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গভর্ নর হ াকল হলক প্ল্োবিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউবর্ভাবি নটি হগমিম্বক িামম্বর্ হরম্বে 

104 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হলক প্ল্োবিড অবলম্পিক হিন্টাম্বরর কাজ হেষ  ওয়ার 

হ াষণা করম্বলর্  

     

এর মম্বযে িাকম্বে েীতকালীর্ ক্রীড়া ফ্োবিবলটি, র্তুর্ েুচরা বিক্রক্র ও োওয়াদাওয়ার 

স্থার্, ভবিষেম্বতর আম্বয়াজর্ ে রগুবলর জর্ে পবরম্বিে মার্দণ্ড িৃক্রি করম্বত 

উন্নয়র্কাজ  

   

র্তুর্ভাম্বি িংস্কারকৃত হলক প্ল্োবিড অবলম্পিক জাদ ুর আগামীকাল হলক প্ল্োবিড 

অবলম্পিক হিন্টাম্বর েুম্বল হদওয়া  ম্বি  

   

হলক প্ল্োবিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউবর্ভাবি নটি হগমম্বির টিম্বকি উপলভে এোম্বর্  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে 2023 সাকলর 12-22 জার্ুয়াথর অর্ুষ্ঠিত  কত 

োওয়া হলক্ প্ল্যাথসড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমসকক্ (Lake Placid 2023 FISU World 

University Games) সামকর্ হরকে 104 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হলক্ প্ল্যাথসড অথলম্পিক্ 

হসন্টাকরর (Lake Placid Olympic Center) ক্াজ হেষ  কয়কে। থর্উ ইয়ক্ন হেকির অথলম্পিক্ 

আঞ্চথলক্ থিক্াে ক্তত নপক্ষ (Olympic Regional Development Authority, ORDA) দ্বারা সিূণ ন 

 ওয়া সংস্কাকরর মকযয আকে অথলম্পিক্ হসন্টাকরর সারা িেকরর ফ্যাথসথলষ্ঠিগুথল  ালর্াগাদক্রণ, 

হসই সাকি এক্দম র্তুর্ েুচরা থিক্রির হদাক্ার্, ইর্কডার ও আউিকডার োওয়াদাওয়ার স্থার্, এিং 

এক্ষ্ঠি সিণূ ন আপকডি ক্রা হলক্ প্ল্যাথসড অথলম্পিক্ জাদু র (Lake Placid Olympic 

Museum, LPOM), ো আগামীক্াল 8 থডকসম্বর েুকল হদওয়া  কি। এক্কে, এই 

 ালর্াগাদক্রণগুথল হগমকসর চূড়ান্ত প্রস্তুথত হেষ  ওয়া থচথিত ক্রকে, এিং হলক্ প্ল্যাথসকড 

ভথিষযকতর েীতক্ালীর্ িীড়া ক্াে নিমকক্ সমি নর্ ক্রকি।  

    

"হলক্ প্ল্যাথসড অথলম্পিক্ হসন্টাকরর রূপান্তর অঞ্চকলর সমতদ্ধ েীতক্ালীর্ িীড়া ইথত াসকক্ 

সম্মার্ জার্ায় এিং আগামী ক্কয়ক্ দেকক্র জর্য এক্ষ্ঠি বিথিক্ েীতক্ালীর্ িীড়া গন্তিয 

থ কসকি এর অিস্থার্কক্ পাক্াকপাক্ত ক্কর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেক তু এই সংস্কার 

ক্াজগুথল এের্ হেষ  কয়কে, তাই থর্উ ইয়ক্ন আর্ুিাথর্ক্ভাকি সারা থিকির িীড়াথিদ এিং 

দে নক্কদর আগামী িেকরর ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমকসর জর্য স্বাগত জার্াকত প্রস্তুত। আথম এই 

