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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে আইবিএম (IBM) বিবর্ম্ব াগ বর্উ ই কন ঘেট বিশ্ববিদ্োলম্ব র
পবল অোলম্বিবর্ কোম্পাম্বে (SUNY POLY ALBANY CAMPUS) কৃবিম িুবিমত্তার হার্নও োর
ঘকন্দ্র (ARTIFICIAL INTELLIGENCE HARDWARE CENTER) তৈবর করম্বি

আগামী প্রজম্বের কৃবিম িুবিমত্তার (Artificial Intelligence, AI) হার্নও োর তৈবরর জর্ে একটি
তিবশ্বক গম্বিষণা ঘকন্দ্র বর্মন াম্বণ আইবিএম এর 2 বিবল র্ মাবকনর্ র্লার অঙ্গীকাম্বরর একটি অংে
বর্উ ই কন ঘেট-আইবিএম গম্বিষণা AI হার্নও োর ঘকন্দ্রটি AI উদ্ভাির্ম্বক েমর্ন র্ কম্বর েুগান্তকারী
গম্বিষণা ও বিকাে করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে SUNY পলেমেেলর্ে ইর্লিটিউমের (State
University of New York Polytechnic Institute, SUNY Poly) দী নলদমর্র ভাড়ামে আইলিএম
েযাম্পামে এিং েমগ্র লর্উ ইয়েন ঘিমে এর উচ্চ প্রেুলির পদাঙ্ক লিোমের জর্য 2 লিলেয়র্ মালেন র্ ডোর
লিলর্ময়াগ েরার পলরেল্পর্া েরমে। এর মমযয রময়মে SUNY পলে ঘে েৃ লিম িুলিমত্তামে ঘেন্দ্র েমর
েলম্পউোর লিপ গমিষণা, লিোে, ঘপ্রামোোইপ তেলর, পরীক্ষা েরা এিং লেমুমেেমর্র জর্য এেটি "AI
হাডনওয়যার ঘেন্দ্র" স্থাপর্ েরা। স্থালপে হময় ঘগমে, AI হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি গমিষণা ও িালণলজযে অ্ংেীদারমদর
এেটি র্েু র্ ইমোলেমিমমর লর্উলিয়াে হময় উঠমি, এিং এটি "ঘেে ভযালে (Tech Valley)" অ্র্নাৎ উদ্ভাির্ী
গমিষণা ও লিোমের এেটি তিলিে হাি লহমেমি রাজযার্ী অ্ঞ্চমের অ্িস্থার্ আমরা েি েরমি।
"লর্উ ইয়েন েিেময়ই উঠলে লেমল্পর ঘক্ষমি েিার োমমর্ ঘর্মেমে, এিং েৃ লিম িুলিমত্তা গমিষণার জর্য এেটি
হাি তেলরমে এই ঘিেরোলর খামের লিলর্ময়াগ লিিমামর্র ঘমযািীমদর আেলষনে েরমি এিং অ্ঞ্চমের
অ্র্ননর্লেে লিোমের িালেোেলি লহমেমি োজ েরমি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর জীির্োিা ও
িযিো েরার পিলে রূপান্তর েরার ক্ষমো েৃ লিম িুলিমত্তার আমে, এিং আইলিএম এর অ্ংেীদালরত্ব এটি
লর্লিে েরমে োহােয েরমি ঘে লর্উ ইয়েন ঘের্ উদ্ভাির্ী প্রেুলির লিোমে েিনদা অ্গ্রের র্ামে।"
"আইলিএম এর এই লিলর্ময়াগ রাজযার্ী অ্ঞ্চমে এিং পুমরা ঘিমে লর্উ ইয়মেন র উচ্চ প্রেুলির লিোে অ্িযাহে
