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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কওম্বমা মাবসন র্োম্বর্াম্বসন্টার (Marcy Nanocenter)-এ বিম্বের সিন িৃহৎ বসবলকর্ কািন াইড
বডভাইস প্রস্তুতকারক বি (Cree) এর সবহত সরকাবর-বিসরকাবর পার্নর্ারবেপ বহম্বসম্বি 1
বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ব াষণা কম্বরম্বের্

সাবর্ এর পবল কোম্পাম্বস মাবসন র্োম্বর্াম্বসন্টার-এ 600 এর অবিক পূণন -কালীর্ বি (Cree) জি
প্রদার্ করা হম্বি, বেম্বহতু বি মাবসন ম্বত একটি জর্িল প্রবেক্ষণ বপ্রাগ্রাম এিং বেল্প-বভবিক পাঠ্েিম
িাস্তিায়র্ করার জর্ে এিং একটি 10 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর বেৌথ উম্বদোম্বগ উচ্চ প্রেুবিগত
গম্বিষণা এিং উন্নয়ম্বর্র লম্বক্ষে SUNY এর পার্নর্ার হম্বি
বর্উ ইয়ম্বকন ততবর উদ্ভাির্ী, আম্বলাড়র্ সৃবিকারী বসবলকর্ কািন াইড বডভাইস হম্বি দ্রুততর, বোর্,
হালকা, আম্বরা েবিোলী, এিং েবি দক্ষতা িৃবিম্বত সহায়ক
িাজাম্বরর েীষন বসবমকন্ডাক্টর বকাম্পাবর্টি বর্উ ইয়কন পাওয়ার ইম্বলকট্রবর্ক্স মোর্ুফ্োকচাবরং
কর্ম্বসাটিনয়াম (Power Electronics Manufacturing Consortium, PEMC) এর সহম্বোবগতায় রাম্বে
বিস্তৃ বত লাভ করম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেটএবং নবমের অ্র্যতম প্রধার্ নিনির্র্ র্াবনাইড
প্রযুনি, নি, ইর্র্ম্নামরমটডএর মমধয এর্টি প্রধার্ িরর্ানর-স্টবিরর্ানর ্াটনর্ারনি্ স্ট াষণা
র্মরমের্, যার মাধযমম েয় বেমর 1 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার নবনর্ময়ামগ অ্তযাধুনর্র্,
অ্তযন্ত-স্বয়ংনিয় নবমের-প্রথম, 200mm নিনির্র্ র্াবনাইড ওয়াটার স্টেনিমর্ির্ িুনবধা ততনর এবং
স্থা্র্ র্রা। এোডাও উক্ত নবনর্ময়ামগ 30 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর গমবষণা এবং উন্নয়র্
প্রনতশ্রুনত রময়মে, এই ্নরর্ল্পর্ায়,ইউটির্ার িানর্ ্নিমটর্নর্র্ ইর্নেটিউট র্যাম্পাি এর মানিন
র্যামর্ামিন্টার (Marcy Nanocenter)-এ 600 এর অ্নধর্ ্ূণন-র্ািীর্ দক্ষ স্টটর্নর্নিয়ার্ এবং
ইনিনর্য়ানরং ্দ িৃনি।
"আগামীমত হাইমটর্ ইন্ডানি ও চার্নরমর্ আর্ৃ ি র্রমত নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর স্টয গমবষণা ও
