
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা ককাল্ড বরিং হারিার লোিম্বরটবরম্বে (COLD SPRING HARBOR LABORATORY) 

কেরাবিউটিক গম্বিষণার ককন্দ্র উম্ববাধম্বর্র ক াষণা বিম্ব়েম্বের্  
  

বর্উ ই়েকন  কেম্বটর একটি 25 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্ুিার্ বারা সমবেনে গম্বিষণা ককন্দ্র, লিং 
আইলোম্বের িাম্ব়োম্বটক বেম্বে 2011 সাল কেম্বক করা 250 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্ব়োম্বগর 

অিংে  
  

লিং আইলোম্বে ককাল্ড বরিং হারিার লোিম্বরটবরর 1,100-এরও কিবে কমী রম্ব়েম্বে এিিং আর জর্ 
কর্াম্বিলকজ়েী এখার্ কেম্বক কির হম্ব়েম্বের্  

  
MWBE-র সাম্বে বর্মনাণ খরম্বের উম্বেম্বেে করা েুবির জর্ে কেম্বটর 30%-এর লক্ষ্েমাত্রা লোি 

োবিম্ব়ে বগম্ব়েম্বে, প্রকম্বের বর্মনাণ কমীরা প্রা়ে সকম্বলই বর্উ ই়েকন  কেম্বটর  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ লং আইলযামে থেরাপিউটিক গমেষণার জর্য থকাল্ড পরং হারোর 
লযােমরটপর উমবাধমর্র থ াষণা পিমেমের্। কযান্সার গমেষণার উিমর গুরুত্ব থরমে, র্তুর্ থকন্দ্রটি 
গমেষণাগামরর পেশ্বমামর্র পেজ্ঞার্ীমিরমক পজর্তাপিক থরামগর আধপুর্ক পিপকৎসা পর্মে গমেষণা করার 
সুম াগ প্রিার্ করমে। পর্উ ইেকন  থেট র্তুর্ গমেষণা থকমন্দ্রর জর্য থকাল্ড পরং হারোর 
লযােমরটপরমক 25 পমপলের্ মাপকন র্ ডলামরর মলূধর্ অ্র্ুিার্ প্রিার্ কমরমে,  ার মমধয পেিযমার্ 
থডমমপরক লযাে পেপল্ডং এর একটি অ্ংমের সংস্কামরর িুমরা পর্মনাণ েযে অ্ন্তভুন ক্ত। থেরাপিউটিক 
গমেষণা থকমন্দ্রর (Center for Therapeutics Research) উমবাধমর্র ফমল লং আইলযামের সমৃদ্ধ 
োমোমটক পেমের পেকাে এেং এই থেমে পর্উ ইেকন মক পেশ্বমর্তা পহসামে প্রপতষ্ঠা করার উমেমেয 
গভর্নর কুউমমার প্রমিষ্টামক আরও সম্প্রসাপরত করমে।  
  
"থেমটর সমপিত পেপর্মোমগর কারমণ পর্উ ইেমকন র লাইফ সামেমন্সর থসক্টর সমৃদ্ধ হমে, এেং এটি 
থকাোও লং আইলযামের থিমে থেপে স্পষ্ট র্ে, থ োমর্ পেশ্বমামর্র গমেষণা প্রপতষ্ঠার্গুমলা আগামীর 
জর্য কমনসংস্থার্ সৃপষ্টর িাোিাপে আজমকর পিপকৎসা িযামলঞ্জগুমলামক সমাধামর্র উমেমেয একপেত 
হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "থকাল্ড পরং হারোর এই অ্তযন্ত গুরুত্বিুণন কাজটির সম্মুেভামে 
রমেমে,  া উদ্ভাের্ী গমেষণামক র্তুর্ িণয ও পিপকৎসাে রূিান্তপরত কমর। র্তুর্ থেরাপিউটিক 
থকন্দ্রটি জীের্ োাঁিামর্ার জর্য গমেষণাগামরর পেজ্ঞার্ীমির প্রমোজর্ীে 21 েতমকর সরঞ্জাম সরেরাহ 
করমে এেং এটি লং আইলযামের োমোমমপডমকল গমেষণা থেে ও এই অ্ঞ্চমলর অ্েনর্ীপতর প্রেৃপদ্ধমত 
সাহা য করমে।"  
  



