অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

180 বিবলয়র্ ডলাম্বরর ETEC গম্বিষণা ও বেম্বপাম্ব্োগ কিম্বেক্স উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্
গভর্রন হ াকল

োবরিোর্ হেট অবিস কোম্পাম্বসর এই সিাধু
ন বর্ক িোবসবলটটম্বে লোি, ক্লাসরুি এিং
জলিায়ু বিজ্ঞার্, ্ুম্ব্াম্বগর
ন
প্রস্তুবে ও সাইিার বর্রাপত্তা বিষম্বয় UAlbany-র স্বকীয়
গম্বিষণা েক্তির সাম্বি সঙ্গবেপূণ একটট
ন
বিজম্বর্স ইর্বকউম্বিটর অন্তভভি
ন রম্বয়ম্বে
েবি পাওয়া ্াম্বি এখাম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ, আলবাথর্তে অবথিে হেট ইউথর্ভাথসটট
ন অব থর্উ ইয়ক্ন (State
University of New York)-এর সাতি সম্মিথলেভাতব এটটর সবাধু
ন থর্ক্ র্েু র্ ETEC গতবষণা ও
উন্নয়র্ ক্মতেক্স উতমাচর্ ক্তরতের্ যা সমাতজর সবতচতয় জটটল সমসযাগুতলার সমাধার্ খুতুঁ জ
হবর ক্রতে থবথভন্ন খাতের থবজ্ঞার্ী ও উত্যাক্তাত্র এক্সতে থর্তয় আসার জর্য র্ক্শা ক্রা
তয়তে।
"ETEC চালু ওয়ার মধয থ্তয় জ্বালাথর্ ্ক্ষোর সাতি উচ্চ মাতর্র প্রযুম্মক্তর থমলর্ ঘটতে - এবং
এটট থর্উ ইয়ক্ন হেটতক্ থবখযাে ক্রতে িাক্তব," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "জলবায়ু ও থশক্ষা
তলা আমার প্রশাসতর্র ্ুইটট শীষ অগ্রাথধক্ার
ন
এবং পথরতবতশর উপর SUNY-র প্রভাব র্যযর্েম
পযাতয়
ন রাখা এবং আজীবতর্র জর্য থশক্ষা থর্ম্মিে ক্রার পাশাপাথশ অথধক্ের থর্মল,
ন আতরা
সবুজ এক্টট ভথবষযে থর্মাতণর
ন
জর্য SUNY হযসব প্তক্ষপ গ্র ণ ক্রতে হসগুতলা থর্তয় আথম
গথবে।"
ন
180 থমথলয়র্ ডলাতরর এই ফ্যাথসথলটট জলবায়ু থবজ্ঞার্, জরুথর অবিার জর্য প্রস্তুথে ও সাইবার
থর্রাপত্তাস থবশ্বথব্যালতয়র হবশ থক্েু স্বক্ীয় গতবষণা শম্মক্তর হক্ন্দ্রিল। গতবষণা, বৃথত্ত, ফ্থলে
থশক্ষা ও বাথণম্মজযক্ উন্নয়তর্র এক্টট াব থ তসতব ETEC-হক্ থশক্ষািী, ফ্যাক্াথি ও উত্যাক্তাত্র
মতধয আন্তঃখােথভথত্তক্ স তযাথগো লালতর্র উতেতশয র্ক্শা ক্রা তয়তে যাতে আতরা হবথশ
শম্মক্তশালী ও অিনর্থেক্ভাতব
ন
প্রাণবন্ত থর্উ ইয়ক্ন গতে হোলার জর্য র্েু র্ জ্ঞার্তক্
উদ্ভাবর্মযলক্ সমাধাতর্ রূপান্তর ক্রা যায়।
246,000 বগফ্
ন ু ট জায়গা থর্তয় ETEC UAlbany-র বৃ ত্তম ও সবতচতয় হবথশ জ্বালাথর্ ্ক্ষোসম্পন্ন
ভবর্গুতলার মতধয এক্টট এবং এটট িাথয়তের প্রথে SUNY-র অেীক্াতরর হক্ষতে এক্টট
উতেখতযাগয মাইলফ্লক্। 190টট ম্মজওিামাল
ন ক্যপ থ্তয় গরম ও ঠাণ্ডা ওয়া এবং UAlbany-র

আপটাউর্ ক্যাম্পাতস প্রায় 4,800 হসালার পযাতর্ল থ্তয় আংথশক্ভাতব থব্ুযতের চাথ ্া
হমটাতর্া ETEC এক্টট সব-বব্ু
ন
যথেক্ ফ্যাথসথলটট যা LEED োটটর্াম সর্্ অজনতর্র জর্য থর্থমেন
তয়থেল এবং এক্ই ধরতর্র হবসলাইর্ ভবতর্র েু লর্ায় বাথষক্