তবজ্ঞানর্র্ িম্পদ প্রময়াজর্, তা িনক্তিািী র্রমত এই ্াটনর্ারনি্ অ্তযাবিযর্," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর উন্নত উত্্াদর্ অ্বর্াঠামমা, উ্রািীয় অ্থনর্ীনত বৃনি এবং স্টমাহর্
ভযানির ভনবষযত রূ্ান্তর র্রার স্টক্ষমে এটি এর্টি গুরুত্ব্ূণন ্দমক্ষ্।"

"এই িরর্ানর-স্টবিরর্ানর ্াটনর্ারনি্ মানিন র্যামর্ামিন্টার-এ উদ্ভাবর্ী গমবষণা ও উন্নয়র্মর্ এনগময়
নর্ময় যামে," বলফ্ম্বর্র্োন্ট গভর্ন র কোবথ বহাচু ল িম্বলর্। "রাি িীষন িুনবধাটি স্টমাহর্ ভযানি
হাইমটর্ ইন্ডানি গমড তু িমব এবং িানর্ িানর্ ্নিমটর্নর্র্ ইর্নেটিউমট (SUNY Polytechnic
Institute)-এ িত র্মনিংস্থার্ িৃনি র্রমব। এই প্রর্মল্প নিক্ষাথীমদর ভনবষযমত বযবিা-বানণমজযর
প্রময়াজর্ীয় চানহদা ্ূরমণর জর্য প্রনিনক্ষত র্মর তু িমত এর্টি চার্নরর প্রনিক্ষণ র্াযনিম রময়মে।
নর্উ ইয়মর্ন উদ্ভাবমর্র স্টর্ন্দ্রনবন্দু নহমিমব প্রনতনিত র্রা এবং অ্থনর্ীনতমর্ িনক্তিািী র্রার জর্য
উন্নত উৎ্াদর্ নিল্প গমড তু িমত আমরা বি্নরর্র।"
বি এর বসইও বগ্রগ বলাউই িম্বলর্, "এই িরর্ানর-স্টবিরর্ানর ্াটনর্ারনি্ শুধু নর্উ ইয়মর্ন ই
িতানধর্ চার্নর ও নবনর্ময়াগ িৃনি র্রমব র্া, বরং র্থন র্যামরানির্িহ িানবনর্ভামব নি এর
অ্বস্থার্ আরও স্টজারদার র্রমব এবং নিনির্র্ র্াবনাইড প্রযুনক্তমত নবমের স্টর্তৃ স্থার্ীয় নহমিমব
আমামদর গমড উঠা নর্নিত হমব। আমরা গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমা এবং এম্পায়ার স্টেট স্টডমভি্মমন্ট
(Empire State Development)-স্টর্ ধর্যবাদ জার্ামত চাই এই িুনবধািহ নি প্রদার্ র্রার এবং
নর্উ ইয়মর্ন আমামদর স্বাগত জার্ামর্ার জর্য। এই অ্তযাধুনর্র্, স্বয়ংনিয়-স্টযাগযতািম্পন্ন ওয়াটার
স্টেনিমর্মটির্ িুনবধা আমামদর 30 বেমররঐনতহযবাহী বানণজযর্রমণর প্রযুনক্ত যা আমামদর গ্রাহর্মদর
্রবতী প্রজমের অ্যানিমর্ির্ প্রদার্ র্মর িহায়তা র্রমব। নিনির্র্ র্াবনাইড-এর অ্বস্থামর্
ত্বরানিত র্রার জর্য আমারা র্থন র্যামরানির্া এবং নর্উইয়র্ন ইমর্ামভির্ হাব-স্টর্ িংযুক্ত র্রার
জর্য আমরা উেুখ।"
নি আট বেমরর মমধয 600 র্তু র্ নি জব ততনর র্রমত এবং স্টেট ইউনর্ভানিনটি অ্ে নর্উ ইয়র্ন
এর োেমদর জর্য ইন্টার্ননি্ এবং গমবষণার িুমযাগ প্রদার্ র্রমত প্রনতশ্রুনতবি হময়মে। এই প্রমচিার
মাধযমম SUNY জুমড এর্টি উন্নত উৎ্াদর্মুখী জর্বি উন্নয়মর্র উমদযাগ গমড তু িমত িাহাযয
