
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা 43NORTH-এর 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রধার্ বিজয়ীর র্াম ঘ াষর্া 
করম্বলর্  

  
5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টার্ন আপ প্রবিম্ব াবগিায় ঘেম্বয়াস (Strayos) 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ বজম্বি বর্ল  
  

আরও অবিবরক্ত সািটি ঘকাম্পাবর্ প্রবিটি 500,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ ঘপল  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 43North-এর 5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ষষ্ঠ বামষনক স্টার্ন আপ 
প্রমিম ামগিার মবজয়়ীমের র্াম ঘ াষণা কমরমের্,  ার মমযয রময়মে 1 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 
মবমর্ময়ামগর প্রথম মবজয়়ী এবং সািটি ঘকাম্পামর্  ারা প্রমিযমক 500,000 মামকন র্ ডিামরর 
মবমর্ময়াগ মজমিমে। গি বেরমরর ফমিা-অ্র্ িহমবি মহসামব অ্মিমরক্ত 500,000 মামকন র্ ডিার 
পুরষ্কার ঘেওয়া হময়মে। র্গে মবমর্ময়ামগর পাশাপামশ মবজয়়ীরা 43North-এর ঘসমর্কা ওয়ার্ 
মবমডংময়র র্িুর্ সের েফিমর এক বের মবর্ামূমিয স্থার্, পরামশনোিামের মেকমর্মেনশর্া, সম্ভাবয 
গ্রাহকমের সামথ সংম াগ, 43North-এর 500-এরও অ্মযক মবমর্ময়াগকার়ীমের ঘর্র্ওয়ামকন  
প্রমবশামযকার এবং মবপণর্ ও সহায়িা সমথনর্ পামবর্। বামফমিার ঘশয়া পারফমমনং আর্ন স ঘসন্টামর 
(Shea's Performing Arts Center) একটি পুরষ্কার প্রোর্ অ্র্ুষ্ঠামর্র সময় মবজয়়ীমের ঘ াষণা 
করা হময়মেি।  
  
"অ্থননর্মিক উন্নয়মর্ আমামের সামমগ্রক, আঞ্চমিকভামব মমর্াম াগ়ী পদ্ধমি ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন র 
গমিপথমক ঘমৌমিকভামব পমরবমিন ি কমরমে এবং 43North প্রমিম ামগিা িার পুর্রুত্থামর্ একটি 
অ্মবমেেয ভূমমকা পাির্ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমম 43North প্রমিম ামগিার 
মবজয়়ীমের অ্মভর্ন্দর্ জার্ামি চাই  ারা ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন  অ্র্ুভূি অ্ভূিপূবন অ্থননর্মিক 
প্রবৃমদ্ধমি অ্বোর্ রাখমবর্ এবং সবার জর্য আরও সমৃদ্ধ এম্পায়ার ঘস্টর্ (Empire State) গম়ে 
িুিমি িামের সামথ কাজ করার প্রমিক্ষায় আমে।"  
  
"শি শি র্িুর্ কমনসংস্থার্ এবং কময়ক মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘভঞ্চার কযামপর্াি সংগমৃহি 
হওয়ার মাযযমম, 43North একটি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন সফিিা এবং সামমগ্রকভামব অ্থননর্মিক উন্নয়মর্র 
একটি মুখয অ্ংশ বমি প্রমামণি হময়মে," ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবি ঘ াচুল িম্বলর্। "আজমকর 
মবজয়়ীমের মর্ময়, 43North-এর ঘপার্ন মফামিওমি 50টির অ্মযক ঘকাম্পামর্ হি  ারা - ভামিা 
ঘবিমর্র চাকমর সৃমি করমে এবং বামফমিামি উদ্ভাবর়্ী শমক্তর মবকাশ  র্ামে। স্টার্ন আপ প্রমিভা 



 

 

গম়ে ঘিািা এবং আমামের আঞ্চমিক ও ঘস্টর্বযাপ়ী অ্থনর়্ীমির উজ্জ্বি ভমবষযমির মেমক সমিযকামরর 
অ্গ্রগমি অ্জন র্ করার আমামের ঘ  িক্ষয 43North িার মিূমকন্দ্র।"  
  
2019 সামির 43North প্রমিম ামগিার মবজয়়ীরা হমে:  
  
