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ORDA হভর্যেগুম্বলাম্বে 2022-23 আলপাইর্ ও র্রবিক বিইং এর হমৌসযম চালয  ওয়ার 

োবরখ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হগাম্বর ও হিম্বলয়াবর মাউম্বেম্বর্র বি এলাকাগুম্বলা আগামীকাল হিম্বক চালয  ম্বি; অর্োর্ে 

বিশ্বমাম্বর্র হভর্যে এই মাম্বস চালয  ম্বি  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর 16 বিবলয়র্ িলাম্বরর েীেকালীর্ পর্ নটর্ বেল্পম্বক স ায়ো করার জর্ে 

উন্নয়র্, সংিার, হনাম্বমবকং এর জর্ে বর্উ ইয়কন হেম্বটর বিবর্ম্বয়াগম্বক অর্যসরণ করম্বে  

  

এোড়া আসন্ন হলক প্লাবসি 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউবর্ভাবস নটট হগমম্বসও স ায়ো করম্বে; 

টটম্বকট পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অথলম্পিক্ আঞ্চথলক্ উন্নয়র্ ক্র্ত নপক্ষ (Olympic Regional 

Development Authority) ক্র্ত নক্ পথরচাথলর্ ক্য়য়ক্টি থি হভর্যয চালয  ওয়ার মধ্য থিয়য় 2022-23 

আলপাইর্ ও র্রথিক্ থিইং হমৌসযম চালয  ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্য়রয়ের্। এসব হভর্যয - যার ময়ধ্য 

র্ি ন ক্রিয়ক্ হগায়র মাউয়ের্,  াইমাউয়ের হবয়লয়াথর মাউয়ের্, উইলথমংিয়র্র হ ায়াইিয়েস 

মাউয়ের্, এবং হলক্ প্লাথসয়ির মাউে ভযার্ হুয়ভর্বাগ ন অন্তভভ নক্ত রয়য়য়ে - উন্নয়র্, সংিার ও 

হনায়মথক্ং অবক্াঠায়মায়র্ থবথর্য়য়ায়গর পয়র শীর্ক্ালীর্ হমৌসযয়মর আয়গই এই মায়স চালয  য়ব। 

থর্উ ইয়য়ক্নর 16 থবথলয়র্ িলায়রর শীর্ক্ালীর্ পয নির্ থশল্পয়ক্ স ায়র্া ক্রার পাশাপাথশ, এসব 

উন্নয়র্ আসন্ন হলক্ প্লাথসি 2023 FISU শীর্ক্ালীর্ ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগময়স স ায়র্া ক্রয়ব, 

হযটি 2023 সায়লর 12 জার্যয়াথর হিয়ক্ 22 জার্যয়াথর পয নন্ত অর্যটির্  য়ব।  

  

"এসব থবশ্ব-মায়র্র থি এলাক্া চালয  ওয়ার মধ্য থিয়য়, থর্উ ইয়ক্ন এটির 16 থবথলয়র্ িলায়রর 

শীর্ক্ালীর্ পয নির্ থশয়ল্পর সবয়চয়য় বযস্ত হমৌসযয়ম প্রয়বশ ক্রয়ে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"আমরা আমায়ির শীর্ক্ালীর্ িীড়ার েযাথসথলটিগুয়লায়র্, আমায়ির অবক্াঠায়মা উন্নর্ ক্রয়র্, 

হসগুয়লায়ক্ থি হমৌসযয়মর জর্য প্রস্তুর্ ক্য়র র্ভলয়র্, এবং ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগময়সর আয়গই 

হসগুয়লার প্রয়য়াজর্ীয় উন্নথর্ সিন্ন ক্রয়র্ 550 থমথলয়র্ িলায়ররও হবথশ থবথর্য়য়াগ ক্য়রথে। 

এসব মাউয়েয়র্র ঢায়ল আবায়রা থভক্রজিরয়ির স্বাগর্ জার্ায়র্ হপয়র আথম হরামাক্রঞ্চর্ এবং 

