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গভর্নর কুওম্বমা ইজরাম্বেম্বল প  ৌঁম্বেম্বের্, পপ্রবিম্বেন্ট রুম্বভর্ (রুবভ) বরভবলম্বর্র িাম্বে পেখা কম্বরম্বের্  
  

পপ্রবিম্বেন্ট বরভবলর্ম্বক উম্বেেে কম্বর গভর্নর কুওম্বমাোঃ "আমরা একই  বরিাম্বরর"  
  

িাক্ষাম্বের B-পরাল এখাম্বর্ উ লব্ধ এিং TV মাম্বর্র বির্োি উ লব্ধ এখাম্বর্  
  

ফম্ব াগুবল  াওো যাম্বি এখাম্বর্  
  
  
আজ, ইজরায়েয়ে অবতরয়ের পর, গভর্নর অযানু্ড্র কুওয় া রাষ্ট্রপতত ররয়ভর্ (রুতভ) তরভতেয়র্র সায়ে 
একাত্মতা ও অেননর্ততক উন্নেয়র্র সফয়র সাক্ষাৎ কয়রতিয়ের্। গভর্নর তার প্রশাসয়র্র গতরষ্ঠ 
সদসযয়দর সায়ে সফর করয়ির্, MTA-র তর্বনাহী পতরচােক রতর্ হাতক , UDC এবং রেকতর্ের্ 
রবায়ডন র সদসয এতরক গােন োর ও তার ততর্ র য়ে  াতরো, কারা এবং  াইয়কো রকয়র্তড কুওয় া।  
  
গভর্নর অযানু্ড্র কুওয় া রপ্রতসয়ডন্ট তরভতের্য়ক তার স্ত্রী তর্চা ার  ৃতুযর জর্য তার স য়বদর্া 
জাতর্য়েয়ির্, তততর্ বয়ের্, "ত স্টার রাষ্ট্রপতত, 2014 সায়ে যখর্ আ রা প্রে বার রদখা কতর তখর্ 
আ রা একটি ধারো তহসায়ব ইহুদী-তবয়েষ সম্পয়কন  কো বয়েতিো ।  াত্র পাাঁচ বিয়রর  য়ধয যা 
পােনকয হয়েয়ি তা ভেঙ্কর। এখর্ তবশ্ববযাপী রাগ এবং অসতহষু্ণতা িতিয়ে আয়ি, রযখায়র্ রকার্রক  
তভন্নতায়ক দার্বীে আকার রদওো হে। তর্উ ইেকন  পুতেশ তডপােন য় ন্ট (New York Police 
Department, NYPD) গত বিয়রর তুের্াে ইহুদী-তবয়েষ 83% বৃতি রপয়েয়ি বয়ে তরয়পােন  কয়রয়ি। 
আ ায়দর ইহুতদ সম্প্রদাে তর্উ ইেকন  রস্টয়ের অন্ততর্নতহত অংশ এবং আ রা এর তবরুয়ি যুি করয়ত 
যা করয়ত পাতর তা করতি।" গভর্নর এও বয়ের্ রয তততর্ এবং তার পতরবার ইজরায়েয়ের সায়ে 
সংযুতিয়ক কততা গুরুত্ব রদর্ তার একটি বযতিগত তববৃতত তহয়সয়ব তততর্ তার ততর্ র য়েয়ক তার 
এই সাক্ষায়ত ররয়খয়ির্। "আ রা একই পতরবায়রর", তততর্ রাষ্ট্রপততয়ক বয়ের্।  
  
রাষ্ট্রপতত গভর্নরয়ক ধর্যবাদ জার্ার্ তার স্থােী ও র ৌতখক বনু্ধয়ত্বর জর্য এবং বহু বির ধয়র 
ইসরায়েয়ের পক্ষ স েনর্ করার জর্য। "আপতর্ একজর্ প্রকৃত বনু্ধ", রাষ্ট্রপতত বয়ের্। "ইজরায়েে 
এবং রজরুজায়েয়  আ ায়দর রাজধার্ীয়ত স্বাগত ! সব স য়ের  তই, আপর্ায়ক রদয়খ খুব ভায়ো 
োগয়ো", তারা এই  ন্তবযও কয়রর্ রয  াতকন র্-ইসরায়েে সম্পকন  ও তেপাতক্ষক স েনর্ সংরক্ষয়ের 
গুরুয়ত্বর তবষয়ে তারা দইুজর্ একই  তা ত রপাষে কয়রে।  
  

https://www.youtube.com/watch?v=XNhGV7U4YPw&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/7rn4XWQbui
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709273486773


ইহুদী-তবয়েষ সম্পয়কন  বেয়ত তগয়ে রাষ্ট্রপতত বয়ের্, "আপর্ার  ত, আত ও ক্র বধন ার্ ইহুদী-তবয়েষ 
সম্পয়কন  উতেগ্ন এবং আপতর্ এটি র াকায়বো করার জর্য যা করয়ির্ তার কদর কতর। আ ায়দর 
বেনবাদ এবং রকার্ ধরয়র্র ববষয় যর প্রতত সমূ্পেন তবয়রাধ প্রদশনর্ করয়ত হয়ব।"  
  
রাষ্ট্রপতত ইসরায়েে ও তর্উ ইেয়কন র  য়ধয দঢৃ় সম্পকন  সম্বয়ন্ধ কো বয়ের্: "প্রততবার আপতর্ যখর্ 
আয়সর্, ইস্রায়েে এবং তর্উ ইেয়কন র  য়ধয সহয়যাতগতার আয়রা রবতশ রক্ষত্র সা য়র্ আয়স। আ রা 
প্রযুতি, সাইবার, তডতজোে স্বাস্থয, আইর্ বেবতকরে এবং তশক্ষার রক্ষয়ত্র একসায়ে ঘতর্ষ্ঠভায়ব কাজ 
কতর। আ রা উভয়েরই ঘর্বসততপেূন এোকা আয়ি যা সন্ত্রাসবায়দর েক্ষয, এবং আ রা এয়ক অপয়রর 
কাি রেয়ক অয়র্ক তকিু তশখয়ত পাতর।"  
  
2014 সায়ে অপায়রশর্ তডয়ফতিভ তশয়ের (Operation Defensive Shield) স ে এবং 2017 
সায়ে তর্উ ইেয়কন  ইহুদী-তবয়েষী আক্র য়ের তরয়ের পয়র গভর্নর কুওয় া তার বতন  ার্ ভূত কায়ত 
ইসরায়েে সফয়র এই তৃতীেবার এয়সতিয়ের্।  
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