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গভর্নর কুওম্বমা সাবর্ পবলম্বেকবর্ক ইর্বিটিউে (SUNY POLYTECHNIC INSTITUTE, SUNY 

POLY)-এ মমম্বেবরয়াল ইবিবর্য়াবরিং মেকম্বর্ালবি অোবিলাম্বরের মসন্টার (MATERIALS 
ENGINEERING TECHNOLOGY ACCELERATOR CENTER, META CENTER) ম ালার 

ম াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

বেম্বের পথ প্রিেনক অোপ্লাইড মোম্বেবরয়ালস (Applied Materials) র্তুর্ সুবিধা যুগান্তকারী 
গম্বিষণার বিক বিম্বিচর্ায় আপম্বিে বর্উ ইয়কন ম্বক মলািাল হাি বহম্বসম্বি েবিোলী করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আলমেনর্র সানর্ পনলমেকনর্ক ইর্নিটিউে কযাম্পামস অ্েনিত 
মমমেনরয়াল ইনিনর্য়ানরিং মেকমর্ালনজ অ্যানিলামরের ো META মসন্টার ম ালার ম াষণা মের্। 
অ্যাপ্লাইড মমমেনরয়ালস, ইর্কমপনামরমেড (Applied Materials, Inc.)-এর মর্তৃমে META মসন্টার 
র্তুর্ উপকরণ, প্রমসস মেকমর্ালনজস ও নডভাসগুনলর কািমার মপ্রামোোইনপিং-এর গনত োড়ামর্ার 
লমযয প্রথম সানরর সনুেধা সিংেনলত একটি মসন্টার। META মসন্টামর, ইনিনর্য়ারগণ র্তুর্ নিপ 
উপকরণ, কাঠামমা এেিং নডভাইমসর মূলযায়র্ করমত পারমের্ এেিং মসগুমলামক একটি যুৎসই 
পরীযামূলক উৎপাের্ পনরমেমে যািাই করমত পারমের্ এেিং গ্রাহমকর উচ্চ িানহো পূরমণর মত 
উৎপাের্ সুনেধা মযাগ কমর তার কামজর তৎপরতা েরানিত করমত পারমের্।  
  
"META মসন্টার ম ালার সামথ সামথ নর্উ ইয়কন  মিে, অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালস এর মমতা নেল্প 
মর্তৃিার্ীয় মকাম্পানর্মক আকৃষ্ট কমর পথ িলমত থাকমে যা আমামের উচ্চ প্রযুনি নর্ভন র 
অ্থনর্ীনতমক েরানিত করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মাইলফলক গমেষণা ও উন্নয়মর্ অ্মর্ক 
র্তুর্ অ্গ্রগনত  োমে, রামের কামে র্তুর্ েযেসামক আকৃষ্ট করমে এেিং আজ ও আগামীমত 
আমামেরমক র্তুর্ প্রযুনির কাোকানে নর্ময় আসমে।"  
  
2018 সামলর র্মভম্বর মামস নর্উ ইয়কন  মিে এেিং অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালমসর অ্িংেীোনরে ম াষণা 
করা হময়নেল এেিং নর্উ ইয়কন  মিে, েয মিে ইউনর্ভানসনটি অ্ে নর্উ ইয়কন  নসমিম (State 
University of New York, SUNY) এেিং অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালমসর মমধয একটি র্তুর্ মকৌেলগত 
মজাে শুরু হময়নেল। এই িুনির আওতায় এম্পায়ার মিে মডমভলপমমন্ট (Empire State 
Development, ESD) একটি উন্নত গমেষণা ও উন্নয়র্ সুনেধায় সরিাম ক্রয় ও সিংিাপর্ করার 
জর্য SUNY নরসািন  ফাউমেের্ (SUNY Research Foundation)-এর জর্য পাাঁি েের, 250 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার কযানপোল গ্রান্ট প্রোর্ করমে যা রাজধার্ী অ্ঞ্চলমক বেনিক মযামেনরয়াল 
ইনিনর্য়ানরিং গমেষণা মকন্দ্র নহসামে িার্ কমর মেমে। অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালস এই কযাম্পামস তামের 
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সুনেধার আরও নেকামের জর্য 600 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নেনর্ময়ামগর অ্িংে নহসামে নলজ নহসামে 
100 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও মেনে অ্থন প্রোর্ করমে।  
  