আগামী বের হলক্ প্লাথসয়ি থর্উ ইয়ক্ন হেয়ির ইথর্ ায়স অর্যর্ম সব নবত ৎ শীর্ক্ালীর্ িীড়া 

ইয়ভয়ে হযাগিায়র্র জর্য আথম সবাইয়ক্ উৎসাথ র্ ক্রথে।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lakeplacid.com%2Fevents%2F2023-world-university-game-tickets&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246024678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PIl5ZT9iD2HJ%2FRP6dROkKGAc9ZkzZ4gtkIsCX9hVxuE%3D&reserved=0


  

ORDA-এর থি েযাথসথলটিগুয়লায়র্ এসব থবথর্য়য়াগ ও উন্নয়র্ থর্উ ইয়ক্ন হেয়ির পয নির্ থশয়ল্পর 

অবযা র্ পযর্রুদ্ধায়র স ায়র্া ক্রয়ব। থর্উ ইয়ক্ন হেি গর্ েয় বেয়র ORDA েযাথসথলটিগুয়লায়র্ 

হমাি 552 থমথলয়র্ িলার থবথর্য়য়াগ ক্য়রয়ে। গর্ শীয়র্ক্ায়ল, থর্উ ইয়ক্ন 68.5 থমথলয়র্ 

থভক্রজিরয়ক্ স্বাগর্ জাথর্য়য়য়ে, যা থভক্রজিরয়ির সরাসথর খরয়চর মাধ্যয়ম 16.1 থবথলয়র্ িলার অি ন 

থর্য়য় এয়সয়ে। থর্উ ইয়ক্ন হেয়ির উপর ORDA-এর অি ননর্থর্ক্ প্রভাব সব নয়শষ 2019-2020 

অি নবেয়র থ য়সব ক্রা  য়য়থেল 273.6 থমথলয়র্ িলার, যা পূয়ব ন 2016-2017 অি নবেয়র থ য়সব ক্রা 

156 থমথলয়র্ িলায়রর হচয়য় 75 শর্াংশ হবথশ।  

  

ORDA িমশ এটির থি এলাক্াগুয়লায়র্ হনায়মথক্ং অবক্াঠায়মা উন্নর্ ক্য়র চয়লয়ে, থবয়শষ ক্য়র 

গর্ িশ বেয়র। এসব উন্নয়র্ হনায়মথক্ং ক্ায়জর ক্ম নিক্ষর্া বতক্রদ্ধ ক্য়রয়ে, যা মাউয়ের্গুয়লায়ক্ 

অর্যকূ্ল র্াপমাত্রায় হমৌসযয়মর শুরুয়র্ই জায়গাগুয়লা খযয়ল হিওয়ার সযয়যাগ ক্য়র থিয়য়য়ে। এসব 

আধ্যথর্ক্াথয়র্ বযবস্থা, হযগুয়লা আয়রা হবথশ ক্ায নক্রভায়ব জ্বালাথর্ ক্ায়জ লাগায়ে, ORDA-এর 

পযরিার-থবজয়ী হিক্সই উয়িযাগগুয়লার এক্টি গুরুত্বপূণ ন অংশ।  

  

বর্উ ইয়কন হেট অবলম্পম্পক আঞ্চবলক উন্নয়র্ কেত নপম্বের হপ্রবসম্বিে ও CEO মাইক 

প্রোট িম্বলর্, "অযাথিরর্িযাক্স ও ক্যািথিলয়স আয়রা এক্টি চমৎক্ার শীর্ক্ালীর্ হমৌসযয়মর 

জর্য হভর্যয চালয ক্রয়র্ হপয়র আমরা উেথসর্। হনায়মথক্ং শুরু  ওয়ার পর হিয়ক্ আমায়ির 

