অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/3/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে ঘিথম্বেজ ব্ল্োক (BETHPAGE BLACK)-এ অর্ুম্বেে 2019
PGA চ্োবিের্েীে (PGA CHAMPIONSHIP)-এ 200,000-এরও ঘিবে িেন র্াথীর উেবিবি
আো করা োম্বে

টু র্ন াম্বমন্টটির অথন নর্বিক প্রভাি 120 বমবলের্ ডলার োবিম্বে োম্বি িম্বল আো করা োম্বে
PGA চ্োবিের্েীে (PGA Championship)-এর ফলশ্রুবিম্বি ইম্বিামম্বযেই 1,100টি েূণনকালণীর্

ও খণ্ডকালীর্ চ্াকবরর সুম্বোগ তিবর হম্বেম্বে

এই আম্বোজর্টি বর্উইেম্বকনর েেন টর্ ও কৃবষ খাম্বির বিকাম্বে ভূ বমকা রাখম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ফারমনিংমেল (Farmingdale)-এর ঘেথমেজ ঘেট োমকন
(Bethpage State Park) অ্র্ুমেয় 101তম PGA চ্যারিয়র্শীমে 200,000-এরও ঘেরশ দশনর্াথী অ্িংশ
ঘর্মে। ঘম মামের 13 ঘথমক 19 তাররখ েেনন্ত অ্র্ুরেতেয েপ্তাহেযােী এই আময়াজমর্র ফলশ্রুরতমত এই অ্ঞ্চমল
120 রমরলয়র্ েলামরর ঘেরশ অ্থননর্রতক প্রভাে েড়মে এেিং ঘেট-এর কৃ রষ খাত ঘথমক অ্র্ুোমর্
অ্িংশগ্রহণকারীমদর খাোর ও োণীয় েরেরার করার েুমোগ থাকমে। PGA চ্যারিয়র্শীে-এর ফলশ্রুরতমত
ইমতামমযযই 1,100টি েূণনকালণীর্ ও খণ্ডকালীর্ চ্াকররর েুমোগ ততরর হময়মে
"ঘেথমেজ ব্ল্যাক (Bethpage Black)-এ 2019 PGA চ্যারিয়র্শীেটি আময়াজর্ করমত ঘেমর এেিং োরা
রেমের 200,000-এরও ঘেরশ দশনর্াথীমক রর্উইয়কন ঘেমটর (New York State) স্বাগত জার্ামত ঘেমর
রর্উইয়কন গরেনত", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "PGA'র োমথ অ্িংশীদাররত্ব ইমতামমযয র্তু র্ কমনেিংস্থার্ ততরর
করমে এেিং এর ফমল রর্উইয়কন আন্তজনারতক প্রচ্ামরর আমলামতও আেমে, ো রর্উইয়কন -ঘক ক্রীড়ার্ুরাগীমদর
অ্র্যতম আকষনণ রহমেমে প্ররতো করার জর্য আমামদর অ্েযাহত প্রমচ্ষ্টামক ঘজারদার করমো।"
"এ মামের ঘশমষর রদমক অ্র্ুরেতেয PGA চ্যারিয়র্শীে হাজামরা দশনর্াথীমক রর্উইয়মকন র প্ররত আকৃ ষ্ট করমে
েমল আশা করা োমে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ ঘহাচ্ু ল িম্বলর্। "আমরা এ েেমরর টু র্নামমন্টটি ঘেথমেজ
ঘেট োকন (Bethpage State Park)-এ আময়াজর্ করমত ঘেমর গরেনত, ো কমনেিংস্থার্ ততরর করমে এেিং
আর্ুমারর্ক 100 রমরলয়র্ েলামররও ঘেরশ অ্থননর্রতক প্রভাে ঘফলমে েমল আশা করা োমে। আমরা PGA