উপরন্তু, SUNY নসমিম জমুড় ময সকল গমেষক আমে তামের মযৌথ গমেষণা ও উন্নয়র্ কাযনক্রমমর 
জর্য প্রস্তাে জমা নেমত আমন্ত্রণ জার্ামর্া হমে। SUNY অ্যাপ্লাইড- এর গমেষণার জর্য ময 25 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নেনর্ময়াগ আমে তামক সমিয় কমর 50 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর গমেষণা 
ফামে উন্নীত করমে। র্তুর্ এই অ্িংেীোনরমের ফমল SUNY নেযাথীমের জর্য ইন্টার্ননেপ এেিং 
গমেষণার সুমযাগ সৃনষ্ট করমত পারমে যা উচ্চ নেযার অ্র্য মকামর্া প্রনতষ্ঠামর্ পাওয়া যামে র্া।  
  
অ্যাপ্লাইড মভর্িারস, েয মভঞ্চার কযানপোল আমন অ্ে অ্যাপ্লাময়ড এেিং তার অ্িংেীোরমের মযৌথ-
নেনর্ময়াগ হমে 20 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার যা আপ মিে নর্উ ইয়কন  জমুড় প্রারনিক পযনাময়র 
েযেসার জর্য েযয় করা যামে। এর সামথ, ESD অ্নতনরি 10 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্র্ুোর্ 
প্রোর্ করমে যা সেনমমাে 30 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার হমে এেিং এই নেনর্ময়াগ নেময় র্তুর্ প্রযুনি 
এেিং হাইমেক িাকনরর সুমযাগ বতনর করা যামে।  
  
অোপ্লাইড মোম্বেবরয়ালস এর র্তুর্ িািার ও মিাে এর বসবর্য়র ভাইস মপ্রবসম্বডন্ট বিভ 
 ার্াইম্বয়ম িম্বলর্, "আমরা META মসন্টামরর হময় উমবাধর্ করমত মপমর উৎসানহত মোধ করনে 
এেিং আমরা নেল্প প্রনতষ্ঠার্মক আমামের সামথ সামথ সহমযানগতা করার জর্য আহ্বার্ জার্ানি মযর্ 
সকল উপকরণমক নসমিমম রূপান্তনরত করার র্তুর্ মকৌেল আমরা উদ্ভাের্ করমত পানর।"  
  
অোপ্লাইড মোম্বেবরয়ালস এর প্রধার্ প্রযুবি কমনকতন া এিিং অোপ্লাইড মভর্চারস এর সভাপবত ওম 
র্াসালামাসু িম্বলর্, "অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালস META মসন্টামর আমামের সামথ কাজ করার জর্য 
প্রনতনষ্ঠত এেিং উেীয়মার্ মযত্র মথমক উদ্ভােকমের স্বাগত জার্ামি। এর ফমল এই ক্লাস ওয়ামর্র 
যুমগ আমরা র্তুর্ প্রযুনির োনণনজযকভামে েযেহারমক নর্নিত করমত পারমো।"  
  
SUNY-এর চোম্বেলর বিবির্া এম. ির্সর্ িম্বলর্, "META মসন্টার SUNY পনলমক উন্নত প্রযুনি 
গমেষণা ও উন্নয়মর্র জর্য একটি নেিমামর্র হাে নহমসমে প্রনতষ্ঠা কমরমে। আমরা প্রযনুি  াত এেিং 
SUNY মর্েওয়ামকন র সেনত্র র্তুর্ সহমযানগতার সুমযাগ েরানিত করমত অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালস এর 
সমে কাজ করমত মপমর আর্নিত।"  
  
