
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকন হেবিকন্ডাক্টর উৎপাদর্ িৃদ্ধি করার িাধ্েম্বি কি নেংস্থার্ েৃষ্টি করম্বে এিং 

বর্গ নির্ কবিম্বয় আর্ম্বে গভর্ নর হ াকম্বলর রূপান্তরিূলক বির্ CHIPS আইর্ স্বাক্ষর  

  

হদম্বের িম্বধ্ে এধ্রম্বর্র প্রিি এই আইর্ র্েুর্ কি নেংস্থার্, িূলধ্র্ী বিবর্ম্বয়াগ, এিং 

বির্ াউজ গোে বর্গ নির্ কবিম্বয় আর্ার বিবর্িম্বয় আবি নক ে ায়ো প্রদার্ করম্বে  

  

হকাম্পাবর্গুম্বলাম্বক অিেেই কবিউবর্ষ্টির জর্ে েুস্পি েুফল বর্ম্বয় আেম্বে  ম্বি, হেির্ 

উন্নে িজুবর, কিীম্বদর প্রবেক্ষণ, এিং েুবিধ্ািদ্ধিে জর্ম্বগাষ্ঠীর জর্ে েুম্বোগ-েুবিধ্া 

েম্প্রোরম্বণর জর্ে কি নেূবি প্রদার্ করম্বে  ম্বি  

  

এই েপ্তাম্ব  হপ্রবেম্বেন্ট িাইম্বের্ কেৃনক স্বাক্ষবরে হফোম্বরল CHIPS এন্ড োম্বয়ন্স 

আইম্বর্র দ্বারা তেবর  ওয়া িৃ ৎ অি ননর্বেক েুম্বোগ কাম্বজ লাগাম্বর্ার জর্ে বর্উ 

ইয়কনম্বক প্রস্তুে করম্বে  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজ কর্ নসংস্থোর্ তৈরর, অর্ ননর্রৈক প্রবদৃ্ধি এরগয়ে হর্ওেো এবং গুরুত্বপূর্ ন 

পররয়বশগৈ সুরক্ষো বজোে রোখোর পোশোপোরশ রর্উ ইেকনয়ক হসরর্কন্ডোক্টর (যো "রিপ" র্োয়র্ও 

পরররিৈ) উৎপোদয়র্র একটি  োয়ব পররর্ৈ করোর লক্ষয রর্য়ে হদয়শর র্য়যয প্রর্র্, যুগোন্তকোরী রির্ 

হসরর্কন্ডোক্টর তৈররর জর্য স োেক প্রয়র্োদর্ো তৈরর করোর (Creating Helpful Incentives to 

Produce Semiconductors, CHIPS) আইর্ (S.9467/ A.10507) স্বোক্ষর কয়রয়ের্। রিপ 

উৎপোদর্কোরীয়দরয়ক হেয়ি আসোর জর্য আকৃষ্ট করোর একটি ঐরৈ োরসক সুয়যোগ কোয়জ 

লোগোয়ৈ রির্ CHIPS রর্উ ইেকনয়ক সো োযয করয়ব, যো কর্পয়ক্ষ 3 রবরলের্ ডলোয়রর রবরর্য়েোগ 

তৈরর করয়ব, প্রয়ৈযক প্রকয়ে 500টি র্ৈুর্ কর্ নসংস্থোর্ সটৃষ্ট করয়ব, এবং রিপ উৎপোদয়র্র সোয়র্ 

সম্পরকনৈ রির্ োউজ গযোস রর্গ নর্র্ করর্য়ে আর্য়ব। এটি করোর র্োযযয়র্, আইর্টি এসব রিপ 

বযব োরকোরী রর্ৈযরদয়র্র বযব োয ন প্রযুদ্ধিগুয়লোয়ক আয়রো সোশ্রেী করয়ৈ সো োযয করয়ব এবং 

হেয়ির সোর্রিক অর্ ননর্রৈক অবস্থোর্ উন্নৈ করয়ব।  

  

এেোড়োও এই র্ৈুর্ আইর্ রর্উ ইেকন হেিয়ক যুিরোয়ে হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্ বদৃ্ধির জর্য 

প্রর্ীৈ হেডোয়রল CHIPS এন্ড সোয়েন্স আইর্ হর্য়ক দোরুর্ভোয়ব উপকৃৈ  ওেোর সুয়যোগ কয়র 

রদয়েয়ে, হয আইর্টি এই সপ্তোয় র শুরুয়ৈ হপ্ররসয়ডন্ট হজোয়সে আর. বোইয়ডর্ কৈৃনক স্বোক্ষররৈ 

 য়েয়ে। রর্উ ইেয়কনর রির্ CHIPS রবল হেিয়ক হেডোয়রল কর্ নসূরির বোযযবোযকৈোগুয়লোর সোয়র্ 

