
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

িাম্বেম্বলা বিলস-এর বর্উ ইয়কন হেম্বে িাকা বর্শ্চিত করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর হ ৌি 

সরকাবর-হিসরকাবর চুশ্চি সম্পাদম্বর্র হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের তরে হিম্বক 600 বিবলয়র্ ডলাম্বরর একটে বিবর্ম্বয়াম্বগর সাম্বি -  া 

হেবডয়াম্বির খরম্বচর তুলর্ায় অম্বধ নম্বকরও কি - NFL, বিলস ও এবর কাউবির তরে 

হিম্বক সিপবরিাণ বিবর্ম্বয়াগ হ াগ কম্বর পরিতী 30 িছম্বরর জর্ে এই টেিম্বক 

িাম্বেম্বলাম্বত হরম্বখ হদওয়া  ম্বি  

  

ইউবর্য়ম্বর্র শ্রবিকম্বদর কাম্বজ লাবগম্বয় ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়ম্বকনর ইবত াম্বস সি নিৃ ৎ বর্ি নাণ 

প্রকল্প বর্বি নত  ম্বি,  া বর্ি নাণ খাম্বত 10,000 কি নসংস্থার্ ততবর করম্বি িম্বল প্রতোো করা 

 ম্বে  

  

টেম্বির অি ননর্বতক প্রভাি হেবডয়াম্বি অি নায়ম্বর্র সরকাবর হেয়াম্বরর 100 েতাংম্বেরও 

হিবে কভার করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং এথর ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ মাক্ন হ ালর্ক্ার্ন আর্ থর্উ ইয়ক্ন হেি, 

এথর ক্াউথি এবং NFL-এর বাফেফলা থবলস ফ্র্যাঞ্চাইফর্র র্র্য অরচার্ন  াফক্ন 1.4 থবথলয়র্ 

র্লাফরর এক্টি র্তুর্ হেথর্য়াম থর্ম নাফের ক্িা হ াষো ক্ফরফের্। গভর্ নর হ াক্ল আফলাচর্ার 

মাধ্যফম থবলস-এর 30 বের  র্ নন্ত বাফেফলাফত িাক্ার এক্টি অঙ্গীক্ার, এবং NFL ও থবলস-এর 

তরে হিফক্ 550 থমথলয়র্ র্লাফরর এক্টি সমথিত থবথর্ফয়াগ অক্সর্নত  ফয়ফে - র্া আর্ NFL 

মাথলক্ফের দ্বারা অর্ুফমাথেত  ফয়ফে। গভর্ নর হেি বাফর্ফি 600 থমথলয়র্ র্লাফরর এক্টি প্রস্তাব 

উত্থা র্ ক্রফবর্ এবং এথর ক্াউথি 250 থমথলয়র্ র্লার প্রোর্ ক্রফব। টিম হিফক্ ততথর  ওয়া 

অি ননর্থতক্ ও ক্র সংক্রান্ত প্রভাব এই র্তুর্ হেথর্য়াফমর খরফচর 100 শতাংফশরও হবথশ 

সরক্াথর হশয়াফরর র্র্য সমি নর্ প্রোর্ ক্রফব।  

  

"আথম থতর্টি প্রফের উত্তর হখা োঁর্ার র্র্য এসব আফলাচর্ায় অংশ থর্ফয়থে - আমরা থবলস-হক্ 

ক্ত থের্  র্ নন্ত বাফেফলাফত রাখফত  ারফবা, এই প্রক্ল্প র্াফত ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর ক্ফ ার 

 থরশ্রমী  ুরুষ ও মথ লাফের উ কৃ্ত ক্ফর তা আমরা থক্ভাফব থর্ক্সিত ক্রফত  াথর এবং আমরা 

থক্ভাফব ক্রোতাফের র্র্য হসরা  েন্দ হ ফত  াথর?" িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল৷ "আথম 

আর্ক্সন্দত হর্ ক্ফয়ক্ মাস ধ্ফর আফলাচর্ার  র, আমরা সম্ভাবয হসরা উত্তরগুফলা খুোঁফর্ হ ফয়থে - 

থবলস আফরা 30 বের  র্ নন্ত বাফেফলাফত িাক্ফব, এই প্রক্ল্প 10,000 ইউথর্য়র্ ক্ম নসংস্থার্ ততথর 



 