ESD-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং মপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক মি. 
গােন লার িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  মিে হমি একটি সমদৃ্ধ হাইমেক ইমকানসমিমমর আোসিল এেিং 
META মসন্টামরর উমবাধর্ আমামেরমক প্রযনুি উদ্ভােমর্র মযমত্র েীমষন রা মে। NY CREATES, েয 
মিে ইউনর্ভানসনটি অ্ে নর্উ ইয়কন  নসমিম (SUNY) ও অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালস এর সমে আমরা 
ময অ্িংনেোনরে গমড় তুমলনে, তা েেমরর পর েের ধমর র্তুর্ েযেসা, গমেষণা, িাকনর ও 
নেযার সুমযাগ সনৃষ্টর জর্য নেনডিংব্লক বতনর করমে।"  
  



NY CREATES-এর ভবিষেৎ মপ্রবসম্বডন্ট ড. ডগলাস গ্রস িম্বলর্, "অ্যাপ্লাইড মযামেনরয়ালস এর 
সামথ এেিং এম্পায়ার মিে মডভলপমমন্ট এেিং SUNY অ্িংেীোনরমের সামথ আমরা এই মাইলফলমক 
মপৌাঁমেনে,আমরা গনেনত ময উমে মযাগয অ্গ্রগনত ইমতামমধয প্রথম েেমর META মসন্টামর একটি 
হলমাকন  হময়মে। মকমন্দ্রর সযমতার দ্রুত েৃনদ্ধমত এেিং সিংনিষ্ট মামর্র হাইমেক িাকনর সৃনষ্ট এই সে 
নেক মথমক েনিোলী ভনেষযমতর নেমক আমরা এনগময় যানি এেিং আমরা এ অ্ঞ্চমল এেিং নর্উ 
ইয়কন  মিে জমুড় এই সহমযানগতার ইনতোিক প্রভােমক সমথনর্ করমত রানজ আনে।"  
  
SUNY Poly এর অন্তিনতীকালীর্ ভাইস মপ্রবসম্বডন্ট ড. মগ্রস ওয়ািং িম্বলর্, "আনম অ্যাপ্লাইড 
মযামেনরয়ালমক অ্নভর্ির্ জার্ামত গভর্নর কুওমমা এেিং সানর্র সামথ মযাগ নেমত মপমর মরামানঞ্চত 
কারণ তারা এই গুরুেপূণন, সহমযানগতামলূক মযামেনরয়াল গমেষণা এেিং উন্নয়র্ উমেযামগর ম াষণার 
পর এক েেমরর কম সমময় META মসন্টারটি উমবাধর্ করমত মপমরমে। META মসন্টার এেিং 
গমেষণার নেনভন্ন অ্িংেীোনরমের প্রমিষ্টা মযমর্ আরও েযাপক আকার নর্মি এেিং তার, সামথ 
SUNY Poly এ র্ তার অ্র্ুষে, কমী এেিং এর োইমর এেিং এই সম্পনকন ত একুে েতাব্দীর উন্নত 
উপকরণ গমেষণা ও উন্নয়র্ (Research and Development, R&D)-এর মমধয একটি সিংমযাগ 
মসতু নহসামে কাজ করমত মপমর আমরা গনেনত, কারণ এ র্ আমরা নর্উ ইয়কন  মিে এর উদ্ভাের্ 
অ্থনর্ীনতমক সমথনর্ কমর একটি উজ্জ্বল ভনেষযমতর নেমক এনগময় মযমত িাই।"  
  
META মসন্টার মযামেনরয়াল প্রমকৌেল R&D, মপ্রামোোইনপিং এেিং পাইলে প্রকমল্পর জর্য ফনলত 
নেেযমার্ মসনমকোক্টর গ্রাহকমের পাোপানে আটিন নফনেয়াল ইমন্টনলমজন্স, অ্গমমমন্টড ও ভািুন য়াল 
নরময়নলটির মযমত্র র্তুর্ হাইমেক গ্রাহকমের জর্য নেিমামর্র হাে হমে এেিং অ্র্যার্য সুনেধা গুনলর 
মমধয থাকমে উন্নত অ্পটিি, নেগ মডো, জীের্ নেজ্ঞার্ ও স্বায়ত্তোনসত যার্োহর্।  
  
রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর আপমিে নর্উ ইয়মকন  META মসন্টামরর উমবাধমর্র ফমল এই এলাকার "মেক 
ভযানল" নহমসমে মযনাো আরও েঢ়ৃ করমে মস ামর্ হাই-মেক নেমল্প কাটিিং-এজ গমেষণা, উন্নয়র্ এেিং 
উদ্ভােমর্র মযমত্র এই SUNY েযেিার অ্নস্তে থাকমে। অ্যাপ্লাইড হমি মযামেনরয়াল ইনিনর্য়ানরিং 
সনলউের্স-এর অ্নধর্ায়ক যা নেমি কাযনত প্রনতটি র্তুর্ নিপ এেিং অ্যাডভান্সড নডসমপ্ল বতনর 
করমত েযেহৃত হমতা।  
  
বসম্বর্ের বর্ল মেিবলর্ িম্বলর্, "রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর ময ামর্ META মসন্টারটি উমবাধর্ করা হমি 
তা অ্পনরকনল্পত মকার্  ের্া র্য়। রাজধার্ী অ্ঞ্চলটি নেিমামর্র অ্যাকামডনমক প্রনতষ্ঠার্ ও কাটিিং 
এজ র্যামর্ামেক মকাম্পানর্ এেিং সিেত এই অ্ঞ্চমলর জর্য যথাথন উপযিু যুগান্তকারী সহমযানগতা, 
গমেষণা ও উন্নয়মর্র মকন্দ্র হমে। এটি আমরকটি েড় মাইলফলক যার ফমল এলাকার জর্য মেনে 
িাকনর ও অ্থননর্নতক প্রেৃনদ্ধ হমে।"  
  
অোম্বসেবলর সিসে পোবিবসয়া ফ্োবহ িম্বলর্, "র্তুর্ META মসন্টামরর উমবাধর্ মেক ভযানলমত 
অ্র্য কাটিিং এজ সিংমযাজমক নর্মেনে কমর। প্রনতটি র্তুর্ STEAM জে পািনেতী িার্ীয় অ্থনর্ীনত 
এেিং িাকনরর োজামর একটি ইনতোিক গুণগ্রাহী প্রভাে বতনর কমর। SUNY Poly এর উন্নয়র্ 



নর্নিত কমর ময রাজধার্ী অ্ঞ্চলটি আগামী কময়ক েের ধমর একটি েি প্রযনুিগত অ্থনর্ীনত 
অ্জন র্ করমে।"  
  
অোম্বসেবলম্বমোর ির্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "SUNY পনলমেকনর্ক ইর্নিটিউে কযাম্পামস 
মযামেনরয়ালস ইনিনর্য়ানরিং মেকমর্ালনজ অ্যানিলামরের (META মসন্টার) এর উমবাধর্ প্রযুনিগত 
েনৃষ্টমকাণ মথমক একটি সুম র সিংোে এেিং অ্থননর্নতক সুনেধার মযমত্র SUNY Poly এর জর্য একটি 
অ্ভূতপূেন সুমযাগ কারণ এর ফমল META মসন্টার আমামের রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর অ্র্য মেসরকানর 
 ামতর নেনর্ময়ামগর কারমণ কযাম্পামস অ্েোর্ রা মত পারমে। এই অ্িংেীোনরে আমামের রাজধার্ী 
অ্ঞ্চল মেক ভযানলর জর্য লভযািংে প্রোর্ করমে এেিং এই অ্ঞ্চমলর অ্থননর্নতক েৃনদ্ধমত অ্েোর্ 
রা মে মযটি এর সামথ জনড়ত সকমলর জর্য একটি কৃনতে।"  
  