রাখমি", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলর্। "েৃ লিম িুলিমত্তা হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি SUNY
পলেমেেলর্ে ইর্লিটিউমে গমিষণা ও অ্ংেীদালরত্ব লিস্তৃ ে েরমি, এিং এটি লর্লিে েরমি ঘে ঘেে ভযালে
অ্ঞ্চমের অ্র্ননর্লেে লিোেমুখী উদ্ভাির্ী িযিো ও লিোেমে আেষনণ েরমে।"
আইলিএম এর প্রেযালেে 2 লিলেয়র্ মালেন র্ ডোর লিলর্ময়াগ েরা হমি SUNY পলে এিং লর্উ ইয়মেন র
অ্র্যার্য আইলিএম ফ্যালেলেটিমে। পুমরা SUNY লেমিমম েৃ লিম িুলিমত্তা গমিষণায় র্গদ ও র্গদ অ্র্ন িযেীে
অ্র্যার্য অ্িদার্ লর্ময় আইলিএম অ্ন্তে 30 লমলেয়র্ মালেন র্ ডোর প্রদার্ েরমে িায়, SUNY এর োমর্ লমে

ঘরমখ 25 লমলেয়র্ মালেন র্ ডোর লিলর্ময়াগ েরমি োর ফ্মে ঘমাে অ্র্ন হমি 55 লমলেয়র্ মালেন র্ ডোর। AI
হাডনওয়যার ঘেন্দ্র েমর্নর্ েরমে প্রময়াজর্ীয় েরঞ্জাম লের্মে, মালেে হমে এিং ইর্িে েরমে এম্পায়ার ঘিে
ঘডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) SUNY গমিষণা ফ্াউমেের্মে পাাঁি িের যমর
300 লমলেয়র্ মালেন র্ ডোর েযালপোে অ্র্ুদার্ প্রদার্ েরমি।
এোড়াও আইলিএম ঘেলমেোক্টর গমিষণা ঘেমন্দ্রর (Center for Semiconductor Research, CSR)
জর্য SUNY পলের োমর্ োমদর অ্ংেীদালরত্ব 2023 পেনন্ত েম্প্রোরণ েরার পলরেল্পর্া েরমে, ো 2021
োমে ঘময়ামদাত্তীণন হময় োওয়ার ের্া, এিং োমর্ 2028 োে পেনন্ত অ্লেলরি পাাঁি িেমরর জর্য CSR ঘে
িলযনে েরার েুমোগও র্ােমি।
AI হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি ঘিেে র্েু র্ AI লেল্প ঘোম্পালর্ এিং ঘফ্ডামরে গমিষণামে আেলষনে েরমি, এেটি
োমর্ অ্র্ননর্লেে লিোমের িযিস্থা েরমি এিং েময়ে েে র্েু র্ েমনেংস্থার্ েৃলি েরমি এিং SUNY পলে
েযাম্পাে, আইলিএম ও োর েমন্বয়োরী ফ্যালেলেটিেমূমহ আমরা েময়েেে লিদযমার্ েমনেংস্থার্ িজায়
রাখমি।
আইবিএম গম্বিষণার (IBM Research) ঘেবমকন্ডাক্টর ও AI হার্নও োর এর ভাইে ঘপ্রবেম্বর্ন্ট
মুম্বকে খাম্বর িম্বলর্, "আেন্ন িেরগুলেমে AI লিিমে র্ােেীয়ভামি িদমে লদমি। লেল্প ও েমামজর েেযামণ
আইলিএম AI এর েীমা দ্রুে অ্লেক্রম েরমে। লর্উ ইয়েন ঘিমের োমর্ আমামদর অ্ংেীদালরত্ব েম্প্রোরণ
েরার মাযযমম, আমরা AI হাডনওয়যার গমিষণার তিলিে হাি তেলর েরলে এিং োমর্ এমর্ এেটি ইমোলেমিম