 

ক্রফব এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরা থর্ক্সিত িাক্ফত  াফরর্ হর্ এই টিফমর মাধ্যফম ততথর  ওয়া 

অি ননর্থতক্ ক্সক্রয়াক্লাফ র মাধ্যফম তাফের থবথর্ফয়াগ হেরত চফল আসফব৷"  

  

বাফেফলা থবলস ফ্র্যাঞ্চাইর্ বাফেফলা অঞ্চফলর এবং হেফির র্র্য এক্টি প্রমাথেত অি ননর্থতক্ 

চাথলক্াশক্সি। থর্উ ইয়ক্ন হেি, এথর ক্াউথি ও বাফেফলার র্র্য থবলস বেফর 27 থমথলয়র্ র্লাফরর 

প্রতযক্ষ আয়, থবক্রয় ও বযব াফরর িযাি বফয় আফর্৷ এই রার্স্ব ক্রমশ বৃক্সি  াফব এবং 30 বেফরর 

থলর্ চলাক্ালীর্ সমফয় সব নফমাি 1.6 থবথলয়র্ র্লাফররও হবথশ অফি ন  থরেত  ফব। এোড়াও, থর্উ 

ইয়ক্ন, র্ুিরাষ্ট্র ও ক্ার্ার্া হিফক্ হখলা হেখার র্র্য উ থস্থত  ওয়া ভিরা এই এলাক্ায় অি ন খরচ 

ক্রফবর্ র্া অর্যিায় এই অঞ্চফল খরচ  ফতা র্া এবং এর েফল বেফর 385 থমথলয়র্ র্লাফররও 

হবথশ অি ননর্থতক্ প্রভাব  ড়ফব।  

  

িাম্বেম্বলা বিলস-এর িাবলক হেবর ও বকি হপগুলা িম্বলর্, "অরচার্ন  াফক্ন বাফেফলা থবলস-

এর র্র্য এক্টি র্তুর্ হেথর্য়াম থর্ম নাফের র্র্য আমাফের সক্সিথলত লক্ষয মর্বুত ক্রফত আমরা 

আর্ আফরা এক্টি  েফক্ষ  গ্র ে ক্ফরথে। এই প্রক্সক্রয়ার্ফুড় গভর্ নর হ াক্ল ও তার টিফমর 

সময়, প্রফচষ্টা ও অথবচল অঙ্গীক্ারবিতার র্র্য আমরা কৃ্তজ্ঞ। র্থেও লক্ষয অর্নফর্র হশষ 

ধ্া টি অথতক্রম ক্রফত আমাফের আফরা থক্েু  ি অথতক্রম ক্রফত  ফব, আমরা মফর্ ক্থর থর্উ 

ইয়ক্ন হেি, ক্াউথির এক্সিথক্উটিভ মাক্ন হ ালর্ক্াফর্নর হর্তৃফে এথর ক্াউথি, এবং র্াতীয় 

েুিবল থলফগর (National Football League) মফধ্য সম্পাথেত আমাফের সরক্াথর-হবসরক্াথর 

অংশীোথরে আমাফেরফক্ হসখার্  র্ নন্ত থর্ফয় র্াফব।"  

  

কাউবি এশ্চিবকউটেভ িাকন হপালর্কাজন িম্বলর্, "বাফেফলা থবলস ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর 

প্রফতযক্ অথধ্বাসীর হৃেয় ও আত্মায়  া োঁই ক্ফর থর্ফয়ফে। এই টিমফক্ বাফেফলাফত রাখার র্র্য 

আমাফের এক্টি চুক্সি সম্পন্ন ক্রা অ থর ার্ ন থেল, থক্ন্তু এটি এথর ক্াউথি ও থর্উ ইয়ফক্নর 

অথধ্বাসীফের র্ফর্যও এক্টি র্যার্য চুক্সি  ফয়ফে। আর ট ক্ এই চুক্সিই সম্পন্ন  ফয়ফে: থবলস 

আগামী 30 বের  র্ নন্ত বাফেফলাফত হখলফব; এই প্রক্ফল্প হের্ ইউথর্য়ফর্র 10,000 থর্ম নােক্াফর্র 

ক্ম নসংস্থার্ ততথর  ফব; এবং ক্াউথি আর বাথষ নক্ ক্ার্ ন থরচালর্া ও মূলধ্ফর্র বযয় ব র্ ক্রফব র্া, 