র্তুর্ এথরর্া, হদাক্ার্ এিং োওয়াদাওয়ার স্থার্গুথল আগামী মাকস থর্কজর হচাকে হদেকত উন্মুে, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvivenu.com%2Fseller%2Fadirondack-sports-council-fskv&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb6714daf90d648e4c39608dad891ddaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638060418260776600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tdxO6vZDFZ8APZT9hH329VublJSBI%2Fb%2Fm3Y7%2B7yG05g%3D&reserved=0


এিং আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ জীিকর্ এক্িার  য় এমর্ িীড়া ইকভন্টষ্ঠির ষ্ঠিকক্ি থক্র্কত 

উৎসাথ ত ক্রকিা।"  

  

হলক্ প্ল্যাথসড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমস এক্ষ্ঠি 11 থদকর্র এক্াথযক্ েীতক্ালীর্ 

িীড়ার ইকভন্ট এিং থেক্ষাগত উৎসি, ো 50ষ্ঠির হিথে হদকের 600ষ্ঠি ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হিকক্ 12ষ্ঠি 

েীতক্ালীর্ িীড়া ও 86ষ্ঠি হমকডল ইকভকন্ট প্রথতকোথগতা ক্রার জর্য 1,500-র হিথে িীড়াথিদকক্ 

আক্ষ নণ ক্রকি িকল প্রতযাো ক্রা োকে। হগমকসর ষ্ঠিকক্ি উপলভয এোকর্।  

   

ORDA-র রক্ষণাকিক্ষণ এিং পথরচালর্া ক্রা অথলম্পিক্ হসন্টাকরর সংস্কারক্াকজর মকযয রকয়কে 

1980  াি ন ব্রুক্স (Herb Brooks) এিং 1932  যাক্ থেয়া এথরর্াগুথলর (Jack Shea Arenas) 

পুর্রুজ্জীির্, হজমস থস. হেথফ্র্ল্ ম্পিড হস্কষ্ঠিং ওভাল (James C. Sheffield Speed Skating 

Oval) পুর্রায় থর্ম নাণ ক্রা, এক্ষ্ঠি  ালর্াগাদ হরথিজাকরের্ প্ল্যান্ট, এিং আকরা িত ত্তর র্তুর্ 

ক্কর র্ক্ো ক্রা অথতথি স্থার্। হভর্ুযর থমরাক্ল প্ল্াজাকত (Miracle Plaza) এোড়াও এের্ িাক্কি 

এক্ষ্ঠি র্তুর্ েুচরা থিক্রির হদাক্ার্ হেোর্ হিকক্ হিড়াকত আসা মার্ুকষরা উপ ার ও সুযকভথর্র 

থক্র্কত পারকি এিং হরামাস ন ক্যাকফ্কত (Roamers Café) অযাথডরন্ড্যাকক্র উঁচু চূড়াগুথলর 

(Adirondack High Peaks) মকর্ারম দতকেযর সাকি ইর্কডার ও আউিকডাকর োওয়াদাওয়ার িযিস্থা 

িাক্কি।  

   

অথলম্পিক্ হসন্টাকর এোড়াও িাক্কি হলক্ প্ল্যাথসড অথলম্পিক্ জাদু র, েীতক্ালীর্ অথলম্পিক্ 

স্মারকক্র থিকির সি নিত ৎ সংগ্ৰ গুথলর এক্ষ্ঠির িাথড়। জাদু কর িাক্কি ইন্টাকরক্ষ্ঠিভ প্রদে নর্ী, 

3D থভজয়ুালাইকডের্, পরীক্ষামূলক্ থেক্ষার প্রদে নর্ী, এিং থর্েুক্তক্ারী প্রদে নর্ী ও থেল্পক্ম ন ো 

হলক্ প্ল্যাথসকডর সমতদ্ধ েীতক্ালীর্ িীড়ার ইথত াস ও সা সী ভথিষযকতর গল্প িলকত সা ােয 

ক্রকি।   

  