ো উদ্ভাির্ ও উন্নয়মর্র মাযযমম লডজরাপটিভ প্রেুলি লিোমে ঘর্েৃ ত্ব লদমি।"
অোপ্লাম্ব র্ মোম্বটবর ালে (Applied Materials) এর র্ৈু র্ িাজার ও ঘজাট এর বেবর্ র ভাইে
ঘপ্রবেম্বর্ন্ট বেভ ার্াইম্ব ম িম্বলর্, "র্েু র্ AI হাডনওয়যার ঘেমন্দ্রর এেজর্ েদেয লহমেমি আমরা আইলিএম
এর োমর্ আমামদর দী নলদমর্র অ্ংেীদালরত্ব লিস্তৃ ে েরমে ঘপমর খুিই আর্লিে। এই AI েুমগ প্রময়াজর্ীয়
েলম্পউটিং পারফ্রমযামের মািা এিং োেনোলরো অ্জনর্ েরার জর্য লিপ তেলরর উপাদার্ ও পিলেমে
উদ্ভাির্ প্রময়াজর্। অ্যাপ্লাময়মডর মূে েক্ষয হে উন্নে প্রেুলির লিোে ত্বরালন্বে েরমে লেল্পমে োহােয েরমে
উপাদার্ ও প্রমেৌেমে আমামদর অ্লভজ্ঞো োমজ োগামর্া।"
লর্উ ইয়েন ঘিমের গমিষণা ফ্যালেলেটিগুলে েিেময় উমেখমোগয প্রেুলিগে উন্নয়র্ ও িড় োফ্মেযর ঘেমন্দ্র
লেে, োর মমযয রময়মে আগামী প্রজমের ওময়ফ্ার তেলরর ঘমলের্ ও েরঞ্জাম লিোে এিং লিমির ক্ষু দ্রেম ও
েিনালযে উন্নে েলম্পউোর লিপ তেলর েরার মমো উদ্ভাির্।
গে দুই দেে যমর, ঘিে রাজযার্ী অ্ঞ্চে ও আপমিে লর্উ ইয়মেন উচ্চ-প্রেুলির ঘোম্পালর্ োমে ভামোভামি
োজ েরমে পামর ঘেই জর্য প্রময়াজর্ীয় পলরোঠামমা, েমনেলি ও ইমোলেমিম গঠর্ েরমে লেমল্পর ঘর্োমদর
ও লেক্ষা প্রলেষ্ঠামর্র োমর্ অ্ংেীদালরত্ব েমরমে। োর ফ্োফ্ে উমেখমোগয, এর ফ্মে লিলেয়র্ লিলেয়র্ ডোর
অ্র্ননর্লেে েমনোণ্ড তেলর হময়মে, 2018 োমের জজনোউর্ লিিলিদযােময়র (Georgetown University)
প্রলেমিদর্ অ্র্ুোয়ী, র্যামর্ামেেমর্ােলজর ফ্মে এই অ্ঞ্চমে ঘমাে 60,000 এর ঘিলে প্রেযক্ষ, পমরাক্ষ, প্রমণালদে
এিং লর্মনাণ েমনেংস্থামর্র েৃলি হময়মে। এই প্রমিিাগুলেও অ্ঞ্চেটিমে ঘেে ভযালেমে রূপান্তলরে েমরমে - ো হে
র্যামর্ামেেমর্ােলজ ও ঘেলমেোক্টর গমিষণা ও লিোে এিং উৎপাদমর্র এেটি তিলিে হাি।

এম্পা ার ঘেট ঘর্ম্বভলপম্বমন্ট এর ঘপ্রবেম্বর্ন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কৈনা এিং কবমের্ার হাও ার্ন
ঘেমবি িম্বলর্, "এই AI হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি স্থাপর্ েরমে েৃ লিম িুলিমত্তার ঘক্ষমি অ্গ্রজ লহমেমি লর্উ ইয়েন
ঘিমের অ্িস্থার্ মজিুে হমি, েৃ লিম িুলিমত্তা হে লিমির েিনামপক্ষা দ্রুে লিোে হওয়া এিং েমিনাচ্চ োমালজে
রূপান্তমরর প্রেুলি ো উচ্চ প্রেুলির ঘক্ষমি র্লজরলিহীর্ েুমোমগর েৃলি েরমে। উদ্ভাির্ েমর্নমর্ প্রময়াজর্ীয়
