
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ ািাইল ক্রীড়া িাজি হেলার প্রি  30 বিম্বর্র ির্ে প্রায় 2 বিবলয়র্ 

 াবকনর্ ডলার িাজির হ াষণা করম্বলর্  

   

হরকডন-ভাঙ্গা সাফলে 70 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলাম্বরর হিবে কর রািস্ব সৃষ্টি কম্বর যার প্রায় 

পুম্বরাষ্টিই বেক্ষাোম্বে িেি ার  য়; বেশুম্বির ক্রীড়া ও িুয়া আসজিও লাভিার্  য়  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকে হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলার (mobile sports 

wagering) সফল শুরুর হ াষণা ক্রকলর্, হেোকর্ ক্ নক্াকের প্ৰি  30 থিকর্র জর্য প্ৰায় 2 

থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার বাজজ থিকলা। অর্য সক্ল হেকের সব নক্াকলর সক্ল পথর াকণর হিকক্ 

হবথি এই হরক্ডন-ভাঙ্গা সাফলয থর্উ ইয়ক্ন হেকের জর্য 70 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হবথি ক্র 

রাজস্ব সষৃ্টি ক্রকব, ফকল থিক্ষা, থিশু ক্রীড়া, এবং অর্যার্য থবষকয় স ি নক্ ক্ নসূথিস ূ কক্ 

ত থবল বরাদ্দ হিওয়া োকব।  

  

"গত এক্  াকস, আ রা হিকেথি ক্ীভাকব হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলা থর্উ ইয়কক্নর অি ননর্থতক্ 

এক্ষ্টে ইজির্  কয় উঠকত পাকর, ো আ াকির সু্কল, থিশু ক্রীড়া, এবং অর্য আকরা অকর্ক্ স্থাকর্ 

উকেেকোগয ত থবকলর সষৃ্টি ক্রকত পারকব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেক তু র্তুর্ এই থিল্পষ্টে 

থবক্থিত  কে, তাই থর্উ ইয়ক্ন থর্জিত ক্রকব োকত এষ্টেকক্ সক্কলর জর্য সফল ক্রকত 

প্ৰকয়াজর্ীয় সংস্থার্ ও থর্কিনির্া আ াকির িাকক্।"  

  

8 জার্ুয়াথর, 2022 তাথরকে থর্উ ইয়ক্ন হেকে হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলা শুরু  য়; তের্ হিকক্ 

থর্উ ইয়কক্ন 1.98 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হবথি বাজজ ধরা  কয়কি। হ াে গ্রস হগথ ং রাজস্ব থিকলা 

138 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হবথি, হেকের জর্য 51 িতাংি ক্র  াকর, এই বাজজগুথল 70.6 

থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হবথি ক্র রাজস্ব একর্কি। হেকের আইর্ অর্ুোয়ী, হ াবাইল ক্রীড়া 

বাজজ হেলা থিল্প হিকক্ অজজনত ক্র রাজস্ব প্ৰািথ ক্ ও  াধযথ ক্ থিক্ষা, থিশু ক্রীড়া ক্ নসূথির 

অর্ুিার্, সম্পথির ক্র ত্রাণ, এবং জয়ুা আসজি প্ৰথতকরাধ, থিথক্ৎসা ও পুর্রুদ্ধার পথরকষবার 

হক্ষকত্র বযব ার ক্রকত  কব।  

  

গত বির, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেকের হগথ ং ক্থ ির্কক্ (New York State Gaming 

Commission) থর্কিনির্া থিকয়থিকলর্ থর্উ ইয়ক্ন হেকে ক্ নক্াে শুরু ক্রার জর্য লাইকসন্স 

হক্াম্পাথর্গুথলকক্ থিকয় আবথিযক্ প্ৰথবধার্ সম্পণূ ন ক্রাকর্ার  াধযক  হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলা 

শুরু ক্রার প্ৰস্তুথত হর্ওয়ার জর্য, োর অর্ুক াির্ পূকব নই থবধার্সভা প্ৰিার্ ক্করকি। এই বযবস্থা 



গ্র কণর ফকল হেকের বাথসন্দারা প্ৰথতকবিী হেকে থগকয় বাজজ ধরকব র্া, বরং থর্উ ইয়কক্নর 

জয়ুাথড়রা থর্উ ইয়কক্ন িাক্কব।  

  

হগব িং কব েম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক রিািন উইবলয়া স িম্বলর্, "8 জার্ুয়াথর গভর্ নর হ াক্ল 

হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলা শুরু ক্রার ফকল, এ বযাপাকর আর হক্ার্ও সকন্দ  রইকলা র্া হে 