র্মর, যার মমধয রময়মে, দী নমময়াদী, উন্নতমামর্র র্মনিংস্থার্ এবং অ্গ্রগনতর িুমযামগর জর্য ২১ি
িতাব্দীর জর্বি প্রস্তুত র্রা, যা র্তু র্ িুনবধা প্রদার্ র্রমব। SUNY নিমেমমর জর্য নি র্তৃন র্
স্টিনমর্ন্ডাক্টর িংিান্ত গমবষণা তহনবমির জর্য SUNY 5 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার ্যনন্ত প্রদার্
র্রমত প্রনতশ্রুনতবি হময়মে।
েয় বেমরর স্টবনি িময় ধমর নি এর্টি অ্তযাধুনর্র্, অ্তযন্ত অ্মটামমমটড নিনির্র্ র্াবনাইড েযাব
নর্মনাণ এবং মানিনমত র্তু র্ গৃহীত ও প্রাপ্ত যন্ত্র্ানত ও উ্াদার্ স্থা্মর্র জর্য র্ম্মক্ষ 1 নবনিয়র্
মানর্ন র্ ডিার নবনর্ময়াগ র্রমব। নিনির্র্ র্াবনাইড েযাবএর বযবহার যত বাডমে, নি ততই
েযাবমর্ নেট-আউট এবংিনিত র্রমত চাইমব।
নর্উ ইয়র্ন স্টেট র্মনক্ষমতা নভনির্ 500 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার প্রদার্ র্রমব, িাম্রাজয রাজয
উন্নয়র্ স্টথমর্ মূিধর্ অ্র্ুদার্ র্তু র্ িুনবধা এবং অ্নধগ্রহণ এবং যন্ত্র্ানত ও িরিাম স্থা্র্ র্রার
জর্য, স্টিইিামথ এক্লনিনিওর চার্নর র্র নহমিমব 1 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার মমধয।
মানিন েযাব নর্মনামণর িময়, যা নি প্রচনিত স্টবতর্ অ্র্ুিামর িম্পাদর্ র্রমত িম্মত হময়মে, নি
এোডাও িানর্ ্নি র্যাম্পামির জায়গা নিজ স্টদমব, স্টযখামর্ স্টর্াম্পানর্টি নর্উ ইয়র্ন ্াওয়ার

ইমির্ট্রনর্ক্স মযার্ুেযার্চানরং র্র্মিাটিনয়াম (PEMC) এর অ্ংি নহিামব িয়র্ৃ ত িরিাম বযবহার
র্রমব র্র্মিাটিনয়াম 150mm নিনির্র্ র্ারবাইড ওময়োমরর উ্র নডভাইি ততনরর বতন মার্
প্রনিয়া স্টথমর্ রূ্ান্তমরর জর্য 200mm নিনির্র্ র্াবনাইড ওময়োমরর উ্র নডভাইি ততনর র্রমব,
যা নবমে নিনির্র্ র্াবনাইড ওময়োমরর 200mm উ্র নডভাইি ততনরর প্রথম উদাহরণ হমত ্ামর।
স্টযমহতু েযাব ঢািু, নি PEMC এর িরিাম ও তার 200mm প্রনিয়ামর্ িানর্ ্নি মানিন
র্যাম্পামির স্থার্ান্তর র্রমব।
আট বেমরর মমধয 600-এর স্টবনি প্রতযক্ষ চাকুনর ততনর র্রার ্ািা্ানি আগামী 20 বেমরর
মমধয স্টমাট অ্থননর্নতর্ প্রভামবর স্টক্ষমে প্রায় 570 ্মরাক্ষ চাকুনর এবং 4.3 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামর
প্রর্ল্প ততরী র্রা হময়মে। নিনির্র্ র্াবনাইডউচ্চ প্রবৃনির বাজামর িমৃি র্রার মূি হানতয়ার, স্টযমর্