ঘেম্বয়াস -ঘসন্ট লুই, এমও - 1,000,000 মাবকন র্ ডলার বিজয়ী  
  
অ্বকাঠামমাগি প্রকমের জর্য অ্পটিমাইজড মিি/মবমফারণ এবং প্রাক-খর্র্ উপ-পৃমষ্ঠর বস্তু 
শর্াক্তকরমণর উমেমশয খর্র্ কা নক্রমমর বযয় হ্রাস এবং েক্ষিা উন্নি করমি ঘেয়াস হি একটি 
মভজযুয়াি কৃমিম বুমদ্ধমিা (Artificial Intelligence, AI) প্ল্যার্ফমন।  
  
সাবকন র্ বিবর্কাল (Circuit Clinical) (ট্রায়ালস্কাউর্ (TrialScout)) - িাম্বফম্বলা, বর্উ ইয়কন  - 
500,000 মাবকন র্ ডলার  
  
সামকন র্ মিমর্কাি মামকন র্  ুক্তরামের বৃহিম সমমিি গমবষণা সংস্থা একটি, এবং িার মিমর্কাি ঘসবা 
েি (Clinical Services Team) এবং ঘরাগ়ীর প্ল্যার্ফমন ট্রায়ািস্কাউর্-এর মাযযমম, মিমর্কযাি 
গমবষণামক িত্ত্বাবযার্ সমুবযা মহমসমব বাোই কমর মর্মি সমথন কমর।  
  
গ্রুপম্বরইজ (GroupRaise) -ব উস্টর্, ঘর্ক্সাস - 500,000 মাবকন র্ ডলার বিজয়ী  
  
গ্রুপমরইজ একটি মামকন র্মপ্ল্স ঘ টি 20-200 জর্ মার্ুষমক, মবমক্রর একটি অ্ংশ োর্ করমি ইেকু 
এমর্ ঘরমতারাাঁগুমিমি আসর্ সংরক্ষণ করমি সাহা য কমর।  
  
বপর্ার্ িার্ার (Peanut Butter) -বেকাম্বগা, ইবলর্ম্বয় - 500,000 মাবকন র্ ডলার বিজয়ী  
  
মপর্ার্ বার্ার ঘকাম্পামর্গুমিামক চাকমর সমুবযা মহমসমব মশক্ষাথী ঋণ সুমবযার প্রতামব সহায়িা কমর। 
িামের কমীমের আমথনক ভমবষযমির উপর একটি ইমিবাচক প্রভাব রাখা এবং আমমমরকার 1.5 
মট্রমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মশক্ষাথী ঋণ সংকমর্র সমাযামর্ অ্বোর্ রাখার পাশাপামশ মশক্ষাথীমের ঋণ 
সহায়িার প্রতাব ঘেয়া মর্ময়াগকার়ীরা দ্রুি মর্ময়াগ মেমি, ঘমযাব়ীমের ে়ী ন সময় যমর রাখমি এবং 
ববমচত্র্য বা়োমি সক্ষম হয়।  
  
পম্বকর্সুেইর্ (PocketSuite) -সার্ ফ্রাবিসম্বকা, কোবলম্বফাবর্নয়া - 500,000 মাবকন র্ ডলার বিজয়ী  
  
িামের িাময়ন্টমের জর্য মর্য়মমি বুক এবং অ্থন পমরমশায সহজ করার মাযযমম পমকর্সযুর্ ঘ মকামর্া 
সমিাপ্রমর্ওরমক জ়ীমবকা মর্বনাহ করমি সাহা য কমর। আপমর্ আপর্ার সমত িাময়ন্ট িথয ঘেখমি 
এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট বুক করমি, র্াকা ঘপমি এবং আপর্ার বযবসা পমরচাির্া করমি পামরর্ শুযুমাত্র্ 
একটি স্মার্ন মফার্ ঘথমক।  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=99c376c7-c5fbd1a5-99c18ff2-000babd9f75c-068824198fe83e8d&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.strayos.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=a430ecd3-f8084bb1-a43215e6-000babd9f75c-a75f21fb17926cf9&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.circuitclinical.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=932eb838-cf161f5a-932c410d-000babd9f75c-cb6f38adfa955301&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.groupraise.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=e9595f47-b561f825-e95ba672-000babd9f75c-71134cf9cebed1d3&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.getpeanutbutter.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=b812147e-e42ab31c-b810ed4b-000babd9f75c-54b8671186eb6e2b&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pocketsuite.io%2F


