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গভর্নর কুওম্বমা ওর্াইডা কাউবিম্বে বি | উলফবিড এর বিবলকর্ কািনাইড ওম্বেফার ফোম্বি 
"টব িং অফ" অর্ুষ্ঠাম্বর্র ঘ াষণা কম্বরর্  

  
2022 িাম্বল উৎ াদম্বর্র িমেিূবির উ র বিম্বের িৃহত্তম বিবলকর্ কািনাইড বডভাইি উৎ াদর্ 

িুবিধা বর্মনাণ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ক্রি (Cree) | উলফক্রিড (Wolfspeed) এর র্তুর্ ব্র্যান্ড 
"টক্র িং অ্ফ (topping off)" ঘ াষণা কমরমের্, যা অ্তযাধুক্রর্ক, স্বয়িংক্রিয় ঘযাগযতাসম্পন্ন 200mm 
সক্ষম ক্রিদ্যুৎ ও ঘরক্রডও ক্রিমকাময়ক্রি ওময়ফার ফযাক্রব্র্মকশর্ সুক্রিধা, যা উটিকার কাোকাক্রে SUNY 
 ক্রলমটকক্রর্ক ইর্ক্রিটিউট (SUNY Polytechnic Institute) কযাম্পামস অ্িক্রিত। এম্পায়ার ঘিট 
ঘডমভল মমমে (Empire State Development) এর ভারপ্রাপ্ত কক্রমশর্ার, ঘপ্রক্রসমডে ও প্রধার্ 
ক্রর্িনাহী কমনকতন া এক্ররক গাটন লার, ক্রি | উলফক্রিড-এর ক্রর্িনাহী সদ্সযমদ্র  াশা াক্রশ ওর্াইডা 
কাউক্রেও এম্পায়ার ঘিট ঘডমভল মমে এর র্তুর্ ঘফমির উ মর চূড়ান্ত ইিামতর িীম িা মর্র 
স্মরমণ ক্রিক্রশষ্ট অ্ক্রতক্রির সামি ঘযাগ ক্রদ্ময়ক্রেমলর্। এটি এই প্রকমের জর্য একটি প্রধার্ ক্রর্মনাণ 
মাইলফলমকর প্রতীক, যা 2022 সামল উৎ াদ্র্ শুরু হওয়ার সময়সূক্রচ অ্র্যুায়ী রময় ঘগমে।   
  
"এই মাইলফলক ঘমাহক উ তযকার প্রক্রত আমামদ্র অ্ঙ্গীকামরর প্রমাণ ও গমিষণা এিিং বিজ্ঞাক্রর্ক 
সম্পদ্ শক্রিশালী করার আমরকটি  দ্মক্ষ  যা ক্রর্উ ইয়কন মক উচ্চ প্রযুক্রির ক্রশেমক আকৃষ্ট করমত হমি 
এিিং আমরা ভামলাভামি গমড় তুলমত হমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ক্রি | উলফক্রিড ইমতামমধয 
একটি ক্রিক্রশষ্ট অ্িংশীদ্ার ক্রহমসমি প্রমাক্রণত হময়মে এিিং আমরা ক্রর্উ ইয়কন  ঘিমটর উন্নত উৎ াদ্র্ 
অ্িকাঠামমা সহায়তা এিিং ক্রিকাশ অ্িযাহত ঘরমে এগুক্রলমক এই অ্ঞ্চমল ক্রশকড় িা র্ করমত ঘ মর 
আমরা গক্রিনত।"  
  