পলরোঠামমামে লিলর্ময়াগ েরার মাযযমম, লর্উ ইয়েন ঘিে ও আইলিএম এর এই অ্ংেীদালরত্ব লেমল্পর েীষনস্থার্ীয়
গমিষণামে SUNY-এর দারুণ ঘরেমডনর োমর্ েংমোলজে হমি, এিং এটি রাজযার্ী অ্ঞ্চে ও লর্উ ইয়েন ঘিমে
হাজার হাজার েমনেংস্থার্ ও লিলেয়র্ লিলেয়র্ ডোর অ্র্ননর্লেে েমনোণ্ড তেলর েরমি।"
SUNY-র চোম্বেলর বিবের্া এম.জর্ের্ িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃ ত্বাযীমর্, িযিোেমূমহর োমর্
আমামদর অ্ংেীদালরত্ব গমিষণায় িড় িড় োফ্েয এিং অ্র্ননর্লেে লিোে লর্ময় আো অ্িযাহে ঘরমখমে এিং
এেই োমর্ েযাোমরর মমো ঘরামগর োমর্ েড়াই ও জেিায়ু পলরিেন র্ প্রেলমে েরার োজও েরমে। আমরা
উদ্ভাির্ী ঘক্ষমি লিিমামর্র লেক্ষার প্রদার্ েমর োলি এিং েৃ লিম িুলিমত্তা হে আমরেটি উদাহরণ েীভামি
SUNY র্েু র্ প্রেুলি িািামর লিলর্ময়াগ েরমে আমামদর লেক্ষার্ীমদর আগামীমে ভামো ঘিেমর্র িােলর ঘপমে
প্রস্তুে েরার জর্য। SUNY পলের োমর্ এই রূপান্তরমূেে োমজ েমন্বয় েরমে ঘপমর আমরা গলিনে।"
এই প্রেমল্পর েমর্নমর্, লর্উ ইয়েন ঘিে প্রলেমিেী ঘরর্মেোর পলেমেেলর্ে ইর্লিটিউে (Rensselaer
Polytechnic Institute, RPI) এর োমর্ অ্ংেীদালরত্ব েরমি। এোড়াও AI হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি ক্রমিযনমার্
েংখযে অ্র্যার্য উচ্চ প্রেুলির ঘোম্পালর্ ঘর্মে লর্ময়াগ ও েমন্বয় েরমি িেে আো েরা হমি, প্রার্লমে
অ্ংেীদাররা হে অ্যাপ্লাময়ড মযামেলরয়ােে, েযামোং (Samsung) ও ঘোলেও ইমেেট্রর্ লেলমমেড (Tokyo
Electron Limited, TEL)।
লর্উ ইয়েন ঘিে ও আইলিএম এর এই অ্ংেীদালরত্ব হে েম্প্রলে ঘ ালষে লর্উ ইয়েন গমিষণা, অ্র্ননর্লেে
অ্গ্রের, প্রেুলি, প্রমেৌেে ও লিজ্ঞার্ ঘেমন্দ্রর (New York Center for Research, Economic
Advancement, Technology Engineering and Science, NY CREATES) এেটি অ্ংে। NY
CREATES হে ESD এিং SUNY-এর মমযয এেটি র্েু র্ অ্ংেীদালরমত্বর প্রলেলর্লয ো লেল্পমুখী গমিষণা ও
লিোে এিং অ্র্ননর্লেে লিোেমূেে প্রেমল্পর ঘর্েৃ ত্ব ঘদয় ো ঘিমের উচ্চ প্রেুলির অ্র্নর্ীলেমে লিেলেে
েমর। লেল্প ও লিিলিদযােয় অ্ংেীদারমদর েম্প্রোলরে ঘরািার লর্ময় র্েু র্ প্রেল্প অ্গ্রের েরার পাোপালে,
NY CREATES SUNY পলের পুমরামর্া অ্র্ননর্লেে লিোে ঘপােনমফ্ালেও এর িযিস্থাপর্ামে লিমোইর্