অোলম্বিবর্র কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোককয় িম্বলর্, "SUNY Poly-মত অ্যাপ্লাইড 
মযামেনরয়ালস META মসন্টামরর গ্রযাে ওমপনর্িং এ ময ক্রমেধনমার্ ' মেক-ভযানল' ইমকানসমিমমক 
েনিোলী কমর তুমলমে, তা রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর জর্য আেীেনাে হময়মে। META মসন্টার উন্নত 
গমেষণা এেিং উন্নয়মর্র জর্য একটি ইনির্ প্রোর্ করমে এেিং এই অ্ঞ্চমল র্তুর্ এেিং মরামাঞ্চকর 
েযেসা নর্ময় আসমত থাকমে যার ফমল কাজ এেিং অ্থননর্নতক সুমযাগ োড়মত থাকমে। " 
  
আলম্বিবর্ মময়র কোবথ বেহার্ িম্বলর্, "অ্যালেযানর্ SUNY Poly-মত মেমের সনতযকার এক মহার্ 
গমেষণা ও উন্নয়র্ প্রনতষ্ঠার্মক প্রনতষ্ঠা করার িার্ কমর নেমত মপমর গনেনত এেিং আমরা আর্নিত 
ময META মসন্টার রাজধার্ী েহমর তার বার উমমাির্ করমে। রামের এই উমে মযাগয নেনর্ময়াগ 
গভর্নর কুওমমার অ্েীকারমক প্রমাণ কমর মযর্ নর্উ ইয়মকন র 'মেক ভযানল' েেমরর পর েের ধমর 
উদ্ভােমর্র পমথ তামের অ্গ্রসর হওয়ার গমেনর ঐনতহযমক অ্েযাহত রা মত পামর।"  
  
প্রায় েইু েেক ধমর, নর্উ ইয়কন  মিমের গমেষণা ফযানসনলটিগুনল সেসময় উমে মযাগয প্রযুনিগত 
উন্নয়র্ ও েড় সাফমলযর মকন্দ্র নহমসমে গণয হময় আসমে, যার মমধয রময়মে আগামী প্রজমমর 
ওময়ফার বতনরর মমনের্ ও সরিাম নেকাে এেিং নেমির যুদ্রতম ও সেনানধক উন্নত কনম্পউোর নিপ 
বতনর করার মমতা উদ্ভাের্। নেমল্প মর্তৃিার্ীয় সরকানর-মেসরকানর উমেযািার আময়াজমর্ যারা এই 
অ্ঞ্চলমক "মেক ভযানল"-মত রূপান্তর করমত মপমরমে তারা এই অ্ঞ্চলমক র্যামর্ামেকমর্ালনজ, 
মসনমকোক্টর R&D ও মযার্ুফযাকিানরিং এেিং নেল্প মর্তৃিার্ীয় সরকানর-মেসরকানর উমেযািার জর্য 
একটি মকন্দ্রিমল পনরণত কমরমে। এর ফমল রাজধার্ী অ্ঞ্চল জমুড় মকাটি মকাটি অ্থননর্নতক 
নক্রয়াকলাপ এেিং হাজার হাজার কাজ বতনর হময়মে।  
  
জজন োউর্ নেিনেেযালয় (Georgetown University)-এর 2018 এর একটি নরমপামেন  েলা হময়মে 
ময, মমাে 60,000-এর মেনে প্রতযয, পমরায, প্রেনতন ত, এেিং নর্মনাণ কাজ েহৃৎভামে, 
মসনমকোক্টর ইোনি বারা িানলত র্যামর্ামেকমর্ালনজর অ্ধীমর্ করা হময়মে।  
  
মসনমকোক্টর ইোনি জাতীয়ভামে এেিং নর্উ ইয়কন  মিমের মমধয একটি প্রধার্ অ্থননর্নতক মাধযম। 
সম্প্রনত একটি মানকন র্ মসনমকোক্টর ইোনি এমসানসময়ের্ নেমিষণ কমর ময প্রনতটি সরাসনর 



মসনমকোক্টর ইোনির কাজ অ্থনর্ীনতর অ্র্যার্য  ামত 4.89 কাজ প্রোর্ কমর, মানকন র্ 
মসনমকোক্টর ইোনি মমাোমুটিভামে এক নমনলয়মর্র এক িতুথনািংে সরাসনর িাকনর এেিং এক লমযর 
অ্নধক পমরায িাকনর প্রোর্ কমর।  
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