টিম অসাধ্ারণ অগ্রগথর্ অজনর্ ক্য়রয়ে, এবং আমরা আমায়ির থিয়ার ও হনায়বািনারয়ির স্বাগর্ 

জার্ায়র্ার জর্য তর্থর আথে।"  

  

এম্পায়ার হেট হিম্বভলপম্বমে (Empire State Development)-এর ভাইস হপ্রবসম্বিে 

এিং এক্সিবকউটটভ বিম্বরক্টর অি টয েবরজম রস বি. হলবভ িম্বলর্, "থর্উ ইয়য়ক্ন ভ্রমণ ক্রার 

জর্য শীর্ক্াল সবসময়ই এক্টি অসাধ্ারণ সময় থ য়সয়ব রয়য় হগয়ে, হযখায়র্ হিয়শর অর্য 

হযয়ক্ায়র্া হেয়ির র্ভলর্ায় হবথশ থি এথরয়া রয়য়য়ে। ORDA-এর থবশ্ব-মায়র্র থি েযাথসথলটিগুয়লা, 

হেিজযয়ড় অসংখয হবসরক্াথর থি এথরয়ার সয়ে থময়ল এক্টি র্ক্রজরথব ীর্ থিইং অথভজ্ঞর্া 

অজনয়র্র সযয়যাগ তর্থর ক্য়র। হনায়মাবাইল ও শীর্ক্ালীর্ ক্াথর্ নভাল হিয়ক্ শুরু ক্য়র আইস 

ওয়াইর্ হিথেং ও স্পা হগিওয়য় হিয়ক্ আসন্ন FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগমস পয নন্ত থবথভন্ন 

ক্রিয়াক্লায়পর মধ্য থিয়য় থভক্রজিররা এখায়র্ এয়স শীর্ক্ালীর্ আথিয়মি ওয়ান্ডারলযায়ন্ডর অংশ 

 য়র্ পারয়বর্ এবং থর্উ ইয়ক্ন হেয়ি র্ায়ির পেয়ের থবষয়গুয়লা খযুঁয়জ থর্য়র্ পারয়বর্।"  

  

এই মায়স থর্ম্নথলথখর্ হভর্যযগুয়লা চালয  ওয়ার সময়সূথচ থর্ধ্ নারণ ক্রা  য়য়য়ে:  

• শুিবার, 18ই র্য়ভম্বর - হগায়র মাউয়ের্ ও হবয়লয়াথর মাউয়ের্  

• শথর্বার, 19 র্য়ভম্বর - হ ায়াইিয়েস মাউয়ের্  

• বযধ্বার, 23 র্য়ভম্বর - মাউে ভযার্ হ ায়ভর্বাগ ন  

  

হগায়র, হ ায়াইিয়েস, ও হবয়লয়াথর রথববার, 20 র্য়ভম্বর পয নন্ত হখালা িাক্য়ব, অথধ্ক্র্র প্রস্তুথর্ 

সিন্ন ক্রার জর্য সপ্তায় র মাঝামাক্রঝ সময়য় বন্ধ িাক্য়ব, এবং এরপর শুিবার, 25 র্য়ভম্বয়র 

এই হমৌসযয়মর জর্য পযর্রায় খযলয়ব। প্রথর্টি হভর্যয সিয়ক্ন থবস্তাথরর্ র্িয থর্য়চ হিওয়া  য়লা।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoremountain.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VS%2Fu5g%2FOLk6UcD%2BIW7a8%2BeybTkupbL%2Bxlsgu%2FZ%2BDdpY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.belleayre.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J7HrMplaeyfomiHMCJvS04vnljqV9WAs7%2BYSDSPPH0g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwhiteface.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yR90L7clDPmLr03xVp8uqjCLsn9Vcu%2F%2B1aLycKB7qks%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmtvanhoevenberg.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ms3hiqlZzU%2FNmmMiM%2FwqUlAl5bUcwBuEfqrZHspqKU%3D&reserved=0