অ্ভযন্তরীণ জ্বিানর্ ইনির্ স্টথমর্ তবদুযনতর্ যার্বাহর্ (EVs) এ স্থার্ান্তর এবং অ্নধর্দ্রুত 5G
স্টর্টওয়ার্ন বযবস্থা। নিনির্র্ র্াবনাইড নভনির্ ্াওয়ার ইমির্ট্রনর্র্ নডভাইিগুমিা উমেখমযাগয
দক্ষতা, নর্ভন রমযাগযতা এবং র্মনক্ষমতা প্রদার্ র্মর। EVs-এর মমতা বযবহামরর ্ািা্ানি, এটি
বৃহির নিমেম যা দী ন ্নরিীমা এবং দ্রুত চাজন , খরচ হ্রাি, ওজর্ র্নমময় এবং স্থার্ িংস্থার্িহ
তবদুযনতর্ গানডর েিােি িক্ষম র্মর।
স্টমাহর্ ভযানি এজ (Mohawk Valley EDGE), যা মানিন র্যামর্ামিন্টার-এর িম্পনি স্টথমর্
"প্রনতিার্-প্রস্তুত" স্থামর্ রূ্ান্তনরত র্রমত িমবনাচ্চ অ্ধন্নরবাহী মার্ ্ূরণ র্রা হময়মে, জুডামিাভামব
স্থার্টির প্রচারণা র্রার িময়, 49 বেমরর নিমজর আওতায় নি এর নর্র্ট িাবনিজ স্টদমব। েযাব
নর্মনামণর স্টর্তৃ মত্ব থার্মব নি এবং ্যনমবক্ষণ র্রমব এম্পায়ার স্টেট স্টডমভি্মমন্ট, স্টমাহর্ ভযানি
এজ এবং নর্উ ইয়র্ন গমবষণা, অ্থননর্নতর্ অ্গ্রগনত, প্রযুনক্ত, প্রমর্ৌিি ও নবজ্ঞার্ স্টর্ন্দ্র (New
York Center for Research, Economic Advancement, Technology, Engineering and
Science, NY CREATES)। স্টমাট, মানিনর মমধয র্তু র্ িুনবধা আর্ুমানর্র্ 500,000 বগন েু ট,
োাঁর্া র এবং অ্র্যার্য িমথনর্ িুনবধািহ 135,000 বগনেুট র্ভার র্রমত ্ামর।
মানিন র্যামর্ামিন্টার এ নি এর িংমযাজর্ PEMC-এর েি, আ্মেট র্নরডর বরাবর িরর্ানরস্টবিরর্ানর ্াটনর্ারনি্, আরও স্টোট, দ্রুত এবং আরও দক্ষ নিনির্র্ র্াবনাইড িামগ্রীর উন্নয়র্
অ্বযাহত রাখার জর্য অ্তযাবিযর্ অ্ধন্নরবাহী ইন্ডানি। 2022 িামির ্র, মানিন এর র্তু র্
িুনবধা উমেখমযাগযভামব স্টর্াম্পানর্র নিনির্র্ র্াবনাইড ওময়োর স্টেনিমর্ির্ ক্ষমতা বৃনি র্রমব,এটি
বযা্র্ ্নরিমর অ্ধন্নরবাহীর িমাধার্ স্টদয় যা স্বয়ংচানিত এবং তবদুযনতর্ যার্বাহর্, স্টযাগামযাগ
অ্বর্াঠামমা এবং নিল্প বাজামর উমেখমযাগয প্রযুনক্তগত ্নরবতন র্ র্রমত িক্ষম হমব।
আ্মেট নর্উ ইয়মর্ন নি এর প্রমবি র্রার েমি উমেখমযাগয স্থার্ীয় এবং আঞ্চনির্ অ্থননর্নতর্
িুনবধা, র্তু র্ র্মনিংস্থার্ ততনর হমব, এর্জর্ নি র্মনচারী স্টবতর্ যা প্রনত বের 46 নমনিয়র্
মানর্ন র্ ডিার োনডময় যামব এবং স্টমাহর্ ভযানির আঞ্চনির্ প্রবৃনি আর্ুমানর্র্ 3.4 নবনিয়র্ মানর্ন র্
ডিার হমত ্ামর। এই প্রর্ল্প িমবধনমার্ অ্ধন্নরবাহী নিমল্পর িৃনি র্মর যা আইনবএম (IBM),
