
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  এিং ইজরাম্বয়ম্বলর মম্বযে অর্ননর্বিক উন্নয়ম্বর্র অংেীদারীম্বের 
সুদরূপ্রসারী ক্রম্বমর কর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
গি সপ্তাম্বের সংেবি যাত্রার (Solidarity Trip) ফলস্বরুপ, UAV/ঘরার্স, পবরিের্ িেিস্থা, এর্াবজন , 
সাইিার বর্রাপত্তা, আবর্নক প্রযবুি এিং স্বাস্থে ঘসিা প্রযবুি এিং গম্বিষণার উপর ঘজাড় বদম্বি 

একম্বত্র কাজ করা  
  

উদ্ভাির্ম্বক েরাবিি করম্বি এিং দটুি রাম্বের মম্বযে অর্ননর্বিক সম্পকন  উন্নি করম্বি 17টি 
ইজরাম্বয়লী সংস্থা েয়টি বর্উ ইয়কন  ঘেট এম্বজবির সাম্বর্ কাজ করম্বি  

  
  
গভর্নরেে সাম্প্রতিক ইজোরেল সফরেে ফলস্বরূপ তর্উ ইেকন  স্টেট এবং ইজোরেরলে মরযে 
অর্ননর্তিক উন্নেরর্ে স্টে তবসৃ্তি পতেসরেে অংশীদােীত্ব গরে উরেরে, গভর্নে অোনু্ড্র এম. কুওরমা 
আজ িা স্ট াষণা করেরের্। প্রশাসর্ এবং তবতভন্ন মখু্ে তর্উ ইেকন  স্বাস্থ্ে স্টসবা প্রতিষ্ঠার্ ইজোরেলী 
সংস্থ্াগুতলে সারর্ UAV/স্টরার্, পতেবহর্ বেবস্থ্া, এর্াতজন , সাইবাে তর্োপত্তা, আতর্নক প্রেুতি এবং 
স্বাস্থ্ে স্টসবা তশল্পগুতলরি একগুচ্ছ চুতি স্বাক্ষে করেরে।  
  
"আমারদে অর্নর্ীতি আরগে স্টে স্টকারর্া সমরেে স্টর্রক স্টবতশ শতিশালী এবং সফরেে সমে আমারদে 
বািন া তেল সেল: বেবসাে জর্ে তর্উ ইেরকন ে দেুাে সবসমে স্টখ্ালা", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমারদে সংহতি োত্রাে, ইজোরেলী সংস্থ্াগুতলে সারর্ স্টেৌর্ভারব কাজ কোে প্রকৃি সুরোগ 
র্াকা মুখ্ে তবষেগুতলে উপে আমো স্টজাে তদরেতে কােণ েখ্র্ ইজোরেলী র্িুর্ বেবসাগুতল েখ্র্ 
তর্উ ইেকন রক স্টবরে স্টর্রব, িখ্র্ উভে স্টদরশে অর্ননর্তিক উন্নেরর্ে অভাবর্ীে সম্ভাবর্া র্াকরব। 
আতম আত্মতবশ্বাসী স্টে আজরকে স্ট াতষি উরদোগগুতল তর্উ ইেকন  এবং ইজোরেরলে মরযে র্াকা 
বেবসাগুতলে বিন মার্ অংশীদােীত্বগুতল গের্ কেরব, এবং দইু স্টদরশে মার্ুষরদে এরক অপরেে আেও 
কারে তর্রে আসরব।"  
  
এই স্ট াষণাগুতল গি সপ্তারহ এরেোে স্টেট স্টেরভলপরমন্ট (Empire State Development) এবং 
ইজোরেল ইরর্ারভশর্ অরর্াতেটিে (Israel Innovation Authority) মরযে স্বাক্ষতেি 2 তমতলের্ 
েলারেে অংশীদােীরত্বে চুতিে উপে গঠিি ো তর্উ ইেকন  এবং ইজোরেরলে মরযে অর্ননর্তিক 
উন্নেরর্ে বন্ধর্গুতলরক আেও দঢ়ৃ কেরব। চুতিটি, সাইবাে তর্োপত্তা, সাপ্লাই স্টচইর্, স্মাটন  তসটি, 
শতি, মার্ব চালকহীর্ উরোজাহাজ, জীবর্ তবজ্ঞার্ এবং অর্োর্ে স্টক্ষরত্রে উদ্ভাবর্ী সমাযার্সমূরহে 
সহ-উন্নের্ ও বাতণতজেকীকেরণ পােষ্পতেক সহরোতগিারক অন্তভুন ি করে। চুতিে অংশ তহরসরব তর্উ 
ইেকন  এবং ইজোরেল স্মাটন  তসটিজ ইরর্ারভশর্ পাটন র্ােতশপ (Smart Cities Innovation 
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Partnership) র্ারম একটি র্িুর্ উরদোগ গ্রহণ কেরব োে আওিাে উদ্ভাবর্ী প্রেুতিসমূহ, গরবষণা, 
স্টমযা ও বেবসাতেক সেদসমূহ তর্উ ইেকন  এবং ইজোরেরলে শহেগুরলাে মরযে স্টশোে কো হরব। 
গভর্নে আরো স্ট াষণা করের্ স্টে তর্উ ইেরকন ে হট স্পট এবং ইর্তকউরবটে স্টপ্রাগ্রামসমূহ এখ্র্ 
এোোে স্টেরট তবতর্রোগ কেরি ইচ্ছকু ইজোরেতল স্টকাোতর্গুরলাে উপে র্িুর্ করে গুরুত্বারোপ 
কেরব।  
  
এই সপ্তারহে সফরে সেন্ন কো বহু পদরক্ষপ ও চুতিে মরযে, গভর্নে তর্ম্নতলতখ্ি স্টক্ষত্রগুতলরি 
অর্ননর্তিক উন্নেরর্ে জর্ে তবতভন্ন স্টেৌর্ প্ররচষ্টাে কর্া স্ট াষণা কেরের্:  
  
ঘমােক ভোবলম্বি আর্মোর্ড এয়ারক্রোফট ঘসন্টার অফ এবিম্বলম্বি (Unmanned Aircraft Center 
of Excellence) র্াকা বির্টি ইজরাম্বয়লী সংস্থা  
  
