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যবি আপবর্ এটি পূম্বি ন হিম্বে র্া িাম্বকর্: ি্লুমিাম্বগ ন গভর্ নর হ াকম্বলর অপ-এড বর্উ 

ইয়কন জুম্বে আম্বমবরকার মাইম্বরাবিপ পুর্রুত্থার্  

  

আজকে, ব্লুমবার্ গ (Bloomberg) আকমরিোি সেরমেন্ডাক্টি রিকেি ভরবষ্যৎ এবং রেভাকব রিউ 

ইয়েগ সিতৃত্ব সিওয়াি জিয প্রস্তুত সে বযাপাকি র্ভি গি েযারি স ােকলি এেটি অপ-এড প্রোি 

েকিকে। অপ-এড এ রে সলখা  কয়কে রিকে পাওয়া যাকব এবং অিলাইকি সেখা যাকব এখাকি।  

  

যখি মারেগি অি গিীরত সোরভড-19 ম ামািী সিকে সেকে উঠকে, তখি ববরিে েিবিা  সেইকি 

এেটি অতযন্ত গুরুত্বপরূ্ গ ঘািরত আমাকেি জীবকিি প্ররতটি রেেকে স্পি গ েিকে: 

মাইকরারেকপি তীব্র অভাব।  

  

মারেগি রেকিি, রিউ ইয়কেগি েংখযার্রিষ্ঠ সিতা োে শুমাকিি সিতৃকত্ব, আকমরিোি জিয 

মাইকরারেপ উৎপােকিি ো াযযোিী প্রকর্ােিা েটৃি (Creating Helpful Incentives to Produce 

Semiconductors for America, CHIPS) অযাকক্টি প্ররবধািে  রিেলীয় রবরধমালা পাি েকিকে। 

এটি সেিবযাপী রেপ উৎপােকিি এেটি পাইপলাইি বতরিি জিয 52 রবরলয়ি মারেগি ডলাি 

রবরিকয়ার্ েিকব। এোোও এটি এেটি জাতীয় সেরমেন্ডাক্টি প্রযুক্তি সেন্দ্র (National 

Semiconductor Technology Center) র্ঠি েিকব, যা রিে, রিক্ষা ও েিোকিি সিতাকেি 

এেকে একি পুিিায় যুিিাষ্ট্রকে সেরমেন্ডাক্টি র্কবষ্র্া ও রবোকিি িীকষ্ গ রিকয় যাকব।  

  

CHIPS  ল সেই রবিল বস্তু: েরতযোকিি রিেলীয় েমি গি পাওয়া উকেখকযার্য রবল। এখি 

 াউজকে এি ে রবরধমালা দ্রুত পাি েিকত  কব। মারেগি সেরমেন্ডাক্টি রিে েম্প্রোির্ েিা 

ো াঁকেি রেকে  াত বাোকিা িয়, এবং রিউ ইয়েগ সেি একক্ষকে বে ভূরমো পালি েিকত পাকি।  

  

আকমরিোিিা অকিাকমাবাইল সিকে শুরু েকি সেল স াি বা বারেি অযাপ্লাকয়ন্স েবরেেু 

রেিকত েমেযায় পেকে। সেরমেন্ডাক্টি রেকয় েলা রডভাইেগুরল ডািাি ও প্রিম 

োোোিোিীকেি জিয অতযন্ত জরুরি; তািা আরি গে রিকেি ময গাো িক্ষা েকি এবং 

আকমরিোি ববরিে প্ররতকযারর্তা মকিাভাব ও জাতীয় রিিাপত্তাি এেটি মুখয োলে। রিকেি 

অিুমাি অিুযায়ী রেপ উৎপােি সেিবযাপী 250,000টি েিােরি ও প্রায় 1.6 রমরলয়ি পকিাক্ষ 

েম গেংস্থাি েটৃি েিকব।  

  

রেপ ঘািরতি জিয সবি রেেু উপাোি োয়ী, রেন্তু অভযন্তিীর্ উৎপােকিি অভাব এি 

োরলোিক্তি। সযমিটি আমিা সোরভড ম ামািীি েময় আকিা বে পরিেকি সেকখরে, যখি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fopinion%2Farticles%2F2021-11-24%2Fnew-york-congress-can-revive-america-s-microchip-industry%3Fsrnd%3Dopinion&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c7de152494a42fdf20008d9af665e74%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733676477006156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mJxLQs6N6kd0re06EEET4rAg2K8zS9c4NANwQYTNfqQ%3D&reserved=0


অরত জরুরি েিবিা  েকম যায়, জাতীয় েীমািা এেটি বে বযাপাি  কয় ো াঁোয় এবং আমোরি 

বযয়বহুল  য়।  

  

সেরমেন্ডাক্টি ইন্ডারি অযাকোরেকয়িি (Semiconductor Industry Association) অিুযায়ী, 

সেরমেন্ডাক্টি উৎপােকি মারেগি অংি 1990 োকলি 37 িতাংি সিকে েকম বতগমাকি মাে 12 

িতাংকি পরির্ত  কয়কে।রবকেিী রেপ প্রস্তুত প্লযাকেি রবস্তাি ত্বিারিত  কয়কে েিোরি ভতুগরে 

