
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হলক প্ল্োবিড 2023 FISU উইন্টার ওয়ার্ল্ন ইউবর্ভাবি নটি হগমম্বির এক 

িছম্বরর কাউন্টডাউর্ শুরু করম্বলর্  

  

 র্ি ন কাবি 1972 িাম্বলর পর প্রিমিাম্বরর মম্ব া অবভজা  কম্বলজজম্বয়ি েী কালীর্ 

ক্রীড়া অোিম্বলিম্বের স্বাগ  জার্াম্বে  

  

ওয়াডন ইউবর্ভাবি নটি হগমম্বির েী কালীর্ িংস্করম্বের এক িছর িাবক িাকা উেযাপম্বর্র 

কম নকাম্বে জর্গেম্বক অংেগ্র ে করার আমন্ত্রে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হলক্ প্ল্যাথিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির (Lake 

Placid 2023 FISU World University Games) এক্ বছর বাথক্ িাক্ার উদযাপর্ 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকব শুরু  ওয়ার হ াষণা থদকলর্। 11-থদকর্র িাাংসৃ্কথিক্ আদার্প্রদার্ ও ক্রীড়া 

 ির্ার শীিক্ালীর্ িাংস্করণটি 50-বছকরর অর্ুপথিথির পর 2023 িাকলর 12-22 জার্ুয়াথর 

মাথক্নর্ যুক্তরাকে এবাং হলক্ প্ল্যাথিকড হেরি আিকছ।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হলক্ প্ল্যাথিকড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমিকক্ আমন্ত্রণ জার্াকি হপকর 

এবাং বাথক্ থবশ্বকক্ আমরা ক্ী ক্রকি পাথর িা হদখাকি হপকর গথব নি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আমাকদর  করর মাকে এই হগমি আকয়াজর্ ক্রার েকল, ভক্ত ও দশ নক্রা শুধ ুঅযাথডরন্ড্যাকক্র 

রাজথিক্ হিৌন্দয নই উপকভাগ ক্রকি পারকব র্া, বরাং থবকশ্বর থবশ্বথবদযালয়গুথলর হিরা থক্ছু 

অযািকলিকদর মধযক্ার প্রথিকযাথগিায় উপকভাগ ক্রকি পারকব।"  

  

2018 িাকলর মার্ন মাকি, আন্তজনাথিক্ ইউথর্ভাথি নটি ক্রীড়া হেডাকরশর্ (International 

University Sports Federation, FISU) আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকব হ াষণা ক্কর হয হলক্ প্ল্যাথিড এবাং র্ি ন 

ক্াথি অঞ্চল উইন্টার ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির 31িম িাংস্করণ আকয়াজর্ ক্রকব। এই 

হগমি এখর্ শীিক্ালীর্ অথলম্পিক্কির পর থবকশ্বর থিিীয় ব ৃত্তম এক্াথধক্-ক্রীড়ার 

শীিক্ালীর্ ইকভন্ট, হযখাকর্ 17 হিকক্ 25 বছর বয়িী ক্কলজজকয়ি অযািকলিরা অাংশগ্র ণ ক্কর। 

আগামী জার্ুয়াথরর ইকভকন্ট 12টি ক্রীড়া এবাং 86টি ইকভকন্ট প্রথিকযাথগিা ক্রার জর্য 50টি হদশ 

এবাং 600টি ইউথর্ভাথি নটি হিকক্ 1,600 অযািকলি আিকব বকল প্রিযাশা ক্রা যাকে, এখাকর্ র্ারী 

ও পুরুষকদর িমার্ িাংখযক্ পদক্ িাক্কব।  

  

এছাড়াও হগমি  াজার  াজার শীিক্ালীর্ ক্রীড়াকপ্রথমক্কদর এবাং ভক্তকদর হলক্ প্ল্যাথিড ও 

আকশপাকশর র্ি ন ক্াথি িম্প্রদাকয় আকৃ্ষ্ট ক্রকব, যার মকধয রকয়কছ ক্যান্টর্, র্ি ন জক্রক্, 