র্ার মাধ্যফম এই থলর্ চলাক্ালীর্ সমফয় ক্াউথির ক্রোতাফের হবশ ক্ফয়ক্ থমথলয়র্ র্লার 

সাশ্রয়  ফব। সবার র্র্য সমতা ূে ন এক্টি চুক্সিফত হ  ৌঁোফর্ার র্র্য এই গত ক্ফয়ক্ মাস ধ্ফর 

অতযন্ত ক্ফ ার  থরশ্রফমর র্র্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, এবং হিথর ও থক্ম হ গুলাফক্ ধ্র্যবাে।"  

  

হেথর্য়াফমর  ূব নবতী চুক্সিগুফলার তুলর্ায় সরক্াথর অি নায়ফর্র হশয়ার ক্ফম এফসফে। 1973 সাফল 

 াইমাক্ন হেথর্য়াফমর (Highmark Stadium) থর্ম নােক্ার্ 100 শতাংশ সরক্াথর অি নায়ফর্র 

মাধ্যফম  ফয়থেল, 1998 সাফলর সংস্কার ও প্রথশক্ষে হক্ন্দ্র থর্ম নাফের হক্ষফেও তাই  ফিথেল। 2013 

সাফলর সংস্কার ক্াফর্র 73 শতাংশ সরক্াথর অি নায়ফর্  ফয়ফে। এই প্রস্তাফব মাে 60.7 শতাংশ 

সরক্াথর অি নায়র্ অন্তভুনি রফয়ফে, র্া তুলর্ামূলক্ বার্াফর সাম্প্রথতক্ অর্যার্য NFL হেথর্য়াফমর 

চুক্সিগুফলার হচফয় হবশ ক্ম। হেফির হশয়ার  ফলা 43 শতাংশ।  

  

এই 30 বের হময়ােী চুক্সির মফধ্য এথর ক্াউথির অরচার্ন  াফক্ন বাফেফলা থবলস ক্তৃনক্ ক্ম ফক্ষ 

60,000 আসফর্র এক্টি র্তুর্ হেথর্য়াফমর র্ক্শা প্রেয়র্ ও থর্ম নােক্ার্ সম্পন্ন ক্রা অন্তভুনি 

রফয়ফে। এই চুক্সির মফধ্য থবলস-এর তরে হিফক্  রবতী 30 বের ধ্ফর এই র্তুর্ হেথর্য়াফম 



 

 

হখলার অঙ্গীক্ার অন্তভুনি রফয়ফে। থবলস অথবলফে এই র্তুর্ হেথর্য়াফমর র্ক্শা প্রেয়ফর্র 

ক্ার্ শুরু ক্রফব, এবং 2023 সাফল হময়াফোত্তীে ন  ফত র্াওয়া  াইমাক্ন হেথর্য়াফমর র্র্য টিফমর 

বতনমার্ থলর্ সম্প্রসারে ক্রা সম্পফক্ন সক্ল  ক্ষ আফলাচর্া শুরু ক্রফব।  

  

এই হেথর্য়াম প্রক্ল্প থর্ম নাে খাফতর আর্ুমাথর্ক্ 10,000 ক্ম নসংস্থার্ ততথর ক্রফব বফল আশা ক্রা 

 ফে এবং প্রক্ল্প শ্রথমক্ চুক্সি (PLA) অর্ুর্ায়ী প্রক্ল্পটি ইউথর্য়ফর্র শ্রথমক্ফের থেফয় থর্থম নত  ফব। 

থবলস বাফেফলার থবক্সডং এন্ড ক্র্স্ট্রাক্শর্ হের্স ক্াউক্সিল (Building and Construction 

Trades Council), থর্উ ইয়ক্ন এবং এর অথধ্ভুি স্থার্ীয় ইউথর্য়র্গুফলার তরে হিফক্ থভথসথর্টি 

(Vicinity), AFL-CIO এর সাফি এক্টি PLA সমফ াতা সম্পন্ন ক্রফব। এই চুক্সির র্র্য থবলসফক্ 

এক্টি ক্থমউথর্টি হবথর্থেিস চুক্সিফত সিত  ফত  ফব, র্া থর্ফয় আফলাচর্া ক্রা  ফব।  

  