ন জ্বালাথর্ খরচ 70 শোংশ পযন্ত
ন
ক্ম তব বতল প্রেযাশা ক্রা তে।
ETEC-এর উচ্চ হরতজালুযশতর্র েথব এই UAlbany ফ্তটা গযালাথরতে পাওয়া যাতব।
বুধবাতরর এই উতমাচর্ থেল 2012 সাতল NYSUNY 2020 চযাতলঞ্জ অর্ু্ার্ ক্মসযন থচর অধীতর্
UAlbany-র মাথক্ন প্রক্ল্প থ তসতব শুরু ওয়া এক্টট থভশতর্র চয োন্ত রূপ৷ 35 থমথলয়র্ ডলাতরর
NYSUNY 2020 ে থবতলর স ায়োয়, ভবর্টটতক্ থর্ক্টি যাথরমযার্ হেট অথফ্স ক্যাম্পাতস
িাপর্ ক্রার জর্য UAlbany-র থর্উ ইয়ক্ন হেতটর সাতি অংশী্ার ওয়ার ফ্তল ETEC থভশর্টট
আতরা বে আক্াতরর ও আতরা হবথশ উচ্চাক্াঙ্ক্ষী রূপ থর্তয়থেল। মযলর্াম উ্ীয়মার্ প্রযুম্মক্ত ও
উত্যাক্তা ক্মতেক্স (Emerging Technology and Entrepreneurship Complex) তলও এই
ফ্যাথসথলটট এখর্ শুধু ETEC র্াতম পথরথচে।
UAlbany-হে গম্বিষণার একটট র্েভ র্ ্ুগ
SUNY চোম্বেলর ক্তজি িালাট্রাস িম্বলর্, "ETEC গতবষণা ও থশতল্পাত্যাগ ক্মতেক্স চালু
ওয়াটা জর্গতণর জর্য উচ্চ থশক্ষা খাতে হেতটর থবথর্তয়াগ থক্ভাতব আমাত্র থশক্ষািীত্র
জর্য সতবাচ্চ
ন মাতর্র ও সবাধু
ন থর্ক্ থশক্ষা প্র্াতর্র বাস্তব ও বযাপক্ ফ্লাফ্ল থর্তয় আসতে পাতর
ো হ্থখতয় থ্তয়তে। গভর্রন হ াক্ল, হেতটর আইর্ প্রণয়র্ক্ারী হর্েৃবৃন্দ, ও িার্ীয়
হর্েৃবৃন্দত্র আথম ধর্যবা্ জার্াই, যারা SUNY-র প্রথে এবং থবতশ্বর বৃ ত্তম পথরতবশ সংক্রান্ত
চযাতলতঞ্জর অতর্ক্গুতলা SUNY-র এক্ োত্র থর্তচ সমাধার্ ক্রার জর্য এই ফ্যাথসথলটটর এক্টট
থবস্েৃে পথরসতরর থশক্ষািী, থশক্ষক্, থশল্পখাতের হর্েৃেিার্ীয় বযম্মক্ত ও উত্যাক্তাত্র এক্ম্মেে
ক্রার থভশতর্র প্রথে আিা হরতখতের্। আমাত্র থশক্ষািী ও ফ্যাক্াথি, এবং ভথবষযে প্রজতমর
বযাপাতর আথম উেথসে যারা এই চমৎক্ার ভবর্টটতে থশক্ষা গ্র ণ ক্রতব এবং োত্র থশক্ষা ও
গতবষণাতক্ এক্ র্েু র্ উচ্চোয় থর্তয় যাতব।"
আলিাবর্ বিশ্ববি্োলম্বয়র (University at Albany) হপ্রবসম্বডন্ট োবভর্ডার্ রডবরম্বগজ
িম্বলর্, "ETEC চালু ওয়াটা সথেযক্ার অতিইন UAlbany-র ইথে াতস এক্টট মাইলফ্লক্। এই
যুগান্তক্ারী ফ্যাথসথলটট শুধু থবশ্বথব্যালতয়র জােীয়ভাতব হর্েৃিার্ীয় এক্াতডথমক্ ও গতবষণা
সম্প্তক্ ক্াতজ লাগায় র্া — বরং হসইসাতি এটট মার্বজাথে ও এই গ্রত র সিুখীর্ ওয়া
বৃ ত্তম চযাতলঞ্জগুতলা হমাক্াতবলায় আমাত্র অেীক্াতররও প্রথেথর্থধে ক্তর। ETEC-এর
মাধযতম, আমরা উচ্চ-প্রভাবসম্পন্ন স তযাথগোর এক্টট র্েু র্ যুতগ প্রতবশ ক্রথে যা আমাত্র
ক্থমউথর্টটগুতলার জর্য এবং থবতশ্বর জর্য এক্টট উন্নে ভথবষযে বেথর ক্রতে থশক্ষািীত্র,
গতবষক্ত্র, এবং সরক্াথর ও হবসরক্াথর খাতের অংশী্ারত্র এক্ম্মেে ক্রতব।"
ETEC তলা UAlbany-হে হ্তশর প্রিম জরুথর অবিার প্রস্তুথে, হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট ও