UAS ঘসন্টার অফ এবিম্বলি (UAS Center of Excellence) তিবর করম্বি বর্উ ইয়কন -ইজরাম্বয়ম্বলর 
অংেীদারীে: এরেোে স্টেট স্টেরভলপরমন্ট তর্উ ইেকন  স্টেরট একটি র্িুর্ আর্মোর্ে এতেোল 
তসরেমস তেসাচন  অোন্ড স্টটতেং স্টসন্টাে অফ এতিরলন্স (Unmanned Aerial Systems Research 
and Testing Center of Excellence) স্থ্াপরর্ একটি 250,000 েলারেে পতেকল্পর্া অর্ুদার্ প্রদার্ 
কেরব। স্টসটি তিতে কেরব CenterState CEO-ে একজর্ প্রাতিষ্ঠাতর্ক অংশীদাে র্ুএোে এলারেন্স 
(NUAIR Alliance)। আযুতর্ক েুরগে UAS (আর্মোর্ে এতেোল তসরেমস)এবং UAS োর্বাহর্ 
পতেচালর্া প্রেুতিগুতলরক উন্নি কেরি, এবং তবতর্রোগ এবং বেবসাতেক উন্নের্গুতলরক আকষনণকােী 
তশরল্পে একটি স্টকন্দ্র তিতে কেরি সেকাতে এবং স্টবসেকাতে অংশীদােীত্ব গরে স্টিালাে জর্ে 
স্টকৌশলগিভারব সংস্থ্াগুতলরক িারদে প্ররচষ্টাে তর্রোতজি কো হরেরে। প্রেুতিগুতলরক উন্নি কোে 
উপে স্টজাে তদরি তর্উ ইেকন  এবং ইতজোরেলী সংস্থ্াগুতল র্িুর্ স্টসন্টাে অফ এতিরলন্সগুতলরক 
বেবহাে কেরব, ো তর্উ ইেরকন ে স্টরারর্ে বাজারে ইজোরেলী প্রেুতি এবং গরবষণা ও উন্নের্রক 
তর্রে আসরব এবং তর্উ ইেকন  স্টেরটে UAS সংস্থ্াগুতলে কারে ইজোরেরলে বাজােরক খ্ুরল স্টদরব। 
তির্টি ইজোরেলী স্টটর্োন্ট সংস্থ্া – স্টভােপাল, ফ্লাইরেি এবং তসভররার্ (Vorpal, Flytrex and 
CivDrone) – ইতিমরযে NUAIR এে সারর্ কাজ কোে এবং িারদে এই র্িুর্ স্টসন্টাে অফ 
এতিরলন্স বেবহাে কোে কর্া তদরেরে। এই সপ্তারহ, ফ্লাইরেরিে পোরকজ স্টেতলভাতে স্টরারর্ে উপে 
সতিি পোোসুট তসরেম, তর্উ ইেরকন ে স্টোরম, তগ্রতফস আন্তজন াতিক তবমার্বন্দরে (Griffiss 
International Airport) তর্উ ইেকন  UAS পেীক্ষা স্টকরন্দ্র NUAIR দ্বাো পেীক্ষা সেূণন হওোে পরে 
পোোসুরটে ইন্ডাতি েোন্ডারেন ে উপেুি তহসারব তবযিা অজন র্ করেরে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর আরও সম্প্রসারম্বণর অংে বেসাম্বি UAS সংস্থা বসভম্বরার্ (Civdrone) প্রদেনর্ী 
বদিম্বসর আম্বয়াজর্ করম্বি: GENIUS NY (তজতর্োস তর্উ ইেকন) স্টপ্রাগ্রারম তসভররারর্ে সাফলে 
তবতর্রোরগে আগ্রহরক বাতেরে িুলরব ো সংস্থ্াগুতল তর্উ ইেকন  স্টেরট আরগ স্টে সম্প্রসােরণে 
পতেকল্পর্া করেতেল িারক আেও বাতেরে িুলরব। তসভররারর্ে প্রযার্ তর্বনাহী কমনকিন া টম ইরেশুরুর্, 
বাস্তব তর্মনাণরক িাে পতেকতল্পি তেজাইরর্ে সারর্ সমতিি কেরি সহােিা কোে কর্া মার্াে স্টেরখ্ 
তসভররার্ UAS সামগ্রীে জর্ে অর্েিম গুরুত্বপূণন অোতপ্লরকশর্ তহসারব কন্ট্র্োক্টে এবং তসতভল 
ইতিতর্োতেং সংস্থ্াগুতলে জর্ে একটি প্রদশনর্ী তদবরসে আরোজর্ কেরি একটি উপেুি তর্মনারণে স্থ্ার্ 
তর্বনাচর্ কোে জর্ে স্টেরট সফে কেরবর্। প্রদশনর্ী তদবসটি আগরেে মাঝামাতঝ অর্ুতষ্ঠি হরব। 



তসভররার্ তর্মনাণ তশরল্পে জর্ে এন্টােপ্রাইজ স্টরার্গুতলরি দ্রুি, তবশ্বস্ত এবং স্বতর্েতিি তচতিিকেণ 
সমাযার্ গরে স্টিারল। জতম জতেরপে কাজটিে তেতজটালাইরজশর্ এবং স্বেংতিেকেণ উত্পাদর্শীলিা 
বৃতি করে এবং বেে সংরকারচে পাশাপাতশ তর্মনাণ সমে হ্রাস করে।  
  
ঘমম্বরাপবলটার্ রািম্বপাটন  অম্বর্াবরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) প্রযবুির 
আযুবর্কীকরণ করম্বি কম্বর্নল ঘটক (Cornell Tech) অগ্রণী ভূবমকা ঘর্ম্বি  
  
কম্বর্নল ঘটক এিং MTA-র সাম্বর্ ঘমাবিবলটি কর্ফাম্বরম্বির ভবিষেত্: করর্নল স্টটক, করর্নল 
ইউতর্ভাতসনটি (Cornell University) এবং স্টটকতর্ের্-ইজোরেল ইর্তেটিউট অফ স্টটকরর্ালতজে 
(Technion-Israel Institute of Technology) মরযে একটি স্টেৌর্ তশক্ষামূলক উরদোগ, এবং MTA, 
তর্উ ইেকন  তসটিরি সবনাতযক অসরন্তাষজর্ক প্রতিদ্বন্ধীিাে সম্মখু্ীর্ হওো পতেবহর্ বেবস্থ্াে 
সমাযার্গুতল অরিষণ কেরি তশক্ষা প্রতিষ্ঠার্, বেবসা, প্রশাসর্ এবং প্রেুতি স্টর্রক স্বরদশী ও 
আন্তজন াতিক তচন্তাশীল বেতিরদে তর্রে আসরব। ইজোরেরল মাত্র করেক  ণ্টাে সৃষ্ট বনু্ধভাবাপন্নিা 
এবং সহরোতগিাে উদ্দীপর্ারক, MTA-ে প্রাচীর্ পতেকাোরমাে আযুতর্কীকেরণে র্িুর্ প্রেুতি এবং 
পিতি সেরকন  দটুি পণূন তদরর্ে আরলাচর্াে এতগরে তর্রে োওোে মাযেরম, সরম্মলর্টি পতেবহর্ 
বেবস্থ্াে উদ্ভাবর্ী আরলাচর্াটিরক পেবিী পেনারে উন্নীি কেরব। আযুতর্ক এবং তচোচতেি উভে 
তবষরেে উপে করর্াপকর্র্টিে তবশ্বাের্ MTA স্টক িাে স্টর্টওোরকন ে অংশীদােীত্ব সম্প্রসাতেি কোে 
এবং তর্উ ইেকন বাসীরদে একটি আেও উন্নি পতেরষবা প্রদার্ কোে সুরোগ করে স্টদরব।  
  