এথর ক্াউথি বতনমার্ হেথর্য়াম ও সংলগ্ন ক্মফেফির মাথলক্ার্া হেফির ক্াফে  স্তান্তর ক্রফব, 

র্ার মফধ্য অর্ুশীলর্ েযাথসথলটি ও অথেফসর র্ায়গা অন্তভুনি রফয়ফে। র্তুর্ হেথর্য়াম ও সংলগ্ন 

ক্মফেফির মাথলক্ার্া হেফির ক্াফে িাক্ফব, র্া থবলসফক্ থলর্ প্রোর্ ক্রা  ফব। র্থে থবলস চুক্সি 

ভঙ্গ ক্ফর, হসফক্ষফে স্থার্ান্তর র্া  ওয়ার শতনসমূ  ক্ার্ নক্র ক্রার র্র্য হেি ও ক্াউথি 

আোলফতর ক্াফে র্াওয়ার অথধ্ক্ার িাক্ফব। র্তুর্ হেথর্য়ামটি র্াগথরক্ উফেশযসমূ   ূরফের 

র্র্য বযব ার ক্রা র্াফব, হর্মর্, প্রফয়ার্র্  ফল, টিক্াোর্ ও হভাফির ক্ার্ নক্রম  থরচালর্ার র্র্য 

এবং হসইসাফি হক্াফর্া র্রুথর  থরথস্থথতফত।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের বিশ্চডং এন্ড কর্স্ট্রাকের্ হেডস কাউশ্চিম্বলর (Building and 

Construction Trades Council) হপ্রবসম্বডি গোবর লা-িারিারা িম্বলর্, "র্তুর্ থবলস 

হেথর্য়াম থর্ম নাে প্রক্ফল্পর হক্ষফে ইউথর্য়ফর্র শ্রথমক্ফের থেফক্ মফর্াফর্াগ হেওয়ায় আমরা 

গভর্ নর হ াক্ল, হ গুলা  থরবার, ও বাফেফলা থবলসফক্ ধ্র্যবাে র্ার্াফত চাই। এই র্তুর্ থবলস 

হেথর্য়াম ভাফলা হবতফর্র 10,000 ইউথর্য়র্ ক্ম নসংস্থার্ ততথর ক্রফব, এবং ম ামারী চলাক্ালীর্ 

েুইটি ক্ষ্টক্র বের  ার ক্রার  র, ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্নর ক্ফ ার  থরশ্রমী  থরবারগুফলার র্র্য 

ট ক্ এই সরক্াথর-হবসরক্াথর থবথর্ফয়াগই প্রফয়ার্র্ থেল। হেির্ফুড় আমরা হর্ 200,000 

হের্সথ  ফলর প্রথতথর্থধ্ে ক্ফর িাথক্ তাফের  ক্ষ হিফক্, থর্উ ইয়ক্ন হেি থবক্সডং এন্ড 

ক্র্স্ট্রাক্শর্ হের্স ক্াউক্সিল এই প্রক্ফল্প স ায়তা ক্রফত হ ফর গথব নত, এবং আমাফের সেসযরা 

ক্াফর্ হর্াগোর্ ক্রার এবং থবলসফক্ ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্ন হরফখ হেওয়ার প্রতীক্ষায় রফয়ফে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের AFL-CIO-এর হপ্রবসম্বডি িাবরও বসম্বলম্বিা িম্বলর্, "বাফেফলা থবলসফক্ 

ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্ন হরফখ হেওয়ার র্র্য তার প্রথতশ্রুথত  ূরে ক্রায় আমরা গভর্ নর হ াক্লফক্ 

ধ্র্যবাে র্ার্াই। এটি এই অঞ্চফলর র্র্য এক্টি অথত প্রফয়ার্র্ীয় থবথর্ফয়াগ র্া সামফর্র 

বেরগুফলাফত শ্রথমক্ফের র্র্য হেথর্য়াফম ও এর আফশ াফশর অঞ্চফল বসবাস ক্রা ও ক্ার্ 

ক্ফর র্াওয়ার সুফর্াগ ততথর ক্রফব। বযবসাথয়ক্ ক্থমউথর্টি ও শ্রথমক্ফের তরে হিফক্ ততথর  ওয়া 

