
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা কৃবিম িুবিমত্তা আর ররািটিকস অধ্েয়ম্বর্র জর্ে র্তুর্ রেট কবমের্ ততবর কম্বর 

আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

সরকাবর খাম্বতর রসিা িাডাম্বত এসি প্রযবুি বকভাম্বি িেিহার করা যাম্বি এিং বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বের সম্বিনাত্তম স্বাম্বথন রেট বকভাম্বি তাম্বের বর্য়ন্ত্রণ করম্বত পাম্বর তা বর্ধ্নারণ করম্বি 

কবমের্  
  
কুওম্বমা: "কৃবিম িুবিমত্তা এিং অম্বটাম্বমের্ ইম্বতামম্বধ্ে অম্বর্ক বেল্প প্রবতষ্ঠার্ জমু্বড একটি গভীর 
প্রভাি রেলম্বে এিং তাম্বের প্রভাি রিম্বডই চম্বলম্বে, তাই এটা গুরুত্বপণূন রয আমরা তাম্বের সক্ষমতা 
এিং সম্ভািে োাঁে িুঝম্বত আমাম্বের যা করার ক্ষমতা আম্বে সিবকেু করি। এই র্তুর্ কবমের্ 
বকভাম্বি এই দ্রুত বিিবতন ত প্রযবুি কাজ করম্বে তা গভীরভাম্বি রেখি এিং বকভাম্বি আমরা বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বের এিং আমাম্বের অথনর্ীবতর সুবিধ্ার জর্ে িেিহারম্বক অবিমাইজ করম্বত পাবর তার 

উপর র্জর বেি।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কিভামে িৃকিম েুকিমত্তা, ররামোটিিস এেং অ্ম ামমশর্ কর্য়ন্ত্রণ 
িরা যায় রস কেষময় গমেষণা এেং তদন্ত িরমত এিটি অ্স্থায়়ী রাজয িকমশর্ ততকর িমর আইর্ 
(S.3971B/A.1746C)-রত স্বাক্ষর িমরর্। কর্উ ইয়িন  রে  আটিন কিকশয়াল ইমেকলমজন্স, 
ররামোটিিস এেং অ্ম ামমশর্ িকমশর্ (New York State Artificial Intelligence, Robotics and 
Automation Commission) রে  কিভামে প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়়ী এই প্রযকুিগুকলর সমেনাত্তম েযেহার ও 
কর্য়ন্ত্রণ িরমত পামর তা কর্র্নারমণর জর্য এগুমলার সাম্প্রকতি েযেহার এেং প্রভামের কদমি র্জর 
রদমে।  
  
"িৃকিম েুকিমত্তা এেং অ্ম ামমশর্ ইমতামমর্য অ্মর্ি কশল্প প্রকতষ্ঠার্ জমু়ে এিটি গভ়ীর প্রভাে রিলমে 
এেং তামদর প্রভাে রেম়েই চমলমে, তাই এ া গুরুত্বপূণন রয আমরা তামদর সক্ষমতা এেং সম্ভােয 
িাাঁদ েুঝমত আমামদর যা িরার ক্ষমতা আমে সেকিেু িরে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ 
িকমশর্ কিভামে এই দ্রুত কেেকতন ত প্রযকুি িাজ িরমে তা গভ়ীরভামে রদখে এেং কিভামে আমরা 
কর্উ ইয়িন োস়ীমদর এেং আমামদর অ্র্নর়্ীকতর সুকের্ার জর্য েযেহারমি অ্কিমাইজ িরমত পাকর 
তার উপর র্জর কদে।"  
  
িকমশর্ পর়ীক্ষা িরমে কিভামে িৃকিম েুকিমত্তা, ররামোটিিস এেং অ্ম ামমশর্:  



 

 

• কর্উ ইয়িন  রেম র িমনসংস্থামর্ প্রভাে রামখ  
• মার্ুমষর েযকিগত তর্য সংগ্রহ ও প্রিাশ িমর  
• প্রযুকি কশল্পমি প্রভাকেত িমর  
• িমনক্ষমতা ও রসো ো়োমত সরিাকর খামত েযেহার িরা রযমত পামর  
• রেআইকর্ ো অ্কর্রাপদ উপাময় েযেহার িরা রযমত পামর  

