
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
সংহবি ও িাবিজ্ে বমেম্বর্র (SOLIDARITY AND TRADE MISSION) সময় গভর্নর কুওম্বমা এিং 
ইজ্রাম্বয়ল ইম্বর্াম্বভের্ অম্ব াবরটি (ISRAEL INNOVATION AUTHORITY) দইু স্টেম্বের মম্বযে র্িুর্ 
অ ননর্বিক উন্নয়ম্বর্র সুম্ব াগ সৃবির উম্বেম্বেে 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অংেীদাবরত্ব চুবি 

স্ট াষিা কম্বরর্  
  

স্মােন  বসটিজ্ ইম্বর্াম্বভের্ পােন র্ারবেপ (Smart Cities Innovation Partnership) বর্উ ইয়কন  এিং 
ইজ্রাম্বয়ম্বলর বিবভন্ন েহম্বরর মম্বযে উদ্ভাির্ী প্র বুি, গম্বিষিা, স্টমযা ও িেিসাবয়ক সম্পদ স্টেয়ার 

করম্বি  
  

হে স্পে ও ইর্বকউম্বিের স্টপ্রাগ্রাম (Hot Spot and Incubator Program) বর্উ ইয়ম্বকন  ইজ্রাম্বয়বল 
বিবর্ম্বয়াম্বগ সহায়িা করার উপর স্টজ্ার বদম্বি  ার মম্বযে রম্বয়ম্বে সাইিার বর্রাপত্তা, িেবিবিহীর্ 
উম্ব াজ্াহাজ্ িেিস্থা (Unmanned Aerial Systems, UAS)/স্টরার্, জজ্ি প্র বুি, জ্ীির্ বিজ্ঞার্ এিং 

বর্মনল েবি সংবিি স্টেত্রসমমূ্বহ বিবর্ম্বয়াগ  
  

ইজ্রাম্বয়বল িেিসা প্রবিষ্ঠার্সমমূ্বহর বর্উ ইয়ম্বকন র সাম্ব  অংেীদার হওয়ার সুম্ব াগ বর্ম্বয় 
আম্বলাচর্ার উম্বেম্বেে আম্বয়াবজ্ি আজ্ম্বকর অ ননর্বিক উন্নয়র্ স্টগালম্বেবিল জিঠম্বক স্ট াষিাটি স্টদয়া 

হয় - েবি স্টদখুর্ এখাম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ইজরামেল ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটির সাম  দটুি র্তুর্ প্রকমের জর্য 2 
রমরলের্ মারকন র্ ডলামরর অ্ংশীদাররত্ব চুরির ক া ঘ াষণা কমরমের্ যা রর্উ ইেকন  ঘেট এবং 
ইজরামেমলর মধ্যকার অ্ ননর্রতক উন্নেমর্র বন্ধর্মক আমরা মজবুত করমব। সাইবার রর্রাপত্তা, সাপ্লাই 
ঘচইর্, স্মাটন  রসটি, শরি, বযরিরবহীর্ উম াজাহাজ, জীবর্ রবজ্ঞার্ এবং অ্র্যার্য ঘেমের উদ্ভাবর্ী 
সমাধ্ার্সমূমহর সহ-উন্নের্ ও বারণরজযকীকরমণ পারষ্পররক সহমযারগতা করার উমেশয এম্পাোর ঘেট 
ঘডমভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) এবং ইজরামেল ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটির একটি 
অ্রভপ্রামের ঘ াষণাপমে (Declaration of Intent) স্বাের করমব। চুরির অ্ংশ রহমসমব রর্উ ইেকন  
ঘেট এবং ইজরামেল স্মাটন  রসটিজ ইমর্ামভশর্ পাটন র্াররশপ র্ামম একটি র্তুর্ উমদযাগ গ্রহণ করমব 
যার আওতাে উদ্ভাবর্ী প্রযুরিসমূহ, গমবষণা, ঘমধ্া ও বযবসারেক সম্পদসমূহ রর্উ ইেকন  এবং 
ইজরামেমলর শহরগুমলার মমধ্য ঘশোর করা হমব। গভর্নর আমরা ঘ াষণা কমরর্ ঘয রর্উ ইেকন  
ঘেমটর হট স্পট এবং ইর্রকউমবটর ঘপ্রাগ্রামসমূহ এখর্ এম্পাোর ঘেমট রবরর্মোগ করমত ইচ্ছকু 
ইজরামেরল ঘকাম্পারর্গুমলার উপর র্তুর্ কমর গুরুত্বামরাপ করমব।  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709275289513


