
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

মাইক্রর্ এিং গভর্ নর হ াকল রাষ্ট্রপবি িাইম্বের্ম্বক হেন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন স্বাগি জার্াম্বে 

স্থার্ীয় েম্প্রদায় ও কমীিাব র্ী প্রবিশ্রুবির মাইলফলম্বকর বর্দে নর্স্বরূপ  

  

েম্প্রদাম্বয়র বিবর্ম্বয়াগ হেমওয়াকন এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বমম্বের োম্বি মাইক্রম্বর্র 

অংেীদাবরত্বম্বক েংজ্ঞাবয়ি কম্বর, হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন এিং আম্বমবরকার উৎপাদর্ 

হর্িৃত্বম্বক লাভিার্ কম্বর  

  

বিবর্ম্বয়াগ েম্ভি  ম্বয়ম্বে হেম্বটর ঐবি াবেক েিুজ CHIPS বিবিমালা এিং হফোম্বরল 

CHIPS ও বিজ্ঞার্ অোম্বের কারম্বে  

  

  

বেরাবকউজ, বর্উ ইয়কন, 27 অম্বোির, 2022 – মাইক্রন টেকননালজি, ইনকন্ পানেশন 

(NASDAQ: MU) (Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU)), বিনেে িৃহত্তম টেবমকন্ডাক্টে 

টকাম্পাবনগুবলে একটে এিং মাবকপন যুক্তোনেে একমাত্র টমনমাবে প্রস্তুতকােক, এিং গভন পে 

কযাবি টহাকল োে্বত টিা িাইনেন ও অনযানয টেোনেল, টেে এিং স্থানীয় কম পকতপানেে 

টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপ স্বাগত িানানে, টযখানন মাইক্রন আগামী 20 িছনেে টিবশ েময় ধনে 

একটে অতযাধুবনক টমনমাবে টমগাোইি গঠননে িনয 100 বিবলয়ন মাবকপন েলাে ্য পন্ত 

বিবননয়াগ কোে ্বেকল্পনা কনেনছ। েম্প্রোনয় বিবননয়ানগে টেমওয়াকপ (Community 

Investment Framework) স্বাক্ষে কোে মাধযনম,মাইক্রন এম্পায়াে টেে টেনভল্নমনেে 

(Empire State Development, ESD) োনি প্রবতটিত এে প্রােবিক েম্প্রোয় ও কমীিাবহনীে প্রবত 

প্রবতশ্রুবত প্রেশ পন কেনি। এই টেমওয়ানকপ েনয়নছ েিুি CHIPS েম্প্রোয় বিবননয়াগ তহবিল 

(Green CHIPS Community Investment Fund) টিনক 500 বমবলয়ন মাবকপন েলাে যাে 

মননানযাগ হনলা কমীিাবহনী বিকাশ, বশক্ষা, েম্প্রোনয়ে েম্পে ও েংগঠন, এিং োশ্রয়ী 

আিােননক এিং একইোনি এমন উনেযাগেমূহনক েমি পন কো টযগুবল বনজিত কেনি টয 

টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে কমীিাবহনীে কানছ অতযাধুবনক টেবমকন্ডাক্টে প্রস্তুতনক টেকেই কনে 

োখাে িনয প্রনয়ািনীয় অগ্রিতী েক্ষতা েনয়নছ।  

  

মাইক্রন তহবিনল 250 বমবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কেনি এিং বনউ ইয়কপ অবতবেক্ত 100 

বমবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কেনি এিং স্থানীয়, অনযানয টেে ও িাতীয় অংশীোেনেে 

টিনক আনো 150 বমবলয়ন মাবকপন েলাে ্াওয়া যানি। টকাম্পাবন এছাড়াও একটে েম্প্রোনয়ে 

উ্নেষ্টা কবমটে (Community Advisory Committee) স্থা্ন কেনি টযখানন বিবিত্রযময় 

েম্প্রোনয়ে 11 িন েেেয িাকনি, এিং টেই োনি স্থানীয় ও টেে েেকােেমূহ ও মাইক্রননে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.micron.com%2Fny&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bnpyMUn7pgNC5izQEC2zdfclDyIJfir1NqSCoqsJ774%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestors.micron.com%2Fnews-releases%2Fnews-release-details%2Fmicron-announces-historic-investment-100-billion-build-megafab&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XYmY5abZCNNpIeSR17WS1DhB2zMtacFfW89ZmDwT6%2B8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestors.micron.com%2Fnews-releases%2Fnews-release-details%2Fmicron-announces-historic-investment-100-billion-build-megafab&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XYmY5abZCNNpIeSR17WS1DhB2zMtacFfW89ZmDwT6%2B8%3D&reserved=0


প্রবতবনবধও িাকনি। কবমটে তহবিল টিনক বিবননয়ানগে টক্ষনত্র অগ্রাবধকাে ও েিািনাময় 

এলাকােমূহনক েনাক্ত কেনি। মাইক্রন এিং ESD-ে উনেশয হনলা এই উ্ানয়ে মাধযনম 

টেন্ট্রাল বনউ ইয়কপ েম্প্রোনয়ে িাবহোেমূহনক আনো ভানলাভানি উ্লবি ও েমাধান কো এিং 

্ুনো অঞ্চলিনুড় অভীষ্ট বিবননয়াগ কো। গভন পে টহাকল, এম্পায়াে টেে টেনভল্নমনেে 

প্রধান বনি পাহী কম পকতপা টহা্ নাইে এিং মাইক্রননে প্রধান বনি পাহী কম পকতপা েঞ্জয় টমহনোত্রা 

েম্প্রোনয় বিবননয়ানগে টেমওয়াকপ স্বাক্ষে কেনিন, স্থানীয় অংশীোেনেে োনি বননয়, যা এই 