অথলম্পিক্ হসন্টারষ্ঠি হদকের প্রথসদ্ধতম িীড়া ফ্যাথসথলষ্ঠিগুথলর এক্ষ্ঠি এিং এষ্ঠি হলক্ প্ল্যাথসড 

এিং থর্উ ইয়কক্নর র্ি ন ক্াথি অঞ্চকলর এক্ষ্ঠি হর্াঙ্গর থ কসকি ক্াজ ক্কর। অথলম্পিক্ হসন্টারষ্ঠি 

1932 এিং 1980 সাকলর অথলম্পিক্ আকয়াজর্ ক্করকে হেোকর্ থিেযাত থমরাক্ল ও আইস 

অর্ুষ্ঠিত  কয়থেকলা হেোকর্ ম্পিডকস্কিার এথরক্ হ ইকডর্ পাচঁষ্ঠি স্বণ নপদক্ ক্রজকত থিিকরক্ডন 

ক্করথেকলর্। FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমকসর সময়, অথলম্পিক্ হসন্টারষ্ঠি উকদ্বাযর্ী ও 

সমাপর্ী অর্ুিার্ দুইষ্ঠির, থফ্গার হস্কষ্ঠিং, ম্পিড হস্কষ্ঠিং, েিন ট্র্যাক্ এিং ম্পিড হস্কষ্ঠিং এিং র্ারী ও 

পুরুকষর আইস  থক্ হমকডল রাউকন্ড্র সাইি  কি।  

   

গত েয় িের যকর, থর্উ ওয়াক্ন হেি ORDA-র ফ্যাথসথলষ্ঠিগুথলকত 550 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর 

হিথে থিথর্কয়াগ ক্করকে, োর মকযয রকয়কে অথলম্পিক্ হসন্টাকরর জর্য 104 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার, আজকক্ অঞ্চলষ্ঠিকক্ বিথিক্ েীতক্ালীর্ িীড়া গন্তিয থ কসকি পুর্ঃপ্রথতিা ক্রা োয়। 

হভর্ুযগুথল সারা িেকরর ইকভন্ট, িীড়াথিকদর প্রথেক্ষণ, এিং থিকর্াদকর্র জর্য হোলা িাক্কি, হসই 

সাকি থিিমাকর্র অথভজ্ঞতা ও প্রথতকোথগতা প্রদার্ ক্কর োকি। গত েীকতক্াকল, থর্উ ইয়ক্ন 68.5 

থমথলয়র্ থভক্রজিরকক্ স্বাগত জাথর্কয়কে, ো থভক্রজিরকদর সরাসথর েরকচর মাযযকম 16.1 থিথলয়র্ 

ডলার অি ন থর্কয় একসকে। গভর্ নর হ াক্ল গত মাকস 2022-2023 থস্ক হমৌসুকমর শুরুর হ াষণা 

ক্করকের্।   
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FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমকসর আকয়াজক্ অংেীদার থ কসকি, ORDA অথযক্াংে 

প্রথতকোথগতার সাইি  কি এমর্ হভর্ুয গুথলকত উকেেকোগয পথরমাণ হিক্সই  ওয়ার িযিস্থা 

িাস্তিায়র্ ক্করকে। হগমকসর েীতক্াল িাচঁাও উকদযাগষ্ঠি পথরকিকের হিক্সই  ওয়া সংিান্ত 

থেক্ষা ও সকচতর্তা প্রদার্ ক্কর। হগমকসর এক্ষ্ঠি গুরুত্বপূণ ন থদক্  কলা ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি 

সকম্মলর্ (World University Conference), হেোকর্ িক্তারা জলিায় ুপথরিতনর্ প্রেমর্ সমি নর্ 

ক্রকত প্রকয়াজর্ীয় উকদযাগ ও পদকক্ষকপর িযাপাকর তিয উপস্থাপর্ ক্রকি। এক্কে, আকয়াজক্ 

অংেীদারগণ ও থর্উ ইয়ক্ন হেি পথরকিকের সাকি প্রথতশ্রুথত দ্বারা ভথিষযৎ অর্ুিার্গুথলর এক্ষ্ঠি 