সঙ্গরৈ রক্ষো করয়ৈ সো োযয করয়ব, যো রিপ উৎপোদর্কোরীয়দর আকৃষ্ট করয়ৈ িোওেো অর্যোর্য 



হেয়ির রবপরীয়ৈ রর্উ ইেয়কনর উপযুিৈো বদৃ্ধি করয়ব, এবং এর সবরকেুই ঘিয়ব এই উন্নৈ 

উৎপোদর্ সম্প্রসোরর্ যোয়ৈ পররয়বশগৈভোয়ব হিকসই  ে হস রবষেটি রর্দ্ধিৈ করোর র্োযযয়র্।  

  

"রর্উ ইেকন হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদয়র্র হক্ষয়ে হদশয়ক হর্ৈৃত্ব হদওেোর জর্য রর্য়েোদ্ধজৈ রয়েয়ে 

— এবং সবসর্য়ের র্য়ৈোই আর্রো সবয়িয়ে রর্র্ নল, সবয়িয়ে সবুজ উপোয়ে এটি করয়ৈ যোদ্ধি," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই রূপোন্তরর্ূলক আইর্, এই খোয়ৈ দীঘ নরদর্ যয়র িয়ল আসো 

রবরর্য়েোগ এবং হেডোয়রল সরকোয়রর ৈরে হর্য়ক বোইপোটিনজোর্ পদয়ক্ষয়পর সয়ঙ্গ হযোগ  য়ে, 

রর্উ ইেয়কন কর্ নসংস্থোর্ সটৃষ্ট এবং অর্ ননর্রৈক প্রবদৃ্ধি উজ্জীরবৈ করোর হক্ষয়ে সোর্য়র্ এরগয়ে 

যোওেোর একটি উয়েখয়যোগয পদয়ক্ষপ র য়সয়ব কোজ করয়ব। যরদ আপরর্ উচ্চ-প্রযুদ্ধির 

কর্ নসংস্থোয়র্র সন্ধোয়র্ র্োয়কর্ অর্বো আপর্োর বযবসো প্ররৈষ্ঠোয়র্র স্থোর্ পররবৈনয়র্র কর্ো হভয়ব 

র্োয়কর্, ৈো য়ল রর্উ ইেকন হেয়ির হিয়ে ভোয়লো হকোয়র্ো স্থোর্  য়ৈ পোয়র র্ো।"  

  

সোপ্লোই হিইয়র্র সর্সযো এবং তবরিক রিপ উৎপোদয়র্ যুিরোয়ের হশেোর কয়র্ যোওেো অর্ নর্ীরৈর 

প্ররৈটি খোয়ৈ অসঙ্গৈ কটির্ পরররস্থরৈ তৈরর করয়ে এবং জোৈীে রর্রোপত্তো, প্রযুদ্ধিগৈ উদ্ভোবর্, 

এবং অর্ ননর্রৈক প্রবদৃ্ধি ও স্বরর্ভনরৈো স  একোরযক জরুরর হক্ষয়ে আর্োয়দর হদশয়ক 

হকৌশলগৈভোয়ব অসুরবযোজর্ক অবস্থোয়র্ হরয়খয়ে।  

  

রির্ CHIPS দীঘ নরদর্ যয়র িয়ল আসো, হপ-ের-পোরের্ নযোন্স, এয়েলরসের জবস িযোে হেরডি 

কর্ নসূরিয়ক সংয়শোযর্ করয়ে, যো এই কর্ নসূরিয়ৈ র্ৈুর্ একটি রির্ CHIPS প্রকোরয়ভদ হযোগ করোর 

র্োযযয়র্ হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্কোরী েযোরসরলটিগুয়লোয়ক আয়রো ভোয়লোভোয়ব আকৃষ্ট করয়ৈ 

কর্ নসংস্থোর্ সটৃষ্ট ও হকোম্পোরর্র রবরর্য়েোয়গর উপর রভরত্ত কয়র প্রয়র্োদর্ো প্রদোর্ করয়ে। রির্ 

CHIPS প্রকেগুয়লো অবশযই হসরর্কন্ডোক্টর খোয়ৈর আওৈোযীর্  য়ৈ  য়ব এবং অবশযই হেয়ির 

প্ররৈ 1 ডলোর রবরর্য়েোয়গর জর্য কর্পয়ক্ষ 15 ডলোর হবসরকোরর রবরর্য়েোগ সম্পন্ন করয়ৈ  য়ব। 

স্বিৈো ও জবোবরদর ৈো রর্দ্ধিৈ করয়ৈ, সব রির্ CHIPS প্রকে রর্উ ইেকন হেয়ির অর্ ননর্রৈক 

প্রয়র্োদর্ো ডোিোয়বয়স, এবং এয়েলরসের জবস িযোে হেরডি কর্ নসূরির তের্োরসক প্ররৈয়বদয়র্ 