"ঘমাহক উ তযকা প্রযুক্রি ও র্তুর্মের  মি র্তুর্ ক্রিক্রর্ময়াগ ও সুমযাগ ক্রর্ময় ঘর্তৃে ক্রদ্মে," 
ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবি ঘহািুল িম্বলর্। "মাক্রসন র্যামর্ামসোর (Marcy Nanocenter) এর 
ক্রসক্রলকর্ কািনাইড ওময়ফার ফযাি (silicon carbide wafer fab) এর অ্গ্রগক্রত ঘিমট ওময়ফার 
ফযাক্রব্র্মকশর্ ও উৎ াদ্র্মক আমরা এক্রগময় ক্রর্ময় যামি। এই উমেেমযাগয ক্রিক্রর্ময়াগ শত শত র্তুর্ 
কমনসিংিার্ সৃক্রষ্ট করমি এিিং এলাকার ক্রশক্ষািীমদ্র জর্য ইোর্নক্রশ  এিিং গমিষণার সুমযাগ প্রদ্ার্ 
করমি। ঘমাহক উ তযকা ও ঘিট জমুড় আমরা উন্নত ও অ্িনর্ীক্রতমক শক্রিশালী করার জর্য আমামদ্র 
প্রমচষ্টার প্রমাণ এই ক্রর্মনাণ প্রকে।"  
  



 

 

বি এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘেগ ঘলা িম্বলর্, " আমরা আজ ঘয অ্িিামর্ রময়মে তা ক্রর্ময় এই 
প্রকমের সামি জক্রড়ত সকমলর গিন করা উক্রচত আমরা - ক্রি | উলফক্রিড এর কমীরা, আমামদ্র 
ক্রিমিতা, ক্রর্উ ইয়কন  ঘিট, মহৎ কক্রমউক্রর্টির অ্িংশীদ্ার ও িাক্রসন্দামদ্র যারা এই ক্রিস্ময়কর 
কক্রমউক্রর্টিমত আমামদ্র স্বাগত জাক্রর্ময়মের্। বিদ্যুক্রতক যার্িাহর্,  রু্র্নিীকরণমযাগয শক্রি ও শক্রি 
সঞ্চয়সহ - সিুজ প্রযকু্রিগুক্রলর মমধয ক্রসক্রলকর্ কািনাইড সিমচময় এক্রগময় রময়মে যা ক্রগ্রর্হাউস 
গযাসগুক্রলমক িযা কভামি হ্রাস করমি। এই ফযামি ঘয প্রযুক্রি বতক্রর করা হমি - ঠিক আ র্ার 
উঠামর্ - আমামদ্র গ্রাহকমদ্র একটি উজ্জ্বল ভক্রিষযৎ গমড় তুলমত চাক্রলত করমি যা সিার জর্য 
ঘটকসই হমি।"   
  
এম্পাোর ঘেট ঘডম্বভল ম্বমম্বির (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
ঘপ্রবিম্বডি ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক ঘে. গাটন লার িম্বলর্, "এই প্রকে শুধুমাত্র 
ঘমাহক উ তযকার জর্য রূ ান্তক্ররত হমি র্া িরিং ক্রর্উ ইয়কন  ঘিমটর অ্ধন ক্ররিাহী ক্রশমের অ্িযাহত 
িৃক্রির একটি প্রধার্  দ্মক্ষ  হমি। ক্রি | উলফক্রিড এর িযিসাক্রয়ক মমডল ও প্রযুক্রি এই অ্ঞ্চমল 
প্রক্রতভা এিিং ক্রশেমক আকষনণ কমর ক্রর্উ ইয়মকন র একটি প্রধার্ অ্িননর্ক্রতক ড্রাইভার হমি, ঘযমহতু আমরা 
ভক্রিষযমতর ক্রদ্মক তাক্রকময় আক্রে এিিং ক্রর্উ ইয়কন মক আমরা ভামলাভামি গমড় তুলমত চাই।"  
  