 

 

রে্াবল (Rally) -বর্উ ইয়কন , বর্উ ইয়কন  - 500,000 মাবকন র্ ডলার বিজয়ী  
  
রয্ামি এমর্ একটি প্র মুক্ত প্ল্যার্ফমন  া মার্ুষমক মর্জ ঘথমক একমত্র্ি হমি এবং চামহো অ্র্ু ায়়ী 
বামস  াত্র্া করমি সক্ষম করার মাযযমম হাজার হাজার আমরাহ়ীমক এক জায়গা ঘথমক আমরক 
জায়গায় মর্ময়মে। ঘশাভা াত্র্া পপ-আপ গণপমরবহর্ সমাযার্ বিমর কমর,  া ঘবসরকামর বাস মশমের 
জর্য র্িুর্ চামহো বিমর কমর। রয্ামির বহুমুখ়ী মামকন র্মপ্ল্মস প্রাথমমক সুমবযামভাগ়ীরা হি-আমরাহ়ী, 
বাস অ্পামরর্র, ইমভন্টগুমিা।  
  
ঘরাম্বিাডাি (Robodub) -বসয়ার্ল, ওয়াবেিংর্র্ - 500,000 মাবকন র্ ডলার বিজয়ী  
  
ঘরামবাডাব মর্যনামরি গন্তমবয ঘপৌোমর্ার িমজমস্টক্স সমসযা (Last mile logistics problem)-র 
সমাযার্ করমে ঘপমর্মন্টর জর্য অ্মপক্ষমার্ থাকা একটি ঘিার্ প্র ুমক্তর মাযযমম। আমামের ঘিার্ 
একামযক চািার্ (Payload), গমিশ়ীি/মশফটিং চািার্ বহর্ করমি পামর, এবং ি়ীব্র আবহাওয়ায় 
উ়েমি পামর। আমামের গ্রাহক িামিকায় মামকন র্ ঘর্ৌমসর্া, ঘসর্াবামহর়্ী, ঘেশাি অ্পামরশর্ বামহর়্ী, 
মবমার্ বামহর়্ী রময়মে।  
  
হুজইউরলোন্ডলডন  (WhoseYourLandlord) -বর্উ ইয়কন , বর্উ ইয়কন  - 500,000 মাবকন র্ ডলার 
বিজয়ী  
  
হুজইউর িযান্ডিডন  একটি (Software as a service, SaaS) প্ল্যার্ফমন ঘ টি ভা়োটিয়া 
কমমউমর্টিমক বাম়েওয়ািার মরমভউ এবং আবাসর্ মশক্ষা উপকরণ সম্পমকন  অ্বগি করমি সহায়িা 
কমর। আমামের িক্ষয আবাসর্ বাজামর স্বেিা বমৃদ্ধ করা, এবং  াচাইকৃি প নামিাচর্া এবং 
অ্র্িাইর্ আমবগ মবমেষণ সফ্টওয়যামরর মাযযমম ভা়োমর্ এবং আবাসর্ সরবরাহকার়ীমের মমযয 
ঘ াগাম ামগর বযবযার্ পূরণ করা।  
  
43North-এর মবজয়়ীরা মর্ম্নমিমখি চূ়োন্ত মবচারকমের দ্বারা মর্বনামচি করা হময়মেি:  
  

• ঘর্কস্টামরর (Techstars) সহ-প্রমিষ্ঠািা এবং উপ-প্রযার্ মর্বনাহ়ী কমনকিন া ঘডমভড ব্রাউর্  
• রুকার পামকন র (Rucker Park) প্রমিষ্ঠািা, মামরসা কযাম্পমস  
• হাইমড ডায়মন্ড, ঘহিথমিমর্শর্ (HealthiNation)-এর কর্মর্ন্ট, বন্টর্, মসমন্ডমকশর্, 