স্টলাবািোউনন্ড্র (GLOBALFOUNDRIES), এিাইড মযামটনরয়ািি (Applied Materials), স্টটানর্ও
ইমিক্ট্রর্ (Tokyo Electron), ডযার্েিি (Danfoss) এবং অ্র্যার্যমদর র্াে স্টথমর্ আ্মেট

ইমর্ার্নমর্ স্টডমভি্মমন্ট স্টেনমং-এর স্তম্ভ নহমিমব র্াজ র্মর। জজন টাউর্ নবেনবদযািময়র 2018 এর
বএর্টি নরম্ামটন অ্র্ুমার্ র্রা হময়মে স্টয, স্টমাট 60,000-এর স্টবনি প্রতযক্ষ, ্মরাক্ষ, প্রবনতন ত,
এবং নর্মনাণ র্াজ বৃহৎভামব র্যামর্ামটর্মর্ািনজর অ্ধীমর্, স্টিনমর্ন্ডাক্টর ইন্ডানি দ্বারা চানিত।
স্টিনমর্ন্ডাক্টর ইন্ডানি জাতীয়ভামব এবং নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর মমধয এর্টি প্রধার্ অ্থননর্নতর্ মাধযম।
িম্প্রনত এর্টি মানর্ন র্ স্টিনমর্ন্ডাক্টর ইন্ডানি এমিানিময়ির্ নবমেষণ র্মর স্টয প্রনতটি িরািনর
স্টিনমর্ন্ডাক্টর ইন্ডানির র্াজ অ্থনর্ীনতর অ্র্যার্য খামত 4.89 র্াজ প্রদার্ র্মর, মানর্ন র্
স্টিনমর্ন্ডাক্টর ইন্ডানি স্টমাটামুটিভামব এর্ নমনিয়মর্র এর্ চতু থনাংি িরািনর চার্নর এবং এর্ িমক্ষর
অ্নধর্ ্মরাক্ষ চার্নর প্রদার্ র্মর।
এম্পায়ার বের্ বডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং বপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রিার্ বর্িন াহী
কমন কতনা ইবরকবর বজ. গার্নলার িম্বলর্, "যখর্ নি তার র্তু র্ িুনবধার জর্য স্টমাহর্ ভযানিমর্ স্টবমে
স্টর্য়, তখর্ এটা আবারওইনতবাচর্ নেি স্টয আ্মেট নর্উইয়র্ন বযবিা র্রার জর্য দারুণ জায়গা।
আজমর্র এই স্ট াষণায় অ্থননর্নতর্ উন্নয়র্ এবং চাকুনর িৃনির প্রনত আমামদর অ্বযাহত অ্ঙ্গীর্ামরর
র্থা তু মি ধরা হময়মে।"
SUNY-এর চোম্বেলর বিবের্া জর্সর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন স্টেট গমবষণার জর্য এর্টি হাব হমত
চমিমে, এবং আজমর্র স্ট াষণা আমামদর অ্র্ুষদ এবং োেমদর অ্ধন্নরবাহী িংিান্ত গমবষণা
অ্ংিগ্রহমণর জর্য আমরা িুমযাগ প্রদার্, এবং এই স্থামর্ ইন্টার্ননি্ এবং র্ামজর িুমযাগ িৃনি র্মর।
আমরা আরও এর্বার গভর্নরমর্ িাধুবাদ জার্াই, স্থার্ীয় জর্মগািীমর্ চাকুনর প্রদার্ র্রার জর্য
উচ্চনিক্ষা ও নর্ময়াগর্ারীমদর মমধয ্াটনর্ারনি্ গমড স্টতািার প্রনতশ্রুনত প্রদার্ র্রার জর্য।"
সাবর্ পবলম্বর্কবর্ক ইর্বেটিউম্বর্ (SUNY Polytechnic Institute)-এর অন্তিনতীকালীর্ সভাপবত
