
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সারার্াক হলক বসবভক হসন্টাম্বরর প্রায় 7 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর 

আপম্বেম্বডর সিাবির হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

আসন্ন হলক প্ল্োবসড 2023 ওয়ার্ল্ন ইউবর্ভাবস নটি হগিম্বসর সিয় হভর্যে কাবল নিং 

প্রবিম্ব াবগিার আম্বয়াজর্ করম্বি  

  

পযর্রুজ্জীবিি ফ্োবসবলটি ভবিষেম্বির ইম্বভন্টগুবলম্বক স ায়িা করার জর্ে আঞ্চবলক 

ক্রীড়া পবরকাঠাম্বিা উন্নি কম্বর, ORDA সযবিধাগুবলম্বি হেম্বির বিবর্ম্বয়াগম্বক পবরপূরক 

কম্বর  

  

সিে র্ি ন কাবিম্বি 12-22 জার্যয়াবর হগিস  ম্বে; টিবকি পাওয়া  াম্বে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ফ্র্যাঙ্কথলর্ ক্াউথির সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিারর প্রায় 7 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলাররর আপরেড প্রক্রের সিাথির হ াষণা ক্রররের্। বেরবযাপী, অলাভজর্ক্ 

থবরর্াদর্ এবং ইরভিগুথলর ফ্যাথসথলটি উরেখর াগয অভযন্তর এবং বাথ যক্ উন্নথির িধ্য থদরয় 

হগরে এবং সিাথিটি 12 জার্ুয়াথর হিরক্ শুরু  ওয়া আসন্ন হলক্ প্লাথসড 2023 থফ্সু ওয়ার্ল্ন 

ইউথর্ভাথস নটি হগিরসর সারি থিরল  ায় এবং হক্ন্দ্রটি হগিরসর পুরুষ এবং িথ লারদর ক্াথল নং 

প্রথির াথগিাগুথল আরয়াজর্ ক্ররব। র্ি ন ক্াথি থরজজওর্াল ইরক্ার্থিক্ হডরভলপরিি 

ক্াউজিরলর িাধ্যরি এম্পায়ার হেি হডরভলপরিি হিরক্ আপরেি থরভাইিালাইরজশর্ 

ইথর্থশরয়টিভ ফ্ারে এই প্রক্েটিরক্ 5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররররও হবথশ সা া য ক্রা  রয়রে।  

  

"থর্উ ইয়রক্নর র্ি ন ক্াথি ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগিরসর জর্য সারা থবরের দশ নক্রদর স্বাগি 

জার্ারর্ার ক্াররণ, আিারদর থবেিারর্র প্রথির াথগিািূলক্ শীিক্ালীর্ ক্রীড়া সুথবধ্াগুথলরক্ 

আপরেড ক্রা সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিাররর সারি প্রদশ নর্ ক্রার এক্টি অর্র্য সুর াগ 

ররয়রে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্৷ "আপরেড ক্রা থসথভক্ হসিার শুধ্ুিাত্র ক্াল নার এবং ভক্তরদর 

জর্য এক্টি সরব নাত্তি অথভজ্ঞিা প্রদার্ ক্ররব র্া, িরব এটি  ুব ক্রীড়া হগাষ্ঠীর ভথবষযি প্রজন্ম, 

আিারদর স্থার্ীয় ক্থিউথর্টি ও সিে র্ি ন ক্াথির অঞ্চলরক্ শজক্তশালী ক্ররব।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বিম্বন্টর হপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা এিিং কবিের্ার 

হ াপ র্াইি িম্বলর্, "হলক্ প্লাথসড 2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগিস  িই ক্ারে আসরে, 

আিরা পুর্রুজ্জীথবি সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিাররর সিাথি উদ াপর্ ক্ররি হপরর 
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আর্জিি। হসিার এক্টি অিযাবশযক্ ক্থিউথর্টির অংশীদার এবং আপরেডগুথল থর্জিি 

ক্ররব হ টি এটি আগািী বেররর জর্য এক্টি থপ্রথিয়ার শীিক্ালীর্ ক্রীড়া এবং ইরভরির স্থার্ 

থ রসরব িাক্রব৷"  

  

প্রায় 7 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাররর পুুঁজজর প্রক্রে অভযন্তরীণ এবং বাথ যক্ সংস্কার, হসইসারি শজক্ত 

দক্ষিা, আগুর্ এবং থর্রাপত্তার উন্নথি অন্তভভ নক্ত থেল। থররঙ্কর উন্নথি থর্জিি ক্রররে হ  বররফ্র 

পষৃ্ঠ থবেিারর্র প্রথির াথগিার িার্ পূরণ ক্রর। রান্না র, লক্ার রুি সুথবধ্া এবং দশ নক্রদর বসার 

