অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ওয়ার্ল্নপ্রাইড 2019 অোোসডরস প্রবিম্ব াবগিার বিজয়ীম্বের র্াম ঘ াষণা
কম্বরম্বের্

অোোসডরম্বের ওয়োর্ল্নপ্রাইড এিং ঘটার্ওয়াল 50 উে াপম্বর্ অংে বর্ম্বি হম্বি
বিজয়ীম্বের ঘেখাম্বর্া বভবডও এখাম্বর্ ঘেখুর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ওয়্যার্ল্নপ্রাইড 2019 অ্যাম্বাসডরস (WorldPride 2019
Ambassadors) প্রতিম াতগিার তিজয়্ীমের র্াম ঘ াষণা কমরমের্। তর্উ ইয়্মকন র LGBTQ
কতমউতর্টির বিতিত্র্যমক িু মে ধরমি তর্িনাতিি, তিজয়্ীরা, গমিনর পে াত্র্ায়্ (Pride March)
অ্ংশগ্রহণ করা সহ, LGBTQ এর অ্তধকারগুতের জর্য ঘ আমদাের্ িার প্রিার করমি
ওয়্যার্ল্নপ্রাইড এিং ঘটার্ওয়্াে 50 (Stonewall 50) উে াপমর্ অ্ংশগ্রহণ করমির্। এই িেমরর
ওয়্যার্ল্নপ্রাইড—িৃহত্তম আন্তজনাতিক LGBTQ গিন উে াপর্—মাতকন র্ ুক্তরামে এই প্রথম পাতেি হমে।
1ো জুর্, গভর্নর কুওমমা, তর্উ ইয়্কন তসটির ওময়্ষ্ট তভমেমজ ঘটার্ওয়্াে র্যাশর্াে মর্ুমমমের
অ্র্তিেূমর অ্িতিি, তর্উ ইয়্কন ঘটট ওয়্যার্ল্নপ্রাইড ওময়্েকাম ঘসোমরর ঘগৌরিাতিি উমবাধমর্র কথা
ঘ াষণা কমরমের্, এিং 5ই জুর্, গভর্নর কুওমমা কযাতপটমে LGBTQ গমিনর মামসর প্রেশনর্ীর
ঘগৌরিাতিি উমবািধমর্র কথা ঘ াষণা কমরমের্।
"সম্পূণন সামমযর েমযয আমামের েড়াইইময়্র বিতিত্র্য এিং স্বীকৃ তি এিং আমরা ঘ অ্গ্রগতি কমরতে
িা উে াপমর্র একটি সময়্ হে গমিনর মাস, এিং মাতকন ং ক্ত
ু রামের প্রথম ওয়্যার্ল্নপ্রাইড উে াপমর্র
আময়্াজর্ করমি তর্উ ইয়্মকন র ঘথমক ভামো জায়্গা আর ঘর্ই", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের
ওয়্যার্ল্নপ্রাইড অ্যাম্বাসডরমের অ্তভর্দর্ ারা LGBTQ অ্তধকারগুতের জর্য পথ ঘেখামের্ এিং
তিমের অ্র্যমের ঘেখামের্ ঘ তর্উ ইয়্কন ঘটট ঘকর্ অ্র্যমের ঘথমক আোো।"
"LGBTQ অ্তধকার আমদােমর্র একজর্ ঘর্িা হসামি আমামের ইতিহাস তর্উ ইয়্কন ঘটমটর জর্য
গমিনর একটি মূে তিষয়্", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্। "আমরা ঘ মহিু গমিনর মাস
আরম্ভ করতে এিং ঘটার্ওয়্াে 50 উে াপর্ করতে, ঘসমহিু আমরা িযতিক্তমী ঘর্িামের স্বীকৃ তি
তেতে ারা সামমযর জর্য েড়াইমক অ্িযাহি রাখার আমামের উত্তরাতধকারমক সম্মাতর্ি করমি
ওয়্যার্ল্নপ্রাইড ইমভমে অ্ংশগ্রহণ করমির্। আমামের অ্যাম্বাসডররা আমামের ইতিহাসমক িু মে ধরমি
এিং ঘটমটর প্রতিটি অ্ঞ্চমে আমামের বিতিত্র্যময়্ LGBTQ কতমউতর্টিগুতেমক উে াপর্ করমি।"