ডঃ বগ্রস ওয়াং িম্বলর্, "িানর্ ্নি এর্টি িীষন স্তমরর নিক্ষা প্রদার্ র্রমত প্রনতশ্রুনতবি, নর্উ ইয়র্ন
রাজয জুমড, এবং এর বাইমরও আমামদর োে-োেীমদর এর্নবংি িতাব্দীর অ্থনর্ীনতমত িােিযমনিত
র্রমত িক্ষম আজমর্র এই স্ট াষণার িামথ আমামদর অ্ঙ্গীর্ার ্ুমরা্ুনর এবং িানর্ ্নি নর্উইয়র্ন
স্টেমটর ভনবষযত গমবষণা এবং উদ্ভাবর্ ক্ষমতার অ্বযাহত বৃনিমত অ্বদার্ রাখমত স্ট্মর গনবনত।
আমরা গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমা স্টর্ আমামদর অ্নভর্ন্দর্ জার্ানে, এম্পায়ার স্টেট স্টডমভি্মমন্ট
(Empire State Development), স্টমাহর্ ভযানি এজ (Mohawk Valley EDGE), এবং এই
নবস্ময়র্র প্রমচিার জর্য, ্ািা্ানি মানিন র্যামর্ামিন্টার-এর প্রনত তামদর অ্নবচি িমথনমর্র জর্য
র্নমউনর্টির প্রনত র্ৃ তজ্ঞতা।"
প্রবতবর্বি সদসে অোন্টবর্ বিবন্ডবস িম্বলম্বের্, "আজ বড নবজয়ী তারা যারা আমামদর অ্ঞ্চিমর্
বানড বমি। নি এর উত্্াদর্ িুনবধা মানিন এর িম্প্রিারমণর নিিান্ত নর্নিত র্রমব আমরা উচ্চ
প্রযুনক্তর উত্্াদর্ এবং আমামদর বানিন্দামদর জর্য আমরা ভাি র্াজ অ্বযাহত রাখমবা। আনম
গভর্নর কুওমমা স্টর্ ধর্যবাদ জার্ামত চাই আমামদর র্নমউনর্টির প্রনত তার প্রনতশ্রুনত বজায় রাখার
জর্য এবং র্াজ র্রার জর্য যামত স্টমাহর্ ভযানিমর্ বিবামির জর্য আরও ভামিা জায়গায় ্নরণত
র্রার জর্য।"

বসম্বর্র্র বজাম্বসফ্ এ. বগ্রম্বফ্া িম্বলম্বের্, "আনম স্থার্ীয়, র্াউনন্ট এবং রামজযর নর্বনানচত ির্ি
র্মনর্তন ার প্রমচিার প্রিংিা র্রনে, ্ািা্ানি স্টমাহর্ ভযানি এজ (Mohawk Valley EDGE) এবং
এম্পায়ার স্টেট স্টডমভি্মমন্ট, যারা এই প্রর্ল্পটিমত এর্িামথ র্াজ র্মরমে। আজমর্র এই স্ট াষণা
আমামদর প্রমচিাযর এর্টি উমেখমযাগয ্দমক্ষ্, র্াজ ততনর র্রা, স্থার্ীয় অ্থনর্ীনত বৃনি র্রা এবং
স্টমাহর্ ভযানি ও আ্মেট নর্উ ইয়মর্ন ভনবষযত অ্থননর্নতর্ িুমযাগ ও উন্নয়র্ িৃনি র্রমব। আনম
এই ্যনাময় যাওয়ার স্টক্ষমে স্টয প্রনতবন্ধর্তা, অ্বমরাধ এবং িমিযাগুনি িম্মুখীর্ হময়নে, স্টি নবষময়
আনম অ্বগত আনে, আনম আিাবাদী স্টয এই িাম্প্রনতর্ উন্নয়র্ অ্ঞ্চিবযা্ী অ্থননর্নতর্ প্রবৃনি িাভ
এবং এটিমর্ এনগময় নর্ময় স্টযমত িাহাযয র্রমব।"
বিিার্সভা সদসে মাবরয়ার্ িুম্বর্র্সর্ িম্বলম্বের্, "আনম স্টবনি িন্তুি হমত ্ারনেিাম র্া স্টয, নি