র্তুর্ মার্দণ্ড স্থাপর্ ক্রকে।  

  

অবলম্পিক আঞ্চবলক বিকাে কতৃনপম্বের হপ্রবিম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্ি না ী কম নকতনা মাইম্বকল 

প্রোি িম্বলর্, "অথলম্পিক্ আঞ্চথলক্ থিক্াে ক্তত নপক্ষ থিকির েীষ নতম অথলম্পিক্ থলকগথস 

সংগঠর্গুথলর এক্ষ্ঠি।এই হভর্ুযগুথলর রূপান্তর অসাযারণ, ো ভথিষযকত অকর্ক্ থদর্ পে নন্ত 

িীড়াথিদ ও দে নক্কদরকক্ তাকদর মূলয সিকক্ন থর্ক্রিত ক্রকি।আমরা এইসি থিকেষ থর্উ ইয়ক্ন 

হেি সিকদর গথি নত রক্ষক্।"  

   

এিায়ার হেি হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভাইি হপ্রবিম্বডন্ট ও 

পর্ নিম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক রি বড. হলবভ িম্বলর্, "অথলম্পিক্ হসন্টার এিং জাদু করর 

উন্নয়র্ক্াজ ও  ালর্াগাদক্রণ শুয ুআসন্ন FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমস হদেকত আসা 

দে নক্কদর অথতথি অথভজ্ঞতা উন্নত ক্রকি র্া, এর সাকি এষ্ঠি থিকির থিথভন্ন স্থার্ হিকক্ অঞ্চকলর 

সমতদ্ধ েীতক্ালীর্ িীড়া থলকগথসকত আগ্ৰ  ভ্রমণক্ারীকদর ভথিষযকত এোকর্ আসকত উৎসাথ ত 

ক্রকি। আই লাভ NY আমাকদর ORDA স ক্মীকদর সাকি অংেীদাথরত্ব অিযা ত হরকে ক্ীভাকি 

অথতথিরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির এই স্বণ নপদক্ অথভজ্ঞতার এক্ষ্ঠি অংে  কত পাকর তার র্তুর্ উপায় 

প্রদে নর্ ক্রকত উন্মুে।"  

   

হলক প্ল্োবিড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউবর্ভাবি নটি হগমি আম্বয়াজর্ কবমটির প্রযার্ 

পবরচালর্া কম নকতনা এিং হলক প্ল্োবিড অবলম্পিক জাদ ুম্বরর হিাডন িদিে অোেবল 

ওয়াম্বর্ল্র্ িম্বলর্, "এষ্ঠি েুি থিকেষ এক্ষ্ঠি মু তূ ন হেক তু আমরা ভথিষযকতর জাদু রস  

অথলম্পিক্ হসন্টারষ্ঠি এক্ র্জকর হদেকত পারথে, এক্জর্ LPOM হিাডন সদসয থ কসকি আথম 

অথত গথি নত হে জাদু রষ্ঠি র্তুর্ থিষয়িস্তু ও প্রদে নর্ী থর্কয় জীথিত  কয় উঠকে। পাোপাথে, 

হেক তু FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমকসর মাে 36 থদর্ িাথক্, আথম অথত আর্ক্রিত হে সক্ল 

অংেগ্ৰ ণক্ারীর ক্াকে এই অর্র্য িীড়া ইথত াকসর হদোর সুকোগ িাক্কি েের্ তারা হসই 

হভর্ুযগুথলকত প্রথেক্ষণ ও প্রথতকোথগতা ক্রকি হেোকর্ এথরক্ হ ইকডর্, মাইক্ এরুক্রজয়র্ এিং 

থফ্ল মায়াকরর মকতা িযক্রক্তরা ক্করথেকলা।"  

   

হেম্বির বিম্বর্ির ডোর্ হেক িম্বলর্, "হলক্ প্ল্যাথসড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নষ্ঠি হগমকসর 