SUNY এর িোম্বেলর বেম মালাট্রাি িম্বলর্, "আজমকর অ্র্ুষ্ঠার্ হমে ক্রভক্রি ও অ্িংশীদ্াক্ররমের প্রতীক 
যা আমরা ক্রি-এর সামি কাজ চাক্রলময় যাক্রে, যারা সাক্রর্  ক্রলমটকক্রর্ক ইর্ক্রিটিউট এর সামি আমামদ্র 
ক্রশক্ষািীমদ্র হামতর ক্রশোর ইোর্নশীম র মাধযমম ক্রিজ্ঞার্, প্রযুক্রি, প্রমকৌশল ও গক্রণত (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics, STEM) ঘর্তৃমের  দ্গুক্রলমত দ্ক্ষ হমত ক্রর্ক্রিড়ভামি 
কাজ কমর যামের্। উলফক্রিড প্রকমের মাধযমম মাক্রসনমত ক্রিমের িৃহিম ক্রসক্রলকর্ কািনাইড ফযাক্রব্র্মকশর্ 
সুক্রিধা কী হমি তার সামি সহমযাক্রগতা করমত ঘ মর আমরা গক্রিনত এিিং জাক্রর্ ঘয এর সমাক্রপ্তর  র 
ঘমাহক উ তযকা এই কমী উন্নয়র্ উমদ্যাগ ও কমনসিংিার্ ঘযাগ করমি।"  
  
NY বিম্বেটি-এর ঘপ্রবিম্বডি ড. ডগলাি ঘোে িম্বলর্, "এটি আমরকটি গুরুে ূণন মাইলফলক, শুধু 
ক্রির জর্য র্য় | উলফক্রিড যের্ তারা ক্রর্উ ইয়কন  ঘিমট তামদ্র অ্তযাধুক্রর্ক ফযাি সম্পন্ন করার 
জর্য আমরা একটি গুরুে ূণন  দ্মক্ষ  ক্রর্মে, ক্রকন্তু এটি ক্রিক-ঘক অ্র্ুমক্রত ঘদ্য় | উলফক্রিড 
 াওয়ার ইমলকট্রক্রর্ক্স ক্রচ স উৎ াদ্মর্ ভামলাভামি িা র্ করা হমি যা িমিধনমার্ বিদ্যুক্রতক গাক্রড়র 
িাজামরর জর্য অ্তযন্ত গুরুে ূণন। আমরা এই মুহূমতন র অ্িংশ হমত ঘ মর গক্রিনত এিিং NY CREATES 
ও ক্রি । উলফক্রিড এর মমধয অ্িযাহত ও ভক্রিষযমতর সহমযাক্রগতার অ্ম ক্ষায় আক্রে।"   
  
িাবর্  বলম্বটকবর্ক ইর্বেটিউম্বট (SUNY Polytechnic Institute)-এর অন্তিনেীকালীর্ িভা বে ডঃ 
ঘেি ওোিং িম্বলর্, "SUNY  ক্রলমটকক্রর্ক ইর্ক্রিটিউমটর  ক্ষ ঘিমক, ক্রিমের সিমচময় িড় ক্রসক্রলকর্ 
কািনাইড ফযাক্রব্র্মকশর্ সুক্রিধাটি ঘমাহাক উ তযকার ঘকন্দ্রিমল ক্রর্ক্রমনত হওয়ায় ক্রি-ঘক এই মাইলফলমক 
ঘ ৌৌঁোমর্ার জর্য অ্ক্রভর্ন্দর্ জার্াক্রে। ক্রি আমামদ্র অ্ঞ্চল এিিং ক্রর্উ ইয়কন  ঘিট জমুড় তামদ্র জর্য 
একটি উজ্জ্বল ভক্রিষযৎ গমড় তুলমে এিিং আমরা তামদ্র সামি অ্িংশীদ্ার হমত ঘ মর আর্ক্রন্দত কারণ 
তামদ্র দ্ঢৃ় সমিনর্ ক্রশক্ষািীমদ্র সুমযাগমক উৎসাক্রহত কমর এিিং সাক্রর্  ক্রলমত একামডক্রমক কমনসচূীমক 
শক্রিশালী কমর।"  



 

 

