অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/22/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা হাডসর্ ভোবলর গ্লািাল ফাউবন্ড্রজ (GLOBALFOUNDRIES) ফোবিম্বকের্ প্ল্োন্ট
আয়ম্বে আর্ম্বে এিং সংরক্ষণ করম্বে অর্ গ্সবমকন্ডাক্টম্বরর (ON SEMICONDUCTOR) সাম্বে চু বি
গ্ াষণা কম্বরম্বের্

বচপ ফোি বর্মন াো মধ্ে-হাডসর্ অঞ্চম্বল োম্বের িৃহেম এিং সিন াধ্ুবর্ক প্রযুবি সেবলে
গ্সবমকন্ডাক্টর কারখার্া তেবর করম্বি
সংস্থাটি প্রায় 150টি র্েু র্ চাকবর গ্যাগ করার পবরকল্পর্া কম্বরম্বে এিং ডাম্বচস কাউবন্টর
গ্ফবসবলটিম্বে অন্তে 950টি বিেেমার্ চাকবরর িজায় রাখম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বিশ্বিযাপী গ্রাহক বভবিক একটি ফরচু র্ 500
(Fortune 500) সংস্থা, অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর, বর্উ ইয়কন ঘেমের ডামচসস কাউবির ইে বফশবকমে,
বিদ্যমার্ ঘলািাে ফাউবন্ড্রজ ফযাি 10 উৎপাদ্র্ ঘফবসবেটিটি বকমর্ এিং সংরক্ষণ কমর বর্উ ইয়মকন
তামদ্র কােনকোপ প্রসাবরত করমি। অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর তার প্রথম 300বমবম বচপ উৎপাদ্র্
কারখার্া স্থাপর্ করার জর্য ইে বফশবকে ঘফবসবেটিমত 10 িেমররও ঘিবশ সময় ধমর 720
বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর বিবর্ময়ামগর জর্য প্রবতশ্রুবতিদ্ধ হময়মে, এটি স্বয়ংচাবেত বিদ্ুযতায়র্, 5G
ঘমািাইে ঘর্েওয়াকন , ক্লাউড কবিউটিং এিং বিকল্প শবি সহ, বিদ্ুযৎ িযিস্থাপর্ার ঘক্ষমে সংস্থার
ঘকৌশেগত িৃবদ্ধমক আরও উদ্দীবপত কমর।
"বর্উইয়কন ঘেমে তামদ্র কােনকোপ প্রসাবরত করমত ও িৃবদ্ধ করার ঘে বসদ্ধান্ত অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর
বর্ময়মে তা প্রমার্ কমর ঘে আমামদ্র অ্বভর্ি অ্থনর্ীবতমত করা িুবদ্ধদ্ীপ্ত বিবর্ময়াগগুবে কাজ করমে
এিং বর্উ ইয়মকন র অ্ভূ তপূিন িৃবদ্ধমক উদ্দীবপত করমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা খুবশ ঘে
অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর এখামর্ তার বশকড় আমরা গভীরভামি স্থাপর্ করার এিং বর্উ ইয়কন ঘেমের
প্রবত তামদ্র অ্ঙ্গীকারিদ্ধতামক আমরা দ্ৃঢ় করার বসদ্ধান্ত বর্ময়মে।"
"অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টমরর সামথ এই চু বি হাডসর্ ভযাবেমত উচ্চ-প্রেুবির বশল্পমক অ্গ্রসর করা অ্বিরত
ঘরমখমে", গ্লফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে হকুল িম্বলর্। "সংস্থার বিবর্ময়াগ বর্উ ইয়কন ঘেমের বচপ
উৎপাদ্র্মক আমরা অ্গ্রসর করমি এিং 100টিরও ঘিবশ চাকবর ততবর করমি এিং ডাচমচস