হগাম্বর মাউম্বের্  

এই হমৌসযয়ম র্র্ভর্ সংয়যাজর্  য়ে বযাক্উিস (যা জার্যয়াথরয়র্ খযলয়ব), হযটি বােন থরজ 

মাউয়েয়র্র উপর হিয়ক্ শুরু  য়য় বাক্নইিার হেিস-এর সমান্তরায়ল চয়ল যাওয়া এক্টি মধ্যবর্ী 

হেইল। এই হেইল হরায়াথরং রক্ থিয়জর উপয়রর চূড়ায় থগয়য় হশষ  য়য়য়ে এবং এটি থলিল হগায়র 

মাউয়ের্ এবং র্ি ন ক্রিক্ থি হবাল-এ দ্রুর্র্র এবং আয়রা হবথশ প্রর্যক্ষ অযায়েস প্রিার্ ক্রয়ে। 

বযাক্উি, হশায়ক্স, আর্ক্াস, পযারািে, থপসেয ল ভযাথল, ও চযাটিমযাক্-এ 230টিরও হবথশ র্র্ভর্ 

উচ্চ-ক্ম নিক্ষর্া সিন্ন হনা গার্ স্থাপর্ ক্রা  য়য়য়ে।  

  

হগায়র মাউয়ের্ FISU হগময়সর জর্য থিোইল, থিথি, থবগ এয়ার, ও হনায়বািন স্ল্যালম 

প্রথর্য়যাথগর্া আয়য়াজর্ ক্রয়ব। এই থবশ্ব-মায়র্র ইয়ভয়ের জর্য সাজায়র্া এই মাউয়ের্ 

জর্সাধ্ারয়ণর জর্য থিইং, রাইথিং, ও পয নয়বক্ষয়ণর জর্য হখালা িাক্য়ব। ক্্রযরা অর্যয়মাথির্ 

হস্ল্াপোইল এবং বিনারিস হক্াস ন উন্নয়র্ ক্য়রয়ে, যা হনায়মথক্ং বতক্রদ্ধ ক্য়রয়ে এবং জায়গা 

সম্প্রসারণ ক্য়রয়ে। এই হমৌসযম জযয়ড় আলপাইর্ ইয়ভে এবং থচত্তথবয়র্াির্মূলক্ থিয়ার ও 

রাইিারয়ির সযয়যাগ হিওয়ার জর্য হভর্যযর বযস্ত ক্যায়লন্ডার সামাল হিওয়ার জর্য বথধ্ নর্ 

হনায়মথক্ং সক্ষমর্ার মাধ্যয়ম FIS-সাটিনোইি হরস হেইল, ইয়ক্াও শক্রক্তশালী ক্য়র হর্ালা  য়য়য়ে।  

  

আয়রা র্য়িযর জর্য, হগায়র মাউয়েয়র্ র্ভষার সংিান্ত থরয়পািন হিখযর্।  

  

হ ায়াইটম্বেস মাউম্বের্  

এই হমৌসযয়মর র্র্ভর্ সংয়যাজর্  য়লা অয়জবল রার্, ওয়ার স ন হক্ায়াি থলেি হিয়ক্ হবর  ওয়া 

এক্টি থবথগর্ার হেইল, এবং ইয়য়য়লা িি, থভয়টাথরয়ার চূড়ায়ক্ হলায়ার িাইওয়ািন এর সয়ে 

সংযযক্ত ক্রা এক্টি এেপািন হেইল। হ ায়াইিয়েস 35,000 েয ি র্র্ভর্ পাইপ, 160টি উচ্চ-

িক্ষর্াসিন্ন হনা গার্, এবং 245টি র্র্ভর্  াইড্র্যাে ইর্েল ক্য়রয়ে। হসইসায়ি, িযইটি র্র্ভর্ 

থপয়ের্ বযথল গ্রুমার থিয়ি হযাগ থিয়য়য়ে।  

  