(Cree, Inc.) স্টমাহার্ ভযানিমর্ নর্মজর বানড বার্ামে। এই প্রর্মল্পর েমি অ্মর্র্ র্াজ হমব এবং
এই অ্ঞ্চমির অ্থনর্ীনত বৃনি ্ামব, নিনির্র্ র্াবনাইড ইন্ডানি এবং হাইমটর্ মযার্ুমের্চানরংমযর
র্িযামণ নর্উইয়র্ন স্টেট-এর নবিব টমব।"
ওর্াইডা কাউবন্টর বর্িন াহী অোন্থবর্ বজ. বপম্বেন্ট, জুবর্য়র িম্বলম্বের্, "আজ স্টিনদর্ যখর্ আমামদর
বনিি অ্ঙ্গীর্ার অ্র্ুিামর মানিন র্ার্ওনহমত (Marcy Nanosite) এর্টি নচ্ েযাব-স্টর্ আর্া
হময়মে। স্টযখামর্ অ্র্যরা িমন্দহ প্রর্াি র্মরমে, আমরা আমামদর নবনর্ময়ামগর উন্নয়মর্র জর্য
নর্মবনদত নেিাম, এবং অ্মর্র্ বের িাধর্ার েমি নিনির্র্ র্ারবাইড ওময়োর স্টটর্মর্ামিানজরএর্টি
স্টর্তৃ স্থার্ীয় র্ম্পানর্র িামথ ্াটনর্ারনি্ হময়মে। আনম ওয়ার্দা র্াউনন্টমত নি-স্টর্ স্বাগত জার্ামত
চাই এবং আমামদর র্নমউনর্টির এই স্বরর্ীয় নবনর্ময়ামগর জর্য তামদর ধর্যবাদ, যার েমি 600এর স্টবনি যথাযথ চার্নর হমব। গভর্নর কুওমমা এর আমামদর অ্ঞ্চমি অ্থন প্রদার্ র্রার মাধযমম
আমামদর অ্ঞ্চি ততনরর অ্ঙ্গীর্ার বযাতীত, যা এটামর্ বাস্তমব রূ্ নদময়মে, আর স্টমাহর্ ভযানি
প্রামন্ত আমামদর ্াটনর্ারমদর যা ্নরশ্রম র্া র্মর র্খর্ও হাি োমডর্নর্ তামদর বযাতীত এই
রূ্ান্তরর্ারী স্ট াষণা িম্ভব হমতা র্া।"
ইউটিকা েহম্বরর বময়র রিার্ন পালম্বমবর িম্বলম্বের্, "ইউটির্া িহর নি ইর্র্ম্নামরমটড এবং বৃহির
উটির্া অ্ঞ্চমির জর্য প্রদি িুমযাগ-িুনবধার বযা্ামর প্রচন্ড আগ্রহী। এই 1 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার
নবনর্ময়াগ আমামদর জর্গমণর মমধয নি এবং তার নবোি িম্পমর্ন অ্মর্র্ নর্েু বমি এবং এই
্াটনর্ারনি্ ততনর র্রমত আমরা র্মঠার ্নরশ্রম র্মরনে। ইউটির্া এবং অ্ঞ্চিটির ভনবষযত উজ্জ্বি,
আমামদর ্াটনর্ারনি্ আমগর স্টচময় িনক্তিািী এবং আমরা িবিময় স্টয স্টজর্ামরিমর্র ্নরবতন র্
আিা র্মরনে তা ইহাই।"
বরাম্বমর বময়র জোকুবলর্ ইম্বজা িম্বলর্, "মানিন র্যামর্ামিন্টারএর িামথ নি ইর্র্ম্নামরমটড-এর
িংমযাজর্ এই র্ঠির্ র্াজ এবং িংর্ল্প প্রনতনর্য়ত প্রমাণ র্মরমে, এবং এই জ্ঞার্ স্টয স্টমাহর্ ভযানি
বিবামির এর্টি বড জায়গা এবং চার্নরর িুমযাগ স্টিষ হময় যামে। এই প্রর্মল্প শুধু মানিন ও
ইউটির্া র্য়, স্টরাম ও এই অ্ঞ্চমির উ্র এত স্টবনি ইনতবাচর্ প্রভাব ্ডমব এবং আমরা স্টমাহর্
ভযানি (Mohawk Valley) ততনর র্রমত দী ন স্টময়াদী নবনর্ময়াগ চানিময় স্টযমত থার্মবা। "