সাইবার থর্রাপত্তা সম্পথক্নে ক্তলজ (College of Emergency Preparedness, Homeland
Security and Cybersecurity); ক্তলজ অব ইম্মঞ্জথর্য়াথরং এন্ড অযাোতয়ড সাতয়ন্স (College of

Engineering and Applied Sciences)-এর এর্ভায়রর্তমন্টাল এন্ড সাসতটইতর্বল ইম্মঞ্জথর্য়াথরং
থবভাগ এবং ইতলথিক্াল এন্ড ক্ম্পম্পউটার ইম্মঞ্জথর্য়াথরং থবভাগ; UAlbany-র সম্প্রসারণশীল
আব াওয়া-জলবায়ু এন্টারপ্রাইজ, হযমর্ থবশ্ব-থবখযাে অযাটমতেথরক্ সাতয়তন্সস থরসাচন হসন্টার
(Atmospheric Sciences Research Center) ও হসন্টার অব এম্মক্সতলন্স ইর্ ওতয়্ার এন্ড
ক্লাইতমট অযার্াথলটটক্স (Center of Excellence in Weather & Climate Analytics); এবং ক্তলজ
অব আটন স এন্ড সাতয়ন্স (College of Arts and Sciences)-এর থডপাটন তমন্ট অব অযাটমতেথরক্
এন্ড এর্ভায়রর্তমন্টাল সাতয়তন্সস এর পাশাপাথশ রসায়র্ থবভাতগর গতবষণা লযাবগুতলার
টঠক্ার্া।
এোোও এই ভবর্টট UAlbany পথরচাথলে থর্উ ইয়ক্ন হেট হমতসাতর্ট, যা হ্তশর সবাধু
ন থর্ক্
হেটবযাপী আগাম সেক্নো প্র্াতর্র আব াওয়া-শর্াক্তক্ারী থসতেম, এবং জােীয় আব াওয়া
পথরতষবা (National Weather Service)-এর আঞ্চথলক্ পযবাভাষ
ন
্প্ততরর মতো গুরুেপযণ ন
অংশী্ারত্র টঠক্ার্া।
জােীয় আি াওয়া পবরম্বষিার বডম্বরক্টর লুইস ডবিউ. উসম্বসবলবর্ িম্বলর্, "জােীয়
আব াওয়া পথরতষবা আলবাথর্ থবশ্বথব্যালতয়র সাতি আমাত্র ক্তয়ক্ ্শক্বযাপী
অংশী্াথরতের বযাপাতর গথবে।
ন আমরা এই র্েু র্ ফ্যাথসথলটটর সক্ষমো ক্াতজ লাথগতয়
স তযাথগো বথধেক্রণ
ন
এবং আন্তঃখােথভথত্তক্ ্লগে ক্াতজর সুতযাগ গভীরের ক্রার প্রেযাশা
রাথখ, হযটট চরম থবরূপ আব াওয়া ও বর্যার ঘটর্া সম্পতক্ন িার্ীয় পযবাভাষ
ন
ও সেক্নো উন্নে
ক্রতব এবং ক্থমউথর্টটর প্রস্তুথে, সাো্ার্ ও হমাক্াতবলার জর্য প্রভাব-থভথত্তক্ থসদ্ধান্ত-স ায়ক্
পথরতষবা প্র্ার্ উন্নে ক্রতব।"
গম্বিষকম্ব্র সাম্বি উম্ব্োিাম্ব্র ্লভভি করার িাধেম্বি অিনর্বেক
ন
সিৃক্তির িীজ িপর্
ফ্যাক্াথির গতবষণায় স ায়ো ক্তর এবং অিনর্থেক্
ন
সমৃম্মদ্ধতক্ চাথলে ক্তর এমর্ বযবসাথয়ক্
উন্নয়র্ পথরতষবাগুতলা ETEC থভশতর্র হক্ন্দ্রথবন্দুতে রতয়তে। ক্ষুদ্র বযবসা উন্নয়র্ হক্ন্দ্র (Small
Business Development Center) এবং বাথণম্মজযক্ীক্রণ ও প্রযুম্মক্ত িার্ান্তর ্প্তরগুতলার
পাশাপাথশ ট্ রু-ওতয়্ার সলুযশন্স (TruWeather Solutions)-এর মতো অংশী্াররা স UAlbany
ইতর্াতভশর্ হসন্টার ইর্থক্উতবটর (UAlbany Innovation Center incubator) প্রিম েলার থক্েু
অংশ ্খল ক্তর আতে। অথধবাসী ্ুইটট উত্যাক্তা ফ্যাক্াথি, গতবষক্ ও স্বেন্ত্র উত্যাক্তাত্রতক্