পাাঁচটি ইজরাম্বয়লী এর্াবজন  ঘকাম্পাবর্ বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট প্রম্বিে করম্বে  
  
তর্রচ উতিতখ্ি র্িুর্ সেকন টি তর্উ ইেকন  স্টেরটে ক্লাইরমট তলোেশীপ এবং কতমউতর্টি স্টপ্রারটকশর্ 
অোক্ট (Climate Leadership and Community Protection Act), স্টদরশে মরযে সবনাতযক আগ্রাসী 
জলবােু কমনসূতচ, ো স্টেটটিরক 2050 সাল র্াগাদ একটি কাবনর্-তর্েরপক্ষ অর্নর্ীতিে তদরক তর্রে 
োরচ্ছ, িারক সহােিা কেরব।  
  
বর্উ ইয়কন -ইজরাম্বয়ল 2.5 বমবলয়র্ ডলার এর্াবজন  ইম্বর্াম্বভের্ চোম্বলঞ্জ: পেবিী-প্রজরেে তবদেুতিক 
শতি চাতলি গােীে প্রেুতি, ইরলকতেক তগ্ররেে তবশ্বাসরোগেিা, শতি সংেক্ষণ এবং চাতহদাে 
তস্থ্তিস্থ্াপকিা প্রেুতিগুতলরক সহােিা কেরি এর্াতজন  দক্ষিা এবং পতেচ্ছন্ন শতি উত্পাদরর্ দক্ষিােুি 
উদ্ভাবর্ী ইজোরেলী সংস্থ্াগুতলে মরযে একটি 2.5 তমতলের্ েলারেে প্রতিরোতগিা আেম্ভ কেরি তর্উ 
ইেকন  পাওোে অরর্াতেটি (New York Power Authority, NYPA) ইজোরেল স্মাটন  এর্াতজন  
অোরসাতসরেশরর্ে (Israel Smart Energy Association, ISEA) সারর্ গাটোো বাাঁযরে। 
প্রতিরোতগিাটি NYPA এবং ISEA স্টক তবতভন্ন সৃজর্শীল সংস্থ্ারক সর্াি কোে সুরোগ স্টদরব এবং 
তগ্রে তবশ্বস্তিা, সংেক্ষণ, দী নস্থ্ােীত্ব এবং সাশ্রেরোগেিাে গুরুত্বপূণন অগ্রগতিরি সহােিা কেরি 
তবজেীরদে বে আকারেে ইউটিতলটি সংস্থ্াগুতলে সারর্ কাজ কোে সুরোগ করে স্টদরব, এে সবগুতলই, 
কেদািা, ইউটিতলটি স্টকাোতর্ এবং পতেরবরশে উপকাে কেরব।  
  
ইজরাম্বয়ল-বভবত্তক বজম্বরা এর্াবজন  সবলউের্ (Zero Energy Solutions), একটি পবরচ্ছন্ন েবি 
ঘকাম্পাবর্, বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট একটি অবফস খুলম্বি: ইজোরেলী পতেচ্ছন্ন শতি স্টকাোতর্ তজরো এর্াতজন  



সতলউশর্ তর্উ ইেকন  স্টেট শতি গরবষণা এবং উন্নের্ কিৃন পরক্ষে (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) স্টর্রক 400,000 েলারেে একটি 
অর্ুদারর্ে সহােিাে তর্উ ইেকন  স্টেরট একটি অতফস খ্ুলরব। তর্উ ইেকন  োরি িাে শতি এবং 
জলবােুে লক্ষেগুতল পূেণ কেরি পারে িাে জর্ে স্টে ইজোরেলী এর্াতজন  স্টকাোতর্গুতল সহােিা 
কেরি পােরব িারদে সর্াি কেরি সহােিা কোে জর্ে, গি বেে, NYSERDA, ইজোরেল 
ইরর্ারভশর্ অরর্াতেটিে সারর্ একটি সমরঝািা স্মােক (Memorandum of Understanding, MOU) 
স্বাক্ষে করেরে। তজরো এর্াতজন  সতলউশর্ অরটারমশর্ প্রেুতি তিতে করে ো বাতণতজেক ভবর্গুতলে 
শতি বেবহারেে পতেমাণ অন্তি প্রাে 25 শিাংশ হ্রাস কেরি সক্ষম করে স্টিারল, োে ফরল শতি 
খ্ারি বেে হ্রাস পাে।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন  িাম্বদর সৃজর্েীল সমাযার্গুবল পরীক্ষা ও প্রদেনর্ করম্বি NYPA, ইজরাম্বয়লী সাইিার 
বর্রাপত্তা এিং বগ্রড পবরচালর্া ঘকাম্পাবর্গুবলর সাম্বর্ গাটেড়া ঘিাঁম্বযম্বে: ইউটিতলটিগুতলে জর্ে 
সাো তবশ্ব জরুে স্টেরহিু সাইবােতর্োপত্তা একটি মূল সমসো িাই NYPA, ইজোরেলী সংস্থ্া CY-OT 
এবং SIGASEC Ltd (তসগারসক তলতমরটে) এে সারর্ গাটেো বাাঁযরব। এই তবষরে চুতিগুতল তর্উ 
ইেকন রক এই গুরুত্বপূণন তবষরে একজর্ পর্প্রদশনক তহসারব তর্রজরক প্রতিতষ্ঠি কেরি সহােিা কেরব। 
NYPA, ইজোরেলী তগ্রে স্টসন্সে সংস্থ্া EGM এবং Vocal Zoom (স্টভাকাল জমু) এে সারর্ও 
গাটেো বাাঁযরব। তগ্রে স্টসন্সে তসরেমগুতল NYPA এে মরিা ইউটিতলটিগুতলরক উদীেমার্ তেতজটাল 
প্রেুতিগুতলে পণূন সতুবযা তর্রি সক্ষম করে িুলরব।  
  
NYPA, ইজরাম্বয়লী ইম্বলকবরক কম্বপনাম্বরেম্বর্র সাম্বর্ গাটেড়া িাাঁযম্বে: বাস্তব এবং সাইবাে তর্োপত্তা, 
স্টসইসারর্ তগ্ররেে আযুতর্কীকেণ, শতি সংেক্ষণ এবং তবদেুতিক শতিচাতলি গােীগুতলে মরিা সাযােণ 
স্বার্ন সংিান্ত তবষরে স্টেৌর্ গরবষণা সেন্ন কেরি, অতযকাংশ স্টেরটে মাতলকার্াযীর্, এবং 
ইজোরেরলে বৃহত্তম ইরলকতেতসটি সেবোহকােী, ইজোরেল ইরলকতেক করপনারেশর্ (Israel Electric 
Corporation) এবং মাতকন র্ েুিোরেে স্টেরটে মাতলকার্াযীর্ বৃহত্তম পাবতলক ইউটিতলটি, NYPA 
এে সারর্ গাটেো বাাঁযরব। এই স্টেৌর্ গরবষণা তর্উ ইেকন  স্টেটরক আবতশেক স্টক্ষত্রগুতলে অিোযতুর্ক 
এর্াতজন  ইরর্ারভশর্ এবং সাইবাে তর্োপত্তাে একজর্ পর্ প্রদশনক তহসারব প্রতিতষ্ঠি কেরব।  
  