ৈোরলকোভুি র্োকয়ব।  

  

হেি বেম্বর্ির হজম্বরবি কুবর্ িম্বলর্, "আপয়েি রর্উ ইেয়কনর রূপোন্তর ঘিোয়ৈ িোইয়ল 

আর্োয়দর পরবৈী প্রজয়ের হর্যোবী কর্ীয়দর আকৃষ্ট করয়ৈ ও যয়র রোখয়ৈ র্ৈুর্ কর্ নসংস্থোর্ 

প্রয়েোজর্  য়ব। রির্ CHIPS প্রকেগুয়লো কর্ীদয়লর উপর রবরর্য়েোগ প্রৈযোশী করর্উরর্টিগুয়লোয়ৈ 

র্োর্সম্মৈ, উচ্চ-হবৈয়র্র কর্ নসংস্থোর্ রর্য়ে আসোর র্োযযয়র্ এই থ্রুওয়ে কররডর জয়ুড় 

অর্ নর্ীরৈয়ৈ রূপোন্তর ঘিোয়ব। হেডোয়রল ডলোর কোয়জ লোগোয়র্োর র্োযযয়র্, আর্োয়দর হেয়ির 

আইর্সভো রর্উ ইেকনয়ক ের্বয নর্োর্ হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্ খোয়ৈ একটি তবরিক হর্ৈৃয়ত্বর 

অবস্থোয়র্ রর্য়ে যোয়ব। আরর্ গভর্ নর হ োকল এবং আর্োয়দর হেডোয়রল প্ররৈরর্রযয়দর প্ররৈ ৈোয়দর 

হর্ৈৃয়ত্বর জর্য কৃৈজ্ঞ এবং রর্উ ইেকন হেয়ি তৈরর  য়ৈ যোওেো র্ৈুর্ কর্ নসংস্থোয়র্র সুয়যোয়গর 

জর্য অযীর আি  রর্য়ে অয়পক্ষো কররে।"  

  

অোম্বেেবল েদেে আলিািন এ. স্ট্রাইপ জুবর্য়র িম্বলর্, "আর্োর শীষ ন অিোরযকোর  য়ি 

আর্োয়দর হেয়ির জর্য একটি উন্নৈ অর্ ননর্রৈক ভরবষযৈ তৈরর করো, যো শুরু  য়েয়ে এর্র্ 

আইর্ সর্র্ নর্ করোর র্োযযয়র্ হযটি কর্ নসংস্থোয়র্র সুয়যোগ সম্প্রসোরর্ করয়ে এবং র্ োর্োরীর েয়ল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0


সবয়িয়ে হবরশ ক্ষরৈিস্ত  ওেো রশেগুয়লোয়ক এবং িলর্োর্ সোপ্লোই হিইর্ স্বেৈো হর্োকোয়বলোে 

স োেৈো করয়ে। রির্ CHIPS রবল যোয়ৈ স্থোর্ীে পররবোর ও বযবসো প্ররৈষ্ঠোর্গুয়লোর পোশোপোরশ 

হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্কোরীয়দর উপকৃৈ করয়ব এর্র্ আরর্ নক প্রয়র্োদর্ো প্রদোর্ কয়র হস রবষেটি 

রর্দ্ধিৈ করয়ৈ গৈ কয়েক সপ্তোয় র অরযয়বশয়র্ আরর্ রর্রলসভোয়ব কোজ কয়র হগরে। এখোয়র্ 

হসন্ট্রোল রর্উ ইেয়কন হ োেোইি পোইর্ (White Pine)-এর র্য়ৈো রর্র্ নোর্কোজ শুরুর জর্য প্রস্তুৈ 

সোইিগুয়লো রর্য়ে, এই আইর্ আর্োয়দর করর্উরর্টির উন্নেয়র্র জর্য একটি রবরর্য়েোগ র য়সয়ব 

কোজ করয়ব এবং আর্োয়দর অঞ্চল ও হেিয়ক হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদয়র্র হক্ষয়ে একটি 

হর্ৈৃয়ত্বর অবস্থোয়র্ রর্য়ে হযয়ৈ সো োযয করয়ব।"  

  

রির্ CHIPS যো রর্দ্ধিৈ করয়ে:  