োত্র আথবষ্কারগুতলাতক্ বাজাতর থর্তয় আসার প্রারথিক্ গুরুেপযণ ধাপগুতলাতে
ন
থর্ত্নশর্া
থ্তয় সা াযয ক্রতব।
রাজধার্ী অঞ্চম্বলর হচোর ও অিনর্বেক
ন
উন্নয়র্ হকম্বের হপ্রবসম্বডন্ট িাকন ইম্বয়গার্
িম্বলর্, "ETEC-এর মতো ফ্যাথসথলটটগুতলা সবাধু
ন থর্ক্ গতবষণা ও উন্নয়র্ পথরচালর্া ক্তর,
আমাত্র উত্যাক্তাত্র স ায়ো ক্তর, এবং হটক্ োটন আপগুতলাতক্ বাথণম্মজযক্ীক্রণ হিতক্
অিনর্থেক্
ন
সমৃম্মদ্ধর পতি থর্ত্নশর্া প্র্ার্ ক্তর। রাজধার্ী অঞ্চল ্ৃঢ় অিনর্থেক্
ন
প্রভাবসম্পন্ন
হটক্ ক্লাোর বেথর ক্রতে আমাত্র থবশ্বথব্যালয়গুতলার গতবষণার ক্ষমোতক্ ক্াতজ লাগাতে
সফ্ল তয়তে, এবং আথম ইউথর্ভাথসটট
ন অব আলবাথর্তক্ সতে থর্তয় সাইবার থর্রাপত্তা,
বায়ুমণ্ডলীয় থবজ্ঞার্ এবং পথরতবশগে ও হটক্সই প্রতক্ৌশল খাতে ো ঘটতে হ্খথে।"

এোোও ETEC এমর্ এক্টট সুথবধাতক্ ক্াতজ লাগায় যা অর্য হক্াতর্া পাবথলক্ গতবষণা
থবশ্বথব্যালয় পারতব র্া: UAlbany-এর থর্উ ইয়ক্ন হেট সরক্াতরর থর্য়ন্ত্রণ হক্তন্দ্রর ক্াোক্াথে
অবিার্। যাথরমযার্ হেট অথফ্স ক্যাম্পাতস অবথিে ওয়ার সুবাত্, ETEC থশক্ষািী, ফ্যাক্াথি
ও ক্মীত্রতক্ োত্র গতবষণার হক্ষেগুতলার সাতি প্রাসথেক্ র্ীথেমালা প্রণয়র্ ও
বাস্তবায়র্ক্ারী সামতর্র সাথরর সরক্াথর সংিাগুতলার হ্ারতগাোয় এতর্ থ্তে। এোোও এই
ক্াোক্াথে অবিার্ UAlbany-র থশক্ষািীত্র জর্য র্ম্মজরথব ীর্ ফ্থলে থশক্ষা অজনতর্র সুতযাগ
প্র্ার্ ক্তর।
ETEC-এর অভযন্ততর ববথশষ্ট্যপযণ জায়গাগুতলার
ন
মতধয ফ্যাক্াথি ও থশক্ষািীত্র বাস্তব-জগতের
জরুথর সাো্াতর্র পথরথিথের প্রথেরূপ বেথর ক্রার সুতযাগ থ্তে এক্টট থডথসশর্ থিতয়টার,
হরাবট ও হরার্ থর্মাতণর
ন
জর্য এক্টট হমক্ার লযাব, জটটল ডাটা থভজুয়ালাইতজশর্ ও থবতেষতণর
জর্য এক্টট উচ্চ-ক্ষমোসম্পন্ন xCITE লযাব ক্ম্পম্পউটটং হসন্টার, থবশ্ববযাপী ঘযথণঝে
ন
ও অর্যার্য
আব াওয়ার অবিা ট্র্যাক্ ক্রার জর্য প্রায় েয় ফ্ুট বযাতসর এক্টট হলাব, আসন্ন ঝে ে্ারথক্র
জর্য পঞ্চম েলায় ক্াুঁচ থ্তয় হঘরা এক্টট পযতবক্ষণ
ন
ক্ক্ষ, এবং ওতয়্ার হবলুর্ উোতর্া ও
অর্যার্য পরীক্ষার জর্য োত্র উপর এক্টট সরঞ্জামপযণ হডক্
ন
অন্তভুক্ত
ন রতয়তে। এোোও এই
ভবতর্ থশক্ষা্ার্, গতবষণা ও বৃটষ্ট্র পাথর্ থর্য়ন্ত্রতণর উতেতশয এক্টট অংতশ সবুজ ো্ রতয়তে।
থর্উ ইয়ক্ন হেট জ্বালাথর্ গতবষণা ও উন্নয়র্ ক্েৃপ
ন ক্ষ (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA) ETEC-হক্ 750,000 ডলার প্রতণা্র্া থ্তয় স ায়ো
ক্তরতে।
UAlbany ও োবরিোর্ কোম্পাসগুম্বলার িম্বধে অিপূ
ন ণ সংম্ব্াগ
ন
তেবর
থশক্ষািী, ফ্যাক্াথি ও ক্মীত্র ক্যাম্পাতস াুঁটা াুঁটট ক্রতে বা সাইতক্ল চালাতে উৎসাথ ে
ক্রতে এক্টট র্েু র্ হশয়ার ক্তর বযব াতরর পি ETEC ও যাথরমযার্ ক্যাম্পাসতক্ UAlbany-র
