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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

2019 নর্াম্বিল পুরস্কাম্বরর জর্ে গভর্ন র কুওম্বমা নেট ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ইয়কন (SUNY)
বিিংহ্োমটম্বর্র অধ্োপকম্বক অবভর্ন্দর্ জাবর্ম্বয়ম্বের্

আজ বিবেষ্ট অধ্োপক এম েোর্বল হুটিিংহ্োম রসায়ম্বর্ নর্াম্বিল পুরস্কাম্বর ভূ বিত হ্ম্বলর্
কবমটির মম্বত লাইটওম্বয়ট বলবিয়াম-আয়র্ িোটাবর বর্ম্বয় যুগান্তকারী গম্বিিণা 'ওয়োরম্বলস,
জীিাশ্ম জ্বালাবর্মুক্ত সমাম্বজর বভবি স্থাপর্ কম্বরম্বে '
আবিষ্কাম্বরর প্রম্বয়াগগুবল বর্উ ইয়কনম্বক তার উচ্চাবভলািী পবরচ্ছন্ন েবক্তর লক্ষ্ে অজনর্ করম্বত
সহ্ায়তা করম্বত পাম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ রসায়মর্ 2019 সামের নর্ামেে পুরস্কার প্রাপ্তির জর্য প্তেপ্তিষ্ট
অ্ধ্যাপক স্ট্যার্প্তে হুইটিংহ্যামমক অ্প্তভর্ন্দর্ জাপ্তর্ময়মের্। প্রমেসর হুইটিংহ্যাম তার কামজর জর্য
পুরস্কার োভ কমরর্ যার েমে প্তেপ্তিয়াম-আয়র্ েযাটাপ্তর ততপ্তর হ্য়, তার সামি প্তেমের্ জর্ প্তে.
গুডএর্াে, ভাপ্তজনপ্তর্য়া এইচ. ককমরে অ্প্তস্ট্মর্ নটক্সাস প্তেশ্বপ্তেদ্যােময়র (University of Texas)
ইপ্তিপ্তর্য়াপ্তরমের নসপ্তিপ্তর্য়াে নচয়ার এেিং আপ্তকরা ইময়াপ্তিমর্া, নটাপ্তকওর আিাপ্তহ্ কামসই করমপামরিমর্র
(Asahi Kasei Corporation) একজর্ সাম্মাপ্তর্ক নেমো এেিং জাপামর্র র্ামগায়ার নমইমজা
প্তেশ্বপ্তেদ্যােময়র (Meijo University) অ্ধ্যাপক। প্রমেসর প্তহ্উটিংহ্যাম আমরা 15 জর্ SUNY
েযাকাপ্তির সদ্মসযর সামি নযাগদ্ার্ করমের্ যারা নর্ামেে পুরস্কামর ভূ প্তিত হ্ময়মের্।
"আজ প্তর্উ ইয়মকন র পপ্তরোর প্রমেসর হুইটিংহ্যাম এেিং আমামদ্র মহ্ার্ রামজযর অ্তীমতর সকে
নর্ামেে প্তেজয়ীমদ্র অ্সাধ্ারণ কাজ উদ্যাপর্ করমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রমেসর
হুইটিংহ্যামমর কামজর সুদ্র
ূ প্রসারী প্রময়াগ রময়মে, যার মমধ্য প্তর্উ ইয়কন মক কােনর্ প্তর্গনমর্ কমামর্ার
জর্য আমামদ্র েমযয নপ ৌঁোমত এেিং 2040 সামের মমধ্য 100 িতািংি িূর্য কােনর্ প্তেদ্ুযৎ অ্জন র্
করমত সাহ্াযয করা।"
