
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে "অোবিরর্িোক ম্োক" হলক প্ল্োবিি 2023 FISU 

ওযার্ল্ন ইউবর্ভাবি নটি হগম্ম্বির জর্ে অবিবিযাল ম্োস্কি ব িাম্বি কাজ করম্বি  

  

ম্োস্কি বিজাইর্ কম্বরম্বের্ ক্রিবির্া ইম্বেম্বরাবস্ক, িাবম্ নিংির্ হর্টিভ এিিং িোের্ 

ইর্বিটিউি অি হিকম্বর্ালক্রজর (Fashion Institute of Technology) হিাম্বিাম্বম্ার  

  

35টি কাউবি জুম্ব়ে প্রম্বিেকারীম্বের কাে হিম্বক প্রায 150টি িািবম্ের্ পাওযা  ম্বযম্বে  

  

ম্োস্কম্বির িম্বিাগুবল এখাম্বর্ উপলব্ধ  

  

গভর্ নর হ োচুল হ োষণো করররের্ হে "অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক" হলক প্ল্যোডিি 2023 FISU ওযোর্ল্ন 

ইউডর্ভোডি নটি হগম্রির জর্য অ্ডিডিযোল ম্যোস্কি ড িোরে কোজ কররে। িযোশর্ ইর্ডিটিউি অ্ি 

হিকরর্োলজজর একজর্ হিোরিোরম্োর এেং অ্ন্টোডরও কোউডন্টর িোডম্ নংিরর্র একজর্ েোডিন্দো 

জিডির্ো ইরেররোডস্কর দ্বোরো ম্ুজ ম্যোস্কিটি ডিজোইর্ করো  রযডেল৷ অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক 

হগম্রির একটি অ্ত্যন্ত দৃশযম্োর্ প্রত্ীক  রে, েো ডেশ্বেযোপী দশ নকরদর আকষ নণ কররে। ম্যোক 

একটি লোইভ, পডরচ্ছদেুক্ত চডরত্র ি  ডেডভন্ন আকোরর উপডিত্  রে; হেলর্ো, িোিি পশু, 

হপোশোক এেং অ্র্যোর্য িুযরভডর্র ি  পণযদ্রেয ড িোরে; এেং প্রচোরম্ূলক উপকররণ। হলক 

প্ল্োডিি 2023 FISU ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্ি 12-22 জোর্ুযোরী, 2023-এর জর্য ডর্র্ নোডরত্ 

 রযরে।  

  

"ডর্উ ইযকন রোরজযর আন্তজনোডত্ক প্রডত্রেোডগত্ো আরযোজরর্র একটি গরে নর উত্তরোডর্কোর ররযরে, 

এেং আম্রো 2023 িোরল FISU ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্রির জর্য িোরো ডেশ্ব হেরক করলজ 

িীডোডেদ এেং হকোচরদর হলক প্ল্োডিি এেং অ্যোডিরর্িযোরে স্বোগত্ জোর্োরত্ উন্মুে," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলম্বের্। "ম্যোস্কি ডিজোইরর্র প্রডত্রেোডগত্ো ডেল ডর্উ ইযকনেোিীরদর প্রডত্ভো এেং 

িজৃর্শীলত্োর প্রদশ নরর্র একটি অ্র্র্য উপোয, এেং আডম্ ত্োর ডেজযী ডিজোইরর্র জর্য 

জিডির্ো ইরেররোডস্করক অ্ডভর্ন্দর্ জোর্োরত্ চোই।"  

  

হগম্রির ম্যোস্কি ড রিরে, অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক ডর্উ ইযরকনর অ্যোডিরর্িযোরের হিৌন্দে ন, 

আকষ নণ এেং িীডোর ঐডত্ য প্রদশ নর্ কররত্ িো োেয কররে। ম্যোক েয-িুি লম্বো এেং িম্র্োম্ 

ডেডশষ্ট অ্ঞ্চরলর ম্রত্োই ত্োর েড েযজক্তত্ব। শীত্কোরল, ম্যোকরক হ োযোইিরিি এেং হগোর 

পে নত্ম্োলোর ঢোরল েো  োে ন ব্রুকি এডরর্োর চোরপোরশ হস্কটিং কররত্ হদেো েোয, এেং গ্রীষ্মকোরল এই 