এম্পায়ার হেকে অর্লাইর্ ক্রীড়া বাজজ ধরার বযাপাকর বযাপক্ উৎসা  রকয়কি, এষ্টে  াত্রই  াথসক্ 

ক্র রাজকস্বর হক্ষকত্র এক্ষ্টে জাতীয় হরক্ডন সষৃ্টি ক্করকি।"  

  

অোবডকের্ সাবভনম্বসস এিিং সাম্বপািনস অবফম্বসর (Office of Addiction Services and 

Supports, OASAS) কব ের্ার বের্াম্বিা কাবর্িং ো  িম্বলর্, "OASAS জয়ুা আসজি সংক্রান্ত 

স ায়তার প্ৰকয়াজকর্ িাক্া বযজি ও পথরবাকরর জর্য আ াকির হেকের সক্ল স ি নর্ ও সংস্থাকর্র 

সুকোগ থর্জিত ক্রকত প্ৰথতশ্রুথতবদ্ধ। হ াবাইল ক্রীড়া জয়ুাকেলা শুরু ক্রার ফকল সিৃ রাজস্ব 

জয়ুা আসজি প্ৰথতকরাধ, থিথক্ৎসা এবং পুর্রুদ্ধার পথরকষবার জর্য অথত প্ৰকয়াজর্ীয় আথি নক্ 

স ি নর্ প্ৰিার্ ক্রকব।"  

  

হেম্বির বসম্বর্ির হিাম্বসফ অোডাম্বিা িুবর্য়র িম্বলর্, "েের্ আ রা থর্উ ইয়কক্ন হ াবাইল 

ক্রীড়া বাজজ হেলা একর্থি, তের্ আ রা আত্মথবশ্বাসী থিলা  হে এষ্টে সফল  কব, থক্ন্তু আ াকির 

এক্ি  প্ৰি   াকস, প্ৰািথ ক্ভাকব  াত্র িয়ষ্টে হপােনসবুক্ থর্কয় এক্  াকস ক্রীড়া বাজজর হ াে 

পথর াকণর জাতীয় হরক্ডন হভকঙ্গ হফলা ফলপ্ৰস ূএবং আিাপ্ৰি। এই হরক্ডন ভাঙ্গা প্ৰ াণ ক্কর হে 

থর্উ ইয়ক্ন হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলার জর্য প্ৰস্তুত এবং আ রা আ াকির হেেকক্ এক্ষ্টে র্তুর্ 

উকেেকোগয রাজস্ব, থিক্ষা ূলক্ ও আসজির ত থবকলর উৎস প্ৰিার্ ক্রথি। এিাড়াও এষ্টে 

আ াকিরকক্ পরবতী পিকক্ষপ সম্পকক্ন থর্কিনির্া হিয়, ো িৃঢ় থভথির উপর গকড় উঠকব, থবকিষ 

ক্কর হেক তু সা কর্ই সুপারকবাল এবং  ািন  যাডকর্স রকয়কি। থর্উ ইয়কক্ন হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ 

হেলার ভথবষযৎ অতযন্ত উজ্জ্বল!"  

  

অোম্বসেবল সিসে হি. গোবর হপ্রিম্বলা িম্বলর্, "প্ৰি   াকসই 1 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হবথি 

পথর াণ ক্রীড়া বাজজ হেলার ফকল, থর্উ ইয়ক্ন হেে থবকশ্বর ক্রীড়া বাজজ হেলার রাজধার্ী  ওয়ার 

জর্য ভাকলা অবস্থায় রকয়কি। আথ  েুথি হে হগথ ং ক্থ ির্ এষ্টে থর্কয় দ্রুততার সাকি ক্াজ 

ক্করকি োকত প্ৰতযািার িুই সপ্তা  আকগই অপাকরেরকির থর্ণ নায়ক্ স্থাপর্ ক্রা োয়।"  

  

6 জার্ুয়াথর, 2022 তাথরকে ক্থ ির্ িারষ্টে প্ল্যােফ ন প্ৰিার্ক্ারী এবং অপাকরেরকক্ 8 জার্ুয়াথর, 

2022 তাথরে হিকক্ ক্ নক্াে ক্াে নক্র ক্রার অর্ুক াির্ প্ৰিার্ ক্করকি, তারা  কলা থসজাস ন 

(Caesars), ড্র্যাফ্টথক্ংস (DraftKings), ফযার্ডুকয়ল (FanDuel), এবং রাি থিে ইন্টাকরথিভ (Rush 

Street Interactive)। তের্ হিকক্, আকরা 3ষ্টে অপাকরের ক্াে নক্র  শুরু ক্করকি, তারা  কলা হবে 