"আপ্তম প্তেিংহ্যামটর্ প্তেশ্বপ্তেদ্যােময় নেি কময়কোর 'প্তেপ্তিয়াম েযাটাপ্তরর জর্ক' এর সামি সাযামতর
আর্ন্দ নপময়প্তে, আমামদ্র িপ্তির ভপ্তেিযমতর জর্য েযাটাপ্তর নস্ট্ামরজ প্তর্ময় কতদ্ূর অ্গ্রসর হ্ময়প্তে তা
আমোচর্া করমত", নলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি নহ্াচু ল িম্বলর্। "র্তু র্ ইয়কন োসীরা প্রমেসর
স্ট্যার্প্তে হুইটিংহ্যামমর প্রাপয স্বীকৃ প্ততর জর্য গপ্তেনত, এেিং আপ্তম তামক ও তার সহ্-প্রাপকমদ্র
অ্প্তভর্ন্দর্ জার্াই রসায়মর্ নর্ামেে পুরস্কামর সম্মাপ্তর্ত হ্ওয়ার জর্য।"

SUNY নিার্ন অফ ট্রাবের সভাপবত র্া. নমবরল এইচ টিে িম্বলর্, "প্রমেসর হুইটিংহ্যাম প্তেশ্ব জুম়ে
গমেিকমদ্র একট নরাে মমডে, এেিং আমরা গপ্তেত
ন প্ততপ্তর্ তার সতীিনমদ্র এেিং প্তেিংহ্যামটর্
প্তেশ্বপ্তেদ্যােময়র োত্রমদ্র এেিং আমামদ্র সকে SUNY কযাম্পাসগুপ্তে জুম়ে োত্রমদ্র নর্তৃ ত্ব ও অ্র্ুমপ্ররণা
নদ্র্। তার নর্ামেে পুরস্কার জর্গমণর উচ্চপ্তিযার গুরুমত্বর উদ্াহ্রণ এেিং আমরা প্রমেসর
হুইটিংহ্যামমক অ্প্তভর্ন্দর্ জার্াই এেিং তার মহ্ার্ কৃ প্ততমত্বর উদ্যাপমর্র জর্য আজ আমরা সকে
SUNY-র সামি নযাগদ্ার্ কপ্তর।"
SUNY-এর চোম্বেলর বিবের্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, "নর্ামেে পুরস্কার নজতা একট অ্সামার্য প্তসপ্তি
যা গমেিণা জগমত তু ের্ামূেকভামে কম সিংখ্যক মার্ুি অ্জন র্ কমরমের্। প্তেপ্তিষ্ট অ্ধ্যাপক হুইটিংহ্যাম
30 েের ধ্মর তাৌঁর প্তিল্পপ্তেদ্যায় অ্ধ্যেসাময়র সমে কাজ কমর চমেমের্ এেিং একই সমে প্ততপ্তর্ তাৌঁর
সময় উৎসগন কমরমের্ SUNY প্তরসাচন োউমেির্ এেিং কযাম্পামসর সমে তাৌঁর অ্তীমতর কামজর
মাধ্যমম অ্র্যমদ্র তামদ্র গমেিণা চাপ্তেময় নযমত। আজ তাৌঁমক নর্ামেে পুরস্কার প্তেমজতা প্তহ্মসমে
অ্প্তভপ্তহ্ত করমত নপমর আপ্তম সম্মাপ্তর্ত। প্ততপ্তর্ আমামদ্র প্তিযািীমদ্র নদ্প্তখ্ময়মের্ কী সম্পাদ্র্ করা
যায়।"
প্রম্বফসর এম. েোর্বল হুইটিিংহ্োম িম্বলর্, "আপ্তম এই পুরস্কার নপময় কৃ তজ্ঞতায় অ্প্তভভূ ত, এেিং
আমার প্রকৃ তই এত মার্ুিমক ধ্র্যোদ্ জার্ামত হ্মে নয আপ্তম জাপ্তর্ র্া নকািা নিমক শুরু করমো।