অবথশষ্ট্ আপটাউর্ ক্যাম্পাসগুতলার সাতি সংযুক্ত ক্তরতে, যা এক্জতর্র চলাচতলর জর্য
বযবহৃে গাথেগুতলার দ্বারা জযাম বেথর ওয়া ও থর্গমর্
ন ক্মাতব। CDTA-এর র্েু র্ পাপলন লাইর্
বাস দ্রুে পথরব র্ হসবার জর্য পি বেথর ক্তর হ্য়ার উতেতশয থর্উ ইয়ক্ন হেতটর অথফ্স অব
হজর্াতরল সাথভনতসস (Office of General Services, OGS) এবং ক্যাথপটাল থডথিতের পথরব র্
ক্েৃপ
ন তক্ষর (Capital District Transportation Authority) সাতি এক্সতে ক্াজ ক্তর UAlbany
্ুইটট ক্যাম্পাতসর মতধয এক্টট র্েু র্ রাস্তা থর্মাণ
ন ক্তরতে, যা UAlbany-র ডাউর্টাউর্ ও
আপটাউর্ ক্যাম্পাতসর মতধয ভ্রমতণর সময় র্াটক্ীয়ভাতব ক্থমতয় আর্তব। এই র্েু র্
সংতযাগক্ারী রাস্তা বযম্মক্তগে যার্বা তর্র জর্য উমক্ত
ু র্য়।
ক্যার্র্ থডজাইর্ আথক্নতটক্চার এন্ড ইম্মঞ্জথর্য়াথরং (CannonDesign Architecture and
Engineering) ETEC-এর র্ক্শা ক্তরতে এবং টার্ার
ন ক্র্িাক্শর্ হক্াম্পাথর্ (Turner
Construction Company) ও হেট ইউথর্ভাথসটট
ন ক্র্িাক্শর্ ফ্ান্ড (State University
Construction Fund)-এর বযবিাপর্ার অধীতর্ ক্র্থসগথল ক্র্িাক্শর্ হক্া. ইর্ক্. (Consigli
Construction Co., Inc.) এটটর থর্মাণক্াজ
ন
সম্পন্ন ক্তরতে। UAlbany 2018 সাতলর এথপ্রল মাতস

এই প্রক্তল্পর থর্মাণক্াজ
ন
শুরু ক্তর, এবং 2021 সাতলর জুলাই মাতস ভবর্টটর থর্মাণক্াজ
ন
উতেখতযাগয পথরমাতণ সম্পন্ন তয় যায় — যা হক্াথভড-19 ম ামারী সতেও যিাসমতয় ও
বাতজতটর মতধয সম্পন্ন য়।
NYSERDA-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হডাবরর্ এি. োবরস িম্বলর্, "আলবাথর্ থবশ্বথব্যালতয়র
ETEC ক্মতেক্স এটটর ম্মজওিামাল
ন প্রযুম্মক্ত, থর্মল,
ন র্বায়র্তযাগয হসৌর শম্মক্ত বযব ার এবং
আমাত্র সমতয়র সবতচতয় চাপ সৃটষ্ট্ক্ারী ববথশ্বক্ উতদ্বগসময — হযমর্ জলবায়ু পথরবেনতর্র
সমাধার্ লালর্ ক্রার জর্য অথে গুরুেপযণ ভয
ন থমক্া পালর্ক্ারী থশক্ষা, গতবষণা, উন্নয়র্ ও
স তযাথগো এথগতয় হর্য়ার মধয থ্তয় হটক্সই ও জ্বালাথর্ ্ক্ষোর এক্টট আ্শ থন তসতব হর্েৃে
থ্তয় চতলতে। এটট থর্উ ইয়ক্ন হেতটর উদ্ভাতর্র স্পৃ া এবং আমাত্র ক্রমবধমার্
ন
সবুজ
অির্ীথের
ন
অংশ থ তসতব বযবসার উন্নয়তর্ স ায়ো ক্রার অেীক্ারতক্ বাস্ততব রূপ্ার্ ক্রতে
ও এই প্রক্ল্পতক্ স ায়ো ক্রতে হপতর NYSERDA গথবে৷"
ন
থর্উ ইয়ক্ন হেতটর হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট এন্ড ইমাতজনম্মন্স সাথভনতসস (Homeland Security and
Emergency Services)-এর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার জোবক হে িম্বলর্, "ETEC উতমাচর্
উপলতক্ষয আথম থবশ্বথব্যালয়তক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই। গে ক্তয়ক্ বেতর অেযন্ত রূঢ়ভাতব স্পষ্ট্