িািা। েীি জাতীয় স্ব-রিভগিতা অজগকিি জিয েি বেি ধকি িতুি প্রস্তুত প্লযাকে আিুমারিে 

150 রবরলয়ি মারেগি ডলাি রবরিকয়ার্ েকিকে। েরক্ষর্ সোরিয়া, জাপাি এবং ইউকিারপয়াি 

ইউরিয়ি তাকেি রিজস্ব উৎপােি রিক্তিত েিকত প্রকেিা বকৃ্তি েিকে। ববরিে সিতা, 

তাইওয়াকিও, িাষ্ট্র ভতুগরে রেকয় িাকে। যুিিাষ্ট্রকে অবিযই এি োকি প্ররতকযারর্তায় িামকত  কব 

এবং স ডাকিল প্রকর্ােিাি এেটি ভূরমো িকয়কে।  

  

রিউ ইয়েগ েকয়ে েিে ধকি এই মু কূতগি জিয প্রস্তুরত রিকে। োিাজীবি ধকি রিউ ইয়কেগ বাে 

েিা এেজি র কেকব, আরম সেকখরে েেল খাকত অভযন্তিীর্ উৎপােি  ািাকিাি প্রভাব 

পরিবাকিি উপি রেভাকব পকেকে, রবকিষ্ েকি আপকেকি সযখাকি অকিে েম্প্রোকয়ি জিয 

এই োেরিগুরলই তাকেি প্রার্িক্তি রেকলা।  

  

1945 োকল রিউ ইয়েগ রেটিকত ইোিিযািিাল রবজকিে সমরিিে েকপ গাকিিকিি (IBM) 

ওয়ািেি েম্পিউটিং লযাবকিিরি (Watson Computing Laboratory) সখালাি পি সিকেই, রিউ 

ইয়েগ েম্পিউটিং িেিা, রবোি ও উৎপােকিি সিতৃস্থাকি আকে। আকিা েম্প্ররত, সেি সবি 

েকয়েজি র্ভি গি ও রবধায়েকেি অধীকি োজ-শুরুি জিয প্রস্তুত স্থাকি রেপ প্লযাে রিম গাকর্ 

েকয়েি রমরলয়ি মারেগি ডলাি রবরিকয়ার্ েকিকে, যা সেকিি অিয সযকোকিা সেি সিকে 

সবরি।  

  

রিউ ইয়েগ প্রকয়াজিীয় জটিল অবোঠাকমা রিম গার্ েকিকে যাি মকধয িকয়কে রিম্ন-খিকেি, 

রিভগিকযার্য রবেুযৎ এবং বযাপে পারি ও বজগয পারি ধাির্ক্ষমতা। উো ির্স্বরূপ, র্ত েিকে, 

সলাবাল াউক্তিজ ইিেকপ গাকিিি (GlobalFoundries Inc.) রিউ ইয়কেগি মাল্টাকত সেরমেন্ডাক্টি 

প্লযাকে 15 রবরলয়ি মারেগি ডলাি রবরিকয়ার্ েকিকে, এবং েম্প্ররত এেই েযািাকে রিতীয় 

োিখািা বািাকিাি পরিেেিা সঘাষ্র্া েকিকে। রেন্তু তা CHIPS পাি  ওয়াি উপি রিভগিিীল 

 কত পাকি।  

  

প্রস্তুেোিে স্থাি র কেকব এি েম্ভাবিাি পািাপারি, রিউ ইয়েগ জাতীয় সেরমেন্ডাক্টি প্রযুক্তি 

সেকন্দ্রি েম গোকেি জিয যুক্তিেিন্ন েেি েপ্তি। বহু-রবরলয়ি মারেগি ডলাকিি অযালবারি 

িযাকিাকিে েমকপ্লক্স (Albany Nanotech Complex), যা রিউ ইয়েগ সেি ইউরিভারে গটিি (State 

University of New York, SUNY) োকি েংরিি,  ল িি গ আকমরিোয় অবরস্থত েব গারধে অগ্রজ, 

েব গজিীি মারলোিাধীি, 300-রমরলরমিাি সেরমেন্ডাক্টকিি র্কবষ্র্া ও রবোি (Research & 

Development, R&D)  যারেরলটি। রিকেি ববরিে সিতা সযমি IBM, অযাপ্লাইড মযাকিরিয়ালে 

ইিেকপ গাকিিি (Applied Materials Inc), সিারেও ইকলেট্রি রলরমকিড (Tokyo Electron Ltd), 

ইকেল েকপ গাকিিি (Intel Corp.), এবং উল ম্পস্পড ইিেকপ গাকিিি (Wolfspeed Inc.) প্ররতরেি 



সেকিি প্রকেৌিলী ও রবজ্ঞািীকেি োকি প্রযুক্তির্ত আরবষ্কাি রিকয় েমিয় েকি, সযমি IBM 

েম্প্ররত রবকিি প্রিম 2-িযাকিারমিাি রেপ বতরি েকিকে।  

  

 াউজকে রেকিকিি সিতৃত্ব অিুেির্ েিকত  কব, CHIPS পাি েকত  কব এবং যুিিাষ্ট্রকে রেপ 

উৎপােকিি ববরিে সিতা বািাকত  কব। রিউ ইয়েগ তাি ভাকর্ি োজ েিাি জিয প্রস্তুত।  

  

###  
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