
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/31/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেলার উপর িাজি ধরা হিম্বক বর্উ ইয়কন হেম্বের হরকর্ন পবরমাণ কর রািস্ব আয় 

 ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হমািাইল হপােনম্বে িাজি ধরা চালু করার মাত্র 5 মাে পর বর্উ ইয়কন 267 বমবলয়র্ র্লার 

কর রািস্ব েংগ্র  কম্বরম্বে - যা অর্ে হযম্বকাম্বর্া হেম্বের হচম্বয় হিবে  

  

এই কর রািস্ব বেক্ষাোম্বে, েরুণম্বের ক্রীড়া কম নেূবচর ির্ে অর্ুোর্ প্রোর্ এিং 

েমেোির্ক িুয়া হেলা প্রবেম্বরাম্বধর বচবকৎো ও পুর্রুদ্ধার পবরম্বষিাগুম্বলার ির্ে 

পুর্রায় বিবর্ম্বয়াগ করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়রক্নর সম্প্রথি চাল ুক্রা হ াবাইল 

হপার্নরস বাজজ ধরা হিরক্ েয়  ারসর ক্  স রয়র  রধয হরক্র্ন পথর াণ ক্র রাজস্ব অজজনি 

 রয়রে, ো ক্রয়ক্ বের ধরর হেলায় বাজজ ধরার সুরোগ থিরয় আসরে এ র্ হের্গুরলারক্ 

োথিরয় হগরে। থর্উ ইয়ক্ন হেরর্র র্ার্া অর্ুোয়ী, এই হের্ 2022 সারলর জার্ুয়াথর  াস হিরক্ 

হেলায় বাজজ ধরা হিরক্ 267 থ থলয়র্ র্লারররও হবথি রাজস্ব আয় ক্রররে। 8 জার্ুয়াথর হিরক্ 

হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা হিরক্ 263 থ থলয়র্ র্লার আয়  রয়রে, এবং থর্উ ইয়রক্নর চারটর্ 

বাথণজজযক্ ক্যাথসরর্া হিরক্ 2019 সারলর জলুাই হিরক্ হেলায় বাজজ ধরা হিরক্ হ ার্ 4.3 থ থলয়র্ 

র্লার আয়  রয়রে। প্রথিরবির্ হিরক্ জার্া োয়, হেলায় বাজজ ধরা হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন পাাঁচ  ারস 

অর্য হেরক্ারর্া হেরর্র ক্রয়ক্ বের ধরর উপাজজনি রাজরস্বর হচরয় হবথি রাজস্ব আয় ক্রররে। 

এসব হেরর্র  রধয ররয়রে হপর্থসলরভথর্য়া, ো 2018 সারলর র্রভম্বর হিরক্ হেলায় বাজজ ধরা 

হিরক্ 253 থ থলয়র্ র্লার রাজস্ব সংগ্র  ক্রররে, এবং থর্উ জাথস ন, ো 2018 সারলর জরু্  াস 

হিরক্ 229 থ থলয়র্ র্লার আয় ক্রররে।  

  

"অধ ন বেররর ক্  স রয়, থর্উ ইয়ক্ন সফলভারব হগথ ং র্ীথি ালা বাস্তবায়র্ক্ারী হের্গুরলার 

 রধয হর্িৃরের অবস্থার্ অজনর্ ক্ররি হপরররে, হেোরর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জীবর্ উন্নি ক্ররব 

এ র্ সব ক্ নসূথচরি ক্রয়ক্ি থ থলয়র্ র্লার থবথর্রয়াগ ক্রা  রে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ 

"আথ  িাথয়েপূণ ন ও ক্াে নক্র হগথ ং র্ীথি ালা বাস্তবায়র্ ক্ররি িৃঢ় প্রথিজ্ঞ ো এই থিল্পরক্ 

সা রর্ এথগরয় হর্রব এবং আ ারির হেরর্র অি ননর্থিক্ প্রবজৃি অবযা ি রােরব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে হগবমং কবমেম্বর্র (New York State Gaming Commission) 

এজিবকউটেভ বর্ম্বরক্টর রিােন উইবলয়ামে িম্বলর্, "এই সংেযাগুরলা আররা প্র াণ ক্ররে হে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaming.ny.gov%2Fgaming%2Findex.php%3FID%3D4&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc704b389c82d40eff0bf08da43187a50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896069653182816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s1YD1Hd4zklu3UfviNgdhgjev%2BED4GqmnmO4KuUBmXg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legalsportsreport.com%2Fsports-betting%2Frevenue%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc704b389c82d40eff0bf08da43187a50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896069653182816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZBucK2mwmCmmD1SqHZG6neiMWZ9uaB9aTImHThieO0A%3D&reserved=0


ক্াে নক্র হগথ ং থবথধ ালা বাস্তবায়র্ এবং িাথয়েপূণ নভারব হেলায় বাজজ ধরা পথরচালর্াক্ারীরির 