ইজরাম্বয়ম্বলর অগ্রণী লাইফ সাম্বয়ি প্রযবুি প্রিিন কম্বদর সাম্বর্ অংেীদারীে  
  
ALS এর বিরুম্বে লড়াই করম্বি বর্উ ইয়কন  ঘজম্বর্াম ঘসন্টার (New York Genome Center, NYGC) 
ঘটকবর্য়র্-ইজরাম্বয়ল ইর্বেটিউট অফ ঘটকম্বর্ালবজর (Technion-Israel Institute of 
Technology) সাম্বর্ অংেীদারীে করম্বে: তর্উ ইেকন  স্টজরর্াম স্টসন্টাে এবং স্টটকতর্ের্-ইজোরেল 
ইর্তেটিউট অফ স্টটকরর্ালতজ, ইজোরেরলে আেবী এবং ইহুতদ সহ 600 ALS স্টোগীরদে স্টজরর্টিক 
মোতপং সেূণন কেরি স্টেৌর্ভারব কাজ কেরব, এটি হরব ইজোরেলী ALS স্টোগীরদে এই প্রর্ম বারেে 
জর্ে এইেকম একাতযক-জাতিে মোতপংরেে  টর্া। ফলস্বরূপ প্রাপ্ত স্টেটা NYGC এে স্টলাবাল ALS 
কর্রসাটিন োরম 3,000 এেও স্টবতশ ALS স্টজরর্াম তসরকারেরন্সে সারর্ িুলর্া কো হরব। এই র্িুর্ 
গরবষণাে স্টেৌর্ প্ররচষ্টা চালু কেরি, স্টটকতর্করর্ে স্টপ্রতসরেন্ট প্ররফসে তপরেটজ স্টলতভ এবং 2004 
সারলে স্টর্ারবল পদকজেী প্ররফসে তসরেচারর্াভাে, ইজোরেল ALS অোরসাতসরেশরর্ে (Israel ALS 
Association) পোমশনদািা, েঃ স্টহমাতল পাটর্াতর্, NYGC স্টসন্টাে ফে স্টজরর্াতমকস অফ 



তর্উরোতেরজর্ারেটিভ তেতজজ এে তেরেক্টে এবং েঃ টম মোতর্োটিস, NYGC এে সারেতন্টতফক 
তেরেক্টে এবং প্রযার্ তর্বনাহী কমনকিন াে সারর্ কাজ করেরের্। এই স্টেৌর্ প্ররচষ্টা ইজোরেরলে সমস্ত 
ALS স্টোগীরদে NYGC এে ALS কর্রসাটিন োরম র্তর্ভুি কোে লক্ষে োখ্া একটি ইজোরেল-বোপী 
IsrALS কমনসতূচরক সংেুি করে।  
  
ঘরাজওম্বয়ল পাকন  (Roswell Park) মাক্কাবি ঘেলর্ম্বকয়ার (Maccabi Healthcare) এিং ইউবর্ভাবসনটি 
অফ োইফার (University of Haifa) সাম্বর্ গাটেড়া ঘিাঁম্বযম্বে: স্টোজওরেল পাকন  কতম্প্ররহর্তসভ 
কোন্সাে স্টসন্টাে দটুি সমরঝািা স্মােরক (MOU) প্ররবশ কেরব: একটি মাক্কাতব স্টহলর্রকোে 
সাতভন রসে সারর্ এবং অর্েটি ইউতর্ভাতসনটি অফ হাইফাে সারর্ অংশীদােীত্ব। উভে সমরঝািা স্মােকই 
আেও উন্নি কোন্সাে তচতকত্সা, তর্ণনে এবং প্রতিরোয কোে র্িুর্ যােণাগুতল গরে স্টিালাে জর্ে 
কাজ কেরব।  
  
র্র্নওম্বয়ল ঘেলর্ (Northwell Health) ঘোবেং ইজরাম্বয়লী ঘেলর্ ঘকাম্পাবর্সমূে: তর্উ ইেরকন ে 
অর্েিম বৃহত্তম তর্রোগকােী এবং বৃহত্তম স্টহলর্ তসরেম, র্র্নওরেল স্টহলর্ ইজোরেল ইরর্ারভশর্ 
অরর্াতেটিে সারর্ িাে MOU র্বীকেণ কেরে এবং স্টসরেম্বরে তর্উ ইেরকন  ইজোরেলী তেতজটাল 
স্টহলর্ স্টকাোতর্গুতলরক একতত্রি কেরব। স্টকাোতর্গুতল পতেযার্রোগে স্টসন্সে এবং অর্োর্ে স্বাস্থ্ে 
মূলোেরর্ে এবং র্জেদােী েরিে, স্টসইসারর্ ফামনাতকউটিকাল স্টর্োতপউটিক এবং তর্দাতর্ক পেীক্ষাগুতল 
সহ, একগুচ্ছ উদ্ভাবর্ী কােনকলারপ র্র্নওরেরলে সারর্ কাজ কেরব।  
  
সাইিারবসবকউবরটি বেম্বের উন্নয়র্ েরাবিি করম্বি ইজরাম্বয়ম্বল ঘির্-গুবরও ইউবর্ভাবসনটির 
(Ben-Gurion University, BGU) সাম্বর্ অংেীদারীে  
  
ঘেট অফ বর্উ ইয়কন  ইউবর্ভাবসনটি (SUNY) বর্উ ইয়কন -ইজরাম্বয়লী ঘোমলোন্ড বসবকউবরটি এিং 
সাইিারবসবকউবরটি (Homeland Security and Cybersecurity) অংেদারীম্বের সম্প্রসারণ কম্বরম্বে: 
করলজ অফ এমারজন তন্স তপ্ররপোেন রর্স (College of Emergency Preparedness), SUNY 
আলরবতর্রি স্টহামলোন্ড তসতকউতেটি এবং সাইবােতসতকউতেটি হল প্রর্ম একমাত্র করলজ ো জরুতে 
প্রস্তুতি, স্টহামলুোন্ড তসতকউতেটি এবং সাইবােতসতকউতেটিে জর্ে তর্রবতদি। সাইবাে তসতকউতেটি 
গরবষণা, তশক্ষা এবং তশরল্প আন্তজন াতিক মিামি এবং অগ্রগতিে উন্নতি তবযারর্ করলজটি ইজোরেরল 
স্টবর্-গুতেও ইউতর্ভাতসনটি অফ তদ স্টর্রজভ (Ben-Gurion University of the Negev) এে সারর্ 
অংশীদােীত্ব কেরব। প্রতিষ্ঠার্গুতল সাইবাে তসতকউতেটি, গরবষণা এবং তশরল্পে পাশাপাতশ একটি তদ্বি 
তেগ্রী অরিষণ কেরি একটি দইু-সপ্তারহে এিরচি সাতমরট একরত্র স্টোগদার্ কেরব।  
  