• 10 বের হর্েোয়দর র্য়যয কর্পয়ক্ষ 500টি র্ৈুর্ কর্ নসংস্থোর্ তৈরর  য়ব এবং 

কর্পয়ক্ষ 3 রবরলের্ ডলোয়রর উপযুি রবরর্য়েোগ সম্পন্ন  য়ব। এরপর ভোয়লো 

অবস্থোয়র্ র্োকো প্রকেগুয়লো প্রর্র্ পয নোয়ের পয়র কর্পয়ক্ষ আয়রো 500টি র্ৈুর্ 

কর্ নসংস্থোর্ এবং আয়রো 3 রবরলের্ ডলোয়রর উপযুি রবরর্য়েোগ সম্পন্ন করোর শয়ৈন 

রিৈীে বোয়রর র্য়ৈো 10-বের হর্েোয়দ কোয নের্ পররিোলর্ো করয়ৈ পোরয়ব।  

• একটি অর্ুয়র্োরদৈ রর্র্ নল জ্বোলোরর্ পররকের্ো যো প্রকেটির GHG রর্গ নর্র্ এবং 

অর্যোর্য পররয়বশগৈ প্রভোব প্রশরর্ৈ করয়ব।  

• কর্ীয়দর ও করর্উরর্টির উন্নেয়র্র জর্য উয়েখয়যোগয রবরর্য়েোগ, যোর র্য়যয 

প্ররশক্ষর্ ও রশক্ষো হবরর্রেি এবং অর্ ননর্রৈকভোয়ব সুরবযোবদ্ধঞ্চৈ বযদ্ধিয়দর জর্য 

কর্ নসংস্থোয়র্র সুয়যোগ সম্প্রসোরর্ অন্তভুনি রয়েয়ে।  

• প্রকয়ের রর্র্ নোর্কোয়জর জর্য উন্নৈ র্জরুরর  োর।  

• এয়েলরসের কর হেরডি কর্ নসূরির হপ-ের-পোরের্ নযোন্স র্য়ডল অর্ুযোেী 

হযয়কোয়র্ো কর হেরডি দোরব করোর আয়গ অবশযই কর্ নসংস্থোর্ তৈরর ও 

রবরর্য়েোয়গর র্োইলেলকগুয়লো পূরর্ করয়ৈ  য়ব।  

  

ৈোর প্রশোসয়র্র শুরু হর্য়কই, গভর্ নর হ োকল উন্নৈ উৎপোদর্ বযবস্থোর একটি শদ্ধিশোলী 

বোস্তুসংস্থোর্ গয়ড় হৈোলোর জর্য রর্উ ইেকন হেয়ির ভূরর্কো রর্দ্ধিৈ করোর গুরুয়ত্বর উপর হজোর 

রদয়ে আসয়ের্, এবং এবেয়রর হেি বোয়জয়ির অংশ র য়সয়ব, হেোকোসড অযোট্রোকশর্ অব 

হশোয়ভল-হররড ট্রযোক্টস রর্উ ইেকন (Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York) 

কর্ নসূরির জর্য রর্উ ইেকন হেি 200 রর্রলের্ ডলোর পয নন্ত বরোদ্দ প্রদোর্ করয়ব। FAST NY-হক 

হেয়ি উচ্চ-প্রযুদ্ধির উৎপোদর্, রবয়শষ কয়র হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্য়ক আকষ নর্ করোর জর্য 

রর্উ ইেয়কনর রর্র্ নোয়র্র কোজ শুরু করোর জর্য রডজোইর্ করো  য়েয়ে।  

  

উপরন্তু, গভর্ নর হেি বোয়জয়ির র্োযযয়র্ 350 রর্রলের্ ডলোয়রর হবরশ প্রদোর্ করোর প্ররৈশ্রুরৈ 

রদয়েয়ের্ পুয়রো হেয়ির এয়জদ্ধন্স ও কৈৃনপক্ষসরূ্  জয়ুড় কর্ীবোর র্ী রবকোয়শ বযোপক রবস্ৈৃৈ, 

ঐরৈ োরসক ও সর্রিৈ রবরর্য়েোগ সর্র্ নর্ করোর জর্য। রর্উ ইেকন হেয়ির এম্পোেোর হেি 

হডয়ভলপয়র্ন্ট (Empire State Development)-এর অরেস অব স্ট্র্যোয়িদ্ধজক ওেোকনয়েোস ন 

হডয়ভলপয়র্ন্ট (Office of Strategic Workforce Development) রর্য়েোগকোরীয়দর িোর দোগুয়লো 

শর্োি করয়ৈ, উপযুি আঞ্চরলক প্ররশক্ষর্ হকৌশল প্রর্ের্ করয়ৈ, এবং িোর দোসম্পন্ন 

খোৈগুয়লোয়ৈ, হযর্র্ হসরর্কন্ডোক্টর ও উন্নৈ উৎপোদর্ খোয়ৈ সেল  ওেোর জর্য অপরর োয ন 



দক্ষৈোগুয়লো অজনয়র্ রর্উ ইেকনবোসীয়দর প্ররশক্ষর্ প্রদোয়র্র কর্ নসূরিগুয়লোয়ক স োেৈো করয়ৈ 