অঞ্চনল বিবননয়ানগে িনয ESD-ে োনি েহনযাবগতাে টিতনানক েমি পন কেনি। মাইক্রননে বনউ 

ইয়নকপ একটে টমগাোইি গঠননে ্বেকল্পনা, যা প্রায় 50,000 বনউ ইয়কপ িাকবে বতবে কেনি, 

যাে মনধয েনয়নছ 9,000টে উচ্চ টিতননে মাইক্রন িাকবে, হনলা CHIPS এিং বিজ্ঞান অযাক্ট 

(CHIPS and Science Act) ্াশ কোনত কংনগ্রে ও িাইনেন প্রশােননে বি্ক্ষীয় কানিে 

েলােল।  

  

"আমো টপ্রবেনেে িাইনেন ও আনো অননক বিবশষ্ট টনতৃিৃন্দনক আিনক টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপ 

আমন্ত্রণ িানানত ট্নে েম্মাবনত টিাধ কেবছ, এটে মাইক্রননে নতুন অতযাধুবনক টমগােযানিে 

ভবিষ্যৎ োইে যা মাবকপন উদ্ভািননক আগামী অননক িছনেে িনয ইন্ধন প্রোন কেনি," িনলন, 

মাইক্রম্বর্র হপ্রবেম্বেে ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকিনা েঞ্জয় হম ম্বরাত্রা। "টেবমকন্ডাক্টে 

উৎ্ােননে টকনে মাবকপন টনতৃত্ব বনজিত কোে িনয, আনমবেকান উদ্ভািননে আিাে কোে 

িনয এিং অি পননবতক ও িাতীয় বনো্ত্তা বনজিত কোে িনয, আমানেেনক একনত্র এনে 

ভবিষ্যনতে কমীিাবহনী গঠন কো আিশযক। েম্প্রোনয় বিবননয়াগ টেমওয়ানকপে মাধযনম 

আমানেে প্রবতশ্রুবতেমূহ টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে রূ্ান্তনেে প্রবত প্রিম টমৌবলক ধান্ে 

প্রবতবনবধত্ব কেনি।"  

  

"মাইক্রননে ঐবতহাবেক 100 বিবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগটে ওনন্ডাগা কাউবেে এিং ্ুনো 

টেনেে বনউ ইয়কপ িােীনেে ভবিষ্যৎ প্রিনেে িনয একটে উজ্জ্বল অি পননবতক ভবিষ্যৎ 

বনজিত কনে, এিং এই রূ্ান্তেকােী প্রকল্পটে বনউ ইয়নকপে উৎ্ােন টনতৃত্ব ্াকান্াক্ত কনে," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "প্রায় 50,000 িাকবেে ্াশা্াবশ, টেকেই হওয়াে প্রবত গভীে 

অঙ্গীকাে এিং েংখযালঘ ুও নােী মাবলকানাধীন িযিো েমূহ ও েুবিধািজঞ্চত েম্প্রোয়েমূনহে 

িনয েুনযাগ িাো,এই প্রকনল্পে 500 বমবলয়ন মাবকপন েলানেে েম্প্রোয় তহবিল অঞ্চলটেনক 

েীঘ পনময়ানে টেকেই কনে োখনি কমীিাবহনী, আিােন ও অিকাঠানমানত বিবননয়ানগে মাধযনম। 

আবম অতযন্ত আনজন্দত টয োে্বত িাইনেন আমানেে োনি এই প্রিনে একিাে হয় এমন 

টঘাষ্ণাে িনয টযাগ বেনত ্ােনিন এিং আবম আমানেে স্থানীয়, টেে এিং টেোনেল 

অংশীোেনেে োনি, এিং একইোনি িযিো ও শ্রবমক েম্প্রোনয়ে োনি একনত্র ঘবনিভানি 

কাি কনে মাবকপন ইবতহানেে েি পিৃহৎ অি পননবতক বিকাশ প্রকল্পেমূনহে একটেনক িাস্তি কোে 

িনয উেুখ হনয় আবছ। "  

  

ভবিষ্েম্বির কমীিাব র্ী গঠর্ করা  

গতানুগবতক এিং তাে িাইনেে কমীিাবহনী বিকানশে উ্ায় উভয়ই মাবকপন টেবমকন্ডাক্টে 

বশল্পখানতে প্রনয়ািনীয় মাত্রায় কমীিাবহনীনক প্রবশবক্ষত কোে িনয অবত 

গুরুত্ব্ূণ প। ভবিষ্যনতে কমীিাবহনীনত প্রনয়ািন হনি প্রবতভািান প্রনকৌশলী এিং টেকবনবশয়ান 

যানেে অতযাধুবনক বিনরুম েযাবেবলটে িযিস্থা্না কোে িনয এিং আধুবনক প্রনকৌশল 



েমাধান বিকানশে িনয বিবিধ প্রকাে েক্ষতা িাকনি। মাইক্রন কায পকে ও েৃিনশীল েমাধাননে 

প্রবত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ যা কমীিাবহনীনক বিে্তৃত কেনি এিং এইেি কযাবেয়ােনক েকনলে িনয 

েিি কেনি, বিনশষ্ কনে অপ্রতুল প্রবতবনবধত্ব িাকা এিং গ্রামীণ েম্প্রোয়গুবলে িনয।  

  

অঞ্চনলে শীষ্ প উচ্চবশক্ষা প্রবতিাননে োনি অংশীোবেত্ব কোে মাইক্রননে টকৌশনলে োনি 

োমঞ্জেয টেনখ, মাইক্রন এিং ওনন্ডাগা কাউবে একনত্র 10 বমবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ 

কেনি, টযখানন মাইক্রন 10 িছনে 5 বমবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কেনি, ওনন্ডাগা 

কবমউবনটে কনলনি (Onondaga Community College) একটে বিনরুম গঠন ও েজ্জিত কোে 

িনয এিং সু্কলটেে কাবেগবে ্াঠযেূবি বিকাশ কোে িনয। এই বিবননয়াগটে বশক্ষািীনেেনক 

অগ্রেে উৎ্ােন ্দ্ধবত এিং েেঞ্জাম িযিহানেে েুনযাগ প্রোন কেনি যানত তানেেনক 

মাইক্রননে উৎ্ােন েযাবেবলটেে টভতনে টেকবনবশয়ান ও প্রনকৌশলী ভূবমকাে িনয প্রস্তুত কো 