কাউবিমত প্রায় 1,000 জর্মক িহাে রাখমি। আমরা বশমল্পর ক্রমিধনমার্ িৃবদ্ধ এিং বর্উ ইয়কন
ঘেমের অ্থনর্ীবতমক শবিশােী করার প্রবত অ্ঙ্গীকারিদ্ধ।"

ঘলািাে ফাউবন্ড্রজ তার বর্মজর িযিসামক রূপান্তবরত করমত এিং িৃবদ্ধ ত্বরাবিত করার জর্য বিবভন্ন
প্রেুবিমত বিবর্ময়ামগর সামথ, সংস্থাটি ফযাি 10 ঘথমক তামদ্র অ্র্য ঘফবসবেটীমত তামদ্র উৎপাদ্র্
স্থমে উৎপাদ্র্ স্থার্ান্তর করমি, োর মমধয রময়মে মাল্টায় অ্িবস্থত ফযাি 8। ঘেে ঘলািাে
ফাউবন্ড্রজ এিং অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টমরর মমধয 3.5 িেমরর রুপান্তরমণর পথ সুরবক্ষত করমত সহায়তা
কমরমে ো ফযাি 10 এর বক্রয়াকোপ অ্বিরত থাকমি এিং ইে বফশবকে ঘফবসবেটিমত 720
বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর র্তু র্ মূেধর্ িযয় বর্বিত করমি। রূপান্তর সমময়র ঘশমষ, অ্র্
ঘসবমকন্ডাক্টর ঘলািাে ফাউবন্ড্রমজর ঘথমক কমপমক্ষ 950 জর্ কমনচারী বর্ময়াগ করার জর্য
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ োরা সরাসবর ফযাি 10 এর কাজকমনমক সমথনর্ কমর এিং মধয-হাডসর্ অ্ঞ্চমে প্রায়
150টি র্তু র্, ভাে ঘিতর্ প্রদ্ার্ কমর এমর্ কাজ ততবর করার পবরকল্পর্া কমর।
অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টমরর অ্ঙ্গীকামরর বিবর্মময়, এিায়ার ঘেে ঘডমভেপমমি (Empire State
Development) ফযাি 10 এর সিবি, ঘফবসবেটি এিং বর্বদ্ন ষ্ট বকেু উত্পাদ্মর্র সরঞ্জাম ঘকর্ার
জর্য 17.5 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর অ্িবধ অ্র্ুদ্ার্ বহমসমি এিং তার বিবর্ময়ামগর সামথ সিবকন ত
22.5 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর এমেেবসয়র জিস ঘপ্রাগ্রাম েযাে ঘক্রবডমের, দ্শ িের ধমর বর্ময়াগ
এিং গমিষণা ও উন্নয়মর্র জর্য প্রদ্ার্ করার প্রস্তাি কমরমে। অ্র্ুদ্ার্ এিং এমেেবসয়র েযাে
ঘক্রবডে উভময়র প্রাবপ্ত অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর তার চাকবর এিং বিবর্ময়াগ প্রবতশ্রুবত পূরণ করার উপর
বর্ভন রশীে।
ঘলািাে ফাউবন্ড্রজ এিং অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর একটি ফাউবন্ড্র সরিরাহ িযিস্থায় প্রমিশ করমি ঘেখামর্
ঘলািাে ফাউবন্ড্রজ ফযাি 10 এ 2019 সামের মাঝামাবঝ ঘথমক ফযাি 10 এ ঘসবমকন্ডাক্টর-বর্বদ্ন ষ্ট
বচপস ততবর করমি 2022 সাে অ্িবধ, অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টর প্রবত িের কমী এিং সরঞ্জামমর
ইর্েমেশর্ িৃবদ্ধ করার সামথ সামথ।
এম্পায়ার গ্েে গ্ডম্বভলপম্বমম্বন্টর গ্প্রবসম্বডন্ট, প্রধ্ার্ বর্িন াহী কমন কেনা এিং কবমের্ার হাওয়াডন
গ্যমবি িম্বলর্, "আমরা বমড-হাডসর্ অ্ঞ্চমে অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টমরর সম্প্রসারণমক সমথনর্ করমত ঘপমর
