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বর্উ ইয়কন  স্টেট বমশ্র মােনাল আটন স, িবসিং ও কুবি বেম্বের সফলতার উপর গভর্নর কুওম্বমা 
আম্বলাকপাত কম্বরর্  

 

কমিোট স্টপাটন স বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট বমশ্র মােনাল আটন ম্বসর শুরু স্টেম্বক দইু িছম্বরর মম্বযে রাজম্বে 97 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার আয় কম্বর  

 
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের কমব্যাে ঘপােন স নিল্প দইু ব্ের আমগ 

নমশ্র মািনাল আেন মসর (Mixed Martial Arts, MMA) প্রব্র্ন র্ ঘেমক অ্ভূর্পূব্ন আয় এব্ং অ্েননর্নর্ক উন্নয়মর্র 

সামে সমৃদ্ধ হমে। নর্উ ইয়মকন র কমব্যাে ঘপােন স MMA, ব্নসং এব্ং কুনি ইমভন্টগুনল নর্য়ে  গঠির্ - ঘেগুনলর 

মমযয সব্কয়টি কােনকলামপ র্ােকীয় ব্ৃনদ্ধর ঘদখা ঘপময়মে ঘসমেম্বর 2016 সাল ঘেমক, েখর্ MMA নর্উ ইয়মকন  
বব্য হময় ওমে। নর্উ ইয়মকন  MMA প্রব্র্ন মর্র আমগর দইু ব্ের, কমব্যাে ঘপােন স ঘেমক ঘমাে আয় 31.9 

নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নেল। MMA প্রব্র্ন মর্র পর দইু ব্েমরর জর্য এই সংখযাটি 97 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামর 

উন্নীর্ হময়মে - 204 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ।  

 

"কমব্যাে ঘপােন স নিল্প দইু ব্ের আমগ নমশ্র মািনাল আেন স প্রব্র্ন মর্র পর ঘেমক নর্উ ইয়মকন  অ্ভূর্পূব্ন রাজস্ব 

এব্ং অ্েননর্নর্ক কােনকলাপ বর্নর কমরমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "এই র্রু্র্ র্েয এই উমেজর্াপূণন 
 ের্াগুনলর জর্নপ্রয়র্ার ব্যানি সম্পমকন  ব্লমে, ো ির্ ির্ কাজ এব্ং অ্েননর্নর্ক আউেপুমে লক্ষ লক্ষ ডলার 

সমেনর্ কমর।"  

 

1 ঘসমেম্বর, 2016 এর পূমব্ন, নর্উ ইয়কন  ঘেমের নর্য়নির্ কমব্যাে ঘপােন স এর রূপ নেল ঘকব্ল ব্নসং এব্ং 
কুনি এর মর্ ইমভন্টসমূহ। 2014 সামলর 1 ঘসমেম্বর ঘেমক 31 আগে, 2016-এ MMA বব্যকরমণর নদমক 

অ্গ্রসর হওয়া দইু ব্ের - ঘদনখময়মে ঘে নিল্পটি সুস্থ নেল নকন্তু এখমর্া র্ার সমূ্পণন সম্ভাব্যর্া অ্জন র্ কমরনর্।  

 

• টিমকে নব্ক্রয় রাজস্ব - 25,661,979 মানকন র্ ডলার  

• ঘরনডও-ঘেনলনভিমর্র সম্প্রচার রাজস্ব - 6,268,021 মানকন র্ ডলার  

• ঘমাে রাজস্ব - 31,930,000 মানকন র্ ডলার  

• রাজয কর পনরমিায - 939,495 মানকন র্ ডলার  

• টিনকে নব্নক্র - 333,529  

• ঘমাে ইমভন্ট সংখযা – 132  

 

MMA এর বব্যকরণ সমি কমব্যাে ঘপােন স এর মমযয অ্ভূর্পূব্ন ব্নৃদ্ধ শুরু কমরমে, ঘেমর্টি 1 ঘসমেম্বর 

2016 ঘেমক 2018 এর আগে মামসর ঘিষ পেনন্ত একই ঘমনিস দ্বারা প্রদনিনর্:  

 



• টিমকে নব্ক্রয় রাজস্ব - 67,137,970 মানকন র্ ডলার (161 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ)  

• ঘরনডও-ঘেনলনভিমর্র সম্প্রচার রাজস্ব - 30,107,603 মানকন র্ ডলার (380 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ)  

• ঘমাে আয় - 97,245,574 মানকন র্ ডলার (204.6 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ)  

• রাজয কর পনরমিায - 7,576,163 মানকন র্ ডলার (706 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ)  

• টিনকে নব্নক্র - 530,143 (59 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ)  

•  ের্া সংখযা - 149 (7.6 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ)  

 

MMA: বব্যকরমণর পর ঘেমক, MMA নর্উ ইয়কন  নসটি, ব্রুকনলর্, ব্ামেমলা, অ্যালব্ানর্, ইউটিকা এব্ং 
ইউনর্য়র্মডমল 110,000 এরও ঘব্নি অ্ংিগ্রহণকারীমদর সামে একানযক ইমভন্ট যারণ কমর আনিমমে োইটিং 
চযানম্পয়র্নিপ (Ultimate Fighting Championship, UFC) সহ রাষ্ট্র জমু়ে একটি প্রভাব্ নব্িার কমরমে। 