  
ঘমম্বহাক ভোবল EDGE এর ঘপ্রবিম্বডি, বেম্বভর্ ঘে. বডবমও িম্বলর্, "আজমকর রক্রি স্বাক্ষর অ্র্ুষ্ঠার্ 
ক্রিস ঘমাহক ভযাক্রল ফযাি ক্রর্মনামণর একটি গুরুে ূণন মাইলফলক। ক্রর্উ ইয়কন  ঘিমটর সামি ক্রি-এর 
অ্িংশীদ্াক্ররে, এই সম্প্রদ্াময়র প্রক্রত তামদ্র ক্রর্ষ্ঠা এিিং এই ঘগম ঘচক্রজিং প্রকমের সামি জক্রড়ত এক্রক্সট 
(Exyte), ঠিকাদ্ার, ক্রিমিতা ও সরিরাহকারীমদ্র মমধয ক্রি ুল  ক্ররমাণ সহমযাক্রগতার মাধযমম এটা 
সম্ভি হময়মে। এোড়াও ঘমাহক উ তযকা ফযাি (fab)-ঘক শারীক্ররকভামি ক্রর্মনাণ করা  ুরুষ এিিং 
মক্রহলামদ্র প্রক্রত আমামদ্র আন্তক্ররক কৃতজ্ঞতা জার্ামর্া গুরুে ূণন। আমরা েুিই ঘসৌভাগযিার্ ঘয এই 
প্রকমের সামি এক দ্ল দ্ক্ষ ক্রর্মনাণ জর্শক্রি জক্রড়ত আমে, যামদ্রমক COVID-19 এর োয়ায় কাজ 
করার সময় একটি সিংকুক্রচত সময়সীমার উ র একটি প্রকে ঘ ৌৌঁমে ক্রদ্মত িলা হময়মে। তামদ্র 
কামজর প্রক্রত তামদ্র ক্রর্রা িা ও ক্রর্ষ্ঠার অ্ঙ্গীকার িষ্ট।"  
  
ক্রর্উ ইয়কন  ঘিমট তার র্িতম সুক্রিধা ক্রর্মনামণর ঘ াষণা ঘদ্য়ার  র ঘিমক ক্রি | উলফক্রিড অ্মর্ক 
 দ্মক্ষ  ক্রর্ময়মে। িতন মামর্, ক্রর্উ ইয়মকন  এই সিংিার 40 জর্ ফুলটাইম কমনচারী রময়মে এিিং গত 
গ্রীমে ঘিট জমুড় িার্ীয় ক্রিেক্রিদ্যালয়গুক্রলর 24টি ইোর্ন ক্রেল। এোড়াও ক্রি ফযাি এর জর্য 
তাক্রলকাভুি একাক্রধক চাকক্ররর সুমযাগ আমে, যামত প্রমকৌশল ও ঘটকক্রর্ক্রশয়ার্ সম্পক্রকন ত  দ্ অ্ন্তভুন ি। 
উ রন্তু, ক্রি জলুাই মামস ঘ াষণা কমরর্ ঘয এটি "ক্রি | উলফক্রিড িকৃ্রি কমনসূক্রচ " প্রক্রতষ্ঠা করমি 
ও িার্ীয় অ্িনর্ীক্রতর প্রসারণ এিিং উচ্চ প্রযকু্রির ঘ শাদ্ারমদ্র  াই লাইর্ ক্রিকামশর জর্য ঘমাহক 
উ তযকার প্রক্রত তার চলমার্, দ্ী নমময়াদ্ী প্রক্রতশ্রুক্রতর অ্িংশ ক্রহমসমি ঘচয়ারগুক্রল সমাপ্ত কমরমে। এই 
ঘপ্রাগ্রামটি  রিতী প্রজন্মমক, উচ্চ প্রযুক্রির কমীমদ্রমক STEM ক্রশক্ষা ও স্নাতক হামরর ক্রশক্ষািীমদ্র 
সুমযাগ িকৃ্রি করার  াশা াক্রশ ক্রশক্ষািীমদ্র তামদ্র ক্রশক্ষার অ্গ্রগক্রতমত সহায়তার জর্য তহক্রিমলর 
অ্যামক্সস সরিরাহ করার জর্য বতক্রর করা হময়মে।  
  