যায়।  

  

এছাড়াও মাইক্রন িায় টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে উনেখনযাগয টেনা িননগািীনক িযিহাে কেনত, 

এো একটে উচ্চ েক্ষতাে প্রবতভািান শ্রবমকনগািী যাো মাবকপন যুক্তোনেে হাইনেক উৎ্ােন 

টস্কল কোে িনয অবত গুরুত্ব্ূণ প। মাইক্রননে োনি েমন্বয় ও অংশীোবেনত্ব, বেোবকউি 

ইউবনভাবে পটেে (Syracuse University) বে’অযাবননয়নলা টভনেোন ও টেনা ্বেিাে ইনবেটেউে 

(D'Aniello Institute of Veteran and Military Families, IVMF) আধুবনক উৎ্ােন িাকবেে 

িনয এিং মাইক্রন ও অনযানয বশল্প ভূবমকায় রূ্ান্তনেে িনয টভনেোন েক্ষতা বিকাশনক 

েমি পন কেনি। এছাড়া মাইক্রন একটে ইোন পবশ্ কম পেূবি স্থা্ন কেনি যা নকশা কো হনি 

বশক্ষািীনেে টেবমকন্ডাক্টে বশল্পখানত প্রনকৌশলী, বিজ্ঞানী এিং অনযানয গুরুত্ব্ূণ প ভূবমকায় 

্ূণ পকালীন ্ে ্াওয়াে িনয প্রস্তুত কোে িনয, টযখানন বননয়ানগে টক্ষনত্র অননক টিবশ 

মননানযাগ প্রোন কো হনি টভনেোন এিং গতানুগবতকভানি অপ্রতুল প্রবতবনবধত্ব েনয়নছ এমন 

েম্প্রোয়েমূনহে বশক্ষািীনেে প্রবত। মাইক্রন টেন্ট্রাল বনউ ইয়কপ অঞ্চনল েুই েশনকে টিবশ 

েময় ধনে 1,500-ে টিবশ টভনেোননক বননয়াগ বেনত িায়, যা টভনেোন বননয়ানগে টক্ষনত্র 

মাইক্রননে লনক্ষযে োনি মানানেই।  

  

্াশা্াবশ, মাইক্রন স্থানীয় টেে ইউবনয়নগুবলে োনি একটে প্রকল্প শ্রবমক িুজক্তনত (Project 

Labor Agreement) প্রনিশ কনেনছ, যা নতুন টমগােযাি বনম পানণে ্ুনো েময়িনুড় শ্রবমক 

িযিস্থা্না েমন্বয় এিং বস্থবতশীলতাে িনয একটে টেমওয়াকপ স্থা্ন কনে। এই িুজক্তটে টেনা 

বননয়াগ, মূলযায়ন এিং টভনেোন িাকবেনকন্দ্র (Center for Military Recruitment, Assessment 

and Veterans Employment) এিং এে "টহলনমেে েু হােপহযােে (Helmets to Hardhats)" 

কম পেূবি িযিহানেে টক্ষনত্র একটে রূ্নেখা প্রোন কনে। এছাড়া এটে টঠকাোেনেে িনয প্রকনল্প 

হওয়া প্রবত ক্রযাফ্ট ঘণ্টাে িনয এক টেে কনে বশক্ষানবিশনেে ্ি কম পেূবিনত (Pathways for 

Apprenticeship) োন কো আিশযক কনে, কম পেূবিটে বেোবকউি বিনেে (Syracuse Build) 

একটে অংশ, যা প্রকনল্পে কমীিাবহনীনত েংখযালঘু ও নােীনেে প্রবতবনবধনত্বে প্রোে কনে।  

  

েেিোহকােী মনধয বিবিত্রয িৃজদ্ধ কোে িনয মাইক্রননে প্রবতশ্রুবতে অংশ বহনেনি,মাইক্রন 

এটে বনজিত কেনত কাি কেনি যানত প্রকনল্পে টযাগয বনম পাণ িযনয়ে 30 শতাংশ, এিং এে 

িলমান িাবষ্ পক টযাগয ্বেিালনা িযনয়ে 20 শতাংশ, গতানুগবতকভানি অপ্রতুল প্রবতবনবধনত্বে 



েম্প্রোয়েমূনহে িযজক্তনেে মাবলকানাধীন টকাম্পাবনেমূনহে কানছ যায়, যাে মনধয অগ্রাবধকাে 

প্রোন কো হনি বনউ ইয়কপ টেনেে প্রতযবয়ত েংখযালঘু/নােী মাবলকানাধীন 

এোেপ্রাইিেমূহনক (New York State Certified Minority/Women Owned Business 

Enterprises, MWBE) এিং োবয়ত্বেত অিস্থায় প্রবতিন্ধী হওয়া টভনেোন মাবলকানাধীন 

িযিোেমূহনক (Service-Disabled Veteran Owned Businesses)। মাইক্রন বনম পাণ টঠকাোে 

এিং উ্টঠকাোেনেেনক উৎোবহত কেনি েুবিধািজঞ্চত িননগািী টিনক বননয়াগোননে টক্ষনত্র 

প্রািী েনাক্ত কোে িনয বেোবকউি বিেনক একটে প্রিম উৎনেে মনেল বহনেনি িযিহাে 

কোে কোে িনয।  

  

েকম্বলর জর্ে STEM বেক্ষায় বিবর্ম্বয়াগ  

ট্াে-টেনকন্ডাবে সু্কল এিং প্রবশক্ষণ কম পেূবিেমূনহে মাধযনম K-12 টত বিজ্ঞান, প্রযুজক্ত, 

প্রনকৌশল ও গবণত (Science, technology, engineering, and mathematics, STEM) বশক্ষা 

একটে েক্ষ প্রবতভাে ্াই্লাইন বতবেে িনয অতযািশযকীয়। মাইক্রন স্থানীয় বশক্ষা 

কম পেূবিেমূনহ বিবননয়াগ কেনি এিং কম েংস্থান ্াওয়া কমিয়েীনেেনক STEM কযাবেয়াে 

্াওয়াে িনয ক্ষমতাবয়ত কেনি যানত োবি পকভানি আনো বিবিত্রযময় ও অন্তভুপজক্তকে প্রযুজক্ত 