পিিডযাম, িারার্াক্ হলক্ এবাং উইলথমাংির্, হযখাকর্ এই অথভজাি অযািকলিরা অযালপাইর্ 

থস্কথয়াং, বাইঅযািলর্, ক্রি-ক্াথি থস্কথয়াং, ক্াথল নাং, থেগার হস্কটিাং, থিস্টাইল এবাং থিথস্ক, র্ারী ও 

পুরুষকদর আইি  থল, র্থডনক্ ক্ম্বাইন্ড্, শিন ট্র্যাক্ ম্পিড হস্কটিাং, থস্ক জাম্পিাং, হনাকবাথডনাং এবাং 

ম্পিড হস্কটিাং (লাং ট্র্যাক্) ইিযাথদকি পদক্ হজিার জর্য প্রথিকযাথগিা ক্রকব।  

  

FISU-র ভারপ্রাপ্ত হপ্রবিম্বডন্ট বলওর্জ এডার িম্বলর্, "হলক্ প্ল্যাথিকডর মকিা শ র ক্ীভাকব 

একিা মজবিু এক্টি ক্রীড়া ঐথি য তিথর ক্রকি পাকর িা থবর্কয়র িাকি হদখথছ। এর মকধয 

রকয়কছ 1932 এবাং 1980 উভয় িাকলর অথলম্পিক্ উইন্টার হগমি, এবাং 1972 FISU ওয়ার্ল্ন 

ইউথর্ভাথি নটি হগমি আকয়াজর্ ক্রা। FISU-র িক্কলর পক্ষ হিকক্, আমরা আপর্াকদর মাত্র 

এক্ বছর দকূর িাক্া এই হগমকির প্রস্তুথির বযাপাকর শুভক্ামর্া জার্াজে। আথম 2022 FISU 

ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি র্যাম্পিয়র্থশপ ম্পিড হস্কটিাং (2022 FISU World University 

Championship Speed Skating) ইকভকন্টর িময় হলক্ প্ল্যাথিকড একি থর্কজর হর্াকখ হগমকির 

প্রস্তুথি হদখকি উন্মুখ।"  

  

  

হলক প্ল্োবিড আম্বয়াজক কবমটির (Lake Placid Organizing Committee) প্রধার্ 

পবরচালর্া কম নক না অোেবল ওয়াম্বর্ল্র্ িম্বলর্, "হলক্ প্ল্যাথিড এবাং র্ি ন ক্াথি হশষ বার 

FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমি আকয়াজর্ ক্রার 50 বছর পার  কয় হগকছ। আমরা থবশ্বকক্ 

ক্রীড়া ও িাাংসৃ্কথিক্ উভয় আদার্ প্রদাকর্ হেরি আর্ার এই িুকযাগ হপকয় িম্মাথর্ি। আমরা 

হলক্ প্ল্যাথিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির শুরুর আকগর বাথক্ থদর্গুথলর 

ক্াউন্টডাউর্ ক্রকি উন্মুখ।"  

  

হগমকির মাত্র এক্ বছর বাথক্ িাক্া উদযাপর্ ক্রকি, হলক্ প্ল্যাথিড 2023 পুকরা অঞ্চকল 

এক্াথধক্ ইকভন্ট আকয়াজর্ ক্করকছ। যার মকধয রকয়কছ:  

  

·  15 জার্ুয়াথর, শথর্বার এবাং 16 জার্ুয়াথর, রথববার - র্ি ন জক্রকক্র হগার মাউকন্টকর্ এবাং 

উইলথমাংিকর্র হ ায়াইিকেি মাউকন্টকর্ হডক্ পাটিন। দুপুর ও থবক্াল 4িার মকধয, থস্কয়ার, 

হনাকবাডনার এবাং অথিথিরা হবজ লকজর প্রথিটি হডকক্ থমউজজক্, প্রথিকযাথগিা এবাং 

থগভএওকয় উপকভাগ ক্রকি পারকব। এছাড়াও, অযাথডরন্ড্যাক্ মযাক্, হলক্ প্ল্যাথিড 2023 

FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির আর্ুষ্ঠাথর্ক্ মািক্ি, প্রথিটি থরকিাকিন  ুকর হবড়াকব, 

ছথব িুলকব এবাং অকিাগ্রাে িাইর্ ক্রকব।  

  