ক্রি | উলফক্রিড ফযাি ক্রর্মনামণর মাধযমম অ্ন্তত 1 ক্রিক্রলয়র্ মাক্রকন র্ ডলার ক্রিক্রর্ময়াগ করমত 
প্রক্রতশ্রুক্রতিি, আট িেমরর মমধয 600টিরও ঘিক্রশ র্তুর্ কমনসিংিার্ সকৃ্রষ্ট কমরমে এিিং ক্রর্উ ইয়মকন র 
ঘিট ইউক্রর্ভাক্রসনটির ক্রশক্ষািীমদ্র জর্য ইোর্নক্রশ ও গমিষণার সুমযাগ প্রদ্ার্ করমি। এই প্রমচষ্টার 
মাধযমম SUNY জমুড় একটি উন্নত উৎ াদ্র্মুেী জর্িল উন্নয়মর্র উমদ্যাগ গমড় তুলমত সাহাযয কমর, 
যার মমধয রময়মে, দ্ী নমময়াদ্ী, উন্নতমামর্র কমনসিংিার্ ও অ্গ্রগক্রতর সুমযামগর জর্য 21 শতাব্দীর 
জর্িল প্রস্তুত করা, যা র্তুর্ সুক্রিধা প্রদ্ার্ করমি। SUNY ক্রসমিমমর জর্য ক্রি | উলফক্রিড 
কতৃন ক ঘসক্রমকন্ডাক্টর সিংিান্ত গমিষণা তহক্রিমলর জর্য SUNY 5 ক্রমক্রলয়র্ মাক্রকন র্ ডলার  যনন্ত প্রদ্ার্ 
করমত প্রক্রতশ্রুক্রতিি হময়মে।  
  
ক্রর্উ ইয়কন  ঘিট কমনক্ষমতা ক্রভক্রিক 500 ক্রমক্রলয়র্ মাক্রকন র্ ডলার প্রদ্ার্ করমি, এম্পায়ার ঘিট 
ঘডমভল মমে এর মূলধর্ অ্র্ুদ্ার্ ক্রি | উলফক্রিড এর একটি অ্িংশমক প্রদ্ার্ করার জর্য এর 
র্তুর্ সুক্রিধাগুক্রল ক্রর্মনাণ ও ক্রফটমর্স িযয় এিিং যন্ত্র াক্রত ও সরজাম অ্জন র্ এিিং ইর্িল করার 
 াশা াক্রশ এমক্সক্রলয়র কমনসিংিার্ টযাক্স ঘিক্রডটগুক্রলমত 1 ক্রমক্রলয়র্ মাক্রকন র্ ডলার।  
  
বিম্বর্টর ঘোম্বিফ বেম্বফা - "ক্রি | উলফক্রিড ঘমাহক ভযাক্রল ফযাি প্রকে (The Cree | 
Wolfspeed Mohawk Valley Fab Project) িার্ীয়, আঞ্চক্রলক ও ঘিট অ্িনর্ীক্রতর জর্য একটি 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=07ae55ac-5b96f2ce-07acac99-000babd9f75c-f73fda4efa7d7c6d&q=1&e=14531267-e7f3-4bf0-8914-c4d8fa287841&u=https%3A%2F%2Fwww.cree.com%2Fnews-events%2Fnews%2Farticle%2Fcree-donates-3-5m-to-support-stem-education-program-for-suny-polytechnic-institute#_blank


 

 