30 েের ধ্মর আপ্তম নয গমেিণার সামি জপ্ত়েত আপ্তে, তা প্তকভামে আমরা একট প্তভপ্তিমূেক
পযনাময় িপ্তি সঞ্চয় ও েযেহ্ার কপ্তর তা অ্গ্রসর করমত সাহ্াযয কমরমে, এেিং এই স্বীকৃ প্তত জাপ্ততর
িপ্তি ভপ্তেিযমতর উপর একট েহু প্রময়াজর্ীয় আমোকপাত কমরমে।"
বিিংহ্োমটর্ ইউবর্ভাবসন টির নপ্রবসম্বর্ন্ট হ্াম্বভন নেঙ্গার িম্বলর্, "প্তেিংহ্যামটর্ খ্ুেই গপ্তেনত নয নর্ামেে
কপ্তমট প্তেপ্তিয়াম-আয়র্ েযাটাপ্তর প্তর্ময় তার অ্গ্রণী কামজর জর্য রসায়র্ প্তেভামগর নর্ামেে পুরস্কার
প্রদ্ার্ করার জর্য প্তেপ্তিষ্ট অ্ধ্যাপক এম. স্ট্যার্প্তে হুইটিংহ্যামমক নেমে প্তর্ময়মে। প্রমেসর হুইটিংহ্যামমর
কাজ নম প্তেকভামে প্তেশ্ব প্তকভামে িপ্তি সঞ্চয় এেিং সদ্ব্যেহ্ার কমর তা পপ্তরেতন র্ কমরমে, যার েমে
গ্রাহ্ক ও প্তিল্প প্রযুপ্তিমত একট প্তেপ্লে প্তর্ময় আসা সম্ভে হ্ময়মে। প্রায় প্তত্রি েের ধ্মর প্রমেসর
হুইটিংহ্যাম প্তেশ্বপ্তেদ্যােময়র সে নচময় দ্ৃিযমার্ ও উৎপাদ্র্িীে গমেিকমদ্র একজর্ হ্ময় নিমকমের্,
এেিং প্তেিংহ্যামটমর্র আমরা সোই এই মহ্ার্ সম্মার্ প্রাপ্তির জর্য তামক অ্প্তভর্ন্দর্ জার্াই।"
বিবেষ্ট প্রম্বফসর হুইটিিংহ্োম সম্পম্বকন
এক্সর্ প্তরসাচন অ্যাে ইপ্তিপ্তর্য়াপ্তরিং নকাম্পাপ্তর্মত (Exxon Research and Engineering Company)
16 েের কাজ করার পর 1988 সামে প্তেিংহ্যামটর্ প্তেশ্বপ্তেদ্যােময় আমসর্ প্রমেসর হুইটিংহ্যাম,
নযখ্ামর্ প্ততপ্তর্ প্তরচামজন েে প্তেপ্তিয়াম-আয়র্ েযাটাপ্তরর এেিং স্খেুম্বাগনার-ডে প্তরসামচনর (SchlumbergerDoll Research) নপমটি পার্। তাৌঁর 30 েেমররও নেপ্তি দ্ীর্ন নকপ্তরয়ামর প্তেপ্তিয়াম-আয়র্ েযাটাপ্তরর
প্তেকামি প্ততপ্তর্ অ্গ্রণী প্তেমের্ এেিং তাৌঁর কাজমক সে স্তমরর সহ্কমীরা প্তভপ্তি স্থাপর্কারী েমে আখ্যা
প্তদ্ময়মের্।

প্ততপ্তর্ উচ্চ যমতার র্র্মত্বর অ্তযন্ত প্তেপরীতমুখ্ী প্তেপ্তিয়াম েযাটাপ্তরমত ইিারকযােমেির্ রসায়র্
েযেহ্ামরর ধ্ারণার উপর মূে নপমটি ধ্ারণ কমরর্, - এট এমর্ কাজ যার প্তভপ্তিমত পরেতী
আপ্তেষ্কারগুপ্তে করা হ্য় যা এখ্র্ প্রায় সে েযাপটপ কপ্তম্পউটারমক িপ্তি নজাগায় - এেিং তার
গমেিণামক 'প্তেশ্ব-নর্তৃ ত্বস্থার্ীয়' েো হ্ময়মে।