·  17 জার্ুয়াথর, হিামবার - িন্ধ্যা 6:00- 8:00 পয নন্ত হলক্ প্ল্যাথিকডর থমরর হলকক্ পূথণ নমার 

থর্কর্ মুর্লাইি ক্াথল নাং। উৎিকব আকরা িাক্কব লাইভ থমউজজক্, অথিকু্ণ্ড এবাং  ি 

র্ক্কলি।  

  

·  21 জার্ুয়াথর, শুক্রবার - অযাথডরন্ড্যাক্ মযাক্ ক্যান্টকর্র থদকক্ রওর্া থদকব, হযখাকর্ থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টি ইউথর্ভাথি নটি (State University of New York, SUNY) ক্যান্টর্ র্ারী আইি 

 থক্ দল প্রথিিন্দ্বী SUNY পিিডযাকমর থবরুকে  করর মাকে হখলকব। মযাক্ ভক্তকদর 

িম্ভাষণ জার্াকি এবাং ছথব িুলকি হিখাকর্ই িাক্কব। পাক্ ড্রপ  কব িন্ধ্যা 7:00 িায়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-adirondack-mac-will-serve-official-mascot-lake-placid-2023-fisu&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdfd15c6af0b24c738a6e08d9d5f7d046%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776082601020005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NCRbmEL1884DXSRvWzIwTGJrK6lxlUhDqQ5wxjNc594%3D&reserved=0


·  22 জার্ুয়াথর, শথর্বার - FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির পিাক্া উকত্তালর্ অর্ুষ্ঠার্। 

অর্ুষ্ঠার্টি হলক্ প্ল্যাথিকডর থমডি পাকক্ন দুপুর 2:30 এ অর্ুটষ্ঠি  কব, যা 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকব র্ি ন ক্াথিকক্ পরবিী উইন্টার ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির 

আকয়াজক্ থ কিকব থর্থিি ক্কর।  

  

অবলম্পিক আঞ্চবলক বিকাে ক ত নপম্বের (Olympic Regional Development 

Authority, ORDA) হপ্রবিম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নক না মাইক প্রোি িম্বলর্, "ORDA 

িদিযরা ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমিকক্ অযািকলি ও দশ নক্ উভকয়র জর্য এক্টি দদুনান্ত 

অথভজ্ঞিা বার্াকি িিূণ ন অঙ্গীক্ারবে, এবাং আমরা প্রথিকযাথগিা শুরু ক্রকি উথিি। আমরা 

আকরক্বার থবশ্বকক্ আথিকিয়িা প্রদার্ ক্রকি আমাকদর হট্র্ইল ও থরঙ্কি থর্কয় প্রস্তুি।"  

  

এিায়ার হেি হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 

এিং হপ্রবিম্বডন্ট ও CEO-পেপ্রাপ্ত হ াপ র্াইি িম্বলর্, "উইন্টার ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকি 

পুকরা র্ি ন ক্াথির থবথভন্ন হভর্ুয ও থস্ক এলাক্ায় থবশ্বমাকর্র আন্তজনাথিক্ অযািকলিকদর 

প্রথিকযাথগিা ক্রকি হদখা যাকব। থর্উ ইয়ক্ন হস্টি এই অঞ্চকলর পয নির্ এবাং শীিক্ালীর্ ক্রীড়া 

অবক্াোকমা িমি নকর্ র্জজরথব ীর্ থবথর্কয়াগ ক্করকছ, এবাং আমরা এই থবকশষ অর্ুষ্ঠাকর্র জর্য 

ক্াউন্টডাউর্ শুরু ক্রকি হপকর আর্জন্দি যা আমাকদর অযাথডরন্ড্যাক্ িম্প্রদায়িমূক  আকরা 

হবথশ বাথিন্দা ও দশ নর্ািীকদর স্বাগি জার্াকব।"  

  

বিম্বর্ির ডোর্ হেক িম্বলর্, "আপকস্টি থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ক্িিা থবকশষ িা থবশ্বকক্ হদখাকর্ার 

এটি এক্টি দারুণ িুকযাগ। হগমি শুধ ুহলক্ প্ল্যাথিকডর জর্য িকর্ির্িা িটৃষ্ট ক্রকব র্া, বরাং 