হ ায়াইিয়েস মাউয়ের্ থিয়ার ও রাইিারয়ির জর্য এটির উয়বাধ্র্ী থিয়র্র জর্য এবং হলক্ 

প্লাথসি 2023 FISU শীর্ক্ালীর্ ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগময়সর ইয়ভে আয়য়াজয়র্র জর্য প্রস্তুথর্ 

থর্য়ে, হযখায়র্ এটি আলপাইর্ প্রথর্য়যাথগর্াগুয়লা আয়য়াজর্ ক্রয়ব। এরপয়র, হ ায়াইিয়েস 

আলপাইয়র্ NCAA থরক্রজওর্ালস এবং র্যাশর্াল চযাম্পিয়র্থশপ, এিায়ার হেি হগমস এবং 

অর্যার্য আঞ্চথলক্ হরস স  হবশ থক্েভ  প্রথর্য়যাথগর্া আয়য়াজর্ ক্রয়ব। থিইং ও রাইথিং 

ইয়ভয়ের র্াথরখগুয়লায়র্ এই মাউয়ের্ জর্সাধ্ারয়ণর জর্য উন্মযক্ত িাক্য়ব, এবং িশ নক্রা র্র্ভর্ 

র্ক্শাক্ত র্ অযান্্ডরয ওয়য়ইয়িট থেথর্শ এথরয়া হিয়ক্ ইয়ভেগুয়লা হিখয়র্ পারয়ব। হরস এথরয়ার 

আয়রা উন্নয়য়র্র ময়ধ্য থিওয়য় থলেি, িাইথমং ও হরথিও থসয়েম, এবং থেথর্শ থবক্রর্ল্ং এ থবিযযৎ 

সরবরা  উন্নর্ ক্রা অন্তভভ নক্ত রয়য়য়ে।  

  

আয়রা র্য়িযর জর্য, হ ায়াইিয়েস মাউয়ের্ হনা থরয়পািন হিখযর্।  

  

হিম্বলয়াবর মাউম্বের্  

হবয়লয়াথর মাউয়ের্ বাড়থর্ 60,000 েয ি র্র্ভর্ পাইপ ও এক্টি র্র্ভর্ হনায়মথক্ং পাি ইর্েল 

ক্য়রয়ে, এবং 300টি উচ্চ-িক্ষর্াসিন্ন হনা গার্ থিয়ি হযাগ ক্য়রয়ে। থিসক্ভাথর লয়জর প্রধ্ার্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoremountain.com%2Fthe-mountain%2Fconditions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yD5cROvggW3mpavjz1NqxQNaZLWIEHXO8ncsq6xzDz0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwhiteface.com%2Fmountain%2Fconditions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dPAxOuxvHDAg5G5s9Ew2TgUHsA4sZ9IxFfz9cHHGbx4%3D&reserved=0


হিায়র উপয়রর র্লায় স্থার্ান্তথরর্  ওয়া এক্টি র্র্ভর্ খযচরা হিাক্ায়র্র জায়গা অথর্থিয়িরয়ক্ 

এক্টি থভউ স  এক্টি র্র্ভর্ হক্র্াক্ািার অথভজ্ঞর্া প্রিার্ ক্রয়ব।  

  

আয়রা র্য়িযর জর্য, হবয়লয়াথর মাউয়ের্ হনা থরয়পািন হিখযর্৷  

  

মাউে ভোর্ হ াম্বভর্িাগ ন  

মাউে ভযার্ হ ায়ভর্বাগ ন রূপান্তয়রর ক্াজ 2020 সায়ল সিন্ন  য়য়য়ে, যা এক্টি থবশ্ব-মায়র্র 

েযাথসথলটি এবং প্রথশক্ষণ ও হরথসং এর জর্য 5 থক্য়লাথমিার িী ন চযাম্পিয়র্থশপ-হরয়িি িস-

