
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

UALBANY ইঞ্জিবর্য়াবরিং বিঞ্জডিং 200 বিবলয়র্ ডলাম্বরর র্তুর্ আর্টনবিবেয়াল 

ইম্বেবলম্বেন্স সুপারকম্পিউর্টিং ইবর্বেম্বয়র্টভ-এর হর্াঙ্গর ব ম্বসম্বি কাে করম্বি িম্বল 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

2023 অি নিছম্বরর িাম্বেট হিম্বক িরােকৃত 75 বিবলয়র্ ডলার সাম্বিক আলিাবর্  াই 

সু্কম্বলর সিংস্কারকাে সিন্ন কম্বরম্বছ এিিং বেক্ষাদার্ ও গম্বিষণার ের্ে র্তুর্ 

সুপারকম্পিউর্টিং ক্লাস্টারগুম্বলার অি নায়র্ করম্বছ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ইউথর্ভাথস নটি অ্যাি আলবাথর্র (University at 

Albany) র্তুর্ ইঞ্জিথর্য়াথরিং থবঞ্জডিং UAlbany-র ক্রলজ অ্ব ইঞ্জিথর্য়াথরিং এন্ড অ্যাপ্লারয়ড 

সারয়রেস (College of Engineering and Applied Sciences)-এর হর্তৃরে পথরচাথলত 200 

থিথলয়র্ ডলাররর এক্টি সরক্াথর-হবসরক্াথর আটিনথিথিয়াল ইরেথলরজে সুপারক্ম্পিউটিিং 

ইথর্থিরয়টিরভর জর্য হর্াঙ্গর থ রসরব ক্াজ ক্ররব।  

  

"আিার প্রিাসর্ SUNY-হক্ ববথিক্ পে নারয় সুপথরথচত, 21 িতরক্র থিক্ষাখারতর হর্তৃস্থার্ীয় 

এক্টি প্রথতষ্ঠারর্ রূপান্তর ক্রার অ্ঙ্গীক্ারাবদ্ধতায় অ্থবচল ররয়রে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর 

হ াকল। "এই ত থবল থর্উ ইয়রক্নর উদীয়িার্ উন্নত গরবষণা হক্ন্দ্রগুরলারত হক্ািাথর্গুরলারক্ 

আকৃ্ষ্ট ক্রা, ক্ি নসিংস্থার্ বতথর ক্রা এবিং আগািী দিক্গুরলারত ক্থিউথর্টিগুরলারক্ আররা হবথি 

িঞ্জিিালী ক্রর হতালার িাধ্যরি অ্ি ননর্থতক্ রাজরের চাথলক্ািঞ্জি থ রসরব ভূথিক্া রাখরত 

সা ােয ক্ররব।"  

  

প্রক্ল্পটি সারবক্ আলবাথর্  াই সু্কলরক্ (Albany High School) এক্টি সব নাধ্ুথর্ক্ ইঞ্জিথর্য়াথরিং 

ক্রলরজ রূপান্তররর ক্াজ সিন্ন ক্ররত এবিং এক্টি সুপারক্ম্পিউিার থর্ি নারণর জর্য আিংথিক্ 

অ্ি নায়র্ ক্ররত 2022-2023 অ্ি নবেররর হেি বারজি হিরক্ 75 থিথলয়র্ ডলাররর ত থবল 

হপরয়রে। আলবাথর্ আটিনথিথিয়াল ইরেথলরজে সুপারক্ম্পিউটিিং ইথর্থিরয়টিভ (Albany 

Artificial Intelligence Supercomputing Initiative) (আলবাথর্ AI) এই উদীয়িার্ খারত থর্উ 

ইয়রক্নর সক্ষিতা উরেখরোগযভারব সম্প্রসারণ ক্ররব বরল প্রতযািা ক্রা  রে।  

  

প্রথত হসরক্রন্ড এক্ কু্ইথেথলয়র্ গণর্ার গথত অ্জনর্ক্ারী প্রিি থবিথবদযালয়-থভথিক্ 

ক্ম্পিউিার  রয় উঠার লক্ষয থর্রয়, আলবাথর্ AI হরাগ থর্ণ নয় ও হরারগর থচথক্ৎসা এবিং প্রাকৃ্থতক্ 

দুরে নাগগুরলার পূব নাভাস প্রদারর্র িরতা জটিল ক্াে নক্রিরক্ থক্ভারব েয়িংঞ্জক্রয় প্রঞ্জক্রয়ায় পথরণত 



ক্রা োয় তা আররা ভারলাভারব অ্র্ুধ্াবর্ ক্রার জর্য থবিথবদযালয় ও থিল্পখারতর গরবষক্রদর 