আমমররকামক (PGA of America) যর্যোদ জার্াই এেিং রেমের র্ার্া প্রামন্তর ক্রীড়ামপ্রমীমদর েপ্তাহেযােী এই
ক্রীড়া অ্র্ুোমর্ স্বাগত জার্ারে োর মাযযমম রর্উইয়কন তার ঘেরাটা তু মল যরমে।"
র্াসাউ কাউবন্ট এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "আরম েহুল আমলারচ্ত PGA চ্যারিয়র্শীে-ঘক
টু র্নামমন্টটির ইরতহামে প্রথমোমরর মমতা র্াোউ কাউরন্ট (Nassau County)-ঘত স্বাগত জার্াই।
চ্যারিয়র্শীেটি ইমতামমযয আমামদর অ্ঞ্চমল 100 রমরলয়র্ েলামররও ঘেরশ অ্থননর্রতক েুরেযা েময় রর্ময়

এমেমে এেিং 1,100টিরও ঘেরশ েূণনকালীণ ো খণ্ডকালীণ চ্াকরর ততরর কমরমে। র্াোউ কাউরন্ট প্রস্তুত এেিং
ঘেট ও স্থার্ীয় অ্িংশীদারমদর েূণন েমন্বময় চ্যারিয়র্শীেটি োমত রর্রেরেন্ন ও রর্রােমদ অ্র্ুরেত হয় তা
রর্রিত করমে।"
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বিভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "ঘদমশর অ্র্যমকামর্া অ্ঞ্চল েেমরর ের েের
যমর ইউএে ওমের্ (U.S. Open) ও PGA চ্যারিয়র্শীে (PGA Championship) অ্র্ুোমর্র আময়াজক
রহমেমে গেন করমত োমর র্া। লিং আইলযান্ড (Long Island) ঘদমশর মমযয গলফ-এর মক্কা রহমেমে খযারত অ্জনর্
কমরমে, এেিং েলাই োহুু্লয ঘে এটি 100 রমরলয়র্ েলামরর কাোকারে অ্থননর্রতক প্রভাে েৃরষ্ট কমরমে ো
র্াোউ ও োমফাল্ক কাউরন্টগুমলার (Nassau and Suffolk Counties) জর্য অ্থননর্রতক েুরেযা েময়
আর্মে। এই রেেমামর্র ক্রীড়া অ্র্ুোর্টির আময়াজমর্ প্রস্তুরত গ্রহমণ আরম গভর্নর কুওমমা ও PGA
চ্যারিয়র্শীে-ঘক তামদর অ্িংশীদারীমত্বর জর্য যর্যোদ জার্াই।"
PGA চ্যারিয়র্শীমের ফমল কমেমে 120 রমরলয়র্ েলামরর অ্থননর্রতক প্রভাে েৃরষ্ট োড়াও ইমতামমযয
1,100টিরও ঘেরশ েূণনকালীণ ও খণ্ডকালীণ চ্াকররর েুরেযা ততরর হময়মে। 45টি ঘেট ও 20টি কাউরন্টর প্রায়
3,600 ঘস্বোমেেক অ্র্ুোর্টির োরেনক আময়াজমর্ েহায়তা করমে। PGA চ্যারিয়র্শীেটির একটি েযােক
তেরেক েদরচ্হ্ন থাকমে; টু র্নামমন্টটি 200টি ঘদশ অ্যন-রেরলয়মর্র ঘেরশ দশনমকর রর্কট েম্প্রচ্ার করমে এেিং ো
1,000 জর্ গণমাযযম কমী েরােরর কাভার করমে।
েু টির রদর্গুমলার টিমকট ইমতামমযয রেক্রয় হময় ঘগমে এেিং 50টি ঘেট ও 45টি রামের 200,000-এরও ঘেরশ
দশনর্াথী ঘেশাদার গলফ-এর েেনারযক প্ররতমোরগতােূণন ক্রীড়ারেদগণ ওয়ার্ামমকার ট্ররফ (Wanamaker