বশল্প গঠননক েমি পন কো যায়।  

  

মাইক্রননে প্রবতশ্রুবতে অংশ বহনেনি, টকাম্পাবন 10 িছে ধনে বেোবকউি বিজ্ঞান, প্রযুজক্ত, 

প্রনকৌশল, বশল্প এিং গবণতনক (Science, Technology, Engineering, Art and Math, STEAM) 

সু্কনল, এটে এলাকাে প্রিম েহনযাবগতামূলক সু্কল যা বিজ্ঞান, প্রযুজক্ত, প্রনকৌশল, বশল্প এিং 

গবণতনক েমবন্বত কোে িনয নকশা কো হনয়নছ, এিং একইোনি অঞ্চনলে অনযানয K-12 

কম পেূবিনত 10 বমবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কেনি যানত ঐবতহাবেকভানি প্রাবন্তক 

বশক্ষািীনেে কানছ ট্ৌৌঁছাননা যায় এিং ভবিষ্যৎ STEM কযাবেয়াে ্াওয়াে প্রবতিন্ধকতা 

অ্োেণ কো যায়। আঞ্চবলক েযাবেবলটেটে আি প-োমাজিকভানি, িণ পগতভানি, এিং 

টভৌগবলকভানি বিবিত্রযময় বশক্ষািীনেেনক উেীয়মান প্রযুজক্ত ও বশনল্পে টক্ষনত্র নজিেবিহীন 

েুনযাগ প্রোন কেনি। এই বিবননয়াগটে অঞ্চনল ভবিষ্যনতে টিেেকাবে বিকাশ ও েহনযাবগতাে 

টক্ষনত্র একটে অনুঘেক বহনেনি কাি কেনি।  

  

অবতবেক্ত মাইক্রন েম্প্রোয় অঙ্গীকানেে মনধয েনয়নছ নতুন, বিবিত্রযময় েযাকাবিনক েমি পন 

কোে িনয বেোবকউি ইউবনভাবে পটেে োনি একটে অংশীোবেত্ব যাে গনিষ্ণা ও বশক্ষা 

ইউবনভাবে পটেে ভবিষ্যৎ অধযা্কনেে টেনলাবশ্ কম পেূবিে (Future Professors Fellowship 

Program) মাধযনম ভবিষ্যনতে কমীিাবহনীনক প্রবশবক্ষত কেনি। এছাড়া মাইক্রন আঞ্চবলক 

ইউবনভাবে পটেগুবলে প্রনকৌশল বশক্ষানক েমি পন কনে যানি যাে মনধয েনয়নছ িাকপেন 

(Clarkson), টেননেলাে ্বলনেকবনক ইনবেটেউে (Rensselaer Polytechnic Institute), কনন পল 

(Cornell) এিং অনযানয। উত্তে্ূনি পে ইউবনভাবে পটেগুবলে েৃঢ় টনেওয়াকপ টকাম্পাবনটেে েনিোে 

টেকননালজি ইনবেটেউনেে (Rochester Institute of Technology) োনি বিেযমান 

অংশীোবেত্বনক অগ্রেে কেনি এিং প্রনকৌশল ও বিজ্ঞান ্াই্লাইনিনুড় বশক্ষািীনগািীে 

প্রবতবনবধত্ব আনো িৃজদ্ধ কেনি।  

  

স্থার্ীয় েম্প্রদায়েমূম্ব র োম্বি জবিি  ওয়া  



মাইক্রন এমন েম্প্রোনয় বিবননয়াগ ও েমৃজদ্ধনক অগ্রাবধকাে বেনি টযখানন এে েনলে েেেযো 

িাে কেনি ও কাি কেনি। িাইে টকয়াে এিং প্রােবিক বশশনিে প্রস্তুবত কম পেূবিগুবলে 

েমি পনন, মাইক্রন প্রািবমকভানি টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে ইয়ং টমন্স জক্রবেয়ান অযানোবেনয়শনন 

(Young Men's Christian Association, YMCA) 500,000 মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কেনি। এই 

বিবননয়াগটেে উনেশয উচ্চমাননে িাইে টকয়াে ্াওয়াে েুনযাগ এিং অঞ্চলটেে েুবিধািজঞ্চত 

েম্প্রোয়েমূনহ প্রািবমক বশক্ষাে েুনযাগ েম্প্রোবেত কো। মাইক্রন YMCA এিং অনযানয 

েংগঠননে োনি অংশীোবেত্ব কনে যানি বশশু ও ্বেিানেে ক্ষমতায়নন এিং েকনলে িনয 

একটে নযাযয ও অন্তভুপজক্তকে েম্প্রোয় গঠনন ভবিষ্যৎ বিবননয়াগেমূহ েনাক্ত কোে িনয।  

  

মাইক্রন একটে 500,000 মাবকপন েলানেে বিজ্ঞান ও প্রযুজক্ত িােুঘে (Museum of Science & 

Technology, MOST) স্পন্সেবশ্ শুরু কেনি। মাইক্রন একটে েীঘ পনময়াবে MOST প্রেশ পনীনক 

েমি পন কেনি যা বশক্ষািী ও তানেে ্বেিােনক টেবমকন্ডাক্টে ও তানেে োধােণ িযিহাে 

েম্পনকপ টশখাননাে িনয হানত-কলনম অবভজ্ঞতা প্রোন কেনি। ্াশা্াবশ, মাইক্রন 

বশক্ষািীনেে িনয বিনামূনলয মধয-শীতকালীন এিং িেনন্তে ছুটেনত MOST বিজ্ঞান কযাম্প 

উ্লভয কেনি এিং একটে STEM বশক্ষা বেবেনিে আনয়ািন কেনি, এিং একইোনি অিযাহত 

বশক্ষাে প্রিাে কনে এমন িযানলঞ্জেমূহ নকশা কেনি।  

  

