
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে হ ািাইল হপার্নস িাজিকরণ প্রি  িেম্বর বর্উ 

ইয়কন হেম্বর্র ির্ে 909 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলাম্বরর অি নায়র্ বর্জিত কম্বরম্বে  

  

র্োক্স হরবভবর্উ ফান্ড এডুম্বকের্, ইয়িু হপার্নস হপ্রাগ্রাব িং অোন্ড হপ্রািম্বল  হগেবলিং 

বপ্রম্বভর্ের্ ট্রির্ম্ব ন্ট অোন্ড বরকভাবর সাবভনম্বসস  

  

কাে নক্রম্ব র প্রি  িেম্বর বর্উ ইয়কন হেম্বর্ হেলাধুলার ির্ে 16 বিবলয়র্  াবকনর্ ডলাম্বরর 

হিবে িাজি ধরা  ম্বয়ম্বে  

   

  

নিউ ইয়র্ক স্টেটে স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজি ধরোর প্রথ -বোনষ কর্ীটে, গভি কর র্যোনথ স্ট োর্ল আি 

স্ট োষণো র্টরটেি স্টে স্টেে এই ধরটির বোজির উপর 709.2 ন নলয়ি  োনর্কি ডলোটররও স্টবনি েযোক্স 

সংগ্র  র্টরটে স্টে পনর োণটে িোনে গঠটি স্টিেৃত্ব স্টেয়। লোইটসজসং নি বোবে অনেনরক্ত 200 

ন নলয়ি  োনর্কি ডলোর সংগ্র  র্রো  টয়টে েো স্ট োে 909 ন নলয়ি  োনর্কি ডলোটররও স্টবনি রোিস্ব 

আেোয় র্টরটে েোর স্টবনিরভোগই নিক্ষো স্টক্ষটে বযব োর র্রো  টব।  

   

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, " োে এর্ বেটর, নিউ ইয়র্ক নিক্ষো, েুব ক্রীড়ো এবং স্টপ্রোবটল  স্টগম্বনলং 

নপ্রটভিিটির স্টক্ষটে স্টরর্ডক-পনর োণ রোিস্ব আেোটয়র পোিোপোনি লক্ষ লক্ষ স্টলোটর্র িিয 

র্োে কর্রী নবটিোেি প্রেোটির স্টক্ষটে এর্টে স্টিেৃত্বস্থোিীয় পে কোটয় স্টপ ৌঁটেটে।" "িীষ ক পে কোটয়র 

স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজি ধরোর অনভজ্ঞেো প্রেোটির িিয আন  আটরো এর্টে বেটরর অটপক্ষোয় 

রটয়নে েো স্টেে িটুড় নিউ ইয়র্কবোসীটের িীবিটর্ স দৃ্ধ র্রটে রোিস্ব আেোয় র্টর।"  

  

বর্উ ইয়কন হের্ হগব িং কব েম্বর্র হেয়ার োর্ ব্রায়ার্ ও'ডায়ার িম্বলর্, "গভি কর স্ট োর্টলর 

স্টিেৃত্ব এবং স্মোেক ও েোনয়ত্বিীল স্টগন ং িীনে প্রণয়টির িিয েোটর্ ধিযবোে, নিউ ইয়র্ক রোিস্ব ও 

বোজি স্টথটর্ আটয়র স্টরর্ডক ভঙ্গ র্টর চটলটে। আ রো নিউ ইয়র্ক স্টেটে স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজির 

নিেীয় বেটর প্রটবি র্রোর সোটথ সোটথ স্টগন ং র্ন িি নিজিে র্রটে থোর্টব স্টে এই ধরটির 

বোজি নিরোপে এবং িীনেনসদ্ধ পদ্ধনেটে পনরচোনলে  টয় থোটর্।"  

   

বর্উ ইয়কন হের্ অবফস অি অোবডকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্ব ার্নস কব ের্ার 

োয়র্াম্বিা কাবর্িং া  িম্বলর্, "OASAS স্টগন ং র্ন িটির সোটথ চল োি অংিীেোনরত্ব বিোয় 

রোখটে স্টপটর উচ্ছ্বনসে েোটে িিসোধোরণটর্ েোনয়ত্বিীল িয়ুো স্টখলো সম্পটর্ক জ্ঞোিেোি র্রোর 

পোিোপোনি েোটের প্রটয়োিি েোটের িিয নরটসোস ক সরবরো  র্রো েোয়৷ স্টেে িটুড় বযজক্ত, পনরবোর 



এবং র্ন উনিটের চোন েো পূরটণর িিয আ োটের এর্টে িজক্তিোলী স্টপ্রোগ্রো  ও পনরটষবোর বযবস্থো 

আটে েো নিজিে র্রটে নিজিেরৃ্ে অনেনরক্ত রোিস্ব সো োেয র্রটব।"  

   

হের্ বসম্বর্র্র হিাম্বসফ ব . অোডাম্বিা, িুবর্য়র িম্বলর্, "নিউ ইয়টর্ক স্ট োবোইল স্টপোেকস 

স্টবটেং-এর স্টক্ষটে এটে শুধু োে 9 িি স্টপিোেোর অপোটরেটরর  োধযট  1  বের এর্টে অসোধোরণ 

িজির স্থোপি র্টরটে! নিউ ইয়র্কবোসীটের প্রোপয এ ি এর্টে স্টপ্রোডোক্ট েুটল ধটর স্টেে অিযটের 

সোটথ স্টেোগেোি র্রোর িিয আন  রৃ্েজ্ঞ এবং নিক্ষোগে, েুব ক্রীড়ো এবং অযোনডর্িি স্টপ্রোগ্রোট র 