আগামী অকর্ক্ বছকরর জর্য িিূণ ন র্ি ন ক্াথির জর্য িকর্ির্িা িটৃষ্ট ক্রকব। এই হগমি শুধ ু

প্রথিকযাগী অযািকলিকদর লাভবার্ ক্রকব র্া, বরাং ভথবষযৎ অযািকলিকদর উৎিাথ ি ক্রকব এবাং 

এক্ই িাকি আমাকদর িার্ীয় বযবিািমূ কক্ উন্নি, িমথি নি, এবাং থবক্থশি ক্রকব।"  

  

হলক প্ল্োবিম্বডর হময়র আিন হডভবলর্ িম্বলর্, "যখর্ 2018 িাকলর মার্ন মাকি হলক্ প্ল্যাথিড 

FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমি আকয়াজকর্র দাথয়ত্ব পায়, িখর্ হিকক্ হলক্ প্ল্যাথিড 

হমৌর্াকক্র মকিা ক্ম নমুখর  কয় উকেকছ। আমাকদর অথলম্পিক্ িাইিগুথলকক্ িিূণ ন 

পুর্রুজ্জীথবি ক্রা  কয়কছ। হয িময় FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমি হলক্ প্ল্যাথিড 

আকয়াজজি  কব, িিথদকর্ আমাকদর িক্ল হভর্ুয থবশ্বমাকর্র  কয় উেকব এবাং এটি আগামী 

অকর্ক্ বছর ধকর হলক্ প্ল্যাথিডকক্ লাভবার্ ক্রকব। FISU হগমি হলক্ প্ল্যাথিড এলাক্ায় থর্কয় 

আিা উন্নয়কর্র এক্টি ঐথি য হরকখ যাকব। যার মকধয ক্কয়ক্টি উদা রণ  কলা িাশ্রয়ী আবাির্, 

হমইর্ থিি পুর্জীথবি ক্রা এবাং এর হ াকিল ও বযবিার উন্নয়র্। 12 জার্ুয়াথর, 2023 এ হলক্ 

প্ল্যাথিড আকরক্বার থবশ্বকক্ স্বাগি জার্াকি প্রস্তুি িাক্কব ও গথব নি  কব।"  

  

র্ি ন এলিা িাউম্বর্র িপুারভাইজার হডম্বরক ডটি িম্বলর্, "এটি র্ি ন এলবা এবাং ব ৃত্তর 

অযাথডরন্ড্যাক্ অঞ্চকলর জর্য এক্টি উকত্তজর্াপণূ ন িময়। যখর্ হলক্ প্ল্যাথিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন 

ইউথর্ভাথি নটি হগমিকক্ িামকর্ হরকখ প্রস্তুথি র্লকছ, িখর্ এই এক্বছকরর ক্াউন্টডাউর্ 

বাথিন্দাকদরকক্ হগমি এবাং অঞ্চলকক্ উদযাপর্ ক্রার, ক্ীভাকব এর িাকি জথড়ি  ওয়া যায় হি 



বযাপাকর আকরা জার্ার, এবাং এটিকক্ িব নক্াকলর হিরা হগমি বার্াকি িা াযয ক্রার এক্টি 

িুকযাগ হদয়।"  

  

উইলবমংির্ িাউম্বর্র িুপারভাইজার রয় হ ালজার িম্বলর্, "হ ায়াইিকেি মাউকন্টকর্র 

বাথড় উইলথমাংির্ িাউর্ হগমকির অাংশ  কি হপকর অিযন্ত আর্জন্দি। আমাকদর িিূণ ন 

িম্প্রদায় আমাকদর অঞ্চকল অযািকলি ও দশ নক্কদর আমন্ত্রণ জার্াকি উন্মুখ।"  

  

ভক্তরা হগমকির পূকব নর প্রস্তুথি হদখকি পারকব হেিবুক্, িুইিার ও ইর্স্টাগ্রাম @lakeplacid2023 

এ, #lakeplacid2023।  

  

হলক্ প্ল্যাথিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথি নটি হগমকির বযাপাকর আকরা িকিযর জর্য, 

www.lakeplacid2023.com এ লগ ইর্ ক্রুর্।  

  

###  
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