সমগ্র ঘটমটর LGBTQ তর্উ ইয়্কন িাসীরা ঘকর্ িামের তমউতর্তসপাতেটি ও ঘটমটর জর্য গতিনি, এিং
িামের শহর ও অ্ঞ্চমের LGBTQ েশনকমের কামে িারা কী িু মে ধরমি িার্ িা িণনর্া কমর িামের
একটি তভতডও জমা তেমি উত্সাতহি করা হমে। িামেমো ঘথমক অ্যতডরর্ডাক ঘথমক কুইন্স,
ওয়্যার্ল্নপ্রাইড অ্যাম্বাসডররা ঘেখার্ ঘ LGBTQ কতমউতর্টি তর্উ ইয়্কন ঘটমটর সি জায়্গায়্ আমে।
আমামের ওয়্যার্ল্নপ্রাইড অ্যাম্বাসডররা হমের্ অ্যামেতেক তপউইতর্তি, আতর মুর, অ্মে তড ঘজসাস,
ঘসতসতেয়্া ঘজতেতে, ঘিমে েুইতেয়্র, তেউ তিে, জুতডথ কামসর্-উইন্ডমসার, ঘকতে ঘমটজার, মহম্মে
তকউ. আতমর্, ঘটের, এিং ঘের্র উইেতকন্স।
েযা ওয়্ার্ল্নপ্রাইড অ্যাম্বাসডর প্রতিম াতগিা তর্উ ইয়্কন ঘটমটর ওয়্ার্ল্নপ্রাইড 2019 এিং ঘটার্ওয়্াে
50-র সামতগ্রক প্রিামরর অ্ংশ। 1969 সামের জুর্ মামস, LGBTQ কতমউতর্টি সেসযগণ তর্উ ইয়্কন
শহমরর ঘটার্ওয়্াে ইমর্ স্বিঃস্ফূ িন প্রেশনমর্র িযিিা কমরর্, ামক অ্মর্মক আধুতর্ক LGBTQ
অ্তধকার আমদােমর্র অ্র্ু টক িমে মমর্ কমরর্।
তর্উ ইয়্কন ঘটট এিং I LOVE NY ঘটার্ওয়্াে 50 এিং ওয়্ার্ল্নপ্রাইড 2019 এর জর্য সকেমক
ঘটমট আসার জর্য প্রিার ও উৎসাহ প্রোর্ করা অ্িযাহি রামখ। গি কময়্ক িের ধমর,
ওয়্ার্ল্নপ্রাইড 2019 এিং ঘটার্ওয়্াে 50 (তর্উ ইয়্কন শহর প্রাইড/ঘহতরমটজ অ্ে প্রাইড (NYC
Pride/Heritage of Pride)) এর সংগঠকমের সামথ অ্ংশীোর হময়্, I LOVE NY, অ্র্ুষ্ঠার্টিমি
এিং ঘটমট ভ্রমণ প্রিামরর উমেমশয সারা তিমে আত্মাতভমামর্র অ্র্ুষ্ঠার্গুতেমি সতিয়্ভামি অ্ংশগ্রহণ
কমরমে। ঘটট জুমড় অ্র্ুতষ্ঠি তিমশষ ওয়্ার্ল্নপ্রাইড অ্র্ুষ্ঠার্গুতে প্রিার কমর, একটি েযীভূ ি তপ্রে ও
তডতজটাে তিজ্ঞাপর্ প্রিারাতভ ার্ আরম্ভ করা হময়্মে। ওয়্ার্ল্নপ্রাইড 2019 ভ্রমমণর পথপ্রেশনক সহ, I
LOVE NY LGBT সম্পমকন আরও িথয এখামর্ পাওয়্া ামি।
এম্পায়ার ঘটে বিকাে (Empire State Development) ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা এিং
কবমের্ার হাওয়াডন ঘ মবি িম্বলর্, "ঘ মহিু আমরা এমম্পয়্ার ঘটমট ওয়্যার্ল্নপ্রাইড অ্তভজ্ঞিা করমি
সারা তিমের LGBTQ ভ্রমণাথীমের আমন্ত্রণ কতর, আমামের 11জর্ অ্যাম্বাসডরমের অ্তভর্দর্ ারা
েশনর্াথীমের তর্উ ইয়্কন মক অ্মিষণ করমি এিং আমামের ঘটট ঘ সকমের জর্য একটি স্বাগিপূণন
িার্ িা আতিষ্কার করমি আরও উত্সাতহি করমি।"
বর্উ ইয়কনl ঘটে প ন েম্বর্র বর্িন াহী পবরচালক রস বড. ঘরবভ িম্বলম্বের্, "ওয়্যার্ল্নপ্রাইড LGBTQ
েশনর্াথীমের তর্উ ইয়্কন ঘটমট একটি স্বমের অ্িসর াপমর্র থা থ সুম ামগর উপিাপর্া কমর, এিং