প্রক্াণ্ড ডািা হসিগুরলা ক্ারজ লাগারর্ার ক্ষিতা প্রদার্ ক্ররব। এই গরবষণায় সাইবার থর্রাপিা, 

আব াওয়ার পূব নাভাস প্রদার্, োস্থয সিংক্রান্ত ডািা অ্যার্াথলটিক্স, ওষুধ্ আথবষ্কার, পরবতী 

প্রজরের িাইরক্রাথচরপর র্ক্িা প্রণয়র্ এবিং আিারদর োস্থয, থর্রাপিা, সথ ষু্ণতা, ও অ্ি ননর্থতক্ 

উপেুিতার জর্য অ্পথর াে ন অ্র্যার্য প্ররয়ারগর জায়গাগুরলারত িরর্ারোগ হদওয়া  রব। 

এোড়াও এরত থ উিযাথর্টিজ, হসািযাল সারয়ে, পাবথলক্ পথলথস, পাবথলক্ হ লি ও হসািযাল 

ওরয়লরিয়ার খারতর অ্র্ুষদ সদসযরদর সরঙ্গ থিক্ষক্তা ও গরবষণা থবষয়ক্ গুরুেপণূ ন 

স রোথগতার সিক্ন অ্ন্তভুনি ররয়রে ক্ারণ AI ক্রিি বদর্ঞ্জির্ জীবরর্র সব খাতরক্ আররা 

হবথি ক্রর স্পি ন ক্ররত শুরু ক্রররে।  

  

আলবাথর্ AI সিংক্রান্ত ক্ি নসূথচগুরলার টঠক্ার্া  রয় উঠরত োওয়া ইঞ্জিথর্য়াথরিং ভবরর্র 

থর্ি নাণক্াজ প্রািথিক্ পে নারয় বযব াররর জর্য 2023 সারলর হিষ র্াগাদ এবিং সিূণ নভারব 

বযব াররর জর্য 2025 সারল সিন্ন  রব বরল প্রতযািা ক্রা  রে। এই সিংস্কারক্াজ এই 110 

বেররর পুররারর্া ভবর্টির স্থাপরতযর িূল উপাদার্ সিংরক্ষণ ক্রর আধ্ুথর্ক্ লযাব ও হেথণক্ক্ষ 

সরবরা  ক্ররব। ওরয়োর্ ন ও র্ি ন হলক্ এথভথর্উরত িাাঁক্া পরড় িাক্া 129,000 বগ নিুি 

আয়তরর্র ভবর্টির সিংস্কারক্াজ থিডিাউর্ আলবাথর্রত এক্টি ব ৃৎ থবথর্রয়াগ।  

  

SUNY-এর অন্তি নতীকালীর্ চ্োম্বন্সলর হডম্বিারা এি. স্টোর্বল িম্বলর্, "থবক্ািিার্ থবজ্ঞার্, 

প্রেুঞ্জি, ও প্ররক্ৌিল খারতর প্রথিক্ষরণর আবথিযক্তা ও ক্রঠার গরবষণার চাথ দা পূররণর জর্য 

SUNY ক্যািাসগুরলা সবসিয় পথরবথতনত  রে। র্তুর্ আটিনথিথিয়াল ইরেথলরজে 

সুপারক্ম্পিউটিিং ইথর্থিরয়টিরভ থবথর্রয়াগ ক্রার িাধ্যরি আিরা আিারদর থিক্ষািীরদর হদথখরয় 

থদঞ্জে হে আিারদর িীষ নস্তররর, সােয়ী, ও অ্যারেসরোগয প্রথতষ্ঠার্গুরলারত এখারর্ই সব নাধ্ুথর্ক্ 

গরবষণার সুরোগ ররয়রে। থর্উ ইয়রক্নর ক্িীদরলর উপর এই উরেখরোগয থবথর্রয়ারগর জর্য 

আিরা গভর্ নর হ াক্লরক্ এবিং NYS-এর আইর্ প্ররণতা থর্ল হেসথলর্, পযাটিথিয়া িযাথ , 

িাইরক্ল থ র্থচ, ও জর্ িযাক্রডার্াডরক্ ধ্র্যবাদ জার্াই, এবিং আিারদর থিক্ষািীরা ভথবষযত 

প্রজেগুরলার জর্য হিক্সই সিাধ্ার্ উন্নয়র্ ক্ররত এসব সিংস্থার্ বযব ার ক্ররব বরল আিরা 

প্রতযািা ক্থর।"  

  

UAlbany-র হপ্রবসম্বডে  োবভর্ডার্ রডবরম্বগে িম্বলর্, "UAlbany জলবায় ুপথরবতনর্ হিরক্ 