ক্াথি থিইং হেইল প্রিার্ ক্রয়ব। উচ্চ-ক্ম নিক্ষর্া সিন্ন হনা গার্ ও  াইড্র্যায়ের সংখযা হিয়ক্ 

শুরু ক্য়র এটির থরজারভয়য়য়রর ধ্ারণক্ষমর্ার মধ্য থিয়য় এসব হেইল অসাধ্ারণ হনায়মথক্ং 

সক্ষমর্া ব র্ ক্রয়ে, যা এক্টি র্রথিক্ হসোয়রর জর্য সব নাধ্যথর্ক্ হনায়মথক্ং সযথবধ্া প্রিার্ 

ক্রয়ে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেয়ির থবথর্য়য়ায়গর ক্ারয়ণ, ORDA এক্াথধ্ক্ থবশ্বক্াপ প্রথর্য়যাথগর্া আয়য়াজর্ 

ক্রয়ব। সম্প্রথর্, মাউে ভযার্ হ ায়ভর্বাগ ন 2026 সায়লর জর্য ইোরর্যাশর্াল বায়ািলর্ ইউথর্য়র্ 

(IBU) ক্াপ আয়য়াজয়র্র সযয়যাগ হপয়য়য়ে। এোড়াও 16-18 থিয়সম্বর র্াথরয়খ মাউে ভযার্ 

হ ায়ভর্বাগ ন স্ল্াইথিং হসোয়র ববয়েি ও হিয়লিয়র্ ইোরর্যাশর্াল ববয়েি এন্ড হিয়লির্ 

হেিায়রশর্ (IBSF) ওয়ার্ল্ন ক্াপ আয়য়াক্রজর্  য়ব, এবং 2023 সায়লর 10-12 হেব্রুয়াথর র্াথরয়খ 

এই শীয়র্ এটির থসোর হভর্যয, অথলম্পিক্ জাম্পিং ক্ময়প্লে-এ FIS থি জাম্পিং ওয়ার্ল্ন ক্াপ 

আয়য়াক্রজর্  য়ব।  

  

আয়রা র্য়িযর জর্য, মাউে ভযার্ হ ায়ভর্বাগ ন হনা থরয়পািন হিখযর্।  

  

হ ায়াইিয়েস, হবয়লয়াথর ও হগায়র মাউয়েয়র্ থিইং ও রাইথিং এর জর্য SKI3 থসজর্ পাস সয়ব নাচ্চ 

র্মর্ীয়র্া ও সাশ্রয় প্রিার্ ক্য়র। পায়সর জর্য 7 থিয়সম্বর পয নন্ত হসরা হরি পাওয়া যায়ব। এক্ 

থিয়র্র টিয়ক্িও হমৌসযয়মর সব নথর্ম্ন িায়ম পাওয়া যায়ব এবং এই শীয়র্ পেয়ের থির্টির জর্য 

অগ্রীম িয় ক্য়র রাখয়র্  য়ব।  

হলক্ প্লাথসি 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগময়সর টিথক্ি lakeplacid2023.com টঠক্ার্ায় 

পাওয়া যায়ব।  

  

হেিজযয়ড় থিইং এবং অর্যার্য শীর্ক্ালীর্ ক্রিয়াক্লাপ সিথক্নর্ র্িয iloveny.com/winter 

এবং iskiny.com. টঠক্ার্ায় পাওয়া যায়ব। থি NY (Ski NY) এবং িস-ক্াথে থি এথরয়াজ অব NY 

(Cross-Country Ski Areas of NY)-এর হসৌজয়র্য সমগ্র থর্উ ইয়ক্ন হেয়ির জর্য আপয়িিক্ত র্ 

িাউর্থ ল ও িস-ক্াথি থি থরয়পািন 1-800-ILOVENY র্ম্বয়র এবং iloveny.com থলংয়ক্ পাওয়া 

যায়ব।  

  

###  
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