মাইক্রননে মননানযাগ েম্প্রোনয়ে অিকাঠানমা ও টেিাে টক্ষনত্র অননক গভীে, যাে মনধয 

েনয়নছ আঞ্চবলক টেক ইনকাবেনেনমে োনি অংশীোবেনত্ব টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপ নতুন িযিো 

েমি পন ও আকৃষ্ট কোে িনয টভঞ্চাে তহবিল বহনেনি 10 বমবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কো।  

  

েমাি ও মাইক্রননে মনতা উদ্ভািনী টকাম্পাবন উভনয়ে োেনলযে িনয েম্প্রোনয়ে োনি 

িলমান ও েলপ্রেূভানি িবড়ত হওয়াে গুরুত্ব উ্লবি কনে, টকাম্পাবনটে টি, বেোবকউি, 

এিং ওনন্ডাগা কাউবেে েম্প্রোনয়ে েেেযনেেনক মাইক্রন কীভানি তানেে িাবহোনক েমি পন 

কেনত ্ানে টে েম্পনকপ েোেবে মতামত প্রোননে েুনযাগ প্রোননে িনয িছনে িােিাে 

কবমউবনটে োউন হল আনয়ািন কোে ্বেকল্পনা কেনছ।  

  

অবিবরক্ত মাইক্রর্ প্রবিশ্রুবি  

েম্প্রোনয় বিবননয়াগ টেমওয়ানকপে িাইনে, মাইক্রন আগামী প্রিনেে প্রবতভা আিাে কোে 

িনয, েুবিধািজঞ্চত েম্প্রোনয়ে িনয অি পননবতক েুনযাগ ত্বোবন্বত কেনত, অঞ্চনলে 

অিকাঠানমানক েমি পন কেনত এিং একটে বিবিত্রযময় শ্রবমকনগািী গঠন কেনত টেন্ট্রাল বনউ 

ইয়কপ অঞ্চলনক েমি পন কোে উ্ায়েমূহ যািাই কেনত িাকনি।  

  

এই েম্প্রোবেত প্রবতশ্রুবতে োনি োমঞ্জেয টেনখ, মাইক্রন প্রনেশনাল োবেি কনলনি 

বেোবকউি ইউবনভাবে পটেে ভবিষ্যনতে িনয প্রস্তুত কমীিাবহনী উদ্ভািনী কননোটেপয়াম (Future-

Ready Workforce Innovation Consortium) স্থা্ন কেনি। টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে িযিো 

েম্প্রোয়, টেে ইউবনয়ন, কবমউবনটে কনলি এিং বনউ ইয়কপ টেে ও তাে িাইনেে অনযানয িাে 

িছনেে প্রবতিাননে োনি অংশীোবেত্ব কনে, মাইক্রন কমীিাবহনী বিকাশ, েক্ষতা িৃজদ্ধ কো এিং 

ট্শাোবেত্ব ধনে োখাে িনয একটে িহুমাজত্রক ও অন্তভুপজক্তকে ্ন্থা িাস্তিায়ন কেনত 

বেোবকউি ইউবনভাবে পটেে োনি েমন্বয় কেনি।ভবিষ্যনতে িনয প্রস্তুত কমীিাবহনী উদ্ভািনী 



কননোটেপয়ামটে েক্ষতাে প্রবশক্ষণ, মাইক্রননে কমীিাবহনী ও প্রবতভা বিকানশে টকৌশলনক 

েমি পন কেনি এমন বশক্ষাগত ও অংশীোবেনত্বে কম পেূবিে একটে ইনকাবেনেমনক ্ালন 

কেনি।  

  

এই অঞ্চনল টকাম্পাবনটেে বিকানশে োনি োনি মাইক্রন েম্প্রোয় ও েংখযালঘু আবি পক 

প্রবতিানগুবলনক িযিহানেে েুনযাগ মূলযায়ন কেনত িাকনি। এে মনধয েনয়নছ টেন্ট্রাল বনউ 

ইয়নকপ টেিাোনকােী েংখযালঘু বেন্াজিেবে প্রবতিানেমূনহ (Minority Depository 

Institutions, MDIs) 10 বমবলয়ন মাবকপন েলাে বেন্াজিে কো।  

  

োশ্রয়ী আিােন ্াওয়াে েুনযানগে োনি েংবিষ্ট েমেযাগুবল উ্লবি ও েমাধান কোে িনয, 

গভন পে টহাকল টঘাষ্ণা কনেনছন টয বনউ ইয়কপ টেে মাইক্রন ও স্থানীয় েেকােেমূনহ েোনত 

অংশীোবেনত্ব একটে উনেযানগে টনতৃত্ব বেনি যা আনো ভানলা অিকাঠানমা, আিােন েুনযাগ, 

োমাজিক ও আবি পক অন্তভুপজক্ত, এিং বেোবকউি অঞ্চল টযইেি বিনশষ্ ও অননয 

প্রবতিন্ধকতাে েম্মুখীন হয় তা েমি পনকােী ্বলবে আনো ভানলাভানি েনাক্ত কেনত ্ােনি। 

এই েলােলগুবল স্বল্পকালীন েুনযাগ ও েীঘ পনময়াবে টকৌশল উভনয়ে িনয একটে বভবত্ত প্রোন 

কেনি যা েম্প্রোনয়ে একিন প্রবতশ্রুবতিদ্ধ অংশীোে বহনেনি মাইক্রন িযিহাে কেনি।  

  

এছাড়াও মাইক্রন েুবিধািজঞ্চত বশক্ষািী এিং টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে STEM কযাবেয়ােেমূনহে 

মনধয টেতুিন্ধননে উ্ে মননানযাগ বেনি বমেল ও হাই সু্কনলে বশক্ষািীনেে িনয টকাম্পাবনটেে 

প্রধান, বিনা মূনলযে STEM বশক্ষা কম পেূবি, বি্ কযানম্পে মাধযনম। কম পেূবিটে প্রবত েপ্তানহ 

আনুমাবনক 70 টিনক 100 িন বশক্ষািীে কানছ ট্ৌৌঁনছ যানি, তানেেনক কীভানি টেবমকন্ডাক্টে 