প্রধ্ার্ প্তকেু পাপ্তিতয প্তেিয়ক পপ্তত্রকায় 200 টরও নেপ্তি প্রকাির্া এেিং 16ট নপমটি প্তর্ময় প্রমেসর
হুইটিংহ্যাম একজর্ অ্তযন্ত উৎপাদ্র্িীে প্তেজ্ঞার্ী প্তহ্মসমে জাতীয় ও আন্তজন াপ্ততক খ্যাপ্তত অ্জন র্
কমরমের্। অ্প্তভর্ে রূপান্তরণকারী নমটাে অ্ক্সাইমডর সিংমেি এেিং তার তেপ্তিষ্টয প্তর্ময় তার গমেিণা
িপ্তি সঞ্চয় এেিং রূপান্তরণ, পৃিকীকরণ ো নসন্সর প্তহ্মসমে তার েযেহ্ার প্তেিংহ্যামটমর্ তার আসার
পর নিমক ক্রমাগত সমিনর্ োভ কমরমে র্যািার্াে সাময়ন্স োউমেির্ (National Science
Foundation) এেিং প্তডপাটনমমি অ্ে এর্াপ্তজনর (Department of Energy) 7 প্তমপ্তেয়র্ মাপ্তকনর্
ডোমরর নেডারাে প্তরসাচন গ্রাি নিমক।
প্তেিংহ্যামটর্ প্তেশ্বপ্তেদ্যােময় প্রমেসর হুইটিংহ্যাম উপকরণ প্তেজ্ঞার্ ও প্রমক িে কাযনক্রম (Materials
Science and Engineering Program) স্থাপমর্ সহ্ায়তা কমরমের্, তার সৃজর্িীেতা ও উদ্ভাের্মক
প্তেশ্বপ্তেদ্যােময়র স্নাতক পাঠ্যক্রমম এেিং তার েযােমরটপ্তরমতও প্তর্ময় এমসমের্।
SUNY প্তেশ্বপ্তেদ্যােয় নকমের েযাকাপ্তিমত নযাগদ্ামর্র পর নিমক প্রমেসর হুইটিংহ্যাম তার যুগান্তকারী
গমেিণা েজায় নরমখ্মের্। অ্যাপ্তম্বময়ি তাপমাত্রা প্তর্ময় েহু কাজ কমর, প্ততপ্তর্ এেিং তার গমেিণার
নগাষ্ঠী সিংমেমির জর্য অ্প্তভর্ে পন্থার উপর নজার নদ্য় যা প্রায়িই এমর্ কাঠ্ামমা গঠ্র্ করার
অ্র্ুমপ্তত নদ্য় যা অ্ক্সাইড প্রস্তুত করার জর্য েযেহৃত উচ্চ তাপমাত্রায় অ্প্তস্থপ্ততিীে হ্য়।
সাম্প্রপ্ততক েেরগুমোমত দ্ুট ে়ে পুরস্কার প্তদ্ময় তার সেীরা স্বীকৃ প্তত প্তদ্ময়মের্ প্রমেসর হুইটিংহ্যামমক।
2002 সামে "ইিারকযােমর্ির্ নকপ্তমপ্তি অ্যাে েযাটাপ্তর নমমটপ্তরয়ােস" (Intercalation Chemistry
and Battery Materials) প্তর্ময় তাৌঁর েহু অ্েদ্ামর্র তামক জর্য ইমেকমরামকপ্তমকযাে নসাসাইটর
(Electrochemical Society) েযাটাপ্তর প্তরসাচন অ্যাওয়াডন (Battery Research Award) দ্ব্ারা
সম্মাপ্তর্ত করা হ্য়, আর দ্ুই েের পমর তামক ইমেকমরামকপ্তমকযাে নসাসাইটর নেমো প্তর্েনাপ্তচত করা
হ্য়।
এো়োও প্ততপ্তর্ আমমপ্তরকার্ নকপ্তমকযাে নসাসাইট (American Chemical Society), আমমপ্তরকার্
প্তেপ্তজকযাে নসাসাইট (American Physical Society), ইমেকমরামকপ্তমকযাে নসাসাইট