 

 

োমোলপজকযাল লযােমরটপর পহসামে 1890 সামল প্রপতপষ্ঠত, থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপর দ্রুত 
থিমের অ্র্যতম পেপেষ্ট গমেষণা প্রপতষ্ঠার্ পহমসমে িপরণত হমেমে। লং আইলযামে েতন মামর্ এই 
সংস্থার 1,100-এরও থেপে কমনিারী রমেমে এেং  গুান্তকারী এমর্ আপেষ্কার রমেমে  া গ্র্যাজমুেট 
এেং থিাে-ডক্টরাল প্রপেেণ কমনসূপির িাোিাপে আধুপর্ক কৃপষমেে, র্তুর্ ফামনাপসউটিকযালস এেং 
উন্নত কযান্সার গমেষণা গম়ে তুমলমে। থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরর গমেষকরা পফপজওলপজ এেং 
থমপডপসমর্ আটটি থর্ামেল িুরষ্কার থিমেমের্। এই েেমরর থগা়োর পিমক, থর্িার জার্নাল 
গমেষণাগারটিমক "উচ্চমামর্র বেজ্ঞাপর্ক গমেষণার জর্য পেমশ্বর #1 র্ম্বর একামডপমক প্রপতষ্ঠার্" 
পহমসমে র্ামকরণ কমরমে।  
  
2017 সামল, থেরাপিউটিক গমেষণা থকমন্দ্রর শুরু করার জর্য গভর্নর কুউমমা থকাল্ড পরং হারোর 
লযােমরটপরর থর্তৃত্বিার্কারীমির সামে  ুক্ত হমেমের্, থ টি রসাের্ এেং থপ্রাটির্ থডটা গমেষণার 
সামে জীেপেজ্ঞার্ ও মার্ে পজমর্াপমক্সমক একপেত করমে। এই স্থাির্াে থজমর্টিক থরামগর উন্নত 
পিপকৎসা বতপর করমত এেং ড্রাগ আপেষ্কামরর র্তুর্ িে উন্মুক্ত করার উমেমেয লং আইলযামে 
পেমশ্বর েীষনস্থার্ীে পেজ্ঞার্ীরা আকৃষ্ট হমে েমল প্রতযাো করা হমে, অ্র্যার্যমির মমধয  ের্ তারা 
লযামের োমোমমপডমকল িেতামক স্ত্যর্ কযান্সার, পলউমকপমো, অ্টিজম, স্থুলতা, ডাোপেটিস এেং 
ফুসসুস কযান্সামরর আধুপর্ক গমেষণাে কামজ লাগামে। থকমন্দ্রর উমেেয, এই সকল পজর্গত থরামগর 
অ্ন্তপর্নপহত বজপেক িেমক লেয কমর উন্নত ওষধু থ ৌমগর পেকাে  টামর্া।  
  
থকাল্ড পরং হারোমরর থডমমপরক লযাে পেপল্ডংমে 26,000 েগনফুট জােগাটি অ্েপস্থত এেং এমত 
30টি র্তুর্ বেজ্ঞাপর্ক কমী পর্ কু্ত হমে এেং 25 জর্ পেজ্ঞার্ীর কাজ অ্েযহত রােমে। শ্রপমক সং  
বারা সমূ্পণনভামে পর্েপিত জর্েলমক কামজ লাগামর্ার িাোিাপে, পর্মনাণ েরমির 30% সংেযাল ু এেং 
র্ারী মাপলকার্াধীর্ েযেসাপেক উমিযামগ কামজ লাগামর্ার থেট লেযমক থডভলিমমন্ট টিম োপ়েমে 
পগমেমে। এো়োও, প্রকমের প্রাে সকল পর্মনাণকমী হমলর্ পর্উ ইেকন  থেমটর অ্পধোসী। প্রকেটি 
সমেমমতা এেং োমজমট মমধয সমূ্পণন হমেপেল এেং থমাটামুটি 450টি প্রতযে ও িমরাে পর্মনাণ 
সংক্রান্ত কাজ বতপর কমরপেল।  
  