অ্ঞ্চরলর ডেশ্বম্োরর্র িযোডিডলটিগুডলরত্ ডকেু হিরো িীডোডেদরদর িোরে প্রডশক্ষণ অ্ন্তভুনক্ত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FAdirondack-Mac.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3f5d51a4b7714366e0b308d9a5eff566%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723272434012925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XC8sZ32j80VauOT4L70QWfqTr6y7LgiL2TB%2BDs%2FyyUU%3D&reserved=0


েোরক। ম্যোক র্ে ন কোডি িম্প্রদোয জরুড েহু হদোকোর্ এেং অ্র্র্য হররতোরো াঁগুডল অ্রেষণ করর 

অ্েিরেোপর্ করর েরল জোর্ো আরে; ডকেু ডপ্রয শরৎকোরলর গোেগোেোডল পূণ ন এলোকোয  োইডকং 

করর; এেং ম্োে র্রো এেং িোাঁত্োর উপরভোগ করোর জর্য এলোকোর হ্রদ এেং জলপরেও ত্োরক হদেো 

েোয। ডর্উ ইযকনেোিীরো এেং অ্ংশগ্র ণকোরী িীডোডেদরদর ম্রর্য েো ডম্ল ররযরে ত্োর ে হিরো, 

ত্োর প্রডত্ডর্ডর্ত্ব করর ম্জুটি: শজক্ত, িো ি এেং িংকল্প।  

  

ম্োস্কি বিজাইর্ প্রবিম্বোবগিার বিজযী ক্রিবির্া ইম্বেম্বরাবস্ক িম্বলম্বের্, "হলক প্ল্োডিরি 

FISU উইন্টোর ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্ি 2023 এর জর্য আম্োর ম্যোস্কি ডিজোইর্ হেরে হর্ওযো 

আম্োর কোরে িম্মোরর্র ডেষয। অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক আম্োর কোরে এক ডেরশষ িোর্ র্রণ করর 

কোরণ আডম্ েেররর পর েের র্রর আম্োর দোদো-দোডদ এেং পডরেোররর েহু অ্রর্ক িম্য 

কোটিরযডে েোরো হলক প্ল্যোডিরি েোরকর্। আডম্ অ্যোডিরর্িযোক অ্ঞ্চরলর ম্ড ম্োডেত্ হিৌন্দে ন এেং 

চডরত্ররক র্রর রোেরত্ হচরযডেলোম্। হলক প্ল্যোডিরি েনু্ধত্বপূণ ন অ্যোেরলটিক প্রডত্রেোডগত্োর এই 

হচত্র্োর প্রডত্ডর্ডর্ত্ব কররত্ এেং উদেোপর্ করোর জর্য একটি অ্যোডিরর্িযোক ম্ুরজর হচরয 

আকষ নণীয আর ডকেু হর্ই।"  

  

ম্োচন ম্োরি, ডর্উ ইযকন হিি হলক প্ল্যোডিি 2023 ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্রির প্রডত্ডর্ডর্ত্ব 

কররত্ একটি ম্যোস্করির জর্য ডিজোইরর্র র্োরণো েুাঁজরত্ একটি প্রডত্রেোডগত্ো শুরু করর। ডর্উ 

ইযকনেোিীরদর ম্যোস্কি ডিজোইরর্র র্োরণো জম্ো ডদরত্ উৎিোড ত্ করো  রযডেল েো আন্তজনোডত্ক 

প্রডত্রেোডগত্োর করলজ-হচত্র্ো এেং ডর্উ ইযকনেোিীরদর হৃদরযর প্রডত্ভূ। ডর্উ ইযকন হিরির 

35টি ডেডভন্ন কোউডন্টরত্ 87টি িম্প্রদোরযর প্রডত্ডর্ডর্ত্বকোরী প্ররেশকোরীরদর কোে হেরক প্রোয 

150টি আরেদর্ জম্ো পরররে। I LOVE NY ওরযেিোইরি একটি িে নজর্ীর্ হভোরির পর, 10টি 

ডিজোইর্ ডশক্ষোেীদ, িরকোর, পে নির্ এেং িীডোেীদরদর প্রডত্ডর্ডর্ত্বকোরী একটি ডর্ে নোচর্ 

কডম্টির কোরে পোঠোরর্ো  রযরে৷ ডর্ে নোডচত্ ডেজযী ড রিরে, ইরেররোডস্ক 5,000 ম্োডকনর্ িলোররর 

র্গদ পুরস্কোর পোরের্।  

  

হলক প্ল্াবিম্বির হম্যর আিন হিভবলর্ িম্বলম্বের্, "আম্রো আম্োরদর প্রডত্রেশী 

িম্প্রদোযগুডলর িোরে হলক প্ল্যোডিি 2023 FISU ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্ি আরযোজর্ করোর 