ক্ারকণ থমথলয়র্ থমথলয়র্ হচাে িাক্কি আমাকদর অঞ্চকলর উপর। অথলম্পিক্ হসন্টাকরর সংস্কার 

ক্াজগুথল থর্ক্রিত ক্রকি োকত হলক্ প্ল্যাথসড হগমকসর জর্য প্রস্তুত িাকক্। সংস্কার ক্াজ হেষ 

 ওয়ার ফ্কল, অংেগ্ৰ ণক্ারী এিং দে নক্ উভয়ই আমাকদর অথলম্পিক্ ইথত াকসর অথভজ্ঞতা 



থর্কত পারকি এিং আসন্ন হগমকসর মাযযকম থর্কজকদর র্তুর্ আক্ষ নণীয় ইথত াস বতথর ক্রকত 

পারকি।"  

   

অোম্বিেবল িদিে মোি বিিির্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি, অথলম্পিক্ আঞ্চথলক্ থিক্াে 

ক্তত নপক্ষ, এিং আকরা অকর্ক্ হেক্ক ার্ল্ার োরা এক্কে একস সথতযক্াকরর এক্ষ্ঠি থিিমাকর্র 

হভর্ুয বতথর ক্করকের্ এমর্ভাকি োকত এষ্ঠি থিিমাকর্র থর্ম নাণকু্েলতা এিং পথরকিকের রক্ষক্ 

থ কসকি এক্ষ্ঠি আন্তজনাথতক্ মার্দণ্ড থর্য নারণ ক্কর তারা সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসী এিং হদেিাসীর 

গি ন ক্রার মকতা এক্ষ্ঠি অজনর্ ক্করকের্। আমরা হে সারা থিকির িীড়াথিদকদর প্রথতকোথগতা 

ক্রার জর্য এিং তাকদর স্বপ্ন সথতয  কত হদোর জর্য এমর্ লক্ষণীয় এক্ষ্ঠি পথরকিে বতথর ক্করথে 

তা গকি নর এমর্ এক্ষ্ঠি হচতর্া থর্কয় আকস ো আমরা সিাই ভাগ ক্কর থর্কত পারকিা। এই থর্উ 

ইয়কক্নর জর্য এক্ষ্ঠি ঐথত াথসক্ মু তূ ন এিং আথম এষ্ঠিকক্ ফ্লপ্রস ূ কত হদেকত হপকর অতযন্ত 

আর্ক্রিত।"   

  

হলক প্ল্োবিড হময়র আিন হডভবলর্ িম্বলর্, "1932 এিং 1980 সাকলর েীতক্ালীর্ অথলম্পিক্ 

হলক্ প্ল্যাথসডকক্ মার্থচকে স্থাপর্ ক্করকে। FISU হগমস অর্ু িক্ থ কসকি ক্াজ ক্করকে ো 

আমাকদর গ্ৰাকমর হমইর্ থিি, হিসরক্াথর অিক্াঠাকমা, এিং িীড়া ফ্যাথসথলষ্ঠি, এের্ পুর্জীথিত 

অতযাযুথর্ক্ থিিমাকর্র হভর্ুযগুথলকত প্রকয়াজর্ীয় উন্নয়র্ একর্কে। এই উন্নয়র্ক্াজগুথল আগামী 

িহু িের যকর অঞ্চলকক্ লাভিার্ ক্রকি এিং এষ্ঠি সম্ভি ক্রা  কয়কে গভর্ নর হ াক্কলর থর্কদনের্া 

এিং ORDA-হত হেকির স্থার্ীয় অকঙ্গর অযীকর্। থমরাক্ল প্ল্াজার ক্াজ হেষ  ওয়া এিং জাদু র 

হোলার মাযযকম, হলক্ প্ল্যাথসড আকরক্িার থিিকক্ স্বাগত জার্াকত প্রস্তুত।"  

  

###  
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