মযানডসর্ স্কয়ার গামডন র্ (Madison Square Garden) এব্ং নকব্যাঙ্ক ঘসন্টামর (KeyBank Center) 

ঘকাম্পানর্র ইমভন্টগুনল ঘসই স্থার্গুনলর ইনর্হামসর সমব্নাচ্চ উপাজন র্কারী ঘপােন স ইমভন্টগুনলর মমযয স্থার্ 

ঘপময়মে। ঘকাম্পানর্র মমর্, UFC রামজযর জর্য অ্েননর্নর্ক আউেপুমের মমযয 100 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার 

উত্পানদর্ কমরমে। নর্উ ইয়কন  ঘেমে UFC -এর প্রেম 12র্মভম্বর, 2016 সামলর ইমভন্ট নর্উ ইয়কন  নসটি 

ঘমমিা এলাকার জর্য 37 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘব্নি উপাজন র্ কমরমে, UFC -কনমির্েুক্ত গমব্ষণায় মমর্, 

300 জমব্র জর্য 18.4 নমনলয়মর্রও ঘব্নি ঘব্র্র্ ও মজনুরর সামে। ব্ামেমলার একটি এনপ্রল 2017 UFC 

ইমভন্ট ওময়োর্ন নর্উ ইয়মকন র জর্য অ্েননর্নর্ক আউেপুমে 7.4 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার ঘজর্ামরে কমর, 72টি 

জমব্র জর্য 3 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘব্র্র্ ও মজনুরর সামে।  

 

ব্নসং: 1 ঘসমেম্বর, 2014-ঘেমক 31 আগে, 2016-এর সময় নর্উ ইয়কন  ঘেমের ব্নসংময়র ঘমাে আয় 13.43 

নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার ঘেমক গর্ দইু ব্েমর 27.95 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামর নগময় দাাঁন়েময়মে - 108 ির্াংি 

ব্ৃনদ্ধ। কর রাজস্ব একই সমময়র মমযয 355,231 মানকন র্ ডলার ঘেমক 807,949 মানকন র্ ডলার োন়েময় ঘগমে – 

127 ির্াংি ব্ৃনদ্ধ। রাজয জমু়ে ব্নসং ইমভমন্টর জর্য নব্নক্র করা টিনকে সংখযা প্রায় নদ্বগুণ হময়মে, 58,501 

ঘেমক ঘব্ম়ে 103,215 হময়মে।  

 

কুনি/অ্র্যার্য: গর্ চার ব্েমর 200 টিরও ঘব্নি ইমভন্ট হওয়ার সামে সামে, নর্য়নির্ কুনি এব্ং অ্র্যার্য 
ইমভন্টগুনলও সারা ঘদমি জর্নপ্রয় হময় উেমে। MMA বব্যকরমণর পূমব্নর এব্ং পমরর দইু ব্েমরর মমযয ঘমাে 

আয় 18.05 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার এব্ং 17.91 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর মমযয সামঞ্জসযপূণন নেল। নর্উ ইয়কন  
রামজযর কর নস্থনর্িীল, 587,264 ডলার ঘেমক 527,724 ডলার হময়মে। টিনকে নব্নক্রর হার দি ির্াংি 

ব্ৃনদ্ধর (275,000 ঘেমক 303,000) সমে, ইমভন্ট সংখযা স্থায়ী রময় ঘগমে (98 ঘেমক ব্নৃদ্ধ ঘপময় 100)।  

 

নর্উইয়কন  ঘেে এেমলটিক কনমির্ (New York State Athletic Commission) করৃ্ন ক নর্উ ইয়কন  রামজযর 

কমব্যাে ঘপােন স অ্র্ুমমানদর্ এব্ং নর্য়নির্ হয়, ো অ্ংিগ্রহণকারীমদর স্বাস্থয এব্ং নর্রাপো নর্নির্ কমর এব্ং 
প্রনর্মোনগর্ার সর্র্া নর্নির্ কমর। নর্উইয়কন  ঘেে অ্যােমলটিক কনমির্ ঘোদ্ধা, ঘসমকন্ডস, প্রচারকারী এব্ং 
আরও অ্মর্কজর্সহ সকল অ্ংিগ্রহণকারীমদর লাইমসন্স ঘদয় এব্ং প্রনর্টি প্রনর্মোনগর্ায় কমনকর্ন ামদর নর্ময়াগ 

ঘদয়। গর্ দইু ব্েমর, কনমির্ নরংসাইমড মার্সম্পন্ন ঘপ্রামোকলগুনলর সামে স্বাস্থয, নর্রাপো এব্ং সর্র্ার প্রনর্ 

র্ার অ্েীকার পুর্র্নব্ীকরণ কমরমে, নচনকৎসা নিনর্ং পদ্ধনর্ এব্ং িনক্তিালী, কােনকর ঘর্রৃ্ত্ব উন্নর্ কমরমে।  
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