জর্য অথিথরক্ত আপরেডগুথল এক্টি ভারলা ক্রীড়াথবদ এবং দশ নক্ অথভজ্ঞিা প্রদার্ ক্রর এবং 

ভথবষযরির ইরভিগুথলরক্ আকৃ্ষ্ট ক্রার জর্য সারর্াক্ হলরক্র আররা ভারলা অবস্থার্, আঞ্চথলক্ 

ক্রীড়া প্রথির াথগিার অবক্াঠারিা উন্নি ক্রর। এই প্রক্েটি র্ি ন ক্াথি থরজজওর্াল ইরক্ার্থিক্ 

হডরভলপরিি ক্াউজিরলর আন্তজনাথিক্ ক্রীড়া ইরভিগুথলরক্ আক্ষ নণ ক্রার িাধ্যরি অঞ্চরলর 

ববথেক্ ক্রীড়া ব্র্যােরক্ শজক্তশালী ক্রার হক্ৌশরলর সারি থিরল  ায়  া হবসরক্াথর থবথর্রয়াগ এবং 

ক্ারজর বজৃিরক্ উদ্দীথপি ক্ররব এবং এলাক্ার ক্রীড়া ও আথিরিয়িা সুথবধ্াগুথলর সংস্কাররক্ 

অর্ু িক্ ক্ররব৷  

  

হলক্ প্লাথসড 2023 FISU হগিস  রলা এক্টি 11-থদরর্র বহু-শীিক্ালীর্ ক্রীড়া ইরভি এবং 

থশক্ষািূলক্ উৎসব,  া 12-22 জার্ুয়াথর সিে র্ি ন ক্াথি ক্থিউথর্টিরি অর্ুটষ্ঠি  য়। 540টিরও 

হবথশ থবেথবদযালয় এবং 46টি হদরশর প্রায় 1,500 জর্ ক্রীড়াথবদ 12টি শীিক্ালীর্ ক্রীড়া এবং 

86টি পদক্ ইরভরি অংশে ণ ক্ররব। প্রথির াথগিার িরধ্য ররয়রে আলপাইর্ থস্কইং, বায়িলর্, 

ক্রস-ক্াথি থস্কইং, ক্াথল নং, থফ্গার হস্কটিং, থফ্র্োইল এবং থফ্র্থস্ক, আইস  থক্, র্থডনক্ ক্ম্বাইে, থস্ক 

জাম্ম্পং, হনারবাথডনং এবং ম্িড হস্কটিং।  

  

হগিস সারার্াক্ হলক্ এবং হলক্ প্লাথসরডর পাশাপাথশ ক্যাির্, র্ি ন জক্রক্, পিসডাি এবং 

উইলথিংির্ স  আরশপারশর ক্থিউথর্টিরি  াজার  াজার শীিক্ালীর্ ক্রীড়া অর্ুরাগীরদর 

আক্ষ নণ ক্ররব৷ টিথক্ি হক্র্ার থবক্ে স  হগিস সম্পরক্ন আররা িিয পাওয়া  ারে এখারর্।   

  

অবল িাম্বগ নস, সারার্াক হলক বসবভক হসন্টার হিাম্বডনর সদসে িম্বলর্, "সারার্াক্ হলক্ 

থসথভক্ হসিার হবাডন অভ থডররক্টরস এবং িযারর্জরিি টিরির পরক্ষ, আিরা আিারদর 

িূলধ্রর্র উন্নথি এবং সম্প্রসারণ প্রক্রের সিাথি উদ াপর্ ক্ররি হপরর গথব নি৷ আিরা গভর্ নর 

হ াক্ল, এম্পায়ার হেি হডরভলপরিি, র্ি ন ক্াথি থরজজওর্াল ইরক্ার্থিক্ হডরভলপরিি 

ক্াউজিল এবং আিারদর স্থার্ীয় সিি নক্রদর ধ্র্যবাদ জার্ারি চাই,  ারদর োড়া এই অথবোসয 

প্রক্ে সম্ভব থেল র্া। আিরা  খর্ আন্তজনাথিক্ ক্াথল নং ক্থিউথর্টিরক্ হ াে ক্রার জর্য প্রস্তুথি 

থর্জে, ফ্যাথসথলটির আধ্ুথর্ক্ীক্রণ এবং উন্নথি সারার্াক্ হলক্ অঞ্চলরক্ থবেিারর্র শীিক্ালীর্ 

ক্রীড়া গন্তবয থ রসরব আররা দৃঢ় ক্রররে এবং র্ি ন ক্াউথির থশশু, পথরবার এবং ক্থিউথর্টিরক্ 

সিি নর্ ক্রার হক্ষরত্র হর্িৃত্ব থদরয়রে।"  

  