হসৌজরর্য থর্উ ইয়রক্নর হগথ ং থিল্প িজিিালী  রয় উরেরে। এই ফলাফল — েয়  ারসর ক্  

স য় ধরর ক্াে নপথরচালর্া হিরক্ ক্রয়ক্ি থ থলয়র্ র্লাররর রাজস্ব আয় — এটর্ই প্র াণ ক্রর।"  

  

হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা চাল ু ওয়ার পর হিরক্, থর্উ ইয়ক্ন হের্ হগথ ং ক্থ ির্, 

হরসপজিবল হে পার্নর্ারথিরপ (Responsible Play Partnership) এটর্র অংিীিারগণ, এবং হগথ ং 

হভর্ুযগুরলা িাথয়েপূণ নভারব বাজজ ধরারক্ উৎসাথ ি ক্ররি স্বিস্ফূিন, িিয ূলক্ ইরভন্ট ও প্রচার 

ক্াে নক্রর  অংি থর্রয়রে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের অবিে অি অোবর্কের্ োবভনম্বেে এন্ড োম্বপােনে (Office of 

Addiction Services and Supports)-এর কবমের্ার বের্াম্বিা কাবর্ং োম িম্বলর্, "বাজজ 

ধরার হর্িার সরে সংগ্রার  থলপ্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরির জর্য OASAS পথররষবা ও স ায়িা প্রিার্ 

ক্ররি প্রস্তুি আরে। হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা হিরক্ উপাজজনি রাজস্ব OASAS-হক্ বাজজ 

ধরার হর্িার ক্াররণ ক্ষথির সম্মুেীর্  ওয়া বযজি ও পথরবাররর সিসযরির জর্য প্রথিররাধ ূলক্ 

থচথক্ৎসা, পুর্রুিার, ও ক্ষথি ক্ ারর্ার পথররষবাগুরলা অথধক্ির স িৃ ক্রার সুরোগ ক্রর 

থিরব।"  

  

থর্উ ইয়রক্নর হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা হিরক্ পাওয়া ক্র রাজস্ব জয়ুা হেলার হর্িার জর্য 

প্রথিররাধ, থচথক্ৎসা, ও পুর্রুিার পথররষবাগুরলার পািাপাথি এথলর ন্টাথর ও হসরক্ন্ডাথর থিক্ষার 

জর্য এবং িরুণরির ক্রীিা ক্ নসূথচরি পুর্রায় থবথর্রয়াগ ক্রা  রব। হসইসারি, হের্ আর্টর্ 

হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরার েযার্ফ ন সরবরা ক্ারীরির প্ররিযরক্র ক্াে হিরক্ লাইরসি থফ 

বাবি 25 থ থলয়র্ র্লার সংগ্র  ক্রররে, োর ফরল হের্ বািথি 200 থ থলয়র্ র্লার সংগ্র  

ক্রররে। লাইরসি থফ বাবি পাওয়া রাজরস্বর সবরু্কু্ ইরিা রধয থিক্ষা োরি পুর্রায় থবথর্রয়াগ 

ক্রা  রয়রে।  

  

বেম্বর্ে হরবেং, হগবমং ও িাজি ধরা বিষয়ক কবমটের েভাপবে হেে বেম্বর্ের হিাম্বেি 

বপ. অোর্াম্বিা িুবর্য়র িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীরা প্র াণ ক্রররে হে আ রা হেলায় বাজজ ধরার 

জর্য প্রস্তুি আথে, োর  রধয এর হ াবাইল ক্রপারর্ন্টও অন্তভুনি, এবং আ রা এের্ আর র্ার্ 

হলর্ থিরয় চলরি িাক্া ভাো-হচারা, হ রলিুরল চলা গাথি র্ই হে অর্য হের্গুরলার আ ারির 

পাি হক্রর্ এথগরয় োওয়া হিেরি িাক্রবা, বরং আ রা এের্ বা  হলর্ থিরয় চলা চক্চরক্, প্রবল 

উদ্দ্য ী হপার্নস ক্ার হেটর্ সবার পাি হক্রর্ এথগরয় োয়। আ রা হে েয়  ারসর ক্  স রয়র 

 রধয রাজস্ব আরয়র হক্ষরে অর্য সব হের্রক্ োথিরয় হগথে এই থবষয়টর্ থর্উ ইয়রক্নর 

অথধবাসীরির জর্য এক্টর্ থর্ভনররোগয পণয প্রিার্ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রার থর্রবথিি প্ররচষ্টার 

গুণ ারর্র প্র াণ। এই হরক্র্ন পথর াণ ক্র রাজস্ব ইরিা রধয আ ারির সু্কলগুরলারি, আ ারির 