ইজরাম্বয়লী বসবকউবরটিজ আবর্নক উদ্ভািম্বর্ ঘযৌর্ভাম্বি কাজ করম্বি সম্মি েম্বয়ম্বে  
  
আবর্নক প্রযুবি (Financial Technology, FinTech) কম্বপনাম্বরেম্বর্ বর্উ ইয়কন  এিং ইজরাম্বয়ম্বলর মম্বযে 
চুবি: তর্উ ইেকন  স্টেট অর্ন দপ্তে এবং ইজোরেরলে আতর্নক তর্েিক, তদ কোতপটাল মারকন টস 
ইর্সুরেন্স এবং স্টসতভংস অরর্াতেটি, তদ ইজোরেল তসতকউতেটিজ অরর্াতেটি (Israel Securities 
Authority, ISA), এবং তদ বোংক অফ ইজোরেল (Bank of Israel), তর্উ ইেকন  এবং 
ইজোরেলরক আতর্নক পতেরষবা প্রেতুিে জর্ে উদ্ভাবরর্ে স্টকন্দ্র করে িুলরি FinTech উদ্ভাবকরদে এক 



বাজাে স্টর্রক অর্ে বাজারে প্ররবশ কোরক সহজ করে িুরলরে। ইজোরেরলে, তমতলটাতে প্রতশক্ষরণে 
মাযেরম সৃষ্ট সাইবাে তবরশষরজ্ঞে একটি সমৃি ভান্ডাে দ্বাো পতেপণূন 750 এেও স্টবতশ FinTech 
স্টকাোতর্ আরে। এই MOU এে মাযেরম তর্উ ইেকন  এবং ইজোরেল ো কেরব: FinTech 
উদ্ভাবকরদে এরক অপরেে কারে স্টেফাে কেরব, ো বাজারেে গতি বৃি কেরব; তবোমক ও 
র্ীতিগি সমসো সেরকন  ির্ে তবতর্মে কেরব; তর্তিি কেরব োরি এরক অপরেে অতযরক্ষরত্রে 
উদ্ভাবকো সমার্ পতেসরেে সহােিা পাে; দক্ষিা স্টশোে কেরবর্, এবং প্রতশক্ষরণে স্টসশর্গুতলে 
সমিে সাযর্ কেরব।  
  
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমন্ট-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া ও কবমের্ার োওয়াডন  
ঘজমবি িম্বলর্, "ইজোরেরলে সারর্ তর্উ ইেরকন ে শতিশালী অর্ননর্তিক উন্নের্ অংশীদাতেত্ব স্টরার্ 
প্রেুতি ও কোন্সাে তচতকৎসাে মরিা তবতচত্র উরদোগগুরলাে মাযেরম আরো শতিশালী কো হরব এবং 
িা আমারদে স্টেরটে উদ্ভাবর্ী অর্নর্ীতিরক এতগরে স্টর্ওোে পােস্পতেক শতিে উপে তর্ভন েশীল।"  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস (Department of Financial Services, DFS) এর 
সুপারইর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. ঘলসওম্বয়ল িম্বলর্, "তর্উ ইেকন  স্টেট এে তেপাটন রমন্ট অব 
ফাইর্োতন্সোল সাতভন রসস এই চুতিে মাযেরম আমারদে ইজোরেতল বনু্ধ ও তর্েিক কিৃন পরক্ষে 
সমমারর্ে বেতিরদে সারর্ অংশীদাতেত্ব কেরি স্টপরে এবং তফর্রটক উন্নেরর্ (FinTech 
development) অপ্ররোজর্ীে বাযাগুরলা দেূ কো হরেরে এবং বিন মার্ ও ভতবষেৎ উদ্ভাবর্রক 
সহােিাে জর্ে প্ররোজর্ীে স্টভািা সুেক্ষা বেবস্থ্া কােনকে আরে িা তর্তিি কোে জর্ে একসারর্ 
কাজ কেরি স্টপরে আর্তন্দি। তর্উ ইেকন  ও ইজোরেরলে মযেকাে সুপ্রতিতষ্ঠি সেকন  এই চুতিে 
মাযেরম বতযনি ও সম্প্রসাতেি কো হরব ো উভে স্টদরশে কাজ কোে জর্ে উরদোিা ও উদ্ভাবকরদে 
সক্ষমিারক সহজ করে িুলরব।"  
  
অোবলবসয়া িাটন র্, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলর্, "উদীেমার্ তর্মনল প্রেুতি স্টক্ষরত্র গভর্নে 
কুওরমাে স্টদরশে শীষনস্থ্ার্ীে তবতর্রোগ তজরো এর্াতজন  সলুেশর্স (Zero Energy Solutions) এে 
মরিা উদ্ভাবর্ী, দেূসশী স্টকাোতর্গুরলারক িারদে কােনিম বৃতি কেরি এবং তর্উ ইেরকন ে বাজারে 
িারদে পণে আর্েরর্ সক্ষম কেরে। তর্মনল শতি স্টকাোতর্গুরলাে প্রসারে সাহােে কো আমারদে 
সবুজ অর্নর্ীতিে বৃতি ও জলবােু পতেবিন র্ স্টোরযে জর্ে গুরুত্বপূণন ো স্টকবল তর্উ ইেরকন ে 
অগ্রাতযকারেে মরযে র্ে, বেং এটি একটি তবতশ্বক ইসুে এবং এই প্ররচষ্টাে আমো ইজোরেরলে সারর্ 
অংশীদাতেরত্ব গতবনি।"  
  
NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া বগল বস. বকম্বর্ার্স িম্বলর্, "গভর্নে কুওরমাে 
স্টর্িৃরত্ব, শতি তশরল্প ইজোরেতল প্রতিষ্ঠার্গুরলাে সারর্ পাওোে অরর্াতেটিে অংশীদাতেত্ব NYPA এে 
তেতজটাল রূপান্তেকারল অমূলে হরে আসরে এবং আমো প্রিোশা কতে এই র্িুর্ চুতিগুতলও পাশাপাতশ 
সুদেূপ্রসাতে সুতবযা আর্ের্ কেরব। এই তর্উ ইেকন-ইজোরেল অংশীদাতেত্ব আমারদে পূবনবিী 
সহরোতগিাে একটি প্রাকৃতিক সম্প্রসােণ এবং—তবরশ্বে দইুটি শীষনস্থ্ার্ীে প্রেুতি স্টকন্দ্র—তর্উ ইেকন  ও 
ইজোরেলরক বৃহত্তে উদ্ভাবর্ উৎপাদর্ কোে এবং উভে পরক্ষে জর্ে এবং সাো তবরশ্বে বেবহারেে 
জর্ে উরিখ্রোগে স্থ্ােী সুতবযা তিতে কোে সুরোগ প্রদার্ কেরব। এই তবতর্রোগগুতল একটি 
তস্থ্তিশীল, তর্োপদ, র্বাের্রোগে ও সাশ্রেী শতি বেবস্থ্াে জর্ে আমারদে সাহসী লক্ষেমাত্রা অজন রর্ 