রর্য়েোগকোরীয়দর সয়ঙ্গ ESD-এর সম্পকনয়ক কোয়জ লোগোয়ব।  

  

বেম্বর্ির িাল নে ই. সু্কিার িম্বলর্, "হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্ ও R&D এর জর্য আয়র্ররকোর 

প্রযোর্  োব  য়ে উিোর র্য়ৈো সব উপকরর্ রর্উ ইেয়কন রবদযর্োর্ রয়েয়ে, এবং হেয়ির র্ৈুর্ রির্ 

CHIPS কর্ নসূরির সয়ঙ্গ আর্োর র্ৈুর্ হেডোয়রল র্োইয়েোরিপ েযোব প্রয়র্োদর্ো কর্ নসূরির সদ্ধম্মলর্ 

এই শৈোব্দী জয়ুড় আরযপৈয রবস্তোর করয়ৈ যোওেো একটি রশয়ে বড় যরয়র্র রবরর্য়েোগ পোওেো এবং 

 োজোর  োজোর ভোয়লো হবৈয়র্র কর্ নসংস্থোর্ সটৃষ্ট করোর জর্য আপয়েি রর্উ ইেকনয়ক সোর্য়র্ 

এরগয়ে হর্ওেোর হক্ষয়ে পর পর দইুটি উেম্ফর্ র য়সয়ব কোজ করয়ব। স জভোয়ব বলয়ৈ হগয়ল — 

এটি  য়ি 21 শৈয়কর এরর কযোয়র্ল! আয়র্ররকোর ভরবষযৈ যোয়ৈ রর্উ ইেয়কনর  োয়ৈই গয়ড় উয়ি 

হস রবষেটি রর্দ্ধিৈ করয়ৈ ৈোর সো সী, সুরিরন্তৈ পদয়ক্ষপ ি য়র্র জর্য এবং এম্পোেোর হেিয়ক 

র্োইয়েোরিপ উৎপোদয়র্র তবরিক রোজযোর্ীয়ৈ পররর্ৈ করোর লড়োইয়ে ৈোর অংশীদোররয়ত্বর জর্য 

আরর্ গভর্ নর হ োকয়লর প্রশংসো করর।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বন্টষ্টিভ পল ির্ম্বকা িম্বলর্, "আজ রর্উ ইেয়কনর র্োইলেলকস্বরূপ রির্ CHIPS 

আইর্ স্বোক্ষর উদযোপর্ করয়ৈ হপয়র আরর্ হরোর্োদ্ধঞ্চৈ। আর্োয়দর হেয়ি পররয়বশ বোন্ধব উপোয়ে 

হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদয়র্র জর্য 10 রবরলের্ ডলোর পয নন্ত প্রয়র্োদর্ো প্রদোর্ আর্োয়দর হেডোয়রল 

CHIPS এন্ড সোয়েন্স আইয়র্র সয়ঙ্গ সদ্ধম্মরলৈভোয়ব আর্োয়দর রোজযোর্ী অঞ্চয়লর উদীের্োর্ রিপ 

উৎপোদর্ রশয়ের বড় যরয়র্র উন্নরৈ রর্য়ে আসয়ব। এই যরয়র্র রবরর্য়েোগগুয়লো আয়র্ররকোর্ 

পররবোরগুয়লোর জর্য বযে কর্োয়ৈ, আর্োয়দর হদশীে সোপ্লোই হিইর্য়ক শদ্ধিশোলী করয়ৈ, ভোয়লো 

হবৈয়র্র কর্ নসংস্থোর্ সটৃষ্ট করয়ৈ সো োযয কয়র, এবং আর্োয়দর ের্বয নর্োর্ STEM কর্ীদল গয়ড় 

ৈুলয়ৈ সো োযয কয়র। আর্োয়দর করর্উরর্টিগুয়লোর জর্য কোজ কয়র যোওেো এবং রিপ উৎপোদয়র্র 

হক্ষয়ে আর্োয়দর হেয়ির একটি তবরিক হর্ৈৃত্ব  য়ে উিো রর্দ্ধিৈ করোর এসব প্রয়িষ্টো সোর্য়র্ 

এরগয়ে রর্য়ৈ  োউয়স সম্মুখভোয়গ হর্য়ক সো োযয করয়ৈ হপয়র আরর্ গরব নৈ এবং এই দ্রুৈ-বয নর্োর্ 

রশয়ে রবরর্য়েোগ ও উদ্ভোবর্ রর্য়ে আসোর জর্য গভর্ নর হ োকয়লর সয়ঙ্গ আরর্ অবযো ৈভোয়ব কোজ 

কয়র যোওেোর প্রৈযোশো করর।"  

  

এম্পায়ার হেি হেম্বভলপম্বিম্বন্টর হপ্রবেম্বেন্ট, CEO ও কবিের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, 

