
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা সংহবি ও িাবিবযেক উম্বেম্বেে ইসরাম্বেম্বল ভ্রমি কম্বরর্  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "বর্উ ইেকন  স্টেট এবি-স্টসম্বমটিক কার্নকলাপ পরু্রাে শুরুর বিপরীম্বি ইহুবি 
সম্প্রিাম্বের পাম্বে িাাঁব়িম্বেম্বে"  

  
সফরটির লক্ষ্ে হম্বলা ইসরাম্বেলী িেিসার সাম্বে অেননর্বিক উন্নেম্বর্র সুবিধাগুবলম্বক আরও 
ত্বরাবন্নি করা এিং ইহুবি সম্প্রিাম্বের যর্ে সংহবি ও সমেনর্ম্বক আরও স্টযারিার করা  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে তার সংহতত ও বাতিতজযে লক্ষ্য তর্মে ইসরামেমলর উমেমযয সফর 
েমরর্। গভর্নর বৃহস্পততবার, 27 জরু্, ইসরামেল প  ৌঁছামবর্ এবং 28 জরু্, শুক্রবার সন্ধ্যাে তর্উ 
ইেমেন  তফরমবর্। তর্উ ইেমেন  সাম্প্রততে ঘটা এতি-পসমমটিে ঘটর্াগুতলর  র, যাত্রাটি এটিই প্রতততিত 
েরমব পয তর্উ ইেেন  পেট ইহুতি সম্প্রিামের সংহতত এবং ইসরামেমলর মার্ুমের  ামযই আমছ। এই 
সফমরর সমে, গভর্নর ও পেমটর েমনেতন াগি র্ামহীর্ এতরোল তসমেম পটেমর্ালতজ,  তরবহর্ 
প্রযুতি, স্বাস্থ্য  তরমেবা,  তরচ্ছন্ন যতি, সাইবার তর্রা ত্তা, তফর্মটে, েৃতত্তম বুতিমত্তা এবং স্মাটন  
তসটি পটেমর্ালতজসহ পেমটর অ্র্ননর্ততে উন্নেমর্র অ্যামজন্ডামে আরও যতিযালী েমর তুলমত  ামর 
এমর্ ইসরামেতল বযবসার সুমযাগগুতলমে যর্াি েরমতও োজ েরমবর্। গভর্নমরর সমে তার ের্যা, 
মাতরো, োরা ও মাইমেলা পেমর্তি কুওমমা র্ােমবর্; তামির খরচ বযতিগতভামব  তরমযাধ েরা 
হমচ্ছ।  
  
"প্রেৃত মক্ষ্ আমামির সফমরর পফাোমস িটুি বাতন া রমেমছ। প্রর্মটি হমলা তর্উ ইেেন  বযবসার জর্য 
উন্মিু এবং তর্উ ইেেন  ও ইসরামেমলর মমধয অ্র্ননর্ততে সমম াতা অ্বযাহত রাখা", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "তিতীে হমলা সংহততর বাতন া। এই পিময এতি-পসতমটিে োযনেলাম র তীব্রতা বৃতি প মেমছ 
এবং আতম মমর্ েতর এটি পিযজমুে ছতেমে  রা তবভাজর্ ও অ্সতহঞু্চতার এেটি লক্ষ্ি। আতম 
ইসরামেমলর মার্ুেমে জার্ামত চাই পয এটি বযতিগতভামব আমার োমছ অ্বমার্র্াের এবং সমস্ত 
তর্উ ইেেন বাসী এই এতি- পসতমটিজমমর অ্সমীচীর্ োমজর োরমি অ্ মাতর্ত। তর্উ ইেেন  পেমট 
এতি-পসমমটিজমমর পোমর্া স্থ্ার্ পর্ই, আমরা এটি সহয েরব র্া এবং যখর্ই আমরা এমর্ পিখব 
তখর্ই প্রততমরাধ েরব।"  
  
গভর্নর যামির সামর্ সফর েরমবর্:  

• এতরে গাটন লার, UDC পবািন  পমম্বার, পটেতর্তযোর্ পবািন  পমম্বার এবং পচোরমযার্ 
অ্ব U.S. তর্উজ অ্যান্ড ওোর্ল্ন  তরম াটন   



• পভমরাতর্ে হাতেম, MTA মযামর্তজং তিমরক্টর  
• পমতলসা তিমরাজা, গভর্নমরর পসমক্রটাতর  
• রবাটন  মতুজো, পেট বামজট তিমরক্টর এবং MTA পবািন  পমম্বার  
• তজল পিজমরাতজোরস, তচফ অ্ব োফ  
• পিতভি ইোসতে, পেট  তলতসর তিমরক্টর  
• মাতরো, োরা এবং মাইমেলা পেমর্তি কুওমমা  

  
সফমরর তভতিও ও ছতব প্রোয েরা হমব।  
  
সফমরর অ্ংয তহমসমব গভর্নর কুওমমা পেমটর অ্র্ননর্ততে উন্নেমর্র অ্যামজন্ডামে আরও যতিযালী 
েমর তুলমত  ামর এমর্ ইসরামেতল বযবসার সুমযাগগুতলমে যর্াি েরমত ইসরামেতল বযবসােীমির 
সামর্ এেটি আতর্নে উন্নের্মূলে পগালমটতবল ববঠমের আমোজর্ েরমবর্। গভর্নমরর অ্র্ননর্ততে 
উন্নের্ পগালমটতবমল অ্ংযগ্রহিোরী পোম্পাতর্গুতল হমলা:  

• Roswell Park Comprehensive Cancer Center  
• Civdrone  
• Dropcopter  
• mPrest  
• Brenmiller Energy  
• VocalZoom  
• SIGA OT Solutions  
• Flytrex  
• Maniv Mobility  
• Israel Drones Alliance (IDA) & UVID Conference  
• Blue White Robotics  
• Airwayz  
• Tevel Aerobotics Technologies  
• Israeli Innovation Authority  
• Siftech, The Jerusalem Entrepreneurship Center at The Hebrew University  
• Vorpal  
• Cybergym  
• RouteValet  
• HeraMED  
• Axilion Smart Mobility  
• OptiWays  
• Inpris  
• Technion - Israel Institute of Technology  
• Nexar  
• Via  



• Northwell Health  
• Cornell University College of Engineering  
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