রার্স্ব আমাফের ক্ফরর থভথত্ত মর্বুত ক্রফব এবং আমাফের র্র্য হেিবযা ী আমরা হর্সব 

সরক্াথর হসবার উ র থর্ভনরশীল হসগুফলা প্রোর্ ক্রা অবযা ত রাখার সুফর্াগ ক্ফর থেফব। আমরা 

গথব নত হর্ হেথর্য়ামটি ইউথর্য়ফর্র শ্রথমক্ফের দ্বারা থর্থম নত  ফব, র্ারা হেফশর সবফচফয় হবথশ 

প্রথশক্ষেপ্রাপ্ত, উচ্চ েক্ষতাসম্পন্ন ক্মীেল, র্া আমাফেরফক্ আগত বহু প্রর্ন্ম ধ্ফর হেথর্য়ামটি 

উ ফভাগ ক্রা চাথলফয় র্াওয়ার সুফর্াগ ক্ফর থেফব।"  



 

 

  

NFL কবিের্ার রজার গুম্বডল িম্বলর্, "থবলস ভিফের র্র্য ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্ন তাফের 

প্রা য থবশ্বমাফর্র েযাথসথলটি সরবরা  ক্রার  থরক্ল্পর্ায় অসাধ্ারে অগ্রগথত সম্পন্ন  ওয়ায় 

আমরা অতযন্ত আর্ক্সন্দত। গভর্ নর হ াক্ল, থসফর্ির সু্কমার, এবং এথর ক্াউথির এক্সিথক্উটিভ 

হ ালর্ক্াফর্নর অসাধ্ারে হর্তৃে ও অংশীোথরফের র্র্য আমরা কৃ্তজ্ঞ। এই অসাধ্ারে 

থভশর্ফক্ বাস্তফব রূ  হেওয়ার র্র্য আমরা তাফের ও হ গুলাফের সাফি ক্ার্ ক্রা অবযা ত 

রাখফবা। হ গুলারা বাফেফলার প্রথত তাফের অঙ্গীক্ারবিতা প্রেশ নর্ ক্রা অবযা ত হরফখফে, হর্টি 

এমর্ এক্টি বার্ার র্া NFL-হক্ ক্ফয়ক্ প্রর্ন্ম ধ্ফর স ায়তা ক্ফর আসফে। এই র্তুর্ হেথর্য়াম 

আগত ক্ফয়ক্ েশক্ ধ্ফর ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ফক্ন প্রথতফর্াথগতামূলক্ অবস্থার্ ধ্ফর রাখফত থবলসফক্ 

সা ার্য ক্রার বুথর্য়াে গফড় তুলফব।"  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বিি (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার 

এিং হপ্রবসম্বডি ও CEO পম্বদ িম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইে িম্বলর্, "থবলস ওফয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন ও 

এর বাইফরর অঞ্চলগুফলার র্র্য এক্টি বৃ ৎ অি ননর্থতক্ চাথলক্াশক্সি। থবলস-এর হেথর্য়াম 

থর্ফয় আফলাচর্ার উ র টিফমর ভথবষযত এবং ক্ফয়ক্ থমথলয়র্ র্লাফরর রার্স্ব অথর্ক্সিত 

অবস্থায় থেল -- থক্ন্তু হসরা হক্ায়ািনারবযাফক্র মফতাই, গভর্ নর হ াক্ল থবলসফক্ বাফেফলাফত হরফখ 

হেওয়ার হখলা ক্সর্ফত র্াওয়ার  েফক্ষ টি গ্র ে ক্ফরফের্। ভিফের, বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুফলার এবং 

থমউথর্থস যাথলটিগুফলার হর্ ি উ ক্াফরর র্র্য থবলসফক্ থর্উ ইয়ক্ন হেফি রাখার গুরুে 

অর্ুধ্াবর্ ক্রফত  ারা প্রফতযক্ফক্ আথম অথভর্ন্দর্ র্ার্াই।"  

  

হেে বসম্বর্ের বসয়ার্ রায়ার্ িম্বলর্, "ক্ফয়ক্ প্রর্ন্ম ধ্ফর বাফেফলা থবলস ওফয়োর্ ন থর্উ 

ইয়ফক্নর আত্মার সফঙ্গ থমফশ আফে। খারা  ও ভাফলা উভয় সময়গুফলাফত আমরা সবাই থমফল 

আমাফের হ ামিাউফর্র টিফমর র্র্য সমি নর্ প্রক্াশ ক্রার অথভজ্ঞতা হশয়ার ক্ফরথে। থবলস-এর 