"রর্উ ইেকন -ইজরামেমলর মধ্যকার অ্ ননর্রতক সম্পকন  একটি অ্র্র্য ও শরিশালী সম্পকন  রকন্তু 
আমরা এটিমক আমরা উন্নত করমত চাই। রর্উ ইেমকন র ভরবষযত প্রযুরি খামত সমৃদ্ধ হমত চমলমে 
এবং রর্উ ইেকন  ও ইজরামেমলর মধ্যকার এই ঘযৌ  উমদযাগ র্তুর্ সুমযামগর রবকাশ  টামব যার 
ফমল উভে অ্ নর্ীরতই আমরা ঘবরশ কমর সমৃদ্ধ হমত পারমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর 
ঘেট ও ঘদশজমু  অ্যারন্ট-ঘসরমটিক আক্রমণ বৃরদ্ধর ফমল আমরা কতটা ঘবদর্াতন , রবব্রত ও রবরি 
তা আমরা এখামর্ জার্ামত চাই এবং আমরা বলমত চাই আমরা এগুমলা বরদাশত করমবা র্া। 
আমরা রবভাজর্ ও  ণৃার এই কুৎরসত সমেমক রপেমর্ ঘফমল সামমর্ এরগমে যামবা এবং ঘসটি করার 
একটি উপাে হমলা এই গভীর সাংসৃ্করতক, রাজনর্রতক ও অ্ ননর্রতক সম্পকন  আমরা উন্নত করমত 
 াকা।"  
  
ইজ্রাম্বয়ল ইম্বর্াম্বভের্ অম্ব াবরটির স্টচয়ারমোর্ এিং অ নর্ীবি ও বেল্প মন্ত্রিালম্বয়র প্রযার্ বিজ্ঞার্ী 
ড. অোবম অোপলিাম িম্বলর্, "প্রযুরির অ্গ্রগরত এবং আমামদর প্রাতযরহক জীবমর্র সকল ঘেমে এর 
সংস্পশন বরৃদ্ধর ফমল স্মাটন  রসটি সমৃদ্ধ ভরবষযৎ ঘবশ রর্কটবতী এবং তা বযাপকভামব র্তুর্ ও 
অ্রভর্ব প্রযুরির উপর রর্ভন রশীল। আমামদর আমমররকাস অ্পামরশর্স (Americas Operations) 
ঘডস্ক এবং র্ ন আমমররকার ইমকার্রমক রমরর্োর রম. ইর্র্ এলরমের ঘর্তৃত্বাধ্ীর্ রমরর্রি অ্ব 
ইমকার্রম, ফমরর্ ঘেড অ্যাডরমরর্মিশর্ (Foreign Trade Administration, FTA) এর সহােতাে 
আমোরজত রর্উ ইেমকন র এম্পাোর ঘেট ঘডমভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) ও 
ইজরামেল ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটির মধ্যকার এই পারষ্পাররক সহােতার ফমল োটন আপগুমলার জর্য 
উভে ঘেমটর ঘকৌশলগত রবষেসমূহ ঘযমর্ সাইবার রর্রাপত্তা, সাপ্লাই ঘচইর্, শরি, স্বাস্থ্য, পররবহর্, 
ওমেেওোটার, পারর্, র্াগররক সমৃ্পিতা, পাকন , পাবরলক ওোকন  ও রর্রাপত্তা ইতযারদর ঘমাকামবলা 
করার উমেমশয ভযারলমডশর্ সাইট পররচালর্া করার সুমযাগ সরৃি হমব।"  
  