Trophy)-এর জর্য তু মুল প্ররতদ্বরিতা প্রতযে করমের্।
PGA চ্যারিয়র্শীে-এর েপ্তামহর ও েু টির রদমর্র েেগুমলা টিমকট রেক্রয় হময় োওয়া েমেও ঘোম ঘথমক
শুক্রোমরর রকেু একরদমর্র টিমকট অ্েরশষ্ট রময়মে। ক্রীড়ামপ্রমীগণ এখামর্ টিমকট রকর্মত োরমের্। 2019
PGA চ্যারিয়র্শীে েিমকন আরও জার্মত এখামর্ রিক করুর্।
PGA চ্যারিয়র্শীেটি এোড়া ঘেমটর রকেু রশল্পমকও তু মল যরার েুমোগ েৃরষ্ট কমরমে। আরম রর্উইয়কন মক
ভামলাোরে (I LOVE NY) এেিং রর্উইয়কন ঘেট োকন ফার্ ঘজার্ (Fan Zone)-এ "রর্উইয়কন ঘেট
অ্রভজ্ঞতা" (New York State Experience) রেরর্ময় ঘেশর্ আময়াজর্ করমে ো ঘেমটর প্রযার্
ঘকােনেমূহ, গলফ ঘগটএওময়জ, ও ভ্রমমণর স্থার্গুমলা তু মল যরমে। গলফ ঘকােন-এ দশনর্াথীরা ঘহাল (Hole) 14ঘত অ্েরস্থত ঘটে রর্উইয়কন (Taste NY Concession) েররদশনর্ করমত োমরর্ োমত লিং আইলযান্ড ও
ঘেমটর রেরভন্ন স্থামর্র র্ার্া প্রকার খাোর ও োর্ীয় তু মল যরা হময়মে। খাোর ঘমর্ুযমত রময়মে র্থন ঘফাকন
েমটমটা রচ্েে (কামচ্াগ, রর্উইয়কন (Cutchogue, NY)) এেিং রেমগল ঘেকারর (Beigel's Bakery) ব্ল্যাক এন্ড
ঘহায়াইট কুরকজে (ব্রুকরলর্, রর্উইয়কন (Brooklyn, NY)) প্রভৃ রত প্রস্তুত স্ন্যাক্স, এেিং োশাোরশ রময়মে স্থার্ীয়
উোদার্ রদময় ততরর রর্উইয়মকন র রচ্রায়ত রেফ এন্ড ওময়ক (Beef on Weck), োউদার্ন টিয়ার রিরেজ
(Southern Tier Spiedies) এেিং রর্উইয়কন ঘেট রচ্জ ঘেট। এমত এোড়াও থাকমে ঘেমটর র্ার্া প্রান্ত ঘথমক
আো ক্রযাফ্ট রেয়ার ও ওয়াইর্।
রর্উইয়মকন র ক্রমেযনমার্ উদ্ভাের্ী োণীয় রশমল্পর প্রোমর, ঘটে রর্উইয়কন (Taste NY) রর্উইয়কন ঘেট
ওয়াইর্ ও ঘগ্রে ফাউমন্ডশর্ (NYS Wine and Grape Foundation) ও অ্রেরচ্ রেরিরেউটিিং (Opichi

Distributing)-এর োমথ অ্িংশীদাররত্ব প্ররতো কমরমে োমত টু র্নামমমন্টর ওয়ার্ামমকার িাে (Wanamaker
Club) হেরেটারলটি স্থামর্ রর্উইয়মকন র েুরস্কার-রেজয়ী ওয়াইর্ প্রদশনর্ করা োয়। এোড়া, রর্উইয়কন ওয়াইর্
ও ঘগ্রে ফাউমন্ডশর্ (New York Wine and Grape Foundation) রর্েনারচ্ত রকেু েমময় ঘচ্জ শযাোয়ার
লাউমে (Chase Sapphire Lounge) রর্উইয়কন ওয়াইর্েমূহ ঘচ্মখ ঘদখার েযেস্থা কমরমে।
বর্উইেকন ঘিট োকনগুবলর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলম্বের্, "আমরা োরা রেমের