শুরু ক্রর জর্োস্থয হিরক্ থিক্ষা পে নন্ত, সিারজর সব নব ৃৎ থক্েু চযারলি হিাক্ারবলায় কৃ্ঞ্জিি 

বুঞ্জদ্ধিিার প্রথতশ্রুথত ও সম্ভাবর্ারক্ ক্ারজ লাগারর্ার িরতা অ্র্র্য এক্টি অ্বস্থারর্ ররয়রে। এটি 

শুধ্ ুUAlbany-র ইথত ারস এক্টি ব ৃৎ িাইলিলক্ই র্য়, বরিং এটি SUNY-হক্ হদরির থপ্রথিয়ার 

পাবথলক্ ইউথর্ভাথস নটি থসরেরি রূপান্তর ক্রা থর্ঞ্জিত ক্ররত গভর্ নর হ াক্রলর রূপক্ল্প এথগরয় 

হর্ওয়ার হক্ষরি গ ৃীত এক্টি উরেখরোগয পদরক্ষরপরও প্রথতথর্থধ্ে ক্রর। আিরা গভর্ নররর 

প্রথত এবিং হেরির আইর্ পথরষরদর প্রথত, থবরিষ ক্রর থসরর্ির হেসথলর্ ও থ র্থচ এবিং 

অ্যারসম্বথল সদসয িযাথ  ও িযাক্রডার্াড এর প্রথত, তারদর অ্থবচল সিি নরর্র জর্য কৃ্তজ্ঞতা 

প্রক্াি ক্রথে।"  

  

ইউ আলবাথর্র আপিাউর্ ডািা হসোরর (Uptown Data Center) অ্বথস্থত আলবাথর্ AI সুপার-

ক্ম্পিউিার থর্উ ইয়ক্ন জরুড় সরক্ার, থিল্পখাত, ও থবিথবদযালরয়র থবজ্ঞার্ীরদর জর্য ক্ম্পিউটিিং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albany.edu%2Fnews-center%2Fnews%2F2021-making-artificial-intelligence-truly-trustworthy&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7IaMgb0LdaCDLUWTItb0wTr%2FDDW2S7dniAXlWdlBFtY%3D&reserved=0


ক্লাোর এবিং সব নসাম্প্রথতক্ সিরয় প্রণীত র্ক্িার থচপথবথিষ্ট গরবষণা  াডনওয়যার সরবরা  

ক্ররব। এই ক্াজটি ইউ আলবাথর্র থবদযিার্ গরবষণা িঞ্জির সরঙ্গ হোগ  রব, োর িরধ্য 

ররয়রে পাথর্র গুণিাণ, আব াওয়া সিরক্ন পূব নার্ুিার্ এবিং র্বায়র্রোগয িঞ্জি সিংক্রান্ত পূব নাভাস 

থবষরয় অ্ধ্যয়রর্র জর্য AI বযব ার সিরক্ন IBM থরসাচন (IBM Research)-এর সরঙ্গ সম্প্রথত 

হ াথষত অ্িংিীদাথরে; হলাথরডা ইোরর্যাির্াল ইউথর্ভাথস নটি (Florida International University) 

ও থিথিস ইর্থেটিউি (Griffiss Institute)-এর সরঙ্গ অ্িংিীদাথররের িাধ্যরি প্রথতটষ্ঠত র্তুর্ 

ভাচুনয়াল ইর্থেটিউি ির সাইবার অ্পাররিে থরসাচন (Virtual Institute for Cyber Operations 

Research); এবিং র্যাির্াল সারয়ে িাউরন্ডিরর্র (National Science Foundation) অ্ি নায়রর্ 20 

থিথলয়র্ ডলাররর AI ইর্থেটিউি হেখারর্ ইউ আলবাথর্র অ্যািিরেথরক্ সারয়রেস থরসাচন 

হসোর (Atmospheric Sciences Research Center) এক্টি গুরুেপূণ ন অ্িংিীদার থ রসরব ররয়রে৷  

  

হস্টট বসম্বর্টর বর্ল হেসবলর্ িম্বলর্, "সম্প্রথত গ ৃীত বারজরি ইউথর্ভাথস নটি অ্যাি আলবাথর্র 

আটিনথিথিয়াল ইরেথলরজে সুপারক্ম্পিউটিিং ইথর্থিরয়টিরভর জর্য 75 থিথলয়র্ ডলার বরাদ্দ 

থর্ঞ্জিত ক্রা থেল আিার অ্র্যতি িীষ ন অ্িাথধ্ক্ার। এই সরক্াথর/হবসরক্াথর থবথর্রয়াগ এই 

রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চরল এবিং থর্উ ইয়ক্ন হেি জরুড় অ্ি নর্ীথতর চাথলক্া িঞ্জি থ রসরব ক্াজ ক্ররব ো AI 

সুপারক্ম্পিউটিিং খারত উদ্ভাবরর্র গথত বঞৃ্জদ্ধ ক্ররব।"  

  

হস্টট বসম্বর্টর িাইম্বকল ব র্বচ্ িম্বলর্, "ইউ আলবাথর্র AI সুপারক্ম্পিউটিিং ইথর্থিরয়টিভ 

জলবায় ুসিংক্রির িরল বতথর  ওয়া চরি থবরূপ আব াওয়ার পূব নাভাস পাওয়া হিরক্ শুরু ক্রর 

সাইবার থর্রাপিা হিরক্ সব নাধ্ুথর্ক্ োস্থযরসবার উন্নথত পে নন্ত, আিারদর সিরয়র িীষ ন 

চযারলিগুরলা হিাক্ারবলায় আিারদররক্ সা ােয ক্ররব এির্ রূপান্তরিূলক্ আথবষ্কারগুরলা 

ক্ররত ববজ্ঞাথর্ক্ গরবষণার সীিারক্ সম্প্রসাথরত ক্ররব এবিং এর সবথক্েুই  িরব এখারর্ ইউ 

আলবাথর্রত! এই উরদযারগর ক্ষিতায়রর্ সা ােয ক্ররত এবিং থর্উ ইয়রক্ন AI উদ্ভাবর্ সম্প্রসারণ 

ক্ররত 75 থিথলয়র্ ডলাররর হেি ত থবল বরাদ্দ ক্রার জর্য লড়াইরত রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চরলর 

হক্ায়াথলিরর্র অ্িংি  রত পারা এক্টি সম্মারর্র বযাপার থেল।"  

  

অোম্বসেবল সদসে পোর্িবেয়া িোব  িম্বলর্, "ইউ আলবাথর্ এক্াথধ্ক্ উপারয় রাজধ্ার্ী 

অ্ঞ্চলরক্ ভথবষযরতর থদরক্ থর্রয় োওয়ার হক্ষরি হর্তৃে থদরে। থর্উ ইয়রক্নর পরবতী প্রজরের 

AI সুপারক্ম্পিউটিিং অ্বক্াঠারিা ইউ আলবাথর্রত থর্রয় আসার জর্য সা ােয ক্ররত এই বেররর 

হেি বারজরি 75 থিথলয়র্ ডলাররর বরাদ্দ থর্ঞ্জিত ক্ররত হপরর আথি গথব নত, ো ইউ 

আলবাথর্রক্ উন্নয়র্িীল AI ও সুপারক্ম্পিউটিিং খারত আঞ্চথলক্ পে নারয় ও হেিবযাপী 

হর্তৃস্থার্ীয় প্রথতষ্ঠার্ থ রসরব সুদৃঢ় অ্বস্থারর্ থর্রয় োরব। এোড়াও, আিারদর প্রাতযথ ক্ জীবরর্র 

হক্ষিগুরলারত আররা হবথি হিরক্ হবথি A.I. প্রেুঞ্জি ক্ারজ লাগারর্ার থদরক্ আিারদর সিারজর 

এথগরয় োওয়ার এই সিরয় ভথবষযরতর অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্, প্রবঞৃ্জদ্ধ, ও উদ্ভাবরর্র অ্র্ু িক্ 

থ রসরব এটি ভূথিক্া রাখরব বরল আথি প্রতযািা ক্থর।"  

  

অোম্বসেবল সদসে ের্ র্ট. িোকম্বডার্াড III, RPh িম্বলর্, "NYS বারজরির িাধ্যরি 

ত থবলপ্রাপ্ত আলবাথর্ আটিনথিথিয়াল ইরেথলরজে সুপারক্ম্পিউটিিং ইথর্থিরয়টিভ (আলবাথর্ 

AI) আটিনথিথিয়াল ইরেথলরজে সুপারক্ম্পিউটিিং প্রেুঞ্জি বযব াররর সক্ষিতারক্ উন্নত ক্ররব। 