তয় হগতে হয, আমাত্র শুধু জলবায়ু পথরবেনর্, চরম থবরূপ আব াওয়া, ও জরুথর অবিার
প্রস্তুথে সম্পথক্নে গতবষণা ও উন্নয়তর্ স ায়োর জর্যই র্য়, বরং হসইসাতি থরতয়ল টাইম
ক্াযপথরচালর্ার
ন
হক্ষতে র্েু র্ হসরা গতবষণাতক্ দ্রুে ক্াতজ লাগাতর্ার জর্য সরক্াথর,
হবসরক্াথর খাে, ও থশক্ষাথব্ত্রতক্ এক্ম্মেে ক্রতব এমর্ স তযাথগোমযলক্ ক্াযক্রতমর
ন
জরুথর
প্রতয়াজর্ রতয়তে। এই হসন্টার উন্নয়তর্ স ায়ো ক্রতে হপতর DHSES গথবেন এবং ভথবষযতে
সম্পাথ্ে ক্াজগুতলাতক্ সব থর্উ ইয়ক্নবাসীতক্ সুরথক্ষে রাখতে ক্াতজ লাগাতর্ার প্রেযাশা
রাতখ।"
অবিস অি হজর্াম্বরল সাবভনম্বসস-এর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার হজম্বর্ট িয় িম্বলর্, "হেতটর
সংিাগুতলা সংিার্ হশয়ার ক্রতল এবং স তযাগী তয় ক্াজ ক্রতল ক্ে চমৎক্ার থক্েু অজনর্
ক্রা সিব োরই এক্টট ্ৃষ্ট্ান্ত তয় ্াুঁথেতয় আতে ETEC ক্মতেক্স। OGS-এ আতরা হবথশ হটক্সই
ও থিথেশীল থর্উ ইয়ক্ন হেট থর্মাতণ
ন আমাত্র ভয থমক্া থর্তয় আমরা গথবেন এবং উভয়
ক্যাম্পাতস আমাত্র হ্খা বহু সফ্লোর সতে এই প্রক্ল্পটট হযাগ ক্রতে হপতর আমরা
আর্ম্মন্দে।"
বসম্বর্টর বর্ল হেসবলর্ িম্বলর্, "আথম আর্ম্মন্দে হয ETEC ভবর্টট অবতশতষ সম্পন্ন তয়তে।
যখর্ আথম এই গ্রীতের শুরুতে ভবর্টট ঘুতর হ্খথেলাম, পথরতবশগে িাথয়তের প্রথে অেীক্ার
এবং এর অভযন্ততর অবথিে ক্মসযন থচগুতলার গভীরো হ্তখ আথম অথভভয ে তয়থে। এই
সবাধু
ন থর্ক্ ভবর্টট এবং এখাতর্ আতয়াজর্ ক্রা ক্মসযন থচগুতলা আতরা হবথশ সংখযক্ হসরা
হমধাবীত্র থশক্ষা অজনর্ ও ক্মসংিাতর্র
ন
জর্য আলবাথর্তে আসতে অর্ুপ্রাথণে ক্রতব।
আলবাথর্ থবশ্বথব্যালয়তক্ এবং এই প্রক্ল্প সফ্ল ক্রার হক্ষতে যারা ভয থমক্া হরতখতের্ হসসব
হেক্ত াল্ডারত্র সবাইতক্ অথভর্ন্দর্।"

বসম্বর্টর বিম্বেল ব র্বচ িম্বলর্, "আমাত্র থর্তজত্র আলবাথর্ থবশ্বথব্যালয় জলবায়ু থবজ্ঞার্,
জরুথর অবিার প্রস্তুথে ও সাইবার থর্রাপত্তার মতো অথে গুরুেপযণ হক্ষেগুতলাতে
ন
এটটর
সবাধু
ন থর্ক্ গতবষণা ্ক্ষোতক্ সম্প্রসারণ ক্রতে হ্খা অসাধারণ উেীপর্াপযণ এক্টট
ন
বযাপার।
জলবায়ু সংক্ট খারাতপর থ্তক্ যাওয়ার সাতি সাতি, থর্উ ইয়ক্নতক্ অবশযই ETEC-এর মতো
থবশ্ব-মাতর্র ফ্যাথসথলটটগুতলার টঠক্ার্া তয় উঠতে তব, যা ্ীঘতময়া্ী
ন
সমাধাতর্র থ্তক্ থর্তয়
যাওয়া জ্ঞার্ ও প্রযুম্মক্তগে উদ্ভাবর্ বেথরতে আমাত্র শীষ এক্াতডথমক্
ন
হমধা ও বযবসাথয়ক্
ৃ
হর্েবৃন্দতক্ এক্ জায়গায় থর্তয় আসতব। ETEC পথরতবশগে থবতেষণ ও জরুথর অবিার প্রস্তুথের
হক্ষতে রাজধার্ী অঞ্চলতক্ ববথশ্বক্ পযাতয়
ন হর্েৃতের িাতর্ অথধটিে ক্রার জর্য থর্তবথ্ে