গলফার, দশনর্াথী ও ঘটরলরভশমর্র দশনকমদরমক আমামদর অ্র্র্যোযারণ েরকারর স্থাের্া ঘেথমেজ ঘেট োকন
(Bethpage State Park)-এ গলফ ঘখলার অ্র্যতম ঘেরা ও চ্যামলরেিং রকেু অ্রভজ্ঞতা উেমভামগর আহ্বার্
জার্াই। আমরা অ্ঙ্গীকার কররে ঘে টু র্নামমন্ট ঘদখমত োরা লিং আইলযামন্ড আেমের্ তারা অ্প্ররতদ্বিী
আরতমথয়তা োমের্ ো আমামদর ঘেট ও োকন রেমেমমর ঐরতহয।"
"আমরা েখর্ রর্উইয়কন ঘেট োকন ে (New York State Parks), র্াোউ ও োমফাল্ক কাউরন্টজ (Nassau
and Suffolk Counties), রর্উইয়কন ঘেট েুরলশ (NY State Police), MTA/LIRR, এেিং রেমের ঘেরা
গলফ মাঠ - ঘেথমেজ ব্ল্যাক (Bethpage Black)-এর োমথ অ্িংশীদাররত্ব প্ররতো কমররে তখর্ গলমফর
তারকারা েোই PGA চ্যারিয়র্শীমের এই 101তম েিংস্করমণ হারজর হময়মের্," PGA আম্বমবরকা (PGA
of America)-র বসইও ঘসথ ওোহ িম্বলর্। "আমরা ঘম মামে ক্রীড়ার্ুোর্টি েররময় রর্মত ঘেমর উৎফু ল্ল
কারণ এটি ক্রীড়ামপ্রমীমদর জর্য আরও ঘেরশ ঘেৌভাগযজর্ক হময়মে ঘে তারা ঘেথমেজ ব্ল্যাক-এ রেমের ঘেরা
ঘখমলায়াড়মদর এেিং আমামদর গতোমরর চ্যারিয়র্ ব্রুকে ঘকাময়েকা (Brooks Koepka) ও টাইগার
(Tiger)-ঘদর মমতা ঘখমলায়াড়মদর ঘদখার েুমোগ ঘেময়মে।"
এিাোর ঘিট ঘডম্বভলেম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ঘপ্রবসম্বডন্ট, বচ্ফ
একম্বজবকউটিভ অবফসার এিং কবমের্ার হাওোডন ঘজমবি িম্বলর্, "আমরা PGA চ্যারিয়র্শীে ও
এর ভক্তমদর লিং আইলযামন্ডর দশনর্ীয় স্থার্ ঘেথমেজ ঘেট োকন -এ স্বাগত জার্াই, এেিং আরম আশা করর ঘে
অ্র্ুোর্টির তেরেক প্রচ্ারণা, আমামদর ঘেটমক রেমের কামে তু মল যরার ফমল আরও ঘেরশ েিংখযক ভ্রমণরেোেু
মার্ুষ তামদর েু টি কাটামত রর্উইয়কন ঘেমট আোর েররকল্পর্া করমের্।"
বর্উইেকন ঘিট কবমের্ার অি এবিকালচ্ার অোন্ড মাম্বকনটস (Commissioner of Agriculture
and Markets) বরচ্াডন এ. িল িম্বলর্, "আমরা এই ক্রীড়া অ্র্ুোর্টি রর্ময় দারুণভামে উৎফু ল্ল, এটি এ
অ্ঞ্চমল অ্থননর্রতক প্রাণচ্াঞ্চলয রর্ময় আেমে এেিং আমামদর ঘটে রর্উইয়কন অ্িংশীদারমদরমক হাজামরা েররদশনক,
দশনর্াথীর রর্কট ঘেৌৌঁোমত েহায়তা করমে; এোড়া এটি রর্উইয়কন ঘেমটর খাদয ও োণীময়র র্তু র্-র্তু র্ োজার
উন্মুক্ত করমে - েণযগুমলা টু র্নামমমন্ট তু মল যরা হমে। রর্উইয়মকন র ঘেরা রদকগুমলা তু মল যরায় েহায়তা করার
জর্য আমরা গভর্নর ও আমামদর অ্িংশীদারমদর যর্যোদ জার্াই।"