এসব উদীয়িার্ খারত ইউ আলবাথর্র এক্জর্ উদ্ভাবক্ ও হর্তার ভূথিক্া পালর্ অ্বযা ত রাখার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albany.edu%2Fnews-center%2Fnews%2F2022-ualbany-ibm-announce-new-partnership-research-weather-and-climate-impacts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zeC5smWL6vAwIT1w1FeU56n9kqDx3I89nsRm%2BjXuF2E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albany.edu%2Fnews-center%2Fnews%2F2022-ualbany-ibm-announce-new-partnership-research-weather-and-climate-impacts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zeC5smWL6vAwIT1w1FeU56n9kqDx3I89nsRm%2BjXuF2E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albany.edu%2Fnews-center%2Fnews%2F2022-ualbany-fiu-researchers-team-launch-15-million-virtual-cybersecurity&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QfFHWKX%2Fydwsj7GrwVD5qNLL06dRT0sWXxQbDI9kE1Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albany.edu%2Fnews-center%2Fnews%2F2022-ualbany-fiu-researchers-team-launch-15-million-virtual-cybersecurity&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QfFHWKX%2Fydwsj7GrwVD5qNLL06dRT0sWXxQbDI9kE1Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ai2es.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=34%2FWSSQjms57PCLQHmf765f0bGhUW%2B7zizAFd2LCb4c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ai2es.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd33d0587bf39458d9bac08da539a974c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914220702011038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=34%2FWSSQjms57PCLQHmf765f0bGhUW%2B7zizAFd2LCb4c%3D&reserved=0


জর্য বারজি হিরক্ পাওয়া ত থবল হের্ প্ররয়াজর্ীয় সিংস্থার্গুরলা সরবরা  ক্রর হস থবষয়টি 

থর্ঞ্জিত ক্ররত আিার রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চরলর হডথলরগিরর্র স ক্িীরদর সরঙ্গ ক্াজ ক্ররত হপরর 

আথি গথব নত।"  

  

আলিাবর্ কাউবের এঞ্জিবকউর্টভ ডোর্ িোককয় িম্বলর্, "িাি গত চার বেরর কৃ্ঞ্জিি 

বুঞ্জদ্ধিিারক্ ক্ারজ লাগারর্া সিংস্থার সিংখযা থতর্গুরণরও হবথি বঞৃ্জদ্ধ হপরয়রে, এবিং খুব সম্ভবত 

আিরা এই সিংখযা দ্রুত বঞৃ্জদ্ধ হপরত হদখরবা। ইউথর্ভাথস নটি অ্যাি আলবাথর্ অ্বযা তভারব হদথখরয় 

োরে হে এটি আধ্ুথর্ক্ থবজ্ঞারর্র সবরচরয় হবথি প্রভাবিালী থক্েু অ্িগথতর সম্মুখভারগ ররয়রে, 

এবিং এই AI সুপারক্ম্পিউটিিং ইথর্থিরয়টিভ এক্টি সাম্প্রথতক্ উদা রণ িাি। কৃ্ঞ্জিি বুঞ্জদ্ধিিা 

খারত থবথর্রয়াগ ক্রা এক্টি সিাজ থ রসরব আিারদর সম্মুখীর্  ওয়া সবরচরয় গুরুতর থক্েু 

সিসযা হিাক্ারবলা শুরু ক্ররত আিারদর সা ােয ক্ররব, এবিং আিারদর জর্য এখারর্ আলবাথর্ 

ক্াউথেরত এটির সরঙ্গ আসা বযাপক্ থিক্ষাগত ও অ্ি ননর্থতক্ সুিল ক্ারজ লাগারর্ার সুরোগ 

প্রদার্ ক্ররব। আথি হপ্রথসরডে রডথররগজরক্ এবিং এটিরক্ বাস্তরব পথরণত ক্রার সরঙ্গ সিিৃ 

সবাইরক্ সাধ্ুবাদ জার্াই।"  

  

আলিাবর্র হিয়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "ইউ আলবাথর্ উদ্ভাবর্িূলক্ থিক্ষার সুরোগ প্রদারর্র 

হক্ষরি হর্তৃেদার্ অ্বযা ত হররখরে এবিং আলবাথর্ AI হতিথর্ এক্টি সাম্প্রথতক্ প্ররচষ্টার 

উদা রণ, ো ইউ আলবাথর্রক্ ক্ম্পিউটিিং ক্লাোর ও গরবষণা  াডনওয়যার প্রেুঞ্জির সম্মুখভারব 

রাখা চাথলরয় োওয়ার পািাপাথি এক্ই সিরয় SUNY-হক্ হদরির হসরা পাবথলক্ ইউথর্ভাথস নটি 

থসরেরি পথরণত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর রূপক্ল্পরক্ এথগরয় থর্রয় োরব। থর্উ ইয়ক্ন 

হেরির ক্িীদরলর জর্য কৃ্ঞ্জিি বুঞ্জদ্ধিিা থবরিষজ্ঞরদর পরবতী প্রজেরক্ গরড় তুলরত োওয়া, 