মাবসন েহম্বরর সুপারভাইজার িায়ার্ বেলা িম্বলর্, "মানিন িহমরর ্ক্ষ স্টথমর্ আমরা নি-এর
নিিান্তমর্ িাধুবাদ জার্াই, মানিন র্যামর্ামিন্টার-এ তার স্টিনমর্ন্ডাক্টর র্াযনিম প্রিানরত র্রা এবং
মানিনমর্ ্াওয়ার ইমির্ট্রনর্ক্স নবিমবর স্টর্ন্দ্রস্থি র্রার জর্য উেুখ রময়নে।"
বমাহক ভোবল এজ-এর বপ্রবসম্বডন্ট বেভ বডবমও িম্বলর্, "মানিন র্যামর্ামিন্টার-এ নি-এর স্টেটঅ্ে-দয-আটন 200 mm নিনির্র্ র্াবনাইড স্টিনমর্ন্ডাক্টর িুনবধা স্থা্মর্র নিিান্ত এবং িানর্ ্নি
এর ্াওয়ার ইমির্ট্রনর্ক্স মযার্ুেযার্চানরং র্ন্সটিনয়াম-এর িামথ ্াটনর্ারনি্ স্টমাহর্ ভযানি অ্ঞ্চমির
জর্য এর্টি যুগান্তর্ারী প্রদমক্ষ্। ্রবতী প্রজমের্াওয়ার ইমির্ট্রনর্ক্স এবং আরএে প্রযুনক্তগুনির
জর্য স্টমাহর্ ভযানির ্াটনর্ারনি্ এর্টি হাব নহমিমব র্াজ র্রমব। স্টর্াম্পানর্র উিিনিড নবভাগ
(Wolfspeed Division) এর্টি অ্ধন্নরবাহী িমাধার্ প্রদামর্ স্টিরা যা তবদুযনতর্ যার্বাহমর্ স্টমাটর
নিমল্পর 350 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার প্রনতশ্রুনতর স্টক্ষমে স্টর্তৃ স্থার্ীয়, 5G স্টযাগামযাগ অ্বর্াঠামমা
প্রদামর্ িক্ষম র্মর, এবং নি এর উিজনিড নবভাগ র্বায়র্মযাগয িনক্ত, মহার্াি ও প্রনতরক্ষা এবং
নিল্প বাজামরর জর্য প্রযুনক্ত অ্নবমেদয িহায়তা প্রদার্ র্মর। আজমর্র এই স্ট াষণা এই অ্ঞ্চমির
অ্থননর্নতর্ উন্নয়র্ স্টর্ৌিমির নবষময় গভর্নর কুওমমাএর অ্ঙ্গীর্ারমর্ িমথনর্ র্মরমে যা এই অ্ঞ্চমির
অ্থননর্নতর্ উন্নয়মর্ মানিন র্যামর্ামিন্টার িাইমটর উন্নয়র্ িক্ষয নহমিমব নর্ধনারণ র্মরনেি।"
নি Wolfspeed® ্াওয়ার অ্যান্ড স্টরনডও নিমর্াময়নন্স (RF) অ্ধন্নরবাহী ও িাইটিং ক্লামির
এিইনড-এর উদ্ভাবর্। নি এর উিোনিড স্টপ্রাডাক্ট স্ট্াটনমোনিও এর মমধয নিনির্র্ র্াবনাইড
উ্র্রণ, নবদুযনতর্-িুইনচং নডভাইি এবং আরএে নডভাইি স্টযমর্ তবদুযনতর্ যার্বাহর্, িীড
চানজনং, অ্র্টার, নবদুযৎ িরবরাহ, স্টটনির্ম এবং নমনিটানর এবং এমরামিি অ্ন্তভুন ক্ত। নি এর
এিইনড ্ণয স্ট্াটনমোনিও এর মমধয র্ীি এবং িবুজ এিইনড নচ্, উচ্চ উজ্জ্বিতা িম্পন্ন এিইনড
এবং আমিা-বগন িনক্ত বনহিঃস্থ ও অ্ভযন্তরীণ আমিার জর্য ততনর এিইনড, নভনডও প্রদিনর্, ্নরবহর্
এবং নবমিষ আমিার বযবহার অ্ন্তভুন ক্ত।
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