এেং ডেশ্বেযোপী ম্রঞ্চ অ্যোডিরর্িযোেরক প্রদশ নর্ করোর জর্য উন্মুে। আম্রো গরে নর িোরে 

অ্যোডিরর্িযোক ম্যোকরক ম্যোস্কি ড িোরে স্বোগত্ জোর্োই হে এই হগম্গুডলর জর্য র্ে ন কোডির 

হিরো প্রডত্ডর্ডর্ত্ব কররে।"  

  

এম্পাযার হিি হিম্বভলপম্বম্ম্বির (Empire State Development) ভাইি হপ্রবিম্বিি 

এিিং িুেবরজম্বম্র বর্ি না ী পবরচালক রি বি. হলবভ িম্বলম্বের্, "হলক প্ল্োডিি 2023 FISU 

ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্ি ডেশ্বেযোপী দশ নকরদর জর্য এই অ্ঞ্চলটি অ্রেষণ এেং অ্ডভজ্ঞত্ো 

করোর জর্য একটি দুদনোন্ত িুরেোগ  রে - এেং অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক হিই স্বোগত্ ম্রর্োভোে 

প্রিোডরত্ কররত্ আম্োরদর িো োেয কররে৷ এই অ্ঞ্চলটি শীত্কোলীর্ হেলোর্ুলোর জর্য একটি স্বগ ন, 

হেেোরর্ পো োডগুডল ত্োর ম্রর্য েিেোিকোরী ম্ুরজর ম্ত্ িো িী এেং ম্ড ম্োডেত্, এেং আম্রো 

জিডির্ো ইরেররোডস্করক ত্োর দুদনোন্ত ম্যোস্করির র্োরণোর জর্য র্র্যেোদ জোর্োই।"  

  



অবলম্পম্পক বরক্রজওর্াল হিম্বভলপম্বম্ি অিবরটির (Olympic Regional Development 

Authority) হপ্রবিম্বিি ও CEO ম্াইক প্রোি িম্বলম্বের্, "অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক আিন্ন FISU 

ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্রির জর্য এক দুদনোন্ত দতূ্৷ ম্যোক প্ররত্যরকর জর্য েড রের্ 

ডেরর্োদরর্র স্বোিযকর হচত্র্োরক ম্ূত্ন করর, েো পুররো অ্যোডিরর্িযোে জরুড এেং ORDA-এর িম্ত 

হভর্ুযরত্ িম্জৃিলোভ কররে।"  

  

অোবিরর্িোক র্ি ন কাবি হপািনি কাউক্রিম্বলর (Adirondack North Country Sports 

Council) বর্ি না ী পবরচালক অোেম্বল ওযাম্বর্ল্র্ িম্বলম্বের্, "ম্যোস্কিটি  ল হগম্রির একটি 

প্রত্ীক। অ্যোডিরন্ড্যোক ম্যোক হগম্ি, র্ে ন কোডি এেং এই অ্ঞ্চরলর আর্ন্দ, হচত্র্ো, িংকল্প এেং 

িীডোপিুত্োরক ম্ূত্ন করর হগম্গুডলরক প্রোণেন্ত করর হত্োরল।"  

  

হলক প্ল্োডিি 2023 FISU ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্ি এেং র্ে ন কোডি অ্ঞ্চরলর িরচত্র্ত্ো 

েোডোরত্ অ্যোডিরর্িযোক ম্যোক ডর্উ ইযকন রোরজযর আরশপোরশ একটি িির শুরু কররে। 

জর্িোর্োরণ ডর্ম্নডলডেত্ উপডিডত্গুডলরত্ "ম্যোরকর িোরে হদেো" কররত্ পোররের্, েোর পরর আররো 

িুরেোগ আিরে:  

• শডর্েোর, 13 র্রভম্বর ম্োউন্ট ভযোর্ হ োরভর্েোগ ন - দুপুর 12:30 - দুপুর 2:00  

• শডর্েোর, 20 র্রভম্বর হিরর্করিডি  ডলরি পযোররি - ডেরকল 5:00  

• শুিেোর, 26 র্রভম্বর, হ োযোইিরিি ম্োউরন্টইরর্  

• শডর্েোর, 27 র্রভম্বর হগোর ম্োউরন্টইরর্  

"ম্যোরকর িোরে হদেো করো"-এর আরও িুরেোগ তত্ডরর কোজ চলরে এেং এেোরর্ ত্োডলকোভুক্ত করো 