এই প্রক্েটি এই অঞ্চরলর শীিক্ালীর্ ক্রীড়া পথরক্াঠারিা বজৃির জর্য অর্যার্য হেরির 

থবথর্রয়ারগর পথরপূরক্। গি েয় বেরর, থর্উ ইয়ক্ন হেরির অথলম্ম্পক্ আঞ্চথলক্ উন্নয়র্ 

ক্িৃনপরক্ষর সুথবধ্াগুথলরি 550 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলারররও হবথশ থবথর্রয়াগ ক্রররে  ারি এই 

অঞ্চলটিরক্ এক্টি ববথেক্ শীিক্ালীর্ ক্রীড়া গন্তবয থ সারব পুর্ঃস্থাপর্ ক্রা  ায়। ORDA 
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হভর্ুযগুথল সারা বেররর ইরভি, ক্রীড়াথবরদর প্রথশক্ষণ এবং থবরর্াদরর্র জর্য হখালা িাক্রব, হসই 

সারি থবেিারর্র অথভজ্ঞিা ও প্রথির াথগিা প্রদার্ ক্রর  ারব। গি শীিক্ারল, থর্উ ইয়ক্ন 68.5 

থিথলয়র্ থভজজিররক্ স্বাগি জাথর্রয়রে,  া থভজজিররদর সরাসথর খররচর িাধ্যরি 16.1 থবথলয়র্ 

ডলার অি ন থর্রয় এরসরে।  

  

সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিার িূলি 1970-এর দশরক্ এই অঞ্চরল  ুব  থক্রক্ সিি নর্ ক্রার 

জর্য থর্থি নি  রয়থেল। 1989 সারল, সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিার, ইর্ক্রপ নারররিড এথরর্ার 

থলজ হর্ওয়ার জর্য এবং ফ্যাথসথলটি পথরচালর্া ক্রার জর্য বিথর ক্রা  রয়থেল। হসিারটি  থক্, 

ক্াথল নং এবং থফ্গার হস্কটিং স  শীিক্ালীর্ হখলাধ্ুলা, থর্লাি এবং হেডরশার িরিা হখলাধ্ুলা র্য় 

এির্ ইরভি আরয়াজর্ ক্রর। 24,000 বগ নফু্ি হসিারটিরি 15,000 বগ নফু্ি ক্রিাগি হখালা 

হিরে স্থার্ ররয়রে এবং এরি েয়টি র্িভর্ লক্ার রুি, এোড়াও এক্টি র্িভর্ উত্তি ও শীিািপ 

থর্য়থিি লথব এবং এক্টি উত্তি থিিীয় িলায় হিজার্াইর্ ররয়রে।  

  

অোবডরর্ডোক হপািনস কাউন্সিম্বলর বর্ি না ী পবরচালক অোেম্বল ওয়াম্বর্ল্র্ 

িম্বলর্, "সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিার খুব অে সিরয়র িরধ্য এক্টি আি নজর্ক্ রূপান্তর 

ক্রররে৷  ারা এই প্রক্রে অক্লান্ত পথরশ্রি ক্রররের্ িারদর সবাইরক্ ধ্র্যবাদ। হলক্ প্লযাথসড 

2023 FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগিরসর িূল থিশর্গুথলর িরধ্য এক্টি দী নস্থায়ী উত্তরাথধ্ক্ার 

হররখ  ারে। থসথভক্ হসিারটি সারার্াক্ হলক্ ক্থিউথর্টির জর্য আগািী বেররর জর্য এক্টি 

স্থায়ী উত্তরাথধ্ক্ার হররখ  ারব। আথি সবাইরক্ হগিরসর ক্াথল নং ইরভরি হ াগদার্ ক্ররি এবং ক্ী 

সম্পন্ন  রয়রে িা সরাসথর হদখরি উৎসাথ ি ক্থর।"  

  

হেি বসম্বর্ির ডোর্ হেক িম্বলর্, "আগািী সিার  ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগিস শুরু  রি 

চরলরে, সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিারর আপরেরডর সিাথি আিারদর অঞ্চলরক্ ক্রীড়াথবদ 

এবং দশ নক্রদর আগিরর্র জর্য প্রস্তুি ক্রা থর্জিি ক্রার আররক্টি অংশ। এই উন্নথিগুথল 

হগিরসর পররও হখলাধ্ুলা এবং অর্যার্য ইরভিগুথলর জর্য হসিারটিরক্ এক্টি প্রধ্ার্ হক্ন্দ্র 

ক্রর িভলরব এবং আথি আশা ক্থর এটি আগািী বেররর জর্য আিারদর ক্থিউথর্টির এক্টি 

গুরুত্বপূণ ন অংশ  রব।"  

  

অোম্বসেবল হিোর বিবল হজার্স িম্বলর্, "থবরর্াদরর্র প্ররবশাথধ্ক্ার জীবর্ াত্রার িারর্র 