ফ্যাথসথলটটগুতলার এক্টট উজ্জ্বল ্ৃষ্ট্ান্ত, যা এক্ইসাতি আমাত্র হেটবযাপী স্মাটন উন্নয়র্
সম্পতক্ন অবথ েক্ারী জ্বালাথর্ ্ক্ষোসম্পন্ন ভবতর্র আ্শ র্মু
ন র্া থ তসতব ভয থমক্া রাখতে। এই
যুগান্তক্ারী ক্মতেক্স হিতক্ হবর তয় আসা অসাধারণ ক্াজগুতলা হ্খার জর্য আথম অেযন্ত
আগ্রত র সাতি অতপক্ষা ক্রথে এবং এটটর গুরুেপযণ থমশতর্
ন
স ায়োর জর্য আথম আমার
সাধযমতো সবথক্েু ক্রা অবযা ে রাখতবা।"
অোম্বসেবল স্সে পোটট্রবেয়া িোব িম্বলর্, "SUNY ও UAlbany 21 শেতক্র জলবায়ু, চরম
থবরূপ আব াওয়া, ও জরুথর অবিার প্রস্তুথে ও সাো্াতর্র হক্ষতে রাজধার্ী অঞ্চল ও থর্উ
ইয়তক্নর জর্য সামতর্ এথগতয় যাওয়ার পি বেথর ক্রা অবযা ে হরতখতে। এই র্েু র্ ETEC
ক্মতেক্স শুধু থর্উ ইয়ক্ন হেট হমতসাতর্ট, অযাটমতেথরক্ সাতয়তন্সস থরসাচন হসন্টার, ও
আঞ্চথলক্ জােীয় আব াওয়া পথরতষবা ইউথর্তটরই টঠক্ার্া তব র্া, বরং এখাতর্ ক্তয়ক্টট
ক্তলজও িাক্তব হযগুতলা থশক্ষািীত্র াতে-ক্লতম প্রথশক্ষণ ও গতবষণা অথভজ্ঞো অজনতর্র
সক্ষমো প্র্ার্ ক্রতব। এটট জলবায়ু ও আব াওয়া গতবষণার হক্ষতে রাজধার্ী অঞ্চল ও
UAlbany-র হর্েৃিার্ীয় অবিার্তক্ ্ৃঢ় ক্রতব এবং UAlbany-র আপটাউর্ ক্যাম্পাতস ও োর
আতশপাতশ গতবষণা ও এক্াতডথমক্-থর্ভনর উন্নয়তর্র এক্টট ক্রমবধমার্
ন
ক্মতেতক্সর সাতি হযাগ
তব। আমাত্র শম্মক্তশালী অংশী্াথরতের ফ্তল রাজধার্ী অঞ্চল ও UAlbany-র ভথবষযে
উজ্জ্বল তয়তে, হয অংশী্াথরে টঠক্ এই প্রক্ল্পটটর মতোই বযাপক্ভাতব উপক্ৃে ক্রতে
িাক্তব।"
অোম্বসেবল স্সে জর্ টট. িোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "ETEC গতবষণা ও উন্নয়র্ ক্মতেক্স
উতদ্বাধতর্র জর্য UAlbany-হক্ অথভর্ন্দর্। এই রাজধার্ী অঞ্চল প্রযুম্মক্ত ও উদ্ভাবতর্র
সিুখভাতব িাক্া থশল্পগুতলার টঠক্ার্া, এবং এই র্েু র্ হসন্টার িাথয়ে, ক্ষুদ্র বযবসাগুতলার
উন্নয়র্, এবং আমাত্র অঞ্চতল লভয শম্মক্ত ও সংিার্গুতলার সাতি সংতযাম্মজে তব এমর্
অর্যার্য গতবষণা হক্ষেগুতলার উপর মতর্াতযাগ থ্তব। এসব উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষয এথগতয় থর্তে
UAlbany এক্টট ক্থমউথর্টট অংশী্াথরে গঠর্ ক্রতে এবং হেট অংশী্ারত্র সাতি ক্াজ
ক্রা অবযা ে হরতখতে, এবং আথম োত্র ক্াতজর প্রশংসা ক্থর ও ETEC হিতক্ আসা সব
ইথেবাচক্ উন্নয়র্ হ্খার প্রেযাশা রাথখ।"
আলিাবর্ কাউবন্টর এক্তক্সবকউটটভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. িোককয় িম্বলর্, "প্রাণ থবজ্ঞার্ ও উচ্চ
মাতর্র প্রযুম্মক্ত এই ্ুইটট তলা রাজধার্ী অঞ্চতলর হর্েৃিার্ীয় থশল্প, এবং এক্টট িার্ীয় ও ববথশ্বক্
ক্থমউথর্টট থ তসতব আমাত্র সিুখীর্ ওয়া সববৃন ৎ থক্েু চযাতলঞ্জ হমাক্াতবলার উতেতশয
আলবাথর্ থবশ্বথব্যালতয়র এই র্েু র্ ফ্যাথসথলটট জলবায়ু থবজ্ঞার্ ও জরুথর অবিার প্রস্তুথে থবষতয়