"ঐরৈ যবো ী উৎপোদর্  োররয়ে যোওেোর কোরয়র্ ভুিয়ভোগী  ওেো হেয়ির অঞ্চলগুয়লোয়ৈ 21 

শৈয়কর উপয়যোগী কর্ নসংস্থোর্ এবং অরৈ প্রয়েোজর্ীে রবরর্য়েোগ আকৃষ্ট করয়ৈ রির্ CHIPS 

সো োযয করয়ব। এই ঐরৈ োরসক ও যুগোন্তকোরী আইর্ হয শুয ুরর্উ ইেকন হেি যোয়ৈ আর্োয়দর 

অর্ নর্ীরৈর জর্য অরৈ গুরুত্বপূর্ ন একটি রশেয়ক আকৃষ্ট করয়ৈ পোয়র হস রবষেটি রর্দ্ধিৈ করয়ব 

ৈোই র্ে, বরং এর্র্ হকোম্পোরর্গুয়লোয়ক রর্য়ে আসোও রর্দ্ধিৈ করয়ব যোরো আর্োয়দর 

করর্উরর্টিগুয়লোর অংশ  য়ে উিয়ৈ এবং একটি পোর্ নকয তৈরর করয়ৈ সয়িষ্ট  য়ৈ আি ী  য়ব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির েদ্ধি গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কেৃনপম্বক্ষর (Energy Research and 

Development Authority) হপ্রবেম্বেন্ট ও CEO হোবরর্ এি.  োবরে িম্বলর্, "রর্র্ নল 

প্রযুদ্ধিগুয়লোর প্রযোর্ উপোদোর্ র য়সয়ব কোজ কয়র এবং রবদযর্োর্ সংস্থোর্সরূ্য় র সোশ্রেী বযব োর 

উন্নৈ করোর র্োযযয়র্ হসরর্কন্ডোক্টর রর্উ ইেয়কনর সবুজ জ্বোলোরর্ উত্তরয়র্র হক্ষয়ে একটি ব ৃৎ 

ভূরর্কো পোলর্ করয়ব। গভর্ নর হ োকয়লর হর্ৈৃয়ত্বর কলযোয়র্, হদয়শর র্য়যয এযরয়র্র প্রর্র্ এই 



আইর্ এই উৎপোদর্ রশে যোয়ৈ রর্উ ইেকনয়ক এর টিকোর্ো র য়সয়ব ি র্ কয়র এবং একইসোয়র্ 

সবুজ রিপ উৎপোদয়র্র প্রকেগুয়লো রকভোয়ব রর্গ নর্র্ কর্োয়র্ো, স্থোরেত্ব উন্নৈ করো, এবং 

হেিজয়ুড় কর্ নসংস্থোর্ সটৃষ্ট ও অর্ ননর্রৈক প্রবদৃ্ধির প্রসোর ঘিোয়ৈ সো োযয করয়ৈ পোয়র ৈোর একটি 

উদো রর্ র য়সয়ব কোজ কয়র হস রবষেটি রর্দ্ধিৈ করয়ব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির শ্রি বিভাম্বগর (Department of Labor) কবিের্ার রিািনা বরয়ারের্ 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ োকয়লর অর্ ননর্রৈক রভশর্ রর্উ ইেকন হেয়ি উয়েখয়যোগয রবরর্য়েোগ ও 

র্দ্ধজররব ীর্ সুয়যোগ-সুরবযো রর্য়ে আসো অবযো ৈ হরয়খয়ে। এই ৈ রবল আর্োয়দর উন্নৈ উৎপোদর্ 

খোয়ৈ প্রবদৃ্ধি ত্বরোরিৈ করয়ব, হেয়ির স্থোরেয়ত্বর প্রয়িষ্টোে স োেৈো করয়ব এবং রর্উ 

ইেকনবোসীয়দরয়ক ৈোয়দর পেয়ের কযোররেোর হবয়ে রর্য়ে পররবোর িোলোয়র্োর উপয়যোগী হবৈর্ 

অজনর্ করয়ৈ ৈোয়দর প্রয়েোজর্ীে প্ররশক্ষর্ ি য়র্র জর্য ক্ষর্ৈোের্ করয়ব।"  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরষ্টির (New York Power Authority) অন্তি নেীকালীর্ 

হপ্রবেম্বেন্ট ও CEO জাবের্ ই. দ্ধিেকল িম্বলর্, "রর্উ ইেকন পোওেোর অর্ররটি দীঘ নরদর্ যয়র 

কর্ নসংস্থোর্ বদৃ্ধি ও র্ূলযর্ী রবরর্য়েোগ রর্য়ে আসোর জর্য হেয়ির কর্-খরয়ির জলরবদযুৎ কোয়জ 