িানাননা হয় এিং কীভানি STEM েক্ষতা মাইক্রন কযাবেয়ানে ্বেণত হনত ্ানে তা টশখাে 

েুনযাগ প্রোন কেনি।  

  

হফোম্বরল, হেট ও স্থার্ীয় হর্িৃিৃম্বের বিিৃবিেমূ   

মাইক্রননে ঐবতহাবেক বিবননয়াগ এিং টকাম্পাবনে েম্প্রোনয়ে প্রবত প্রয়াে বননয় বিবভন্ন 

টনতৃিৃনন্দে মন্তিয বননি টেওয়া হনলা:  

  

বেম্বর্টর চাল নে শুমার িম্বলর্, "আমো োে্বত িাইনেননক বেোবকউনি িাবড়নত স্বাগত 

িানানত ট্নে অতযন্ত আনজন্দত। মাইক্রননে নজিেবিহীন 100 বিবলয়ন মাবকপন েলাে 

বিবননয়াগটে টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে িনয প্রিনে একিাে আনে এমন েুনযাগ যা অঞ্চলটেনক 

টমৌবলকভানি রূ্ান্তে কনে বেনি, হািাে হািাে ভানলা টিতননে উৎ্ােন ও ইউবনয়ন বনম পাণ 

িাকবে বতবে কেনি, আমানেে িাতীয় বনো্ত্তানক টিােোে কেনি, এিং উদ্ভািননে টনতা 

বহনেনি আনমবেকাে বলনগবেনত নতুন িীিনোন কেনি। আমানেে CHIPS ও বিজ্ঞান বিনলে 

কলযানণ, মাইক্রননে মনতা বভশনাবে প্রকল্পেমূহ এিং উৎ্ােন আনমবেকা ও আ্নেে বনউ 

ইয়নকপে মনতা স্থানেমূনহ টেেত আেনছ। এটে আমানেে ইবে কযানাল মুহতূ প এিং এটে আ্নেে 

বনউ ইয়নকপে হােেন ভযাবল ও কযাব্োল বেজিয়ন টিনক টমাহক ভযাবল ও েনিোে ্য পন্ত 

টেবমকন্ডাক্টে কবেনোনে েংনযািন কেনি এিং বনজিত কেনি যানত ভবিষ্যৎ গটঠত হয় 

আ্নেে বনউ ইয়নকপ। এই প্রকল্পটে িাতীয় নীলনকশা বহনেনি কাি কেনি টয কীভানি কমী, 

েম্প্রোয় এিং ্বেনিশগতভানি টেকেই হওয়াে িনয বিবননয়াগ কেনত হয়, এিং োে্বত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.micron.com%2Fgives%2Fstudents%2Fk12-student-resources%2Fchip-camp&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdad149972744e84bded08dab7fc9e54%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024592942769497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=al7pIMe60%2FTfKedWSAaAAHmdbgnG1tgsZBhI79TuxVM%3D&reserved=0


িাইনেননে টনতৃনত্বে কােনণই এটে েিি হনে টয আমো আ্নেে বনউ ইয়নকপই এখন 

আনমবেকাে ভবিষ্যৎ গঠন কেনত ্ােবছ।"  

  

বেম্বর্টর বকম্বেনর্ জজবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "গত বকছু িছে ধনে, মাবকপন টভাক্তা ও টকাম্পাবনগুবল 

টেবমকন্ডাক্টনেে িনয বিনেবশ টকাম্পাবনগুবলে উ্ে অবতবেক্ত বনভপেশীলতা এিং আনমবেকান 

েেিোহ টিইননে িযাঘাত িাো মাোত্মক অি পননবতক প্রভানিে েম্মুখীন হনয়নছ। টেিনয আবম 

CHIPS ও বিজ্ঞান অযাক্ট 2022 ্াশ কোনত টিাে লড়াই কনেবছ, যা টেশিনুড় আমানেে 

অভযন্তেীণ বি্ বশল্প গঠনন বিবলয়ন বিবলয়ন মাবকপন েলাে েংস্থান প্রোন কেনছ এিং 

আ্নেে বনউ ইয়নকপ মাইক্রননে কযাম্পাে বননয় আেনত তানেে বেদ্ধান্তনক ্াকান্াক্ত কেনত 

োহাযয কনেনছ, এই েুেপান্ত বিবননয়াগটে ্ুনো টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপ একটে টেউনয়ে মনতা প্রভাি 

টেলনি, আমানেে টেনে 50,000 ্য পন্ত ভানলা টিতননে িাকবে বতবে কেনি। এইেি বিবননয়াগ 

উেযা্ন কেনত বেোবকউনি আোে িনয এিং িাতীয় বনো্ত্তা টিােোে কেনত, ভানলা 

টিতননে িাকবে বতবে কেনত, এিং টেবমকন্ডাক্টে বশল্পখানত মাবকপন টনতৃনত্বে ্ি বতবে কনে 

বেনত আমানেে প্রনিষ্টাে অংশীোে হওয়াে িনয আ্নানক ধনযিাে, োে্বত িাইনেন। আবম 

মাইক্রন এিং টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপে োনি কাি কনে এই গুরুত্ব্ূণ প কাি কোে িনয আমানেে 

েম্প্রোনয়ে কানছ যানত হাবতয়াে ও প্রবশক্ষণ িানক তা বনজিত কেনত উেুখ হনয় আবছ।"  

  

প্রবিবর্বি জর্ কাটম্বকা িম্বলর্, "আবম মাইক্রন টেকননালজিনক টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপ স্বাগত 

িানানত ট্নে েম্মাবনত টিাধ কেবছ। মাইক্রননে 100 বিবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ ভানলা 

টিতননে িাকবে বতবে কেনি, আমানেে অঞ্চনলে অি পনীবতে দ্রুত অগ্রেে হওয়াে েূিনা কেনি 

এিং টেন্ট্রাল বনউ ইয়কপনক টেবমকন্ডাক্টে উৎ্ােননে একটে টকনন্দ্র ্বেণত কেনি। এটে 

আমানেে অঞ্চলনক আমূনল িেনল বেনি এিং আবম এই বিবননয়ানগে স্বপ্ননক িােনি ্বেণত 

কোে িনয একটে বি্ক্ষীয় উ্ানয় কাি কেনত ট্নে গবি পত।"  