হক্ষরত্র বযাপক্ পাি নক্য সটৃষ্ট ক্রর এবং সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিারর হেরির থবথর্রয়াগ স্থার্ীয় 

এবং প নিক্ উভরয়র জর্যই এই এলাক্ায় অসংখয হখলাধ্ুলার ইরভি এবং সুর াগ থর্রয় আসরব৷ 

সাম্প্রথিক্ আপরডিগুথল ভথবষযরির আন্তজনাথিক্ ক্রীড়া প্রথির াথগিার জর্য িার্থচরত্র র্ি ন 

ক্াথিরক্ িভ রল ধ্রার এক্টি িূল অংশ এবং হসইসরে এক্টি লাথলি ক্থিউথর্টির সম্পরদর 

গুরুত্বপূণ ন উন্নথি সাধ্র্ ক্রর৷ আথি আসন্ন FISU ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগিরসর উন্নথি হদখার 

অরপক্ষায় আথে এবং সবাইরক্ থসথভক্ হসিারর ক্াথল নং প্রথির াথগিাগুথল হদখরি উৎসাথ ি 

ক্রথে।"  

  

সারার্াক হলম্বকর হিয়র ন্সজবি উইবলয়ািস িম্বলর্, "সারার্াক্ হলক্ থসথভক্ হসিার ক্রয়ক্ 

দশক্ ধ্রর আিারদর ক্থিউথর্টির ক্ারে ক্ী হবাোয় িা আথি প্রক্াশ ক্ররি পাথর র্া। এটি 

অগথণি িরুরণর জীবর্রক্ আররা ভারলার জর্য পথরবিনর্ ক্রররে এবং আিারদর সক্লরক্ 



ক্রীড়াথবদ, গথব নি থপিািািা এবং প্রথিরবশী থ সারব ক্াোক্াথে থর্রয় এরসরে। আথি  খর্ হোি 

হেরল থেলাি হস্কটিং থশখথেলাি, িখর্ হিরক্ থসথভক্ হসিার প্রথি বের হস্বোরসবক্ এবং উদার 

দািারদর রক্ত,  াি এবং অশ্রুরি হবুঁরচ িাক্ার জর্য লড়াই ক্রররে। থর্উ ইয়ক্ন হেরির সা া য 

োড়া এই ফ্যাথসথলটির সম্পূণ ন সংস্কার ক্খর্ই সম্ভব  রিা র্া। আপরেড এবং উন্নথিগুথল থর্জিি 

ক্ররব হ  এটি আগািী প্রজরন্মর জর্য এক্টি থফ্ক্সচার িাক্রব। আথি আন্তথরক্ভারব থর্উ ইয়ক্ন 

হেি এবং  ারা এটি সম্ভব ক্রররে িারদর সবাইরক্ ধ্র্যবাদ জার্ারি চাই। ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি 

হগিরসর জর্য আিরা আন্তজনাথিক্ ক্াথল নং ক্থিউথর্টিরক্ স্বাগি জার্াই, আিরা সারার্াক্ 

হলক্রক্ থবরের সািরর্ িভ রল ধ্রার জর্য উন্মুখ  রয় আথে।"  

  

 োবরম্বয়িিাউম্বর্র িত্ত্বািধায়ক জদনার্া িাল্লাচ িম্বলর্, "আথি আপরেড ক্রা সারার্াক্ হলক্ 

থসথভক্ হসিার থর্রয় উচ্ছ্বথসি এবং আগািী সিার  ওয়ার্ল্ন ইউথর্ভাথস নটি হগিরসর সিয় থবেরক্ 

স্বাগি জার্ারি উন্মুখ  রয় আথে৷ আিারদর ক্থিউথর্টির  ারা এই প্রক্রের জর্য সিয় প্ররচষ্টা 

এবং শজক্ত থদরয়রের্ িারদররক্ অসংখয ধ্র্যবাদ। স ায়িার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং এম্পায়ার 

হেি হডরভলপরিিরক্ ধ্র্যবাদ, এবং আথি রথববার থবরক্রল পাবথলক্ হস্কটিং এর জর্য বররফ্র 

উপরর উঠার জর্য অধ্ীর আের  অরপক্ষা ক্রথে।"  
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আররা সংবাদ পাওয়া  ারব এখারর্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি | এজক্সথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ce7369e3e018f4062240f08daef425356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085365399124362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g4wHddLndiOUXuIRlzgcRFPVef4hMeh3qsMrllLoIQM%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES70BFF10B0DCFE1068525892E005F973700000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Ce7369e3e018f4062240f08daef425356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085365399124362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZjuOXDckRv4jAvhdw23Zy3IKzp1iBB4qWyfBJO6pvw0%3D&reserved=0