সাহােে কেরব ো বিন মারর্ে জলবাে ুপতেবিন রর্ে চোরলিগুতল স্টমাকারবলাে আমারদেরক সক্ষম 
কেরব।"  
  
কম্বর্নল ঘটক এর জোকিস ঘটকবর্য়র্-কম্বর্নল ইর্বেটিউম্বটর পবরচালক এিং কম্বর্নল ইউবর্ভাবসনটির 
কবম্পউটার সাম্বয়ি বিভাম্বগর অযোপক রর্ ব্র্োচমোর্ িম্বলর্, "তর্উ ইেকন  স্টেট, ইজোরেল স্টেট 
ও সাো তবশ্ব বিন মারর্ সবরচরে বে স্টে চোরলরিে সম্মুখ্ীর্ হরচ্ছ িা স্টমাকারবলাে জর্ে উদীেমার্ 
প্রেুতিে লাগাম পোরি র্িুর্ র্িুর্ উপােগুরলা অরিষণ কোে জর্ে এই উরদোরগ অংশগ্রহণ কেরি 
স্টপরে আমো আর্তন্দি। গভর্নে কুওরমাে স্টর্িৃত্ব ও স্বপ্নরক সাযুবাদ জার্াই, এই উদ্ভাবর্ী সহরোতগিা 
করর্নল ইউতর্ভাতসনটি ও স্টটকতর্ের্-ইজোরেল ইর্তেটিউট অব স্টটকরর্ালতজে মযেকাে গভীে 
অংশীদাতেরত্বে তভতত্তস্বরূপ।"  
  
NYGC ঘসন্টার ফর বজম্বর্াবমি অি বর্উম্বরাবডর্াম্বরটিভ বডবজজ এর পবরচালক ও ডািার টম 
মোবর্য়াটিস িম্বলর্, "এই সহরোতগিাে লক্ষে ALS এে স্টজরর্টিক তভতত্তে উপলতিে অগ্রগতি সাযর্ 
এবং পতেরশরষ র্িুর্ র্িুর্ তচতকৎসাে উন্নেরর্ স্টর্িৃত্ব স্টদো। স্টেরহিু আমো সামরর্ে তদরক অগ্রসে 
হতচ্ছ, আমো আশা কেতে ALS এে সরচির্িা বৃতি কেরি এবং এই গুরুত্বপূণন গরবষণাে অতিতেি 
মার্বতহনিষী সংস্থ্াগুরলারক অর্নােরর্ে জর্ে আকৃষ্ট কেরি।"  
  
ঘটকবর্য়র্ এর ঘপ্রবসম্বডন্ট প্রম্বফসর ঘপম্বরজ লোবভ িম্বলর্, "এটি একটি অর্র্ে প্রকল্প। ইজোরেরলে 
সব ALS স্টোগীরক তচতিিকেণ এই তবধ্বংসী স্টোরগে কােণ আরো ভারলাভারব বুঝরি অমূলে উপাত্ত 
প্রদার্ কেরব। ইজোরেল হরব তবরশ্বে একমাত্র স্টদশ স্টেখ্ারর্ প্ররিেক ALS স্টোগী তর্রে গরবষণা কো 
হরব। এ পেনন্ত 81জর্ স্টোগীরক তচতিি কো হরেরে এবং এবং আমো আশা কেতে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
প্রকল্প সেন্ন কোে জর্ে আরো মার্ব-তহনিষী সংস্থ্াগুরলারক আকৃষ্ট কেরি। আমো গভর্নে কুওরমাে 
প্রতি কৃিজ্ঞ তেতর্ স্টটকতর্ের্-NYGC সহরোতগিা চালু করের্ স্টেটি এই গুরুত্বপূণন প্রকরল্প স্টর্িৃত্ব 
তদরেরে।"  
  
বজম্বরা এর্াবজন  সলুেেি এর CEO ইফিাক ঘকাম্বের্ িম্বলর্, "আমো খ্ুবই আর্তন্দি স্টে NYSERDA 
অোওোেন  তর্উ ইেকন  তসটিরি আমারদে র্র্ন আরমতেকার্ অতফস স্টখ্ালাে সক্ষম কেরে। আমো 
েুিোরেে বাজারে বাতণতজেক তেরেল এরেট প্রপাটিন গুরলাে জর্ে আমারদে সবনপ্রর্ম একটি স্মাটন  প্লাগ 
ও স্টপ্ল এর্াতজন  অপটিমাইরজশর্ সলুেশর্ লাতর্নং ক্লাইরমট ইর্রটতলরজন্স প্লাটফেরমে অবিােণা কেরি 
চাতচ্ছ। আমারদে উদ্ভাবর্ী প্রেুতি তর্উ ইেকন  স্টেরটে সাম্প্রতিক পাশকৃি উরিখ্রোগে জলবাে ু
আইর্রক সহােিা কেরব এবং স্টেটরক এে শতি সংিান্ত লক্ষেমাত্রা অজন রর্ সাহােে কেরব।"  
  
িোংকস এর সুপারভাইজার ঘেডভা িার িম্বলর্, "আমারদে বোংতকং তসরেরমে প্রেুতিগি উন্নের্ ও 
উদ্ভাবর্রক প্রচাে কো বোংক অব ইজোরেল এে অর্েিম স্টকৌশলগি লক্ষে। আতম এই সহরোতগিাে 
জর্ে আমাে সহকমী ও তর্উ ইেরকন ে অংশীদােরদেরক যর্েবাদ জার্াই, এই সহরোতগিা উৎকৃষ্ট 
আন্তজন াতিক েীতি অর্ুসারে সব যেরর্ে ঝুাঁ তক বেবস্থ্াপর্া কো হরচ্ছ িা তর্তিি কোে পাশাপাতশ 
প্রেুতিে অগ্রগতিে চেম সীমাে আমারদে অবস্থ্ারর্ে সক্ষমিারক সহােিা কেরব।"  
  