আলবাথর্ AI হপ্রথসরডে রডথররগজ এবিং ইউ আলবাথর্রত তার টিরির ভথবষতিুখী ভাবর্ার 

িার্থসক্তার িসল, োরা সরক্াথর ও হবসরক্াথর উভয় খারতর িুরখািুখী  ওয়া সবরচরয় জটিল 

সিসযাগুরলার হক্ষরি প্ররয়ারগর জর্য সরব নাচ্চ স্তররর প্রেুঞ্জি বাস্তবায়র্ ক্ররত থর্রজরদর ভূথিক্া 

পালর্ ক্রর োরের্।"  

  

CEAS ভবর্ ক্ম্পিউিার সারয়ে এবিং ইরলথিক্াল এন্ড ক্ম্পিউিার ইঞ্জিথর্য়াথরিং এর হক্ন্দ্রীয় 

থবভাগগুরলার টঠক্ার্া থ রসরব ভূথিক্া হররখ আলবাথর্ AI এর এক্টি অ্থত গুরুেপূণ ন 

এক্ারডথিক্ হর্াঙ্গর থ রসরব ক্াজ ক্ররব। আলবাথর্ AI ইউ আলবাথর্র র্য়টি সু্কল ও ক্রলরজর 

সবগুরলার সিংস্পরি ন িাক্রব। AI+X র্ারি পথরথচত এক্টি হর্তৃস্থার্ীয় উরদযারগর িাধ্যরি, ইউ 

আলবাথর্ প্রথতটি এক্ারডথিক্ হক্ষরির জর্য AI সুপারক্ম্পিউটিিং সিংস্থার্গুরলা সরবরা  ক্ররব, 

ো STEM-এর গঞ্জণ্ড োথড়রয় আররা অ্র্যার্য হক্ষরি পরবতী প্রজরের AI বযব ারর দক্ষ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরদর থিথক্ষত ক্রর তুলরত সা ােয ক্ররব।  

  

ইউ আলবাথর্র ক্ম্পিউিার থবজ্ঞার্, পথররবি থবজ্ঞার্, গথণত, তিয থর্রাপিা, ইরলথিক্াল এন্ড 

ক্ম্পিউিার ইঞ্জিথর্য়াথরিং, গণ োস্থয, প্রাণ থবজ্ঞার্, এবিং জরুথর অ্বস্থার জর্য প্রস্তুথত, হ ািলযান্ড 

থসথক্উথরটি ও সাইবার থসথক্উথরটি খারতর অ্র্ুষদ সদসযরা ইরতািরধ্য AI গরবষণার সরঙ্গ 

গভীরভারব সিিৃ ররয়রের্। প্রথতরক্ষা থবভাগ (Department of Defense), র্যাির্াল সারয়ে 

িাউরন্ডির্, র্যাির্াল ইর্থেটিউি অ্ব জাথেস (National Institute of Justice), এবিং 



েুিরারের থডপািনরিে অ্ব এর্াঞ্জজন (U.S. Department of Energy) স  আররা অ্র্যার্য সিংস্থা 

তারদর ক্ারজ স ায়তা ক্ররে।  

  

ইউ আলিাবর্র ভাইস হপ্রবসম্বডে ির বরসাচ্ন এন্ড ইম্বকাম্বর্াবিক হডম্বভলপম্বিে 

হির্কুরুবস হকসাভাডাস িম্বলর্, "এই গরবষণায় আব াওয়ার পূব নাভাস প্রদার্ক্ারী এবিং জরুথর 

অ্বস্থা সািলারর্া বযঞ্জিরা আস্থা রাখরত পাররবর্ এির্ হক্ারর্া িলািরল হপৌৌঁোরর্ার জর্য থবিাল 

আক্াররর ডািা প্রঞ্জক্রয়া ক্ররত বযাপক্ পথরিাণ ক্ম্পিউটিিং পাওয়াররর প্ররয়াজর্  য়। আলবাথর্ 

AI সব নরিষ প্রজরের হসথিক্ন্ডাক্টরগুরলার র্ক্িা প্রণয়র্ ক্ররত এবিং থিক্ষার প্রথত আিারদর 

পদরক্ষরপর রূপান্তর  িারব ও উদ্ভাবরর্র চাথলক্ািঞ্জি থ রসরব ভূথিক্া রাখরব এির্ র্তুর্ AI 

অ্যালগথরদি ও হিথির্-লাথর্ নিং থসরেিগুরলা প্রথিক্ষণ ও বাস্তবায়রর্র জর্য প্ররয়াজর্ীয় 

সব নাধ্ুথর্ক্, উচ্চ-গথতর ক্ম্পিউরিির্াল ক্ষিতা সরবরা  ক্ররব।"  