  

হেোরম্বেম্বটর CEO (CenterState CEO) হপ্রবেম্বেে রিাটন এম. বেম্পের্ িম্বলর্, 

"টেন্ট্রাল বনউ ইয়কপ েম্প্রোয় মাইক্রননে এই টঘাষ্ণানক উেযা্ন কনে যানে টয তাো আগামী 

েুই েশনক 100 বিবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়াগ কেনি এিং 9,000 েোেবে কম পেংস্থান েৃটষ্ট 

কেনি। তনি,মাইক্রন েম্প্রোনয় বিবননয়ানগে টেমওয়ানকপে মাধযনম টযই প্রবতশ্রুবতেমূহ কেনছ 

টেটেই এই ঐবতহাবেক িুজক্তনক টেন্ট্রাল বনউ ইয়নকপ েকনলে িনয রূ্ান্তেকােী এিং 

একইোনি টেশিযা্ী অি পননবতক বিকানশে নতুন মানেণ্ড েৃটষ্টকােী বহনেনি স্থা্ন কেনি। 

মাইক্রননে বিবননয়াগ বনজিত কেনি টয এই েমূ্পণ প েম্প্রোয়টেে কানছ এখন এিং আগামী 

েশকগুবলনত লাভিান হওয়াে েুনযাগ িাকনি। স্থানীয় অংশীোেনেে োনি কাি কোে 

মাইক্রননে প্রবতশ্রুবত নজিেবিহীন এিং একটে িাকবেে িনয প্রস্তুবতে কম পেূবিগুবলনক নতুন 

মাত্রাোন কেনি, আমানেে কবনিতম েম্প্রোনয়ে েেেযনেে ভবিষ্যনতে কযাবেয়ানেে িনয 

প্রস্তুত কেনি, উনেযাগ ও উদ্ভািনী কম পেূবিেমূহ েম্প্রোবেত কেনি এিং MWBE েেিোহকােী 

প্রকল্পটেে োনি যুক্ত কেনি। যখন আমো আমানেে েংগঠননে টেই বমশন অিপনন কাি কেবছ 

টযখানন িযিোেমূহ েমৃজদ্ধ কেনি এিং েকল মানুষ্ উন্নবত কেনি, তখন আমো যানেে বভশনন 

মাইক্রননক একিন অংশীোে বহনেনি ট্নয় অতযবধক কৃতজ্ঞ।"  

  



ওর্ন্ডাগা কবমউবর্টট কম্বলম্বজর হপ্রবেম্বেে োাঃ ওয়াম্বরর্ ব ল্টর্ িম্বলর্, "আমো োে্বত 

িাইনেন, মাইক্রননে প্রধান বনি পাহী কম পকতপা েঞ্জয় টমহনোত্রা এিং তাে েলনক, এিং আমানেে 

্ুনো অঞ্চল, বনউ ইয়কপ টেে এিং টেনশে বনি পাবিত টনতৃিৃন্দনক আিনকে ঐবতহাবেক 

ইনভনেে িনয ওনন্ডাগা কবমউবনটে কনলনিে কযাম্পানে স্বাগত িানানত ট্নে েম্মাবনত 

হনয়বছ। আমো মাইক্রননে 100 বিবলয়ন মাবকপন েলাে বিবননয়ানগ তানেে বশক্ষা অংশীোেনেে 

একিন হনত ট্নে গবি পত এিং তানেে োনি ঘবনিভানি কাি কনে আমানেে েমূ্পণ প অঞ্চলনক 

িেনল টেওয়াে িনয উেুখ। বশক্ষা প্রজক্রয়াে িনয প্রস্তুবতে মনধয িাকনি আমানেে কযাম্পানে 

একটে হাইনেক "বিনরুম" বনম পাণ টযখানন বশক্ষািীো টেবমকন্ডাক্টে বশল্পখানত েলপ্রেূ 

কযাবেয়ানেে িনয বশখনত ও প্রস্তুবত গ্রহণ কেনত ্ােনি। আমো গভন পে কযাবি টহাকল, বনউ 

ইয়কপ টেে ইউবনভাবে পটে (State University of New York, SUNY) িযানন্সলে টেনিাোহ েযানবল, 

ওনন্ডাগা কাউবে বনি পাহী োয়ান মযাকমযাহননক ধনযিাে িানাজে আমানেে কমীিাবহনী 

অংশীোেনেে িাবহো ্ূেণ কোে িনয আমানেে কযাম্পানেে অিযাহত রূ্ান্তেনক েমি পন 

কোে িনয। ওনন্ডাগা কবমউবনটে কনলি 60 িছে ্ূনি প বশক্ষািীনেে িনয োউনোউন 

বেোবকউনিে একটে ্বেতযক্ত োই্োইোে েযাক্টবেনত েুয়াে খুনল টেওয়াে ্ে টিনক 

অননকো ্ি ্াবে বেনয়নছ। আমো এই প্রকনল্পে একটে অংশ হনত ট্নে আনজন্দত, যা 

আমানেে অঞ্চলনক আগামী 60 িছে এিং তাে ্নেও রূ্ান্তবেত কেনত িাকনি।"  

  

বেরাবকউজ ইউবর্ভাবে নটটর চোম্বেলর হকে েুেভরাে িম্বলর্, "মাইক্রননে োনি 

অংশীোবেনত্ব, আমানেে েল টিানেনশানে কাি নামাে িনয প্রস্তুত হনে। ইবতমনধয, আমানেে 

অননক উনেযাগ শুরু হনয়নছ টগনছ। যাে মনধয েনয়নছ বেোবকউি ইউবনভাবে পটে ভবিষ্যনতে 

িনয বতবে কমীিাবহনী উদ্ভািন কননোটেপয়াম, মাইক্রননে টভনেোন বননয়াগ িৃজদ্ধ কোে প্রনিষ্টা 