গুরুে ূণন ড্রাইভার ক্রহমসমি কাজ করমি এিিং ইমতামমধয ঘমাহক উ তযকায় অ্র্ুক্রষ্ঠত উমেেমযাগয 
উদ্ভাির্, উন্নয়র্ এিিং গমিষণার উ র গমড় তুলমি। একিার সম্পন্ন হমল, এই প্রকে এই অ্ঞ্চমলর 
অ্িননর্ক্রতক প্রিৃক্রিমত অ্িদ্ার্ রােমি এিিং এটিমক এিিং আ মিট ক্রর্উ ইয়কন মক এক্রগময় ক্রর্ময় ঘযমত 
সাহাযয করমি।"  
  
অোম্বিেবলর র্ারী িদিে মাবরোর্ িুম্বটর্ের্ িম্বলর্, "ক্রি, ইর্কম নামরমটড (Cree, Inc) মাক্রসনমত 
তামদ্র ঘমাহক ভযাক্রল ফযামির সামি ঘয চমৎকার অ্গ্রগক্রত কমরমে তামত আক্রম ঘিক্রশ সন্তুষ্ট হমত 
 াক্ররক্রর্। COVID-19 মহামাক্রর দ্বারা সষৃ্ট ঘযমকামর্া জটিলতা সমেও সাক্রর্  ক্রলমত (SUNY Poly) 
ক্রি এর ক্রর্মনাণকাজ অ্ক্রিরত চাক্রলময় যাওয়া এিিং ক্রিক্রডিংটি আকার ক্রর্মত ঘদ্মে অ্িাক করার মমতা 
হময়মে। আক্রম অ্িননর্ক্রতক প্রিৃক্রি এিিং কমনসিংিামর্র সুমযাগ আকামর ক্রি আমামদ্র অ্ঞ্চমলর উ র ঘয 
ইক্রতিাচক প্রভাি ঘফলমি তা ঘদ্োর অ্ম ক্ষায় আক্রে, একই সামি ঘদ্েক্রে ক্রকভামি ঘকাম্পাক্রর্টি 
ক্রসক্রলকর্ কািনাইড এিিং বিদ্যুক্রতক গাক্রড় ক্রশমে ক্রিপ্লি আর্মি।"  
  
ওর্াইডা কাউবির বর্িনাহী অোন্থবর্ ঘে. ব ম্বিম্বি েবুর্ের িম্বলর্, "যের্ আমরা COVID-19 
মহামাক্ররর মধয ক্রদ্ময় আমামদ্র  ি ধমর অ্ক্রিরত লড়াই চাক্রলময় যাক্রে, ক্রি | উলফক্রিড ঘমাহক 
ভযাক্রল ফযাি ওক্রর্দ্া কাউক্রের অ্িননর্ক্রতক  ুর্রুিামরর সাফমলযর চাক্রিকাঠি হমত যামে। এই কঠির্ 
সমময় কময়কটি উজ্জ্বল িটগুক্রলর মমধয একটি ঘগ্রগ ঘলা ও ক্রি দ্মলর সামি কাজ করমে, আমামদ্র 
অ্ঞ্চমলর ইক্রতিাচক রূ ান্তর র্াগামলর মমধয আমে তা ঘজমর্ মাক্রসনমত অ্ভূত ূিন অ্গ্রগক্রত ঘদ্েমে।"  
  
মাবিন টাউম্বর্র িু ারভাইোর ব্রাোর্ স্কালা িম্বলর্, "মাক্রসন শহর ক্রি | উলফক্রিড শীঘ্রই ঘমাহাক 
উ তযকায় ক্রসক্রলকর্ কািনাইড ক্রচ স বতক্ররর  মি ঘর্তৃে ঘদ্মি িমল তারা আমামদ্র  ক্ররিামরর অ্িংশ 
হময় উমঠমে িমল সম্মাক্রর্ত। আমরা এই অ্ঞ্চমল ক্রি | উলফক্রিড এর ভক্রিষযমতর জর্য ঘরামাক্রঞ্চত 
এিিং মাক্রসনমক এই র্তুর্ এিিং উদ্ভাির্ী প্রযুক্রির অ্িিার্ ক্রহমসমি ঘদ্োর অ্ম ক্ষায় আক্রে।"  
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