এম্পা়োর কেট কডভলিম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
সভািবে ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া-মম্বর্ার্ীে এবরক কজ জাটন লার িম্বলর্, 
"পডঅ্পক্সরাইমোপর্উপিপেক অ্যাপসড-থক উমন্মাপিত করার প্র পুক্তর পেকাে থেমক শুরু কমর িাাঁমি 
অ্েতরণ করার অ্যামিামলার মপডউল ি নন্ত, লং আইলযাে িী নপির্  ােত পেজ্ঞামর্র িাওোরহাউজ 
পহমসমে রমেমে, থ টি ভপেষযমতর প্র ুপক্ত বতপর কমর  া আমামির িারিামের জগৎ সম্পমকন  আমামির 
জার্ামোঝামক এপগমে পর্মে  াে। গত আট েেমর, পর্উ ইেকন  থেট একটি েপক্তোলী োমোমটক 
কপরমডার পেকামের জর্য লং আইলযামের বেজ্ঞাপর্ক গমেষণার ইপতহাস গ্র্হণ কমরমে এেং এই 
প্রকেটি থসই তাপলকামত আরও একটি পেশ্বমামর্র থকন্দ্র  ুক্ত কমরমে।"  
  
ককাল্ড বরিং হারিার লোিম্বরটবরর কপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ডাাঃ ব্রুস বেলমোর্ 
িম্বলর্, "আমামির পর্উ ইেকন  থেমটর থর্তৃেৃন্দ এেং অ্মর্ক পর্মেপিত সরকারী কমনিারী এেং 
থেসরকারী সমেনকমির িপৃষ্টভপির কারমণ, থমৌপলক পেজ্ঞামর্র থরামগর কারণ থোঝা থেমক শুরু কমর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-breaks-ground-75-million-cold-spring-harbor-labs-center-therapeutics-research


 

 

েযািকভামে মার্ুমষর জীেমর্র উন্নপত করা ি নন্ত রূিান্তমর থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরটি সাহা য 
করমে।"  
  
প্রকেটিমক োস্ত্মে রূি থিওোর উমেমেয, পর্উ ইেকন  থেট থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরমক 
পেিযমার্ থডমমপরক লযাে-এর মমধয স্থার্ িুর্গনঠমর্র জর্য 25 পমপলের্ মাপকন র্ ডলার মূলধর্ 
অ্র্ুিার্ প্রিার্ কমরমে, থ োমর্ েতন মামর্ থেরাপিউটিক পরসািন  থসন্টার রমেমে। অ্র্ুিার্ র্তুর্ 
গমেষর্াগামরর জােগার পর্মনামণর সমূ্পণন েরি েহর্ কমরমে। আগামী িাাঁি েেমরর পর্মোগ, 
গমেষর্াগার শুরু করার েরি, গমেষণা প্রকে এেং কা নক্রমমর জর্য থকাল্ড পরং হারোর আমরা 
অ্পতপরক্ত 50 পমপলের্ মাপকন র্ ডলার থিমেমে - থ োমর্ েযপক্তগত ও িােপলক অ্র্ুিামর্র অ্র্ুিাত 
2:1।  
  