MGM (Bet MGM), পকয়ন্টস হবে (Points Bet) এবং উইর্ ইন্টাকরথিভ (Wynn 

Interactive)।  াথক্নর্ েুিরাকের সক্ল বড় অপাকরের জ াকৃ্ত থর্লাক  অন্তভুনি থিকলা োকির 

 কধয হিকক্ 8ষ্টে প্ল্যােফ ন প্ৰিার্ক্ারী এবং 9ষ্টে অপাকরের বািাই ক্রা  কয়কি। 

  

জজওকলাকক্ির্ আবথিযক্তা থর্জিত ক্রার জর্য হপােনসবুক্ বযবহৃত এক্ষ্টে সফেওয়যার ফা ন, 

জজওক্ প্ল্াই (GeoComply) অর্ুোয়ী, 187ষ্টের হবথি থবথর্ কয়র জর্য 1.76 থ থলয়কর্র হবথি 



অর্র্য হেকলায়াড় অযাক্াউন্ট বযব ার ক্রা  কয়কি। বাজজ ধরার স য়  ার্ুষ োকত থর্উ ইয়ক্ন 

হেে সী ার হভতকর তা ক্কর তা থর্জিত ক্রকত অবযা তভাকব জজওকলাকক্ির্ থর্ণ নয় ক্রা  কে।  

   

2022 অি নবিকরর (8 জার্ুয়াথর, 2022 - 31  ািন, 2022) জর্য, হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলায় 

হেকের আকরাথপত ক্করর 98 িতাংি থিক্ষা ত থবকল োকব, হেকের ক্করর 1 িতাংি 

সুথবধাবজিত থিশুকির ক্রীড়া ক্ নসূথির অি নায়র্ ক্রকব এবং হেকের ক্করর 1 িতাংি জয়ুা 

আসজির থিক্ষা ও থিথক্ৎসার অি নায়র্ ক্রকব। সক্ল লাইকসন্স থফ রাজস্ব থিক্ষাোকত প্ৰিার্ ক্রা 

 য়। 2023 অি নবিকরর থর্ব না ী বাকজকের আথি নক্ পথরক্ল্পর্া (Executive Budget Financial Plan) 

249 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার রাজকস্বর অর্ু ার্ ক্কর, োর  কধয রকয়কি 2022 অি নবিকর ইথত কধয 

সংগ ৃীত 200 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার লাইকসন্স থফ, 2023 অি নবিকরর 357 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার, 

2024 অি নবিকরর 465 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার, 2025 অি নবিকরর 493 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার, 

2026 অি নবিকরর 509 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার, 2027 অি নবিকরর 518 থ থলয়র্  াথক্নর্ 

ডলার। 2023 অি নবির হিকক্ জয়ুা আসজি স াধার্ ক্ নসূিীর জর্য 6 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার, 

হেেবযাপী থিশু ক্রীড়া অর্ুিার্ ক্ নসূথিকত 5 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার, এবং বাথক্ পথর াণ 

থিক্ষাোকত প্ৰিার্ ক্রা ক্াে নক্র  কব।  

  

বাজজর  কধয থিকলা ফুেবকল 600 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর হবথি, বাকস্কেবকল 540 থ থলয়র্ 

 াথক্নর্ ডলাকরর হবথি এবং  থক্কত প্ৰায় 80 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার। গতক্াকলর সুপারকবাকলর 

উপাি সাপ্তাথ ক্ হ াবাইল ক্রীড়া বাজজ হেলার প্ৰথতকবিকর্ (Mobile Sports Wagering Reports) 

অন্তভুনি ক্রা  কব, ো শুক্রবাকর  ালর্াগাি ক্রা  য় এবং এোকর্ পাওয়া োকব।  

  

ক্থ ির্ এ র্ প্ৰথবধার্ বাস্তবায়র্ ক্করকি োর ফকল অপাকরেরকির জর্য অপ্ৰাপ্তবয়স্ক হগথ ং 

প্ৰথতকরাধ ক্রা, জয়ুাথড়কক্ বযকয়র সী া থর্ধ নারণ ক্রকত হিওয়ার সুকোগ প্ৰিার্, এবং জয়ুাকেলা 

সংথিি ঝুুঁ থক্ এবং জয়ুা লক্ষণ সম্পথক্নত তিয প্ৰিার্ ক্রা বাধযতা ূলক্  য়।জয়ুা আসজিকত 

ভুগকত িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, বা জয়ুা আসি বযজিকক্ হিকর্ এ র্ হক্উ হেকের হোল ুি 

হগাপর্ীয় হ াপলাইকর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) র্ম্বকর হফার্ ক্কর বা 467369 

র্ম্বকর হেক্সে বাতনা হপ্ৰরণ ক্কর সা ােয হপকত পারকব।  
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