ে নবল েোড়োও আ োটের অথ কিীনেটে উটেখটেোগয সুনবধোর সোধুবোে িোিোই। আন  আিোবোেী 

েৃটিভনঙ্গ নিটয় অটপক্ষো র্রনে স্টে স্ট োর্টলর প্রিোসি, স্টগন ং র্ন িি ও আ োর আইিসভোর 

স র্ ীটের স্টপিোেোর প্রটচিোর  োধযট , নিউ ইয়র্কবোসীগণ প্রেযোিো র্রটে পোটরি স্টে েোটের 

স্টেে এই অেযন্ত প্রনেটেোনগেো ূলর্ অঙ্গটি, আগো ী বহু বের ধটর স্টসরো স্ট োবোইল স্টপোেকস 

স্টবটেং স্টপ্রোডোক্টটে সরবরো  র্রটে থোর্টব।"  

  

অোম্বসেবল হ োর গোবর বপ্রর্ম্বলা িম্বলর্, "স্ট োবোইল স্টপোেকস স্টবটেং নিক্ষো, েুব ক্রীড়ো এবং 

স্টপ্রোবটল  স্টগম্বনলং সম্পনর্কে পনরটষবোগুটলোর  টেো প্রটয়োিিীয় স্টপ্রোগ্রো গুটলোয়  োে এর্ বেটর 

709 ন নলয়ি  োনর্কি ডলোটরর েযোক্স আেোয় র্টরটে৷ এটে  োে শুরু এবং আন  স্ট োবোইল স্টপোেকস 

বোজির স্টসক্টটর আগো ী বেরগুটলোটে আটরো স্টবনি আটয়র িিয অটপক্ষো র্রনে।"  

  

ভূ-অবস্থোটির িেকোবনল নিজিে র্রোর িিয স্টপোেকস বুর্ র্েৃকর্ বযবহৃে GeoComply িো র্ 

এর্টে সফ্টওয়যোর িোট কর  টে, 2022 সোটলর িোিুয়োনরটে চোলুর পর স্টথটর্ 3.8 ন নলয়টিরও স্টবনি 

অিিয স্টেয়োর অযোর্োউন্ট তেনর র্টরটে স্টেখোটি 1.2 নবনলয়টিরও স্টবনি স্টলিটেি সং টেে 

 টয়টে।  

   

নিউ ইয়র্ক স্টেটে গে রনববোর, 8 িোিুয়োনর, 2023 েোনরখ নেল স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজি ধরোর প্রথ  

বোনষ কর্ী। 7 িোিুয়োনর পে কন্ত, স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজি ধরোর  যোটেল স্ট োে পনর োণ 

16,595,732,482  োনর্কি ডলোটর স্টপ ৌঁটেটে এবং নিক্ষোর িিয 709,247,358  োনর্কি ডলোটরর স্ট োে 

স্টিে আয় নিজিে র্টরটে।  

  

2023 (1 এনপ্রল, 2022 স্টথটর্ 31  োচক, 2023) অথ ক বেটরর িিয এবং েোরপটর বোনষ কর্ নভনিটে, 

স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজি স্টথটর্ রোিস্ব নিম্নরূটপ সরবরো  র্রো  টব: 5 ন নলয়ি  োনর্কি ডলোর 

নপনেটয় পড়ো েুবর্-েুবেীটের ক্রীড়ো র্ কসূনচটে অথ কোয়টির িিয, 6 ন নলয়ি  োনর্কি ডলোর 

স্টপ্রোবটল  স্টগম্বনলং নিক্ষো ও নচনর্ৎসোর িিয, বোনর্ ব ৃৎ অংিটে নিক্ষো স োয়েোর িিয।    

   

প্রনে শুক্রবোর, NYS স্টগন ং র্ন িি েোর সর্ল অপোটরেটরর অিলোইি স্টথটর্ সোপ্তোন র্ 

স্ট োবোইল স্টপোেকস বোজির নরটপোেক প্রর্োি র্টর এখোটি।   

   

এই র্ন িটির নবনধ োলো অিুেোয়ী অপোটরেরটের িিয অপ্রোপ্তবয়স্কটের বোজি ধরোয় অংি 

স্টিওয়ো প্রনেটরোধ র্রো, বোজি ধরো বযজক্তটের িিয বযটয়র সী ো নিধ কোরণ র্টর স্টেওয়োর সুটেোগ রোখো, 

এবং িয়ুো স্টখলোর ঝুুঁ নর্স ূ  এবং িয়ুো স্টখলোর স্টিিোর লক্ষণগুটলো সম্পনর্কে েথয স্টিয়োর র্রো 

আবিযর্ র্রো  টয়টে। নিউ ইয়র্কবোসী েোরো এর্টে িয়ুোয় আসজক্তর স সযোয় ভুগটে বো এ ি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaming.ny.gov%2Fgaming%2Findex.php%3FID%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc1ac72b243a3494ead8408daf578329a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638092193842295112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mi3w8Vrj9WpVaYGUB9x2LVQAD6rSqJLIpF3WV4VdBIo%3D&reserved=0


র্োউটর্ নচটি েোরো এর্টে িয়ুোয় আসজক্তর স সযোয় ভুগটে েোরো স্টেটের স্টেোল ুক্ত স্টগোপি 

স্ট োপলোইটি স্টিোি র্রটে পোটর 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) িম্বটর বো HOPENY 

(467369) স্টেক্সে বোেকো স্টপ্ররণ র্রটে পোটর। এেোড়োও নিউ ইয়র্কবোসীগণ নরজিওিোল স্টপ্রোবটল  

স্টগম্বনলং নরটসোস ক স্টসন্টোটরর সোটথ স্টেোগোটেোগ র্রটে পোটরি 

এখোটি: https://nyproblemgamblinghelp.org/।   

    

###  
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