2011 সাল থেমক পর্উ ইেকন  থেট লং আইলযামের সমৃদ্ধ োমোমটক পেেমক আরও উন্নত করমত 
250 পমপলের্ ডলামরর থেপে পেপর্মোগ কমরমে। পর্উ ইেকন  থেট কতৃন ক সহােতা প্রিার্ করা 
প্রকেগুমলার মমধয থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরর পর্উমরাসামেন্স কমমেমক্সর জর্য 30 পমপলের্ 
মাপকন র্ ডলার, ব্রুকমহমভর্ র্যাের্াল লযােমরটপরমত একটি ইমলক্ট্রর্ মাইমক্রামস্কািইমলক্ট্রর্ মাইমক্রামস্কাি 
বতপরর জর্য 15 পমপলের্ মাপকন র্ ডলার এেং থমপডমকল ও এপঞ্জপর্োপরং-এ থোপর্ ব্রুক 
ইউপর্ভাপসনটির আপেষ্কার ও উদ্ভাের্ ইর্পেটিউমটর জর্য 75 পমপলের্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে।  
  
এই সকল পেপর্মোগ 620 পমপলের্ মাপকন র্ ডলামরর পর্উ ইেকন  থেমটর লাইফ সাইন্স উমিযাগ (Life 
Science Initiative)-এর সামে সিপতিূণন, থ টি 2018 অ্েনেেমরর োমজমটর অ্ংে পহমসমে প্রণীত 
হমেপেল। এই উমিযাগটি পর্উ ইেমকন র একটি পেশ্বমামর্র লাইফ সাইন্স গমেষণা িাোমরর প্রেৃপদ্ধ এেং 
গমেষণার োপণপজযকীকরমণ থেমটর েমতামক সম্প্রসাপরত কমর।  
  
লিং আইলোে অোম্বসাবসম্ব়েেম্বর্র কপ্রবসম্বডন্ট ও লিং আইলোে বরবজওর্াল ইম্বকার্বমক কডম্বভলিম্বমন্ট 
কাউবিম্বলর (Regional Economic Development Council) সহ-সভািবে ককবভর্ ল িম্বলর্, "লং 
আইলযামের লাইফ সাইন্স কপরডমরর েপক্ত অ্র্ুিম -  া আপেষ্কারমক গমেষণাগার থেমক মামকন টমেমস 
পর্মে আসার িাইিলাইর্ বতপর করার উমেমেয অ্যাকামডপমো, অ্লাভজর্ক গমেষণা থকন্দ্র এেং 
পেেমক একপেত কমর। থকাল্ড পরং হারোর থসন্টার ফর থেরাপিউটিক পরসামিন  (Cold Spring 
Harbor Center for Therapeutic Research) এই ইমকাপসমেমমর সামে আমরকটি স্বাগত সং ুপক্ত, 
এেং আঞ্চপলক অ্েননর্পতক উন্নের্ কাউপন্সল এই র্তুর্ সংস্থার্ কী সরেরাহ করমে তার প্রতযাোে 
রমেমে।"  
  
হফস্ট্রা ইউবর্ভাবসনটির (Hofstra University) কপ্রবসম্বডন্ট ও লিং আইলোে আঞ্চবলক অেননর্বেক 
উন্ন়ের্ কাউবিম্বলর সহ-সভািবে েু়োটন  রাবিম্বর্াউইটজ িম্বলর্, "লং আইলযামের বেজ্ঞাপর্ক 
কৃপতমত্বর ইপতহাস িাাঁি থেমক থিপর্পসপলর্ উৎিাির্ এেং মার্ে পজমর্াম অ্মিষণ ি নন্ত পেসৃ্ত্ত। থকাল্ড 
পরং হারোর লং আইলযােমক পর্উ ইেমকন র পেজ্ঞার্ পেষেক থকন্দ্র পহমসমে প্রপতষ্ঠাে গুরুত্বিূণন 
ভূপমকা পর্মেমে এেং আমামির অ্েনর্ীপতমক গম়ে থতালার এেং সেমিমে োরাি থজমর্টিক থরাগগুপলর 
পেরুমদ্ধ ল়োইমে সহােতা করার িাোিাপে - এটি এভামে অ্েযহত োকমে তা থেরাপিউটিক 
পরসামিন র এই র্তুর্ থকন্দ্রটি পর্পিত করার সাহা য করমে।"  
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র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "র্াসাউ কাউপন্টমত উজ্জ্বলতম এেং থসরা 
থমধােীমির আকৃষ্ট করা এেং ধমর রাো হমে অ্গ্র্াপধকার। থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরমত র্তুর্ 
থসন্টার ফর থেরাপিউটিক্স পরসামিন  তার পেপর্মোমগর জর্য আপম গভর্নর পকউমমা-থক ধর্যোি 
জার্াই। আপম জাপর্ এই গমেষণা স্থাির্াে জীের্ রোর কাজ করা হমে এেং আপম গপেনত থ  এটি 
র্াসাও কাউপন্টমত  টমে।"  
  