োত্র থর্তজত্র সামতিযর
ন পাশাপাথশ হসই থভথত্ততক্ ক্াতজ লাগাতে। জলবায়ু পথরবেনর্ এখর্
আর হক্াতর্া অস্পষ্ট্ ধারণা র্য় এবং চরম থবরূপ আব াওয়ার ক্রমবধমার্
ন
ধ্বংসাত্মক্ প্রভাতবর
জর্য আমাত্রতক্ প্রস্তুে িাক্তে তব। আমাত্র থর্তজত্র জলবায়ু হমাক্াতবলা পথরক্ল্পর্া
প্রণয়র্ এবং ভথবষযতের জর্য প্রস্তুথে হর্য়ার এই সমতয় আলবাথর্ ক্াউথন্টর সাতি অংশী্ার
ওয়ায় আথম UAlbany এবং হপ্রথসতডন্ট রডথরতগজতক্ ধর্যবা্ জার্াতে চাই।"
আলিাবর্র হিয়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "থশক্ষা, গতবষণা ও প্রযুম্মক্ত খাতে আলবাথর্র হর্েৃে
হ্য়া অবযা ে রাখার এই সমতয় এই সবাধু
ন থর্ক্ ফ্যাথসথলটটর উতদ্বাধর্ UAlbany ও SUNY-এর
ৃ
হর্েতের অেীক্াতরর প্রমাণ। ETEC তলা এক্টট স তযাথগোপযণ জায়গা
ন
যা থশক্ষািী, গতবষক্,
এবং সরক্াথর ও হবসরক্াথর খাতের অংশী্ারত্র এক্াথধক্ খাতে জ্ঞার্ ও উদ্ভাবর্ উন্নয়তর্র
সাধারণ লক্ষয অজনতর্র থ্তক্ এথগতয় যাওয়ার ক্াজতক্ উপক্ৃে ক্রতব, যার মতধয হ্তশর প্রিম
জরুথর অবিার প্রস্তুথে, হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট ও সাইবার থর্রাপত্তা থবষয়ক্ ক্তলজ অন্তভুক্ত
ন
রতয়তে। ETEC হিতক্ হবথরতয় আসা ফ্লাফ্ল হ্খার জর্য আথম হরামাম্মঞ্চে হবাধ ক্রথে এবং
আথম আশা রাথখ থর্উ ইয়ক্ন হেট সরক্াতরর ক্াোক্াথে অবিার্ ক্রার ফ্তল এটট শুধু
আলবাথর্র অথধবাসীত্র র্য়, বরং হেট ও হ্শবযাপী আমাত্র প্রথেতবশীত্র জীবর্তক্ উন্নে
ক্রতে সা াযয ক্রতব এমর্ র্ীথেমালা প্রণয়র্ ও বাস্তবায়র্ ক্রতে সক্ষম তব।"
আলিাবর্ বিশ্ববি্োলম্বয়র পবরবচবে
এক্টট সমথিে পাবথলক্ গতবষণা থবশ্বথব্যালয় থ তসতব আলবাথর্ থবশ্বথব্যালয়-SUNY 120টটরও
হবথশ আন্ডারগ্রযাজুতয়ট হমজর ও মাইর্র এবং 125টট মাোস, ন ডেরাল ও গ্রযাজুতয়ট সাটটন থফ্তক্ট
হপ্রাগ্রাম অফ্ার ক্তর িাতক্। UAlbany সমৃদ্ধ অথভজ্ঞো সম্পন্ন অথভজ্ঞ থশক্ষক্ত্র
অধীতর্ বায়ুমণ্ডলীয় ও পথরতবশগে থবজ্ঞার্, বযবসা, থশক্ষা, জর্স্বািয, স্বািয থবজ্ঞার্, ম্মক্রথমর্াল
জাথেস, জরুথর অবিার প্রস্তুথে, প্রতক্ৌশল ও ফ্থলে
থবজ্ঞার্, ইর্ফ্রতমটটক্স, হলাক্ প্রশাসর্, সমাজ ক্লযাণ ও সমাজেে, ইেযাথ্ থবষতয় থশক্ষা্াতর্র
মাধযতম থর্উ ইয়ক্ন হেতটর সব ক্তলজ ও থবশ্বথব্যালয়গুতলার মতধয হর্েৃতের অবিাতর্ রতয়তে।
এোোও এটট আলবাথর্ ল স্কুতলর সাতি অযাথফ্থলতয়শতর্র মাধযতম থশক্ষািীত্র জর্য
এক্াতডথমক্ ও গতবষণা থবষতয় থবস্েৃে সুতযাগ প্র্ার্ ক্তর িাতক্। হ্তশর-বাইতর অধযয়তর্র
600টট সুতযাগ দ্বারা সমৃদ্ধ পাঠযক্রতমর মাধযতম UAlbany চমৎক্ার ক্যাথরয়াতরর সযচর্া ক্তর
হ্য়।
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