িরুণরির ক্রীিা ক্ নসূথচগুরলারি এবং থর্উ ইয়রক্নর জয়ুা হেলার স সযা সপথক্নি 

পথররষবাগুরলারি থবথর্রয়াগ ক্রা  রয়রে। আথ  হেলায় বাজজ ধরার হক্ষরে আররা উজ্জ্বল এক্টর্ 

ভথবষযরির জর্য অধীর আগ্র  থর্রয় অরপক্ষা ক্রথে, ো হেলার  াধযর  আ ারির হেরর্র জর্য 

আররা হবথি ি থবল ও ক্ নসংস্থার্ থর্রয় আসরব।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fresponsible-gaming&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc704b389c82d40eff0bf08da43187a50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896069653182816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mbFu5KzejxU1M69PCpIsGz95Hr2myF03b8FCKIjhelM%3D&reserved=0


হরবেং ও িাজি ধরা বিষয়ক কবমটের েভাপেথ  অোম্বেেবল েেেে গোবর হপ্রেম্বলা িম্বলর্, 

"গি  াচন  ারস আথ  বরলথেলা , 'আ রা হেলায় বাজজ ধরার হক্ষরে থবরের রাজধার্ীরি পথরণি 

 ওয়ার থিরক্ এথগরয় োজে'। হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা থর্উ ইয়রক্নর অি নর্ীথির এক্টর্ 

চাথলক্া িজি। থিক্ষা, িরুণরির ক্রীিা ক্ নসূথচ এবং জয়ুা হেলার স সযা হ াক্ারবলার জর্য 

থবথর্রয়াগ ক্ররি এই রাজস্ব উপাজনরর্র থবষয়টর্ থর্রয় আথ  বযাপক্ভারব আর্জিি হবাধ ক্রথে।"  

  

ভূ-অবস্থারর্র িিনাবলী পূরণ  ওয়া থর্জিি ক্ররি হপার্নস বুক্গুরলার বযব ার ক্রা এক্টর্ 

সফর্ওয়যার ফা ন, জজওক্ োই (GeoComply) এর িিয রি জার্ুয়াথর  াস হিরক্ 2.7 

থ থলয়রর্রও হবথি সংেযক্ পিৃক্ হেয়ার অযাক্াউন্ট তিথর  রয়রে, হেগুরলা 620 থ থলয়র্ 

র্লারররও হবথি হলর্রির্ সপন্ন ক্রররে।  

  

2023 অি নবেরর এবং এরপর হিরক্ বাথষ নক্ থভথিরি হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা হিরক্ 

উপাজজনি রাজস্ব থর্ম্নথলথেি উপারয় বন্টর্ ক্রা  রব: সুথবধাবজিি িরুণরির জর্য ক্রীিা 

ক্ নসূথচগুরলারি অি নায়রর্র জর্য 5 থ থলয়র্ র্লার, জয়ুা হেলার স সযা থবষরয় থিক্ষািারর্র জর্য 

অি নায়র্ ক্ররি 6 থ থলয়র্ র্লার, এবং অবথিষ্ট হবথিরভাগ অংি থিক্ষা স ায়িা বাবি প্রিার্ 

ক্রা  রব।  

  

প্রথি শুক্রবার NYS হগথ ং ক্থ ির্ হ াবাইল হপার্নরস বাজজ ধরা সংক্রান্ত সাপ্তাথ ক্ থররপার্ন 

অর্লাইরর্ প্রক্াি ক্রর িারক্।  

  

এই ক্থ িরর্র থবথধ ালা অর্ুোয়ী অপাররর্ররির জর্য অপ্রাপ্তবয়স্করির বাজজ ধরায় অংি 

হর্ওয়া প্রথিররাধ ক্রা, বাজজ ধরা বযজিরির জর্য বযরয়র সী া থর্ধ নারণ ক্রর হিওয়ার সুরোগ রাো, 

এবং জয়ুা হেলার ঝুাঁ থক্স ূ  এবং জয়ুা হেলার হর্িার লক্ষণগুরলা সপথক্নি িিয হিয়ার ক্রা 

আবিযক্ ক্রা  রয়রে। জয়ুা হেলার হর্িায় ভুগরের্ অিবা জয়ুা হেলায় আসি হক্ারর্া বযজি 

সপরক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হেরর্র হর্াল- ুি হগাপর্ হ াপলাইরর্ (HOPEline) হফার্ ক্ররি 

পাররর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) র্ম্বরর অিবা HOPENY থলরে হর্ক্সর্ হ রসজ 

পাোরি পাররর্ (467369)। এোিাও থর্উ ইয়ক্নবাসীরা জয়ুা হেলার স সযা থবষয়ক্ আিথলক্ 

সংস্থার্ হক্রে (Regional Problem Gambling Resource Center) হোগারোগ ক্ররি পাররর্ 

এোরর্: https://nyproblemgamblinghelp.org/  

  

###  
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