ঘসম্বর্টর ঘকবভর্ টমাস িম্বলম্বের্, "রেমের ঘেরা গলফারগণ ঘেথমেজ ব্ল্যামক রমরলত হওয়ার জর্য প্রস্তুত।
এটি প্রায় 200,000 মার্ুমষর জর্য েড় যরমর্র অ্থননর্রতক েুরেযা েময় আর্মে োরা গলফ ময়দামর্ তামদর
রপ্রয় ঘখলা ঘদখার জর্য প্রস্তুত। PGA চ্যারিয়র্শীে এই অ্ঞ্চমল 1,000টিরও ঘেরশ কমনেিংস্থার্ এেিং 100
রমরলয়র্ েলামররও ঘেরশ অ্থননর্রতক েুরেযা েময় রর্ময় আেমে। লিং আইলযামন্ড রগময় ঘেথমেজ ঘেট োমকন র
অ্রতরথগণ ঘেখার্কার আরতমথয়তা ও ঘরম্াৌঁরা খামতর রেকামশও ভূ রমকা রাখমে। আমামদর অ্ঞ্চমল েড়
যরমর্র ক্রীড়া অ্র্ুোর্ আময়াজমর্র েেমচ্ময় েড় েুরেযামভাগী হমে স্থার্ীয় েযেো প্ররতোর্গুমলা।"

এম্বসেলী সিসে চ্াক ঘলভাইর্ িম্বলর্, "ঘেথমেজ ব্ল্যাক েহু েের যমর ঐরতহারেক চ্যারিয়র্শীমের এর
জর্য রেখযাত রেমলা, এেিং ঘেথমেজ, লিং আইলযান্ড েঠিক কারমণই রেে েরররচ্রত ঘেময়মে। রর্উইয়মকন র
অ্রযোেী রহমেমে এেিং রর্উইয়কন ঘেমটর প্ররতরর্রয রহমেমে 101তম PGA চ্যারিয়র্শীেমক এ েের েুর্রায়
ঘেথমেজ ঘেট োকন -এ স্বাগত জার্ামর্া আর্মের।"
বর্উইেকন ওোইর্ এন্ড ঘিে ফাউম্বন্ডেম্বর্র বর্িন াহী েবরচ্ালক সোম বফলার িম্বলর্, "PGA
চ্যারিয়র্শীমের অ্িংশীদার হমত ঘেমর হাজামরা দশনর্াথীমক রর্উইয়কন ঘেমটর আঙু র ঘেত ও এর উৎোদকমদর
ঘেরাটু কু ঘদখার েুমোগ কমর রদমত ঘেমর আমরা দারুণভামে উৎফু ল্ল! আমরা আমামদর েদেযমদর কাে ঘথমক
চ্মৎকার ও র্ার্া স্বামদর রর্েনারচ্ত ওয়াইর্ তু মল যরমত চ্াই।"
PGA চ্োবিের্েীে েবরবচ্বি
PGA চ্যারিয়র্শীে েুরুষ গলফ-এর েকল-ঘেশাদার ঘখমলায়ামড়র একমাত্র প্ররতমোরগতা। এটির োত্রা শুরু
হয় 1916 োমল, PGA আমমররকার জমন্মর কময়ক মাে েমরই, এেিং এটি প্ররতেের েে গলফ চ্যারিয়র্শীে
প্ররতমোরগতা ঘথমক োোই করা (Official World Golf Rankings) শীষন 100 ঘখমলায়াড়মক এই
প্ররতমোরগতায় অ্িংশগ্রহমণর েুমোগ প্রদার্ কমর।
PGA আম্বমবরকা (PGA of America) েবরবচ্বি
PGA আমমররকা রেমের েেমচ্ময় েড় ক্রীড়া েিংগঠর্গুমলার একটি; এমত প্রায় 29,000 ঘেশাদার ঘখমলায়াড়
েদেয রহমেমে রময়মের্ োরা গলফ ঘখলার প্ররত মার্ুমষর আগ্রহ ততরর ও অ্িংশগ্রহণ োড়ামত রর্য়রমত কাজ
কমরর্। PGA আমমররকা েিমকন আরও জার্মত PGA.org েররদশনর্ করুর্, Twitter-এ @PGA অ্র্ুেরণ
করুর্, এেিং খুৌঁমজ রর্র্ Facebook-এ।
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