কোবপটাল মাম্বকন টস, ইিুম্বরি ও ঘসবভং অম্বর্াবরটির প্রযার্ ঘমাবে িারম্বকট িম্বলর্, "ইজোরেরলে 
বোংক বতহভূন ি তফর্রটক অপারেশন্স এে ভােপ্রাপ্ত তর্েিক তহরসরব, কোতপটাল মারকন ট ও স্টসতভংস 
অরর্াতেটি অর্োর্ে তবতশ্বক ও স্থ্ার্ীে তর্েিকরদে সহরোতগিা ও িারদে সারর্ স্টেৌর্ কাজরক স্বাগি 
জার্ারচ্ছ। আতম তর্তিি স্টে তফর্রটরক আমারদে তর্উ ইেরকন ে সহকমীরদে সারর্ আমো ফলপ্রস ূও 
গের্মূলক তবতর্মে করে োব ো পেস্পরেে জর্ে উপকােী হরব।"  
  
ইজরাম্বয়ল বসবকউবরটি অম্বর্াবরটির ঘচয়ারওমোর্ আর্াট গুম্বয়টা িম্বলর্, "আমো বুতঝ স্টে 
তফর্রটক এে প্রেুতিগুরলা তবতর্রোগকােীে কলোণ বতৃি কেরি পারে এবং িা কোে জর্ে 
তবতর্রোগকােীরদে সম্ভাবে মূলে কি িা আমারদেরক সর্াি ও তবরেষণ কেরি হরব। আতর্নক ও 
প্রেুতি জগৎ প্রাে সাো তবরশ্ব কােেিম চালাে। তবতশ্বক একীভবর্ িত্ত্বাবযারর্ে একটি গুরুত্বপূণন 
উপাদার্ এবং এই চুতি অর্োর্ে ISA এে তবতশ্বক কােনিরমে সারর্ এই একীভবরর্ে একটি গুরুত্বপূণন 
অংশ।"  
  
ইজরাম্বয়বল ইম্বলকবরক কম্বপনাম্বরের্ (Israeli Electric Corporation, IEC) এর পবরচালকিম্বগনর 
সভাপবি ঘমজর ঘজর্াম্বরল (অি.) ইফিাচ রর্-িাল িম্বলর্, "আতম IEC ও NYPA এে মযেকাে 
এই সমরঝািা স্মেক (MOU) সোদর্ কেরি স্টপরে অিেন্ত সম্মাতর্ি ও গবনরবায কেতে। সাো 
তবশ্বজরুে অসংখ্ে আিমরণে প্রভারবে কােরণ ইজোরেরলে সবনবৃহৎ গুরুত্বপূণন অবকাোরমাগি 
করপনারেশর্ IEC তবশাল স্টভৌি ও সাইবাে তর্োপত্তা অতভজ্ঞিাে পাশাপাতশ উৎকৃষ্ট মারর্ে উপাে ও 
প্রতিো আতবষ্কাে করেরে। আতম তর্তিি এই MOU উরিখ্রোগেভারব IEC ও NYPA এে মযেকাে 
সহরোতগিা ও অংশীদাতেরত্ব অবদার্ োখ্রব, আমারদে প্রতিেক্ষা ক্ষমিা বৃতি কেরব এবং এই দইুটি 
স্টকাোতর্ এবং স্টেট অব ইজোরেল ও েুিোরেে মরযে গুরুত্বপূণন আগ্ররহে স্টক্ষত্রগুরলারি অগ্রগতি 
অজন রর্ে তভতত্ত প্রদার্ কেরব।"  
  
ইজরাম্বয়ল স্মাটন  এর্াবজন  অোম্বসাবসম্বয়ের্ এর প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া এলাদ োবভভ িম্বলর্, 
"আমো শতি খ্ারি এই রূপান্তরে সহােিাে জর্ে NYPA এে সারর্ সহরোতগিা কেরি স্টপরে 
আর্তন্দি। তর্উ ইেকন -ইজোরেল ইরর্ারভশর্ চোরলি (New York-Israel Innovation Challenge) 
উদ্ভাবর্ী সমাযার্ ও বাতণতজেক বেবহারেে মযেকাে চোরলতিং বেবযার্ স্ট াচারি বোপক সুতবযা 
আর্ের্ করে এবং কমনসংস্থ্ার্ ও স্টসক্টে তলোেতশপ সৃতষ্টে পাশাপাতশ অরপক্ষাকৃি সুস্থ্ ও তর্োপদ 
পতেরবশ তবতর্মনারণ তর্উ ইেকন  ও ইজোরেল উভেরক উপকৃি কেরব।"  
  
ইম্বলকবরম্বকল বগ্রড মবর্টবরং (Electric Grid Monitoring, EGM) এর প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া 
আবমর ঘকাম্বের্ িম্বলর্, "NYPA ও EGM উভেই EGM এে উদ্ভাতবি স্মাটন  স্টসন্সে, অপটিমাইজে 
তবগ োটা তভতত্তক পবূনাভাস বেবস্থ্া ও তবরেষণী প্রেতুি তর্ভন ে NYPA এে ঊধ্বনতস্থ্ি রূপান্তে লাইর্ 
বেবস্থ্ারক স্মাটন  ও কােনকেভারব িদােক কোে জর্ে সহরোতগিা কেরে। EGM এে তবরেষণী বেবস্থ্া 
সংগৃহীি তবগ-োটা প্রতিোকেণ করে এবং তেরেল-টাইরমে অর্নপূণন উপকােী ির্ে সেবোহ করে 
তগ্ররেে অপারেশর্, েক্ষণারবক্ষণ ও বেবস্থ্াপর্া কিৃন পক্ষরক অবতহি কোে জর্ে। NYPA-EGM 
প্রকরল্পে লক্ষে হরলা তগ্ররেে তস্থ্তিশীলিা সক্ষমিা বৃতি, সেরদে বেবহাে সম্প্রসােণ ও তগ্রে ও 
স্টভািা উভরেে জর্ে তর্েপত্তা বেবস্থ্া স্টজােদাে কোে মাযেরম তগ্রেরক আযুতর্কাের্ কো।"  
  



ঘভাকালজমু (VocalZoom) এর প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া িাল িাবকে িম্বলর্, "ইন্ডাতিোল লট 
(IIoT) স্টকবল স্টমতশর্গুরলারক মতর্টে কো স্টসন্সেগুরলাে মরিাই ভারলা। দঃুখ্জর্ক হরলা, অতযকাংশ 
IIoT স্টসন্সেগুরলা এমর্ প্রেুতি তদরে তিতে কো হে ো প্রতিরোযমলূক েক্ষণারবক্ষরণে সমাযার্গুরলারক 
বেেবহুল করে স্টিারল এবং তকেু গুরুত্বপূণন বেবহাে স্টক্ষরত্রে জর্ে অতর্ভন েরোগে হরে পরে। এই প্রকল্প 
পাওোে োন্সফমনাে মতর্টতেংরক আরো স্টবতশ তর্ভুন ল ও কােনকে কোে তবষেটি মার্াে স্টেরখ্ র্িুর্ 
স্টভাকালজমু স্টসন্সেগুরলাে তফল্ড স্টটে কেরব। NYPA এে মতর্টতেং দক্ষিা বতৃিে মাযেরম প্রকল্পটি 
অতযক তস্থ্তিস্থ্াপক এর্াতজন  তসরেম তর্মনারণ গভর্নে কুওরমাে স্টকৌশরলে জর্ে সহােক হরব।"  
  