  

এই র্তুর্ উরদযারগর অ্িংি থ রসরব, কৃ্ঞ্জিি বুঞ্জদ্ধিিা সিংথিষ্ট থবস্তৃত পথরসররর ক্যাথরয়ার গঠর্ 

ক্ররত আি ী থিক্ষািীরদর জর্য ইউ আলবাথর্ থবথভন্ন ক্ি নসূথচ এবিং অ্র্যার্য থিক্ষািূলক্ 

সুরোগ-সুথবধ্া সম্প্রসারণ ক্ররত এক্টি AI এক্ারডথি চাল ুক্ররব, োর িরধ্য হগি থডজাইর্ ও 

হিথির্ লাথর্ নিং থবষরয় র্তুর্ িাইর্র হক্াস ন অ্ন্তভুনি িাক্রব।  

  

হপ্রাম্বভাস্ট এিিং বসবর্য়র ভাইস হপ্রবসম্বডে ির একাম্বডবিক অোম্বিয়াস ন কোরল এইচ্. 

বকি িম্বলর্, "কৃ্ঞ্জিি বুঞ্জদ্ধিিা সিথক্নত গরবষণা পথরচালর্া এবিং থিক্ষাদারর্র জর্য আিরা 

র্তুর্ অ্র্ুষদ সদসযরদর উপর উরেখরোগয থবথর্রয়াগ অ্বযা ত রাখরবা। AI+X-এর িাধ্যরি, 

আিারদর এক্ারডথিক্ এোরপ্রাইরজ, হেির্ িার্থবক্ ও ক্লা থবভারগ, আিরা AI থর্রদনির্ারক্ 

এক্ীভূত ক্ররবা, োর িরল আিারদর থিক্ষািীরা োরত এির্ এক্টি ভথবষযরতর িুরখািুখী  ওয়ার 

জর্য প্রস্তুত  রয় উরঠ েখর্ হবথিরভাগ ক্যাথরয়াররই AI সিথক্নত জ্ঞার্ এক্টি অ্িূলয অ্িংি  রয় 

উঠরব হস থবষয়টি থর্ঞ্জিত ক্রা োরব।"  

  

সাম্বিক আলিাবর্  াই সু্কল সিম্বকন  

1912 সারল থর্থি নত এই থর্ও-ক্লাথসক্যাল ভবর্ এটির আি-ক্লাি থবথিষ্ট ক্রলারর্রডর েক্ীয় 

ববথিষ্টয থর্রয় থিডিাউর্ আলবাথর্র এক্টি থবখযাত স্থারর্ পথরণত  রয়রে। 1974 সাল পে নন্ত এটি 

আলবাথর্  াই সু্কল থ রসরব এবিং এরপরর 2013 সারল ইউ আলবাথর্ ক্তৃনক্ ক্রয় ক্রর হর্ওয়ার 

আগ পে নন্ত অ্র্যার্য এক্ারডথিক্ ক্ারজ বযবহৃত  রয়রে। ইউ আলবাথর্ এটির োদ, HVAC 

থসরেি ও বাইররর আস্তররর্র িািল হিরািরতর জর্য তাৎক্ষথণক্ভারব থবথর্রয়াগ ক্রররে। 

ভবর্টির স্থাপতয বিলীর অ্খণ্ডতা রক্ষা ক্রর জ্বালাথর্ দক্ষতা উন্নত ক্ররত বাইররর থদরক্র 

432টিরও হবথি জার্ালা প্রথতস্থাপর্ ক্রা  রয়রে।  

  

ভবরর্র দথক্ষণ অ্িংরি লযাব, হেথণক্ক্ষ, ও অ্থিস স  অ্ভযন্তরীণ থর্ি নাণক্াজ চলিার্ ররয়রে 

এবিং 4,200 বগ নিুি আয়তরর্র এক্টি হিক্ার/টিিংক্ার হস্পস 2023 সারলর হিষ র্াগাদ বযব াররর 

উপরোগী  রব। ভবরর্র পূব ন পারি ডাউর্িাউর্ ক্যািারসর িুরখািুখী এক্টি র্তুর্ এথি প্লাজা 

িাক্রব। এরপর, ভবরর্র উির অ্িংরি এবিং এক্টি িরর্ািুগ্ধক্র থতর্-তলা উাঁচু অ্থডরিাথরয়ারির 

থর্ি নাণক্াজ শুরু  রব হেটি 2025 সারলর হিষ র্াগাদ সিন্ন  রব। প্রায় 1,000 আসর্ থবথিষ্ট এই 