ইজ্রাম্বয়ল ইম্বর্াম্বভের্ অম্ব াবরটির সাম্ব  অবভপ্রাম্বয়র স্ট াষিাপত্র  
ববরিক বাজামর উদ্ভাবমর্র গরত বরৃদ্ধ করমব এমর্ উদীেমার্ রর্মনল শরি প্রকেগুমলার উপর গুরুত্ব 
আমরাপ কমর রর্উ ইেকন  এবং ইজরামেমলর মধ্যকার অ্ংশীদাররমত্ব সহােতা করার উমেমশয অ্রভপ্রামের 
ঘ াষণাপেটি (Declaration of Intent, DOI) 2018 সামলর রর্উ ইেকন  ঘেট এর্ারজন  ররসাচন  এন্ড 
ঘডমভলপমমন্ট অ্ম াররটি (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) এবং ইজরামেল ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটির মমধ্য স্বােররত একটি সমম াতা স্মারমকর 
(Memorandum Of Understanding, MOU) রভরত্তমত প্রস্তুত করা হমেমে। এম্পাোর ঘেট 
ঘডমভলপমমন্ট এবং ইজরামেল ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটি একটি অ্রভপ্রামের ঘ াষণাপে স্বাের করমব 
ঘযখামর্ রর্উ ইেকন  এবং ইজরামেল সরকার অ্ঙ্গীকার করমব:  

• রর্উ ইেকন  এবং ইজরামেমলর োটন আপ ও ঘকাম্পারর্গুমলামক উভে স্থ্ামর্র 
অ্যাকরসলামরটর এবং ইর্রকউমবটরসমূহ অ্যামেমসর সুমযাগ কমর রদমব (ঘযগুমলার 
রমেমে তার মমধ্য আমে রর্উ ইেকন  হট স্পট এবং ইর্রকউমবটর ঘপ্রাগ্রাম);  

• "স্মাটন  রসটিজ ইমর্ামভশর্ পাটন র্াররশপ" উন্নেমর্র লমেয পারষ্পাররক সহমযারগতা 
করমব, ঘযখামর্ রর্উ ইেকন  এবং ইজরামেল সমতুলয পররমাণ সমমামর্র সম্পদ প্রদার্ 
করমব এবং উভে ঘেমটর ঘকৌশলগত রবষেসমূহ ঘযমর্ সাইবার রর্রাপত্তা, সাপ্লাই 
ঘচইর্, শরি, স্বাস্থ্য, পররবহর্, ওমেেওোটার, পারর্, র্াগররক সমৃ্পিতা, পাকন , 



গণপূতন  ও রর্রাপত্তা ইতযারদ ঘমাকামবলা করা অ্ংশগ্রহণকারী ঘকাম্পারর্গুমলার জর্য 
পযনাপ্ত পররচালর্া ও ভযারলমডশর্ সাইট প্রদার্ করমব;  

• ঘেট অ্ব ইজরামেল এবং রর্উ ইেকন  ঘেমটর ঘযসব সংস্থ্াসমূহ ঘেট অ্ব ইজরামেল 
এবং রর্উ ইেকন  ঘেমটর সংস্থ্াগুমলার মমধ্য উদ্ভাবর্মূলক সহমযারগতার প্রসার  টাে 
ঘসগুমলার জর্য উদ্ভাবর্ী প্রকে ও সাংগঠরর্ক কমনকামের জর্য ঘযৌ  আমবদর্ ইসুয 
করমব; এবং  

• স্মাটন  রসটিজ ইমর্ামভশর্ পাটন র্াররশপ এবং অ্র্যার্য উদ্ভাবর্ী ঘপ্রাগ্রামগুমলামত একমে 
কাজ করার রবদযমার্ ও অ্র্যার্য উপােসমূমহর সম্ভাবযতা যাচাইমের জর্য একটি 
ওোরকন ং গ্রুপ প্ররতষ্ঠা করমব।  

