাে েংস্করণ। আমামের পণয স্বাস্থকর, উচ্চমামর্র, ঘটকেই 
এবং অ্িযন্ত োশ্রয়ী।  
  
রে্াবল (Rally)-বর্উ ইয়কন , বর্উ ইয়কন   
প্রতিষ্ঠািা: র্ুমার্ আকরাম  
ওময়বোইট: https://rally.co/  
  
রয্াতি এমর্ একটি প্র তুক্ত প্ল্যাটেমন  া মার্ুষমক তর্জ ঘেমক একতেি হমি এবং চাতহো অ্র্ু ায়ী 
বামে  াো করমি েেম করার মাযযমম হাজার হাজার আমরাহীমক এক জায়গা ঘেমক আমরক 
জায়গায় তর্ময়মছ। ঘশাভা াো পপ-আপ গণপতরবহর্ েমাযার্ তিতর কমর,  া ঘবেরকাতর বাে তশমল্পর 
জর্য র্িুর্ চাতহো তিতর কমর। রয্াতির বহুমুখী মামকন টমপ্ল্মে প্রােতমক েুতবযামভাগীরা হি-আমরাহী, 
বাে অ্পামরটর, ইমভন্টগুমিা।  
  
রে্াংকসাম্বয়ি (RankScience)-সার্ ফ্রাবিসম্বকা, কোবলম্বফাবর্নয়া  
প্রতিষ্ঠািা: রায়ার্ ঘবডর্ার  
ওময়বোইট: https://www.rankscience.com/  
  
রয্াংকোময়ন্স একটি োচন  এতঞ্জর্ অ্তিমাইমজশর্ (Search Engine Optimization, SEO) 
স্বয়ংতক্রয়করণ এবং তিট-ঘটতস্টং (Split-Testing) প্ল্যাটেমন। েেটওয়যারটি বহৃৎ ওময়বোইটমক 
গুগি ঘেমক অ্গনযাতর্ক অ্র্ুেন্ধার্ বৃতি করামি অ্তবরাম অ্তিমাইজ করমি োমক। োচন  এতঞ্জর্ 
অ্তিমাইমজশর্মক ঘ  েকি বযবো প্রতিষ্ঠার্ গুরুত্বপূণন মমর্ কমর িারা প্রতিষ্ঠামর্র অ্ভযন্তরীণ 
বযবহামরর উমেমশয (In-House) িামের তর্জস্ব SEO A/B পরীোর েেটওয়যার তিতর করমি 
পামর, অ্েবা িারা ঘকামর্া প্রকার প্রমকৌশিগি েংস্থার্ তর্ময়াগ র্া কমর আমামের েেটওয়যার ক্রয় 
করমি পামর।  
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ঘরাম্বিাডাি (Robodub)-বসয়ার্ল, ওয়াবেংর্র্  
প্রতিষ্ঠািা: পারতমন্দর ঘেবতে  
ওময়বোইট: https://www.robodub.com/  
  
ঘরামবাডাব তর্যনাতরি গন্তমবয ঘপৌছামর্ার িতজতস্টি েমেযা (Last mile logistics problem)-র 
েমাযার্ করমছ ঘপমটমন্টর জর্য অ্মপেমার্ োকা একটি ঘরার্ প্র ুতক্তর মাযযমম। আমামের ঘরার্ 
একাতযক চািার্ (Payload), গতিশীি/তশেটিং চািার্ বহর্ করমি পামর, এবং িীব্র আবহাওয়ায় 
উডমি পামর। আমামের গ্রাহক িাতিকায় মাতকন র্ ঘর্ৌমের্া, ঘের্াবাতহর্ী, ঘপশাি অ্পামরশর্ বাতহর্ী, 
তবমার্ বাতহর্ী রময়মছ।  
  
ঘেম্বয়াস (Strayos)-ঘসইন্ট লুই, ঘমাম্বজৌবর  
প্রতিষ্ঠািা: রতব োহু  
ওময়বোইট: https://www.strayos.com/  
  
অ্বকাঠামমাগি প্রকমল্পর জর্য অ্পটিমাইজড তরি/তবমফারণ এবং প্রাক-খর্র্ উপ-পৃমষ্ঠর বস্তু 
শর্াক্তকরমণর উমেমশয খর্র্ কা নক্রমমর বযয় হ্রাে এবং েেিা উন্নি করমি ঘেয়াে হি একটি 
তভজযুয়াি কৃতিম বুতিমিা (AI) প্ল্যাটেমন।  
  
হুজ ইউর লোন্ডলডন  (Whose Your Landlord)-বর্উ ইয়কন , বর্উ ইয়কন   
প্রতিষ্ঠািা: ওমো এজময়গয় ু 
ওময়বোইট: https://www.whoseyourlandlord.com/  
  
হুজ ইউর িযান্ডিডন  একটি (Software as a service, SaaS) প্ল্যাটেমন ঘ টি ভাডাটিয়া 
কতমউতর্টিমক বাতডওয়ািার তরতভউ এবং আবাের্ তশো উপকরণ েম্পমকন  অ্বগি করমি েহায়িা 
কমর। আমামের িেয আবাের্ বাজামর স্বেিা বতৃি করা, এবং  াচাইকৃি প নামিাচর্া এবং 
অ্র্িাইর্ আমবগ তবমেষণ েফ্টওয়যামরর মাযযমম ভাডামট এবং আবাের্ েরবরাহকারীমের মমযয 
ঘ াগাম ামগর বযবযার্ পূরণ করা।  
  
43North েম্পমকন  আরও িমেযর জর্য 43north.org তভতজট করুর্।  
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