লোগোয়র্োর র্োযযয়র্ রর্উ ইেকন হেয়ির অর্ ননর্রৈক উন্নেয়র্র হর্রুদণ্ড র য়সয়ব গয়ব নর সয়ঙ্গ 

ভূরর্কো পোলর্ কয়র আসয়ে। গভর্ নয়রর র্ৈুর্ রির্ CHIPS আইর্ উদ্ভোবর্র্ূলক বযবসো 

প্ররৈষ্ঠোর্গুয়লোয়ক রর্উ ইেয়কন আসোর জর্য আকৃষ্ট করয়ৈ পোওেোর অর্ররটির সক্ষর্ৈোয়ক আয়রো 

ত্বরোরিৈ করয়ে যোয়ৈ একসয়ঙ্গ আর্রো একটি সর্িৃশীল, স্থোেী রর্র্ নল জ্বোলোরর্ অর্ নর্ীরৈ গয়ড় 

ৈুলয়ৈ পোরর।"  

  

SUNY-এর অন্তি নেীকালীর্ িোম্বন্সলর হেম্বিারা এফ. েোর্বল িম্বলর্, "SUNY আগোর্ী 

রদয়র্র হসরর্কন্ডোক্টর রশয়ের হর্ৈৃত্ব, গয়বষক, ও উৎপোদর্কোরীয়দর রশক্ষো ও প্ররশক্ষর্ প্রদোয়র্র 

জর্য প্রস্তুৈ রয়েয়ে। NY রির্ CHIPS আইর্ এবং সম্প্ররৈ স্বোক্ষররৈ CHIPS এন্ড সোয়েন্স আইয়র্র 

র্োযযয়র্ পোওেো শদ্ধিশোলী হেি ও হেডোয়রল স োেৈো কোয়জ লোরগয়ে রর্উ ইেকন হেয়ির 

ের্বয নর্োর্ রিপ উৎপোদর্ লযোন্ডয়েয়পর অংশ  য়ৈ হপয়র আর্রো উিরসৈ। আলবোরর্ 

র্যোয়র্োয়িক কর্য়প্লে (Albany Nanotech Complex) সরকোরর ও হবসরকোরর অংশীদোররত্বয়ক 

একসয়ঙ্গ রর্য়ে এয়সয়ে, এবং রর্উ ইেকন হেয়ির উয়েখয়যোগয রবরর্য়েোয়গর র্যয রদয়ে উচ্চ রশক্ষো 

ও বযবসো খোয়ৈর গুরুত্বপূর্ ন স য়যোগীয়দর আকৃষ্ট করোর জর্য এটির সব নোযরুর্ক সুরবযোসম্পন্ন 

একটি েযোরসরলটি রয়েয়ে। শুয ুSUNY ও উচ্চ রশক্ষোর জর্যই র্ে, বরং সব রর্উ ইেকনবোসীর জর্য 

একটি হিকসই ভরবষযৈ রর্র্ নোয়র্র জর্য ৈোর অবযো ৈ রর্য়বরদৈ প্রয়িষ্টোর জর্য আর্রো গভর্ নর 

হ োকলয়ক যর্যবোদ জোর্োই।"  

  

NY দ্ধিম্বয়িে (NY CREATES)-এর হপ্রবেম্বেন্ট হেবভে অোন্ডারের্ িম্বলর্, "রির্ CHIPS 

আইর্ আর্োয়দর ভরবষযয়ৈর জর্য একটি ঐরৈ োরসক রবরর্য়েোগ এবং এটি হদয়শর বোরক অংয়শর 

কোয়ে এই রবষেটি স্পষ্ট কয়র ৈুয়লয়ে হয রর্উ ইেকন আয়র্ররকোর হসরর্কন্ডোক্টর খোয়ৈর 

পুর্রুত্থোয়র্ হর্ৈৃত্ব হদওেোর জর্য প্রস্তুৈ। এখোয়র্ আলবোরর্ র্যোয়র্োয়িক কর্য়প্লে র্োকোে এবং 

একটি সর্িৃশীল রশয়ের বোস্তুসংস্থোর্ গয়ড় হৈোলো এবং হকৌশলগৈ বযবসোরেক প্রয়র্োদর্ো প্রদোয়র্র 

র্োযযয়র্, রর্উ ইেকন হবসরকোরর রবরর্য়েোগ ও র্ৈুর্ কর্ নসংস্থোর্ আকৃষ্ট করোর র্য়ৈো একটি প্রযোর্ 

অবস্থোয়র্ রয়েয়ে। আর্রো গভর্ নর হ োকল, রসয়র্ির কুরর্ ও অযোয়সম্বরল সদসয স্ট্র্োইপয়ক রর্উ 



ইেকনবোসীয়দর জর্য র্ৈুর্ অর্ ননর্রৈক সুয়যোগ তৈররর জর্য ৈোয়দর রভশর্ ও অঙ্গীকোরোবিৈোর 