  
স্মােন  বসটিজ্ ইম্বর্াম্বভের্ পােন র্ারবেপ  
স্মাটন  রসটিজ ইমর্ামভশর্ পাটন র্াররশপ, ঘযখামর্ এম্পাোর ঘেট ঘডমভলপমমন্ট এবং ইজরামেল 
ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটি অ্ংশ রর্মচ্ছ, রর্উ ইেমকন র আঞ্চরলক অ্ ননর্রতক উন্নের্ কাউরিল (Regional 
Economic Development Council, REDC) এবং ইজরামেমলর পরীোমূলক সাইটগুমলামত পাাঁচটি 
স্মাটন  রসটি প্ররতষ্ঠা করার জর্য অ্র্ুদার্ প্রদার্ করমব। রর্উ ইেকন  এবং ইজরামেমলর সাইটগুমলা 
অ্ংশীদার হমে ঘকাম্পারর্গুমলামক র্তুর্ বাজার সম্পমকন  ত য আহরমণর সুমযাগ এবং বযবসারেক 
উন্নের্, প্রযুরিগত সমরৃদ্ধ এবং ঘমণ্টররশপ এর রবষমে সাহাযয করার জর্য ররমসাসন প্রদার্ করমব। 
এম্পাোর ঘেট ঘডমভলপমমন্ট স্মাটন  রসটিজ ইমর্ামভশর্ পাটন র্াররশপমক সহােতা করার উমেমশয 
ইজরামেল ইমর্ামভশর্ অ্ম াররটির সাম  একমে 2 রমরলের্ মারকন র্ ডলামরর অ্র্ুদার্ প্রদার্ করমব 
ঘযখামর্ প্রমতযক সংস্থ্া 1:1 হামর অ্বদার্ রাখমব। পাটন র্াররশমপ অ্ংশ ঘর্ো শহরগুমলার একই ধ্রমর্র 
ভাবর্া ও ঘকৌশলগত লেয  াকমত হমব।  
  
প্রমতযক শহমর রর্মমাি ঘকামর্া একটি উমেশয পরূমণর স্বাম ন পরীোমেে রহমসমব ভূরমকা রাখার জর্য 
রর্ধ্নাররত এলাকা  াকমব:  

• র্তুর্ ও উদীেমার্ প্রযুরি  
• সাইবার রর্রাপত্তা  
• সাপ্লাোর ঘচইর্  
• ইউটিরলটিগুমলার ররমেল টাইম মরর্টররং  
• পারর্ দষূণকারী পদা ন অ্পসারণ  
• UAS এবং/অ্ বা স্বেংরক্রে যার্বাহর্ পরীো  
• োরফক ঘলা রসমেম  

  
এো াও পাটন র্াররশপ ববরিক উমদযািা, রশোরবদ, প্রযুরিরবদ এবং ঘকাম্পারর্গুমলামক তামদর উদ্ভাবর্ী 
প্রযুরি পরীো, উন্নের্ ও যাচাই করার জর্য আমন্ত্রণ জার্ামব। পাটন র্াররশমপ রশো ী ও শ্রমজীবীমদর 
জর্য তামদর জ্ঞার্ ও অ্রভজ্ঞতামক আমরা সমৃদ্ধ করার সুমযাগ  াকমব। প্রমতযক স্মাটন  রসটিমত 
প্রযুরির ভরবষযৎ (Future of Technology) র্ামক একটি বারষনক রদবমসর আমোজর্ করা হমব 
ঘযখামর্ ঘকাম্পারর্গুমলার জর্য র্তুর্ বাজার সম্পমকন  অ্র্ুসন্ধামর্র সুমযাগ  াকমব।  
  



ইজ্রাম্বয়বল স্টকাম্পাবর্গুম্বলার উপর র্িুর্ কম্বর গুরুত্ব আম্বরাম্বপর উম্বেম্বেে বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের হে 
স্পে এিং ইর্বকউম্বিের স্টপ্রাগ্রাম  
5.125 রমরলের্ মারকন র্ ডলামরর ঘপ্রাগ্রাম, রর্উ ইেকন  ঘেমটর হট স্পট এবং ইর্রকউমবটর ঘপ্রাগ্রাম, 
ইজরামেরল ঘকাম্পারর্গুমলার উপর র্তুর্ কমর গুরুত্ব আমরাপ করমব। এই ঘপ্রাগ্রাম সাইবার রর্রাপত্তা, 
UAS/ঘরার্, বজব প্রযরুি, জীবর্ রবজ্ঞার্, রর্মনল শরি, শরি দেতা এবং সংখযাল  ুও র্ারী 
মারলকার্াধ্ীর্ বযবসা প্ররতষ্ঠার্ (Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) 
এর অ্গ্রারধ্কার অ্ন্তভুন রি সহ অ্সংখয প্রযরুি খামত সহােতা প্রদার্ কমর  ামক। ইর্রকউমবটর ও হট 
স্পটগুরল র্তুর্ র্তুর্ ঘকাম্পারর্গুমলামক রবরভন্ন ঘসবা প্রদার্ করমব, যা রর্উ ইেকন  ঘেটমক 
সহমযারগতামলূক বারণরজযকীকরমণর একটি ঘকন্দ্রস্থ্ল রহমসমব প্ররতষ্ঠা করমব।  
  