(Electrochemical Society) এেিং নমমটপ্তরয়ােস প্তরসাচন নসাসাইটমত (Materials Research
Society) অ্িংিগ্রহ্ণ কমরমের্, এেিং নর্তৃ মত্বর অ্েস্থার্ ধ্মর নরমখ্মের্; এেিং নকপ্তমপ্তি অ্ে
নমমটপ্তরয়ােস (Chemistry of Materials) ও নমমটপ্তরয়ােস প্তরসাচন েুমেটর্ (Materials Research
Bulletin) সহ্ নেি প্তকেু জার্নামের সম্পাদ্কীয় নোমডন পপ্তরমিো প্রদ্ার্ কমরর্। প্ততপ্তর্ সপ্তেড নস্ট্ট
আময়াপ্তর্কস (Solid State Ionics) র্ামক জার্নামের প্রপ্ততষ্ঠাতা ও প্রধ্ার্ সম্পাদ্ক প্তেমের্, জার্নােট
এই নযমত্রর দ্ুট প্রধ্ার্ জার্নামের অ্র্যতম।

স্ট্যার্মোডন প্তেশ্বপ্তেদ্যােময়র নপাস্ট্ ডক্টরাে নেমো প্তহ্মসমে মাপ্তকনর্ যুিরামে আসার আমগ প্রমেসর
হুইটিংহ্যাম অ্ক্সমোডন প্তেশ্বপ্তেদ্যােয় (Oxford University) নিমক েযামচেরস, মাস্ট্াসন ও ডক্টমরট
প্তডপ্তগ্র অ্জনর্ কমরর্।
বর্উ ইয়কন নেট ইউবর্ভাবসন টি সম্পম্বকন
যুিরামের নস্ট্ট ইউপ্তর্ভাপ্তসনট প্তর্উ ইয়মকন উচ্চতর প্তিযার সেনাপ্তধ্ক প্তেস্তৃ ত েযেস্থা, প্রমদ্মির প্রপ্ততট
োপ্ত়ে, স্কু ে এেিং েযেসার 30 মাইমের মমধ্য অ্েপ্তস্থত 64 ট কমেজ এেিং প্তেশ্বপ্তেদ্যােয় কযাম্পাস
সহ্। 2018 সামের িীমত 424,000 এরও নেপ্তি প্তিযািী একট SUNY কযাম্পামসর প্তডপ্তগ্র নপ্রাগ্রামম
র্াম নেমখ্র্। সামপ্তগ্রকভামে, 2017-18 প্তিযােমিন, SUNY 1.4 প্তমপ্তেয়র্ োত্রমদ্রমক নক্রপ্তডট
েহ্র্কারী নকাসন এেিং নপ্রাগ্রামম, অ্প্তেরত প্তিযা এেিং কপ্তমউপ্তর্ট আউটপ্তরচ নপ্রাগ্রামগুপ্তেমত নসো
প্রদ্ার্ কমরমে। SUNY প্তর্উ ইয়মকন র প্রায় এক-চতু িনািংি অ্ধ্যয়র্ প্তেিয়ক গমেিণার তত্ত্বােধ্ার্ কমর|
গমেিণা ও আপ্তেষ্কামরর নযমত্র এর োত্র এেিং প্তিযকরা উমেখ্মযাগয অ্েদ্ার্ নরমখ্মের্, 1.6 প্তেপ্তেয়র্
ডোমরর গমেিণা নপাটনমোপ্তেওমত অ্েদ্ার্ নরমখ্। প্তেশ্বেযাপী 3 প্তমপ্তেয়র্ SUNYর প্রাির্ প্তিযািী
রময়মের্, এেিং কমেমজর প্তডগ্রী সহ্ প্ততর্জর্ প্তর্উ ইয়কন োসীর মমধ্য একজর্ হ্মের্ SUNYর প্রাির্
প্তিযািী। SUNY কীভামে সুমযাগ ততপ্তর কমর নস সম্পমকন আমরা জার্মত, www.suny.edu এ যার্।
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