  
িকমশর্ এো়োও এই উদ্ভাের়্ী প্রযকুি কিভামে অ্র্যার্য রে গুমলা েযেহার িমরমে এেং কর্য়ন্ত্রণ 
িমরমে তা যাচাই িমর রদখমে, েতন মার্ কর্উ ইয়মিন র আইর্ এগুমলা কর্য়ন্ত্রমণ িাযনির কি র্া তা 
কর্র্নারণ িরমে এেং রে  কিভামে কেদযমার্ েযেহারমি িামজ লাগামত পামর তার জর্য সুপাকরশ 
িরমে এেং প্রময়াজর্ হমল, কশল্প ও োকসন্দামদর সরুক্ষায় আইর্ হালর্াগাদ িরমে। এই পযনামলাচর্ামত 
েযেসা, অ্লাভজর্ি প্রকতষ্ঠার্, কশক্ষা ও সরিার়ী খামতর মমর্য উদূ্ভত প্রযুকি কহমসমে এআই, 
ররামোটিিস এেং অ্ম ামমশমর্র পূণন দশৃযপ  েুঝমত মূল অ্ংশ়ীদার দলগুমলার সামর্ তেঠি অ্ন্তভুন ি 
র্ািমে।  
  
এই িকমশর্ গঠিত হমে 13 জর্ সদসয কর্ময়: পাাঁচজর্ গভর্নর িতৃন ি কর্ময়াগপ্রাপ্ত; দইুজর্ কসমর্ম র 
অ্স্থায়়ী রাষ্ট্রপকত িতৃন ি; এিজর্ কসমর্ম র সংখযালঘ ুরর্তা িতৃন ি; দইুজর্ অ্যামসম্বকলর কিিার 
িতৃন ি; এিজর্ অ্যামসম্বকলর সংখযালঘু রর্তা িতৃন ি; এিজর্ রে  ইউকর্ভাকসনটি অ্ে কর্উ ইয়িন  
(State University of New York, SUNY) এর চযামন্সলর িতৃন ি; আর এিজর্ কসটি 
ইউকর্ভারকসটি অ্ে কর্উ ইয়িন  (City University of New York, CUNY) এর চযামন্সলর িতৃন ি।  
  
গমেষণা রশষ হওয়ার পর, িকমশর্ তার প্রাপ্ত িলািল এেং সুপাকরশমালা কর্ময় গভর্নর ও আইর্ 
প্রমণতামদর িামে চূ়োন্ত প্রকতমেদর্ তুমল র্রমে।  
  
ইন্টারম্বর্ট অোন্ড রটকম্বর্ালবজ বিষয়ক রসম্বর্ট কবমটির সভাপবত রসম্বর্টর বেয়ার্ রজ. সোবভম্বর্া 
িম্বলর্, "িৃকিম েুকিমত্তা েতন মামর্র জর্েমলর এিটি অ্পকরহাযন অ্ংশ। আমরা এমর্ রিামর্া 
ভকেষযমতর েযাপামর ভয় রপমত পাকর র্া রযখামর্ রমকশর্গুমলা মার্ুমষর রচময়ও রেকশ কেিকশত হমে, 
তাই আমামদর সামমর্ একগময় যাওয়া এেং কেষয়টি কর্ময় গমেষণা িরা উকচত। আমরা এই 
পকরকস্থকতমত রে  ও জর্েমলর সাহাযযামর্ন এই খামত কেমশষজ্ঞমদর কর্ময়াগ িরমত যাকি। এই কেষময় 
আপর্ার উমেগ প্রিাশ এেং স্বাক্ষর িমর এটিমি আইমর্ পকরণত িরার জর্য গভর্নর কুওমমা 
আপর্ামি র্র্যোদ।"  
  
ইন্টারম্বর্ট অোন্ড বর্উ রটকম্বর্ালবজ বিষয়ক অোম্বসেবল উপকবমটির সভাপবত অোম্বসেবল সেসে 
ক্লাইড ভোম্বর্ল িম্বলর্, "আমামদর রে  ও রদমশর জর্য র্তুর্তম প্রযুকি ও উদ্ভােমর্ রর্তৃত্ব রদয়া 
খুেই গুরুত্বপূণন। আমামদর কর্কিত িরমত হমে রয, আগাম়ী কদমর্র চািকর ও সুমযামগর জর্য র্তুর্ 
ইয়িন োস়ী সঠিি অ্েস্থামর্ রময়মে। পাশাপাকশ এিই সমময়, র়্ীকত, তর্কতিতা ও রগাপর়্ীয়তার 
কেষয়গুমলা অ্েশযই আমামদর প্রমচষ্টার অ্গ্রভামগ রাখমত হমে।"  
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