রর্উ ইেকন  ঘেমটর ঘকাম্পারর্গুমলার স্থ্ামর্র জর্য এবং ইজরামেরল অ্যাকরসলামরটর ও ইর্রকউমবটর 
হমত সহােতা পাওোর জর্য একটি পারস্পররক চুরি করা হমব এবং ইজরামেরল ও রর্উ ইেকন  
উভমের ঘপ্রাগ্রাম মযামর্জারগণ এই ঘপ্রাগ্রামম অ্ংশগ্রহণ করার জর্য ঘকাম্পারর্গুমলামক সন্ধার্ কমর 
রর্মোগ করমবর্।  
  
এম্পাোর ঘেট ঘডমভলপমমমন্টর রবজ্ঞার্, প্রযুরি ও উদ্ভাবর্ রবভাগ (Division of Science, 
Technology and Innovation, NYSTAR) হট স্পট ও ইর্রকউমবটর ঘপ্রাগ্রাম পররচালর্া কমর যার 
মমধ্য আমে প্রা রমক স্তমরর ঘকাম্পারর্গুমলামক সহােতা করা ও প্রযুরিমক উন্নত করার প্ররত 
গুরুত্বামরাপকারী 30 টিরও ঘবরশ ঘকন্দ্র।  
  
ইর্রকউমবটর ও হট স্পটগুরল রশো ীমদর জর্য প্ররশেমণর সুমযাগ ও অ্র্যার্য সহমযারগতার বযবস্থ্া 
করার জর্য ঘেট ইউরর্ভারসনটি অ্ব রর্উ ইেকন  (State University of New York, SUNY) ও 
রসটি ইউরর্ভাররসটি অ্ব রর্উ ইেকন  (City University of New York, CUNY) এর সাম ও কাজ 
করমব।  
  
ইর্রকউমবটর ও হট স্পটগুরল কতৃন ক প্রদত্ত অ্রতররি ঘসবার মমধ্য আমে ঘমন্টররং, পরামশন প্রদার্, 
বুট কযাম্প কমনশালাে অ্যামেস, গমবষণামক বারণরজযকীকরমণর জর্য প্রযুরিগত সহােতা, ঘভৌত স্থ্ার্ 
ও গমবষক ও সরঞ্জামমর সুরবধ্া।  
  
এম্পায়ার স্টেে স্টডম্বভলপম্বমন্ট-এর স্টপ্রবসম্বডন্ট, প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া ও কবমের্ার হাওয়াডন  
স্টজ্মবি িম্বলর্, "ইজরামেমলর সাম  রর্উ ইেমকন র অ্ ননর্রতক অ্ংশীদাররত্ব প্রবৃরদ্ধ ও উদ্ভাবমর্র জর্য 
একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ ঘযটি উভেমকই সহােতা কমর এবং এই র্তুর্ অ্ংশীদাররত্বগুরল ঘরার্ ঘ মক 
জীবর্ রবজ্ঞার্ পযনন্ত অ্গ্রারধ্কামরর রকেু পররসমর অ্ ননর্রতক সহমযারগতামক শরিশালী করমব এবং 
রর্উ ইেকন  ও ইজরামেরল ঘকাম্পারর্ ও উমদযািামদরমক সুরবধ্া প্রদার্ করমব।"  
  
SUNY-র চোম্বেলর বিবের্া এম.জ্র্সর্ িম্বলম্বের্, "অ্তযন্ত দে কমীমদর পরবতী প্রজন্মমক 
রশরেত করা SUNY এর রমশমর্র প্রধ্ার্ অ্ংশ এবং ইজরামেমলর সাম  এই আকষনণীে র্তুর্ 
সহমযারগতার অ্ংশ হমত ঘপমর আমরা আর্রিত। এই প্রধ্ার্ অ্ংশীদাররত্ব আমামদর রশো ীমদরমক 



প্রযুরি খামত গমবষণাে অ্ভূতপূবন উন্নরতর জগমত অ্র্র্য প্রমবশারধ্কার প্রদার্ করমব যা আবারও 
উদ্ভাবর্ ও উচ্চতর রশো ঘেমে রর্উ ইেকন মক শীষনস্থ্ার্ীে রহমসমব প্ররতষ্ঠা করমব।"  
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