অ্থডরিাথরয়াি  রব ইউ আলবাথর্র সব ক্যািারসর িরধ্য ব ৃিি।  



  

ভবর্টির 1,000 জরর্রও হবথি থিক্ষািী, অ্র্ুষদ সদসয ও ক্িীরক্ হসবা প্রদার্ ক্রার সক্ষিতা 

িাক্রব। এই সিংস্কারক্াজ সিন্ন ক্ররত প্রায় 80 থিথলয়র্ ডলার বযয়  রব, এবিং এটি ডাউর্িাউর্ 

ক্যািারসর হিাি আয়তর্ বগ নিুরির থ রসরব প্রায় 40 িতািংি বঞৃ্জদ্ধ ক্ররব।  

  

ক্র্থসগথল ক্র্স্ট্রাক্ির্ (Consigli Construction), হেটি সম্প্রথত ইউ আলবাথর্র ETEC ভবরর্র 

ক্াজ সিন্ন ক্রররে, এই প্রক্রল্পর প্রধ্ার্ ক্িাক্টর। স্থপথত  রলা CSArch।  

  

কম্বলে অি ইঞ্জিবর্য়াবরিং এন্ড অোপ্লাম্বয়ড সাম্বয়ম্বন্সস সিম্বকন  

2015 সারল রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চরল প্রচথলত ধ্ারার প্রিি সরক্াথর ইঞ্জিথর্য়াথরিং থিক্ষা প্রথতষ্ঠার্ থ রসরব 

প্রথতটষ্ঠত  ওয়া CEAS ইরলথিক্যাল এন্ড ক্ম্পিউিার ইঞ্জিথর্য়াথরিং, এর্ভায়রর্রিোল এন্ড 

সারেইরর্বল ইঞ্জিথর্য়াথরিং এবিং ক্ম্পিউিার সারয়ে থবষরয় আন্ডার-িযাজরুয়ি ও িযাজরুয়ি থডথি 

এবিং হডরভলপরিে থবষরয় আররা থডথি অ্জনরর্র সুরোগ থদরয় িারক্। বতনিারর্ CEAS হিজর, 

িাইর্র ও িযাজরুয়ি হপ্রািািগুরলা থিথলরয় আর্ুিাথর্ক্ 800 থিক্ষািী ভথতন ক্রর িারক্, এবিং এর 

অ্র্ুষদ সদসযরা বতনিারর্ সঞ্জক্রয় গরবষণা অ্র্ুদার্ থ রসরব 15 থিথলয়র্ ডলারররও হবথি অ্র্ুদার্ 

পারের্।  

  

ইউবর্ভাবস নর্ট অোট আলিাবর্ সিম্বকন  

এক্টি সিথিত পাবথলক্ গরবষণা থবিথবদযালয় থ রসরব আলবাথর্ থবিথবদযালয়-SUNY 120টিরও 

হবথি আন্ডারিযাজরুয়ি হিজর ও িাইর্র এবিং 125টি িাোস ন, ডক্টরাল ও িযাজরুয়ি সাটিনথিরক্ি 

হপ্রািাি অ্িার ক্রর িারক্। UAlbany সিদৃ্ধ অ্থভজ্ঞতা সিন্ন অ্থভজ্ঞ থিক্ষক্রদর অ্ধ্ীরর্ 

বায়ুিণ্ডলীয় ও পথররবিগত থবজ্ঞার্, বযবসা, থিক্ষা, জর্োস্থয, োস্থয থবজ্ঞার্, ঞ্জক্রথির্াল 

জাথেস, জরুথর অ্বস্থার প্রস্তুথতs, প্ররক্ৌিল ও িথলত 

থবজ্ঞার্, ইর্িররিটিে, হলাক্ প্রিাসর্, সিাজ ক্লযাণ ও সিাজতত্ত্ব, ইতযাথদ থবষরয় থিক্ষাদারর্র 

িাধ্যরি থর্উ ইয়ক্ন হেরির সব ক্রলজ ও থবিথবদযালয়গুরলার িরধ্য হর্তৃরের অ্বস্থারর্ ররয়রে। 

এোড়াও এটি আলবাথর্ ল সু্করলর সারি অ্যাথিথলরয়িরর্র িাধ্যরি থিক্ষািীরদর জর্য এক্ারডথিক্ 

ও গরবষণা থবষরয় থবস্তৃত সুরোগ প্রদার্ ক্রর িারক্। হদরির-বাইরর অ্ধ্যয়রর্র 600টি সুরোগ 

দ্বারা সিদৃ্ধ পাঠযক্ররির িাধ্যরি UAlbany চিৎক্ার ক্যাথরয়াররর সূচর্া ক্রর হদয়।  
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