জর্য সোযুবোদ জোর্োই।"  

  

বিজম্বর্ে কাউদ্ধন্সল অি বর্উ ইয়কন হেি (Business Council of New York State)-এর 

হপ্রবেম্বেন্ট ও CEO ব িার বিম্বেষ্টি িুবলগার্ িম্বলর্, "আর্োয়দর অর্ নর্ীরৈর জর্য হসরর্কন্ডোক্টর 

রশে কৈিো গুরুত্বপূর্ ন এবং উৎপোদয়র্র জর্য অর্যোর্য হদয়শর উপর রর্ভনরশীলৈো করর্য়ে 

আর্য়ৈ যুিরোয়ের জর্য এটি কৈিো জরুরর এই র্ োর্োরী ৈো প্রর্োর্ কয়র রদয়েয়ে। রর্উ ইেকন 

হেয়ি এই শদ্ধিশোলী রশে গয়ড় হৈোলোর জর্য এটি ইরৈবোিক িোরলকোশদ্ধির ভূরর্কো রোখয়ে এবং 

হদয়শর হর্ৈৃস্থোর্ীে এই কর্ নসূরি প্রর্েয়র্র জর্য আরর্ গভর্ নর হ োকল ও আইর্সভোয়ক সোযুবোদ 

জোর্োই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির অি ননর্বেক উন্নয়র্ কাউদ্ধন্সল (New York State Economic 

Development Council)-এর এদ্ধিবকউষ্টিভ বেম্বরক্টর, রায়ার্ বেলভা িম্বলর্, "রর্উ ইেকন ও 

যুিরোয়ের জর্য আজ একটি ঐরৈ োরসক রদর্। রির্ CHIPS আইর্ যুিরোয়ের সবয়িয়ে আিোসী 

রবরর্য়েোগ কর্ নসূরি। রির্ CHIPS রর্উ ইেয়কন হসরর্কন্ডোক্টর রশে ও সোপ্লোই হিইয়র্র প্রবদৃ্ধি 

ত্বরোরিৈ করয়ব, কয়েক রবরলের্ ডলোয়রর র্ৈুর্ রবরর্য়েোগ আকৃষ্ট করয়ব এবং কয়েক প্রজয়ের 

রর্উ ইেকনবোসীয়দর জর্য ভোয়লো হবৈয়র্র কর্ নসংস্থোর্ ও অর্ ননর্রৈক সুয়যোগ তৈরর করয়ব। 

আর্োয়দর সোর্টষ্টক ভরবষযয়ৈর প্ররৈ ৈোয়দর সো সী রবরর্য়েোয়গর জর্য আরর্ গভর্ নর হ োকল, 

রসয়র্ির কুরর্, ও অযোয়সম্বরল সদসয স্ট্র্োইয়পর প্রশংসো করর।"  

  

হলািাল ফাউদ্ধিজ (GlobalFoundries)-এর হপ্রবেম্বেন্ট ও CEO ে. িিাে কলবফল্ড 

িম্বলর্, "আয়র্ররকোর্ রিপ উৎপোদর্ খোয়ৈ একটি র্ৈুর্ অযযোয়ের সূির্ো ঘিয়ৈ যোয়ি, এবং 

যুিরোয়ের হসরর্কন্ডোক্টর রশে তবরিক পয নোয়ে প্ররৈয়যোরগৈো করোর জর্য এখর্ আয়গর হযয়কোয়র্ো 

সর্য়ের হিয়ে অয়পক্ষোকৃৈ ভোয়লো অবস্থোয়র্ রয়েয়ে। ঐরৈ োরসক CHIPS এন্ড সোয়েন্স আইর্, 

গভর্ নর হ োকয়লর রভশর্োরর রির্ CHIPS আইর্ িোরো শদ্ধিশোলী  য়ে, রর্উ ইেকন হেি ও হদশ 

জয়ুড় হসরর্কন্ডোক্টর উৎপোদর্ ও উদ্ভোবয়র্র একটি হজোেোর রর্য়ে আসয়ব। হলোবোল েোউদ্ধিজ 

গভর্ নর হ োকলয়ক ৈোর হর্ৈৃয়ত্বর জর্য যর্যবোদ জোর্োয়ি এবং যুিরোয়ের রিপ র্োয়কনয়ির এই 

অসোযোরর্ র্ুহুৈনটির সম্ভোবর্ো কোয়জ লোগোয়র্োর জর্য পদয়ক্ষপ ি র্ করয়ৈ প্রস্তুৈ রয়েয়ে।"  

  

  

###  

  

 
আয়রো সংবোদ পোওেো যোয়ব এখোয়র্ www.governor.ny.gov -এ 

রর্উ ইেকন হেি | এদ্ধেরকউটিভ হিম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