আর্বিত, ো বর্উ ইয়কন ঘেমে উচ্চ-ঘিতমর্র উৎপাদ্র্ সিবকন ত চাকবরগুবে িহাে রাখমি এিং
ভবিষযমতর িৃবদ্ধ এিং উন্নয়মর্র জর্য সংস্থার পবরকল্পর্ামক সমথনর্ করমি।"
"এই প্রসারমণর ফমে িবধনত ক্ষমতা এিং কমনক্ষমতা স্তর হে গুরুত্বপূণন িাজামরর প্রময়াজর্সমূহ
ঘমোমর্ার জর্য আমামদ্র উির", গ্কইে জোকসর্, অর্ গ্সবমকন্ডাক্টম্বরর সভাপবে ও প্রধ্ার্
বর্িন াহী কমন কেনা, িম্বলর্। "এই প্রসারণ এিায়ার ঘেে ঘডমভেপমমি ঘথমক সমথনর্ এিং অ্র্ুদ্ার্
োড়া এিং আমামদ্র সামথ অ্ংশীদ্াবরত্ব করার জর্য তামদ্র ইচ্ছা োড়া সম্ভি হত র্া।"
"এই রামজয ঘসবমকন্ডাক্টর সিবকন ত চাকবর ও উৎপাদ্র্মক ততবর এিং উন্নয়মর্র জর্য একমে ঘে 10
িেমররও ঘিবশ সময় ধমর আমরা কাজ কমরবে, ঘসই সমময় ঘলািাে ফাউবন্ড্রজ এিং এিায়ার ঘেে
ঘডমভেপমমি এক শবিশােী অ্ংশীদ্াবরত্ব গমড় তু মেমে", েম কলবফল্ড, গ্লািাল ফাউবন্ড্রম্বজর বচফ
একম্বজবকউটিভ অবফসার িম্বলর্. "আমরা এই ঘের্মদ্র্টি সি পমক্ষর জর্যই প্রকৃ ত জয় বহসামি
ঘদ্বখ। বর্উ ইয়কন ঘেমের জর্য এটি কময়ক দ্শক ধমর প্রবতভা ও উৎপাদ্র্ সিবকন ত কাজ িজায়
রাখমত সাহােয কমর, অ্র্ ঘসবমকন্ডাক্টরমক তামদ্র প্রথম 300 বমবম ঘফবসবেটি প্রবতষ্ঠা করার জর্য

এিং ঘলািাে ফাউবন্ড্রমজর জর্য এটি একটি জময়র কারণ এটি আমামদ্র ফযাি 8 মাল্টা, বর্উ ইয়কন
ঘফবসবেটিমত আমরা বিবর্ময়াগ করার জর্য সংস্থার্সমূহ মুি কমর, ইে বফশবকমের প্রবতভাশােী
কমীিেমক িহাে রাখার সামথ সামথ।"
এম্পায়ার গ্েে গ্ডম্বভলপম্বমন্ট সম্পম্বকন
এিায়ার ঘেে ঘডমভেপমমি (ESD) বর্উ ইয়মকন র প্রধার্ অ্থননর্বতক উন্নয়র্ সংস্থা। ESD বমশর্
একটি ঘজারামো এিং অ্বিরত উন্নয়র্শীে একটি অ্থনর্ীবতর প্রচার করা, র্তু র্ চাকবরর সৃবষ্ট এিং
অ্থননর্বতক সুমোগমক উৎসাহ ঘদ্ওয়া, রাজয এিং তার ঘপৌরসভার জর্য রাজস্ব িৃবদ্ধ করা, এিং
বস্থবতশীে এিং তিবচেযময় স্থার্ীয় অ্থনর্ীবত অ্জনর্ করা। ঋণ, অ্র্ুদ্ার্, েযাে ঘক্রবডে এিং অ্র্যার্য
ধরমণর আবথনক সহায়তা িযিহার কমর, ESD িযবিগত িযিসার বিবর্ময়াগ এিং িৃবদ্ধ িধনর্ করার
ঘচষ্টা কমর এিং বর্উ ইয়কন ঘেে জুমড় সমৃদ্ধ সমাজগুবেমক সমথনর্ কমর। এোড়াও, ESD গভর্নর
কুওমমার আঞ্চবেক অ্থননর্বতক উন্নয়র্ কাউবিেগুবের (Regional Economic Development
Councils) এিং "আই োভ বর্উ ইয়কন (I LOVE NY)", এর বকংিদ্ন্তীসম পেনের্ ব্র্যামন্ডর
বিপণমর্র প্রধার্ প্রশাসবর্ক সংস্থা। আঞ্চবেক কাউবিে এিং এিায়ার ঘেে ঘডমভেপমমি সিবকন ত
আমরা তমথযর জর্য www.regionalcouncils.ny.gov এিং www.esd.ny.gov এ োর্।
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