সাইিারবজম (CyberGym) এর প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া ও প্রবিষ্ঠািা ওবফর েোসর্ িম্বলর্, "তর্উ 
ইেকন  এর্াতজন  মারকন রটে একজর্ গুরুত্বপূণন ভূতমকা পালর্কােী, NYPA এে সারর্ অংশীদাে হরি স্টপরে 
সাইবােতজম সম্মাতর্ি স্টবায কেরে। পােস্পতেক এই সহরোতগিা তর্উ ইেরকন  সাইবােতজরমে অবস্থ্ার্ 
সম্প্রসাতেি কোে সহােক হরব স্টসই সারর্ স্থ্ার্ীে পাওোে স্টকাোতর্গুরলাে সাইবাে তর্োপত্তাে স্তে 
উরিখ্রোগে পতেমাণ উন্নীি কেরব। আমারদে তবশ্বাস সম্প্রতি স্বাক্ষতেি সমরঝািা স্মােরকে ফরল 
অতিতেি তর্োপত্তা পরণেে জর্ে তবতর্রোগ কো োোই একটি দী নরমোদী কমন পতেকল্পর্া এবং আরো 
তর্োপদ জীবর্ লাভ কো সম্ভব হরব।"  
  
রসওম্বয়ল পাকন  কবম্প্রম্বের্বসভ কোিার ঘসন্টার (Roswell Park Comprehensive Cancer Center) 
এর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া কোম্বন্ডস এস. জর্সর্, বপএইচবড, িম্বলর্, "এই যেরর্ে 
োত্রাে অংশগ্রহণ কোে জর্ে েসওরেল পাকন রক আমিণ জার্ারর্াে জর্ে আতম গভর্নে কুওরমারক 
যর্েবাদ জার্াতচ্ছ। আমো প্ররিেকবাে এমর্ সেকন  ও অংশীদাতেত্ব লাভ করেতে ো স্টর্রক সাো 
তবরশ্বে স্টোগীগণ উপকাে লাভ করেরে। মোকাতব স্টহলর্রকোে সাতভন রসস (Maccabi Healthcare 
Services) ও হাইফা ইউতর্ভাতসনটিে টবাে স্টসন্টারে (Tauber Center), আমো এমর্ টিম স্টপরেতে 
োো কোন্সাে স্টোগীরদে জর্ে তভন্নিা আর্রি এবং কোন্সােরক শুযু তর্েিণ র্ে, স্টোয কোে জর্ে 
আমারদেরক সাহােে কেরব এমর্ তবজ্ঞার্ চাতলি কেরি আমারদে দক্ষিা ও সেদ স্টকৌশলগিভারব 
প্ররোগ সেরকন  আমারদে মরিাই উৎসাহী।"  
  
র্র্নওম্বয়ল ঘেলর্ এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া মাইম্বকল ডাউবলং িম্বলর্, "তবগি দইু 
বেরেে জর্ে, স্টোগীে পতেচেনাে উন্নের্ করে তচতকৎসা উদ্ভাবরর্ে এমর্ উন্নের্, োচাইকেণ ও 
বাস্তবাের্ সেরকন  র্র্নওরেল স্টহলর্ ইজোরেল ইরর্ারভশর্ অরর্াতেটিে সারর্ সহরোতগিা করে আসরে। 
আমো অসংখ্ে ইজোরেতল োটন -আপ স্টকাোতর্ে সারর্ আমারদে সহরোতগিা বাোরি চাই োো 
অর্র্ে তেতজটাল স্বাস্থ্ে সমাযার্ অরিষণ কেরে ো মার্ উন্নেরর্ এবং আমারদে স্টোগীরদে আরো 
ভারলাভারব স্টসবা দার্ কোে প্রতিশ্রুতি স্টদে। আমো এমর্ সম্ভাবেিাগুতলরক স্বীকৃতিে জর্ে গভর্নেরক 
যর্েবাদ জার্াই স্টেগুরলা এই উদ্ভাবর্ী ইজোরেতল স্টকাোতর্গুরলাে সারর্ স্বাস্থ্ে পতেচেনা ও আরো 
সংখ্ে তশল্প প্রতিষ্ঠারর্ তবদেমার্।"  
  
ঘির্ গুবরয়র্ ইউবর্ভাবসনটির বভবপ ফর ঘলািাল এম্বেজম্বমন্ট প্রম্বফসর বলম্বমার আোরর্সর্-
ডোবর্ম্বয়ল িম্বলর্, "আমো স্টেট ইউতর্ভাতসনটি অব তর্উ ইেকন  (SUNY) আলবাতর্ে সারর্ 
স্টহামলোন্ড তসতকউতেটি ও সাইবােতসতকউতেটি অংশীদাতেরত্বে সম্প্রসােণ কেরি চাই। BGU গভর্নে 
কুওরমাে সহােিাে বোপক প্রশংসা করে ও মূলোের্ করে তেতর্ 2015 সারল আলবাতর্রি CEHC এে 



কল্পর্া করেরে, 2017 সারল BGU তপ্ররপোেন  স্টসন্টাে ফে এমারজন তন্স স্টেসপন্স তেসাচন  (BGU 
PREPARED Center for Emergency Response Research) এে সারর্ সংরোরগে অর্ুরমাদর্ 
করেরে এবং এখ্র্ এই অংশীদাতেরত্বে সম্প্রসােণ কেরি চারচ্ছ।"  
  
ইউআলিাবর্ (UAlbany) এর কম্বলজ অি এমাম্বজন বি বপ্রম্বপয়াডন ম্বর্স, ঘোমলোন্ড বসবকউবরটি ও 
সাইিারবসবকউবরটি (College of Emergency Preparedness, Homeland Security and 
Cybersecurity) এর প্রবিষ্ঠািা বডর্ রিাটন  বপ. বগ্রবফর্ িম্বলর্, "গভর্নরেে একটি SUNY করলরজে 
স্বপ্ন িারদেরক প্রতশক্ষণ স্টদোে জর্ে তর্রবতদি োো আমারদে পতেবাে ও কতমউতর্টিগুরলারক সীমাহীর্ 
তর্োপত্তা প্রদার্ কেরব। ইজোরেরল এবং স্টবর্ গুতেের্ ইউতর্ভাতসনটিরি আমারদে বনু্ধ ও সহকমীগরণে 
সারর্ স্টশোে, কাজ কো ও স্টশখ্াে সুরোগ তর্উ ইেকন  ও সাো তবরশ্ব ইউআলবাতর্ে মূলেরবায ও 
স্টকৌশলগি তমশরর্ে প্রতিফলর্  টাে। আতম এই তভশর্, তমশর্ ও অংশীদাতেরত্বে অংশ হরি স্টপরে 
সম্মাতর্ি স্টবায কেতে।"  
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