েরমি এি এেই োমর্ এটি লর্লিে েরা অ্িযাহে রাখমি ঘে ঘিমের েমলর্নে উচ্চ প্রেুলির প্রেল্পগুলে ঘের্
আমরা োেনেলরভামি, আমরা স্বিো, েেো ও দায়িিো লর্ময় পলরিালেে হয়।
NY CREATES এর ভবিষেৎ ঘপ্রবেম্বর্ন্ট র্. র্গলাে গ্রে িম্বলর্, "আইলিএম এর োমর্ এই র্েু র্ ও
উন্নে অ্ংেীদালরমত্বর মাযযমম উচ্চ প্রেুলির ঘক্ষমি লর্উ ইয়েন ঘিমের ঘর্েৃ ত্ব প্রিার েরামে ঘপমর আমরা
গলিনে। এই উমদযাগটির ফ্মে উমেখমোগয লিলর্ময়াগ ও েমনেংস্থার্ হমি ো স্থার্ীয়, লরলজওর্াে ও ঘিমের
অ্র্নর্ীলেমে োভিার্ েরমি এিং এেইেমে গুরুত্বপূণন েৃ লিম িুলিমত্তা ঘেলন্দ্রে গমিষণা, লিোে এিং
িালণলজযেীেরণ এর জর্য লভলত্ত তেলর েরমি, এই দ্রুে লিোেমার্ ঘক্ষমি েমলন্বে েুমোগ তেলরর েমর্নর্ েরা
অ্িযাহে রাখমি।"
SUNY পবলম্বটকবর্ক ইর্বেটিউম্বটর অন্তিন ৈীকালীর্ ঘপ্রবেম্বর্ন্ট ঘগ্রে ও াং িম্বলর্, "েৃ লিম িুলিমত্তার
ঘক্ষমি আইলিএম এিং অ্র্যার্য অ্ংেীদারমদর োমর্ আমরা িড় িড় েমন্বয় েরার জর্য আমরা উেুখ, োর ফ্মে

আমামদর ফ্যাোলি ও গমিষেরা েুমোগ পামি এিং আমামদর লেক্ষার্ীমদর জর্য হামে েেমম লেক্ষার েুমোগ
তেলর হমি। ঘেৌেেগে গুরুত্বপূণন প্রেুলি ঘক্ষমি লর্উ ইয়েন ও েুিরামের েেৃন ত্ব িজায় রাখমে আগামী প্রজমের
েমনেলিমে প্রলেক্ষণ ঘদওয়ার পাোপালে েৃ লিম িুলিমত্তা হাডনওয়যার ঘেমন্দ্রর মমো অ্েযাযুলর্ে উদ্ভাির্ঘেলন্দ্রে অ্র্ননর্লেে েমনোণ্ড আেষনমণ গুরুত্বপূণন এেটি ভূ লমো রাখমে ঘপমর SUNY পলে খুিই আর্লিে।"
ৈর্ে ঘেিা ও প্রেুবির (Information Services and Technology) ভাইে ঘপ্রবেম্বর্ন্ট ও
ঘরর্ম্বেলার পবলম্বটকবর্ক ইর্বেটিউম্বটর প্রধার্ ৈর্ে কমন কৈনা জর্ কি িম্বলর্, "েৃ লিম িুলিমত্তা,
ঘডো অ্যার্ালেটিক্স, এিং েলম্পউমেেমর্ আমামদর ঘে গভীর অ্লভজ্ঞো রময়মে লর্উ ইয়েন ঘিমের োমর্ এই
অ্ংেীদালরত্ব োর েংমোজর্। আমর এে োমর্ ঘে োজ েরমিা ো আগামী প্রজমের েলম্পউটিং এর ঘক্ষমি
লর্উ ইয়েন মে অ্গ্রের রাখমি।"
বেম্বর্টর বর্ল বর্. ঘেজবলর্ িম্বলম্বের্, "িহু প্রেুলিগে িড় োফ্মেযর জর্য SUNY পলে েিেময়ই অ্গ্রের
লেে এিং এটি রাজযার্ী অ্ঞ্চমের জর্য এেটি অ্িযাহে অ্র্ননর্লেে িালেোেলির মমোই। SUNY পলের
দূরদৃলির োমর্ লেল্প ঘর্ো এিং RPI-এর মমো লেক্ষা প্রলেষ্ঠার্ এেমি লির্যাে েমর তেলর হমে োওয়া এই র্েু র্