এিং ভবিষ্যনতে অধযা্কনেে টেনলাবশ্ কম পেূবিনত আনো বিবননয়াগ। স্বতন্ত্রভানি, এগুবল 

আমানেে ইউবনভাবে পটে ও েম্প্রোনয়ে িনয োরুণ েি েুনযাগ। েজম্মবলতভানি, তাো আমো 

কীভানি ভবিষ্যৎ প্রিনেে টনতৃিৃন্দ, উদ্ভািক এিং িযাঘাতকােীনেে প্রস্তুত কেনিা তা 

্ুনঃকল্পনা ও নতুন আকৃবতোননে রূ্ান্তেকােী ও উদ্ভািনী ্ন্থাে প্রবতবনবধত্ব কনে।"  

  

বলভারপুল হেন্ট্রাল সু্কল হজলার (Liverpool Central School District) েুপাবরম্বেম্বন্ডে 

েোবর্ম্বয়ল জজ. হ র্ার িম্বলর্, "টেন্ট্রাল বনউ ইয়কপ েম্প্রোনয় মাইক্রননে েংনযািন 

বলভাে্ুল টেন্ট্রাল সু্কল টিলানক, এিং একইোনি অঞ্চলিনুড় অনযানয টিলাগুবলনক, K-12 

টগ্রনেে বশক্ষািীনেে িনয অেংখয বশক্ষাগত েুনযাগ প্রোন কেনি। বি্ কযাম্প (Chip Camp), 

গাল পে টগাবয়ং টেক (Girls Going Tech) এিং কযাবেয়াে প ইন হাইনেক ওয়ানেপে (Careers in a 

High-Tech World) মনতা কম পেূবিেমূহ বলভাে্ুনলে নতুনভানি েূবিত কযাবেয়াে ্িগুবলনক 

উন্নত কেনি যা আমানেে বশক্ষািীনেেনক ভবিষ্যনতে কযাবেয়ানেে িনয প্রস্তুত কেনি। আমো 

আগামী অননক িছে ধনে মাইক্রননে োনি কাি কেনত উেুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পাইপ হেেে অোম্বোবেম্বয়েম্বর্র (New York State Pipe Trades 

Association) হপ্রবেম্বেে হেগ লোম্বেট িম্বলর্, "টেন্ট্রাল-নেপান প বনউ ইয়কপ বিজেং ও 

কনস্ট্রাকশন টেেে কাউজন্সনলে (Central-Northern New York Building & Construction 

Trades Council) ্নক্ষ, আবম মাইক্রননক বনউ ইয়নকপ স্বাগত িানানত ট্নে খুবশ। মাইক্রননে 

কমীিাবহনী বিকাশ কম পেূবিগুবল বনউ ইয়কপিােীনেে েক্ষতা ও ্বেশ্রমী প্রকৃবতনক িযিহাে 



কেনি, বিনশষ্ কনে েুবিধািজঞ্চত েম্প্রোনয়ে িযজক্তনেে যানেে হয়নতা ভবিষ্যনত গতানুগবতক 

কযাবেয়াে ্নিে েুনযাগ টনই। মাইক্রন ও আমানেে স্থানীয় টেে ইউবনয়নগুবলে মধযকাে প্রকল্প 

শ্রবমক িুজক্তটে প্রকনল্পে কমীিাবহনীনত েংখযালঘু, টভনেোন এিং মবহলানেে প্রবতবনবধত্বনক 

েমি পন কেনি এিং একই োনি ্ুনো প্রকনল্প আমানেে অঞ্চনলে প্রবতভািান ইউবনয়ন 

শ্রবমকনেে বস্থবতশীলতা ও েহনযাবগতা বনজিত কেনি। বশক্ষানবিশ কম পেূবি বিকাশ টিনক শুরু 

কনে ইোকৃতভানি টঠকাোে িাছাই কো ্য পন্ত, মাইক্রন আমানেে েম্প্রোয় এিং আমানেে 

কমীিাবহনীে েুেপান্ত েিািনাে প্রবত তানেে প্রবতশ্রুবত প্রেশ পন কেনছ।"  

  

আনো তনিযে িনয, Micron.com/NY এ বনউ ইয়কপ েম্প্রোয় ও কমীিাবহনী বিবননয়াগ (New 

York Community and Workforce Investment) েযাক্ট বশে টেখুন।  

  

মাইক্রর্ হটকম্বর্ালজজ, ইর্কম্বপ নাম্বরের্ েম্পম্বকন 

আমো উদ্ভািনী টমনমাবে ও টোনেি েমাধাননে টক্ষনত্র বশল্পখানতে একিন টনতা যাো 

কীভানি বিে েকনলে িনয িীিন েমৃদ্ধ কেনত তিয িযিহাে কেনি তা ্ানি বেনে। 

আমানেে গ্রাহক, প্রযুজক্ত, টনতৃত্ব এিং উৎ্ােন ও কম পকানণ্ডে টশ্রিত্ব বননয়, মাইক্রন হাই-

্ােেম পযান্স DRAM, NAND এিং NOR টমনমাবে ও টোনেি ্নণযে একটে েমৃদ্ধ ট্ােপনোবলও 

প্রোন কেনছ আমানেে মাইক্রন® এিং ক্েুশযাল® (Crucial®) ব্র্যান্ডগুবলে মাধযনম। প্রবতবেন, 

আমানেে টলানকো টযই উদ্ভািন কনে তা টেো অি পনীবতনক ইন্ধন প্রোন কনে, কৃজত্রম িুজদ্ধমত্তা 

এিং 5G প্রনয়ানগ অগ্রগবত েিি কনে যা েুনযানগে েুয়াে উনোিন কনে, টেো টেোে টিনক 

িুজদ্ধমত্তাে প্রান্ত এিং গ্রাহক ও টমািাইল িযিহােকােীনেে অবভজ্ঞতািনুড়। মাইক্রন 

টেকননালজি, ইনকন্ পানেশন েম্পনকপ আনো িাননত (Nasdaq: MU), বভজিে করুন 

micron.com।  

  

###  
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