 রে৷  

  

2018 িোরলর ম্োচন ম্োরি, হলক প্ল্োডিিরক 31ত্ম্ শীত্কোলীর্ ইউডর্ভোি নোইি হ োি করোর জর্য 

ইন্টোরর্যোশর্োল ইউডর্ভোডি নটি হপোিনি হিিোররশর্ (International University Sports 

Federation) দ্বোরো ডর্ে নোচর্ করো  রযডেল। FISU ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্ি  ল একটি 

আন্তজনোডত্ক িীডো এেং িোংসৃ্কডত্ক অ্র্ুষ্ঠোর্ েো প্রডত্ দুই েেরর একটি ডভন্ন শ রর অ্র্ুটষ্ঠত্  য। 

11-ডদরর্র প্রডত্রেোডগত্োয আলপোইর্, ডিিোইল এেং িি-কোডি ডস্কইং, েোযেলর্, স্পপি হস্কটিং, 

কোডল নং, ডিগোর হস্কটিং,  ডক, শিন ট্র্যোক স্পপি হস্কটিং এেং হনোরেোডিনং ি  ডেডভন্ন ডেষরয 

প্রডত্রেোডগত্োর জর্য 2,500 জর্ করলজজরযি িীডোডেদ এেং প্রডশক্ষকরদর লিোডরর ডভডত্তরত্ 

আরর্। হগম্গুডল ORDA দ্বোরো পডরচোডলত্ অ্ডলস্পিক হভর্ুযগুডল ি  েহু এলোকোর িীডোর 

িযোডিডলটিগুডল েযে োর কররে৷  

  

ডর্উ ইযকন  ল ম্োডকনর্ েুক্তরোরের একম্োত্র রোজয েো FISU ওযোর্ল্ন ইউডর্ভোডি নটি হগম্রির 

আরযোজর্ করররে এেং 2023 ডদ্বত্ীযেোর হলক প্ল্োডিরির হ োি করোরক ডচডিত্ করর। র্ে ন 

কোডির িম্প্রদোয পূরে ন 1972 িোরল হগম্রির আরযোজর্ কররডেল এেং েোরিরলো 1993 িোরল 

গ্রীষ্মকোলীর্ হগম্গুডলর িোইি ডেল।  

  

ডর্উ ইযকন হিি রোরজযর ORDA তেডশষ্টযগুডলরক িম্ে নর্ করোর জর্য প্রোয 240 ডম্ডলযর্ িলোররর 

ত্ ডেল প্রদোর্ করোর প্রডত্শ্রুডত্ ডদরযরে। এই অ্ঞ্চরলর হিডিডলটিগুডল েেরেযোপী আকষ নরণ 

রূপোন্তডরত্ করোর পোশোপোডশ ত্োরো েোরত্ ে ৃদোযত্র্, তেডশ্বক ইরভন্টগুরলোরক আকষ নণ করো এেং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lakeplacid2023.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3f5d51a4b7714366e0b308d9a5eff566%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723272434022873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H8O9EUn1gjvklvlxfE%2BQJ%2BUyRWddvuYQ3Vzz43eCDeM%3D&reserved=0


িম্ে নর্ করো অ্েযো ত্ রোেরত্ পোরর ত্ো ডর্জিত্ করোর উরেরশয ম্ূলর্র্ী প্রকল্পগুরলোরত্ করো এই 

অ্ভূত্পূে ন ডেডর্রযোগ ORDA এর পডরকোঠোরম্োরক উন্নত্ কররে। এর ম্রর্য ররযরে একটি র্তু্র্ 

30,000 েগ নিুরির ম্োউন্ট ভযোর্ হ োরভর্েোগ ন হেি লজ, এই র্ররণর প্রেম্ ম্োউন্ট ভযোর্ 

হ োরভর্েোগ ন ম্োউরন্টর্ হকোিোর, এেং অ্ডলস্পিক জোস্পিং কম্রপ্ল্ে জজপ লোইর্ এেং গরন্ড্োলো। 

অ্ডত্ডরক্তভোরে, HS100 এেং HS128 ডস্ক জোরি LED আরলো ি  র্তু্র্ িি হরল িোপর্ করো 

 রযরে, েো আে োওযোর পডরেত্নর্ ডর্ডে নরশরষ একটি িোম্ঞ্জিযপূণ ন এেং ডর্ভনররেোগয লোি হদওযোর 

পষৃ্ঠত্ল ডর্জিত্ করর৷  

  

###  
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