র্র্য এক্টি র্তুর্ র্ুফগর সূচর্া  ওয়ার এই সমফয়, আথম র্াথর্ হর্ WNY-হত আগামী ক্ফয়ক্ 

েশফক্র র্র্য তাফের অবস্থার্ থর্ক্সিত  ওয়ার  াশ াথশ ইউথর্য়র্ শ্রথমক্ফের ক্াফর্ লাগাফর্ার 

র্র্য এক্ প্রর্ফন্ম এক্বার আসার মফতা এক্টি প্রক্ল্প হ ফয় আমরা সবাই কৃ্তজ্ঞ। এই থের্টিফক্ 

সম্ভব ক্ফর হতালার র্র্য, এবং হেফির ক্রোতাফের অথগ্রম থবথর্ফয়াগ তাফেরফক্ থেথরফয় থেফব 

এমর্ এক্টি েী নফময়ােী চুক্সিফত উ র্ীত  ওয়ার র্র্য তাফের ক্ফ ার  থরশ্রফমর র্র্য আথম 

গভর্ নর হ াক্ল ও ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ হ ালর্ক্ার্নফক্ ধ্র্যবাে র্ার্াই।"  

  

হেে বসম্বর্ের টেি হকম্বর্বড িম্বলর্,"বাফেফলা থবলস এক্টি ক্থমউথর্টি থ ফসফব আমাফের 

আত্ম থরচফয়র অংশ। থবলসফক্ তাফের হর্খাফর্ সবফচফয় ভাফলা মার্াফব হসখাফর্, বাফেফলাফত 

হিফক্ র্াওয়া থর্ক্সিত ক্রার র্র্য আথম গভর্ নর হ াক্ল ও ক্াউথি এক্সিথক্উটিভ হ ালর্ক্াফর্নর 

প্রশংসা ক্থর। এই হক্ শলগত থবথর্ফয়াগ আমাফের ক্থমউথর্টির চাথলক্াশক্সি থ ফসফব ক্ার্ ক্রা 

অবযা ত রাখফব, এবং আমাফের অঞ্চল ও হেফি র্তুর্ ক্ফর র্াতীয় আগ্র  ততথর ক্রফব।"  

  

সংখোগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা, শ্চিোল বপপলস-হোকস িম্বলর্, "আমাফের থপ্রয় বাফেফলা 

থবলসফক্ WNY-এ রাখার র্র্য এক্টি র্তুর্ হেথর্য়াফমর চুক্সি সম্পফক্ন থসিাফন্ত হ  ৌঁোফর্ার 

আফলাচর্ায় অংশগ্র েক্ারী সক্ল  ক্ষফক্ অথভর্ন্দর্ র্ার্াই৷ অগ্রগথতর র্র্য এই এক্ প্রর্ফন্ম 

এক্বার আসার মফতা সুফর্াগটি ক্াফর্ লাগাফর্ার র্র্য আথম চুক্সির শতনাবলী ও থববরে 



 

 

 র্ নাফলাচর্া ক্রার  াশা াথশ এক্টি ক্থমউথর্টি হবথর্থেিস চুক্সি প্রথতষ্ঠার লফক্ষয ক্ার্ ক্রার 

প্রতযাশা রাথখ।"  

  

িাম্বেম্বলার হিয়র িাইরর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "আমাফের থপ্রয় বাফেফলা থবলস-এর ওফয়োর্ ন থর্উ 

ইয়ফক্ন িাক্া থর্ক্সিত ক্রফব এমর্ এক্টি র্তুর্ হেথর্য়াফমর চুক্সি থর্ফয় সেলভাফব আফলাচর্া 

সম্পন্ন ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্লফক্ অথভর্ন্দর্ র্ার্াই। ভথবষযফত েী ন সমফয়র র্র্য এক্টি 

NFL থসটি থ ফসফব বাফেফলার অবস্থার্ ধ্ফর রাখার র্র্য এক্সফঙ্গ ক্ার্ ক্রার র্র্য গভর্ নর 

হ াক্ল, এথর ক্াউথির এক্সিথক্উটিভ হ ালর্ক্ার্ন, হিথর ও থক্ম হ গুলা এবং NFL ক্থমশর্ার 

রর্ার গুফর্লফক্ ধ্র্যবাে।"  
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