অ্ংশ়ীোমরত্ব, এবং িাইমসন্স করা  
• র্কমেমসর (TalkSpace) সহ-প্রমিষ্ঠািা এবং প্রযার্ মর্বনাহ়ী কমনকিন া ওমরর্ ফ্রাঙ্ক  
• ঘডর্মাকন  ওময়স্ট, কামর্মিমভটি ঘভঞ্চামরর (Connectivity Ventures) প্রমিষ্ঠািা অ্ংশ়ীোর 

এবং প্রযার্ মবমর্ময়াগ কমনকিন া  
  
এম্পায়ার ঘস্টর্ ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং প্রধার্ 
বর্িনা ী কমনকিন া ও কবমের্ার এিিং ঘপ্রবসম্বডন্ট মম্বর্ার্ীি এবরক ঘজ. গার্ন লার িম্বলর্, "43North 
প্রমিম ামগিার 6 র্ম্বর রাউন্ড বামফমিার ক্রমবযনমার্ স্টার্ন আপ বযবস্থার উন্নয়মর্ সাহা য করমি 
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আমরা চমকপ্রে একটি উদ্ভাবর়্ী েিমক সামমর্ মর্ময় এমসমে - শমক্তশাি়ী প্র ুমক্ত প্রমিভামক গম়ে 
ঘিািার কাজমক অ্বযবহি রাখমে  া বাইমরর মবমর্ময়াগ আকষনর্ কমর এবং ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন র 
অ্থনর়্ীমিমক অ্র্ুপ্রামণি কমর।"  
  
43North এর ঘিাডন  সভাপবি এবরক ঘরইচ িম্বলর্, "আজ রামির 43North মবজয়়ীরা শমক্তশাি়ী 
েমির, শমক্তমিার প্রমাণ থাকা, এবং বামফমিামি প্রবৃমদ্ধর জর্য ঘজা়োমিা ঘ াগযিাসম্পন্ন উদ্ভাবর়্ী 
ঘকাম্পামর্র একটি েি। আজ রামির আর্ মবজয়়ীমক, মবমশষি আমামের মমমিয়র্ ডিার মবজয়়ী, 
ঘেয়স-ঘক অ্মভর্ন্দর্।"  
  
43North ঘপ্রবসম্বডন্ট অোম্বলক্স ঘেস িম্বলর্, "ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়মকন র কমমউমর্টি আজ রামি েমি েমি 
43North-এর ফাইর্ামির জর্য ঘশময়র পারফমমনং আর্ন স ঘসন্টার পণূন করমি চমি এমসমে। আমামের 
র্ব়ীণিম 43North মবজয়়ীরা বামফমিামি ক়ী যরমর্র সহায়িা পামব িা প্রেশর্ করার জর্য আর ক়ী 
ভামিা উপায় রময়মে? এই ঘকাম্পামর্গুমিা মকভামব আমামের অ্ঞ্চমি ঘমযা ও পুাঁমজমক আকৃি কমর 
এবং আমামের কমমউমর্টির উে়ীয়মার্ স্টার্ন আপ বযবস্থার গমিমক বমৃদ্ধ কমর িা ঘেখার অ্মপক্ষায় 
থাকিাম।"  
  
43North সম্পম্বকন   
43North হমে স্টার্ন আপ প্রমিম ামগিা ঘ টি বামফমিামি উচ্চ-প্রবৃমদ্ধর স্টার্ন আপ আকষনর্ ও উন্নমি 
সাযর্ করার উমেমশয বামষনক 5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগ কমর। 43North িামিকাভূক্ত 
ঘকাম্পামর্গুমিা এো়োও বামফমিামি এক বেমরর জর্য মবর্ামূমিয অ্র্ুকূি পমরমবমশ মবকাশ িাভ 
করার জায়গা, সংমেি ঘক্ষমত্র্ পরামশনোিামের মেকমর্মেনশর্া, এবং START-UP NY এর মি 
বযবসাময়ক অ্র্ুমপ্ররণামূিক ঘপ্রাগ্রামম প্রমবশামযকার পায়। 43North, গভর্নর অ্যানু্ড্র কুউমমা, এম্পায়ার 
ঘস্টর্ ঘডমভিপমমন্ট এবং আমরা ঘবশ মকেু েন্সর এর সহায়িায় পমরচামিি হয়। 43North সম্পমকন  
আরও িমথযর জর্য www.43north.org মভমজর্ করুর্।  
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