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেভ কিম্বলার্ িম্বলর্, "আমরা  পি আমামির অ্ঞ্চলমক 
প্রপতম াপগতামূলক রােমত আন্তপরক হই তাহমল আমামির অ্েেযই ভপেষযমতর কাজগুপলমক গ্র্হণ করমত 
হমে  া আমামির অ্েনর্ীপতমত েৃপদ্ধর জর্য প্রমোজর্ীে উচ্চ-িে, উচ্চ-জ্ঞামর্র কমীমির আকৃষ্ট 
করমে। গভর্নর কুউমমার ঐপতহাপসক পেপর্মোমগর কারমণ, সামফাক কাউপন্ট অ্েযাহতভামে থর্তৃত 
পিমে  ামে এেং পর্উ থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপর থসন্টার ফর থেরাপিউটিক্স পরসািন  আমামির 
উদ্ভাের্ এেং পিপকৎসা গমেষণার অ্গ্র্ভামগ এপগমে পর্মে  ামে।"  
  
বসম্বর্টর বজম গগ্রার্ িম্বলর্, "থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপর এক েতাব্দীরও থেপে সমে ধমর 
জীের্ িপরেতন র্কারী পিপকৎসা গমেষণার েীমষন রমেমে। আধুপর্ক থমপডমকল গমেষণাে একটি 
আন্তজন াপতক অ্গ্র্ণী পহমসমে থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরর ভূপমকার উিমর পভপি কমর িাাঁ়োমর্া 
পডমমপরক লযােমরটপরর উমবাধর্ উি ািমর্ আপম আজমক গভর্নর কুউমমার সামে োকমত থিমর 
থরামাপঞ্চত। থকাল্ড পরং হারোর লযামে পর্উ ইেকন  থেমটর পেপর্মোগ আমামির ভপেষযমতর একটি 
পেপর্মোগ।"  
  
সিংসি সিসে োলনস বড. কলবভর্ িম্বলর্, "েেমরর প্রেমপিমক থকাল্ড পরং হারোর লযাে  ুমর থিো 
এেং এই স্থাির্ার প্রেৃপদ্ধ ও প্রাপতষ্ঠাপর্ক সেমতা  া থস প্রিার্ করমত িামর তা থ  বেজ্ঞাপর্ক ও 
থেৌপদ্ধক উভেভামেই বেপশ্বক ি নামের থসটি ি নমেেমর্র ির, আপম পডমমমরক গমেষণাগামরর 
আর্ুষ্ঠাপর্ক উমবাধমর্ থেোর করমত থিমর থরামাপঞ্চত অ্র্ুভে করপে। সফলতার পিমক অ্তযাধুপর্ক 
প্র ুপক্তর সংস্কার ও োস্ত্োের্ থিমে থকাল্ড পরং হারোর লযােমরটপরর থর্তৃমত্বর গুরুত্বামরািমক আপম 
সাধুোি জার্াই। এো়োও পর্উ ইেকন  জমু়ে এমর্ ধরমর্র গমেষণাগামরর সম্প্রসারমণর উমেমেয তার 
অ্িীকার এেং বেজ্ঞাপর্ক অ্গ্র্গপতমত পর্উ ইেকন মক থর্তা পহমসমে অ্েযেহত রাোর জর্য আপম 
গভর্নর কুউমমামক ধর্যোি জার্াই।"  
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