AI হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি প্রেুলিগে উন্নয়মর্র এেটি তিলিে হাি এিং ঘর্ো লহমেমি অ্ঞ্চমের অ্িস্থার্ লর্লিে
েরমি।"
অোম্বেেবল েদ্েে পোবিবে া ফাবহ িম্বলর্, "SUNY পলেমেেলর্ে ইর্লিটিউমের জর্য র্েু র্ AI
হাডনওয়যার ঘেমন্দ্র আইলিএম এর এই লিলর্ময়াগমে আলম োযুিাদ জার্ালি, এটি আমামদর অ্ঞ্চমের অ্র্ননর্লেে
লিোে ও িৃলির এেটি মুখয িালেোেলি। লর্উ ইয়েন ঘিে অ্যামেম্বলের লিজ্ঞার্ ও প্রেুলি েলমেমর্র (NYS
Assembly's Commission on Science and Technology) েভাপলে লহমেমি, আলম র্েু র্ ঘেমন্দ্রর
গমিষণা েম্ভাির্া লর্ময় খুিই উমত্তলজে। অ্মোমমমেড লেমিম েমনেলি লিোমে এেটি গুরুত্বপূণন ভূ লমো পাের্
েরমি এিং লর্েে ভলিষযমে জেিায়ু পলরিেন মর্র োমর্ েড়াই েরমি। আলম গভর্নরমে োর েমর্নমর্র জর্য
যর্যিাদ জার্ালি - এই লিলর্ময়াগ েমনেংস্থামর্র আমরা ঘিলে লিোে েরমি এিং ঘদমের লিেীয় ঘেে ভযালে হময়
উঠমে আমামদর ইিামে আমরা োমমর্র লদমে অ্গ্রের েরমি।"
অোম্বেেবল েদ্েে জর্ টি. মোকম্বর্ার্াল্ড III িম্বলর্, "রাজযার্ী অ্ঞ্চে হে তিজ্ঞালর্ে উদ্ভাির্ ও
গমিষণার িালড় োই AI হাডনওয়যার ঘেমন্দ্রর জর্য এটি ঘেৌলিে অ্িস্থার্। আলম আত্মলিিােী ঘে এই লিলর্ময়াগ
অ্েীে লিলর্ময়ামগর েংমোজর্ লহমেমি োজ েরমি এিং রাজযার্ী অ্ঞ্চমে িৃহত্তর লিোমের েুমোগ েৃলি
েরমি।"
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবিবকউটিভ র্োবর্ম্ব ল বপ. মোক িম্বলম্বের্। "আজমের ঘ াষণা ঘদখায় ঘে
অ্যােমিলর্ োউলন্টমে আমরা উচ্চ প্রেুলির পর্ তেলর েরলে। আইলিএম এর োমর্ এই অ্ংেীদালরমত্বর মমো
লেল্প ঘর্োমদর োমর্ োভিার্ েি অ্ংেীদালরত্ব তেলরমে োর ঘর্েৃ মত্বর জর্য এিং োর অ্িযাহে লিলর্ময়ামগর
জর্য আলম গভর্নর কুওমমার প্রেংো েরলে।"
অোলিোবর্ ঘম র কোবর্ বেহার্ িম্বলর্, "আইলিএম এর এই েুগান্তোরী লিলর্ময়াগ ঘদমের েীষন গমিষণা ও
লিোে প্রলেষ্ঠার্গুলের এেটি লহমেমি SUNY পলের অ্িস্থার্ লর্লিে েমর, এিং র্েু র্ AI হাডনওয়যার ঘেন্দ্রটি
অ্যােমিলর্র ক্রমিযনমার্ প্রেুলি ঘক্ষমি এেটি স্বাগে েংমোজর্। লর্উ ইয়মেন র 'ঘেে ভযালের' প্রলে োমদর

অ্িযাহে অ্েীোমরর জর্য আলম গভর্নর কুওমমা, এম্পায়ার ঘিে ঘডমভেপমমমন্টর ঘমযািী ও লর্মিলদে দে
এিং SUNY পলেমে যর্যিাদ জার্ামে িাই।"
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