িািন াটি েতড়ময়্ তেমি সহায়্িা করার জর্য আমরা 11জর্ ওয়্যার্ল্নপ্রাইড অ্যাম্বাসডরমের স্বাগি
জার্ামি উন্মুখ। েং আইেযান্ড ঘথমক র্ায়্াগ্রা জেপ্রপাি, সমগ্র ঘটট জুমড়, তর্উ ইয়্কন ঘটমট
ঘটার্ওয়্াে 50 স্মৃতিরযা সহ, মুখয ইমভেগুতের পতরকল্পর্া করা হময়্মে, া ভ্রমণাথীমের পেমদর
তজতর্সগুতে খুুঁমজ ঘেখার অ্ন্তহীর্ সুম াগ প্রোর্ করমি।"
বিস ঘেডাবরক, এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর, বর্উ ইয়কন বসটি প্রাইড/ঘহবরম্বেজ অফ প্রাইড িম্বলম্বের্,
"ঘ মহিু আমরা ঘটার্ওয়্াে আপরাইতজংময়্র 50িম িাতষনকী উে াপর্ করতে িাই এই ঐতিহাতসক
িেমরর জর্য এই ওয়্যার্ল্নপ্রাইড অ্যাম্বাসডরমের র্াম ঘ াষণা করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এিং

তর্উ ইয়্কন ঘটটমক ধর্যিাে জার্াই। এই িযতক্তিগন আমামের সমৃদ্ধ বিতিত্র্ এিং সমগ্র তর্উ ইয়্কন
ঘটমট সমগ্র LGBTQ কতমউতর্টিমি ঘ গুরুত্বপূণন কাজ করা হময়্মে িামক উপিাতপি কমর।"
ঘকবল ঘমেজার, সারার্াক ঘলম্বকর ওয়োর্ল্নপ্রাইড অোোসডর িম্বলম্বের্, "ঘিশ কময়্ক িের ধমর
তর্উ ইয়্কন LGBTQ অ্তধকার আমদােমর্র একজর্ পথপ্রেশনক, এিং গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃ মত্ব এই
কা নধারা শুধু অ্িযাহিই র্য়্, িরঞ্চ আরও শতক্তশােী হময়্ উমঠমে। সারার্াক ঘেক, তে আতডরর্ডাক
র্থন কাউতি এিং সমগ্র তর্উ ইয়্কন ঘটট আমার কামে এিং LGBTQ কতমউতর্টির কামে কিটা
গুরুত্বপূণন সারা তিমের কামে িা ঘেখািার এই সুম াগ কমর ঘেওয়্ার জর্য আতম গভর্নর কুওমমার
কামে কৃ িজ্ঞ। খর্ তর্উ ইয়্কন ওয়্যার্ল্নপ্রাইড উে াপর্ করমি িখর্ আতম সকেমক সুদর
আতডরর্ডাক্স তিমশষ কমর উচ্চিম অ্ঞ্চেগুতে এিং ঘেক ঘেতসড অ্তেতম্পক অ্ঞ্চমে আসার জর্য
উত্সাতহি কতর।"
আবর মুর, িাম্বফম্বলার ওয়োর্ল্নপ্রাইড অোোসডর িম্বলম্বের্, "ওয়্যার্ল্নপ্রাইড 2019 আমার তর্মজর
তর্উ ইয়্কন ঘটমট উো াপর্ করা হমে এটি আমার কামে অ্িযন্ত গমিনর ও আর্মদর। িামেমোর
একজর্ LGBTQ ঘর্িা তহসামি, আতম এরকম একটি ঘটমট িসিাস কতর িমে গিন ঘিাধ কতর
ঘ খামর্ সাময, ভােিাসা, এিং গ্রহণম াগযিা সিার আমগ িার্ পায়্। 2011 সামে তিিামহর সামযিা
পাশ করা ঘথমক এই িের ঘজন্ডার এক্সমপ্রশর্ র্র্-তডতিতমমর্শর্ অ্যাক্ট (Gender Expression
Non-Discrimination Act, GENDA) ঘক আইমর্ পতরণি করা প নন্ত, গভর্নর কুওমমা হমের্
আমামের ঘেমশর মমধয LGBTQ অ্তধকারগুতের অ্কাটয সমথনক। আমার ঘটমটর একজর্ অ্যাম্বাসডর
হওয়্ার এিং এই প্রময়্াজর্ীয়্ উে াপমর্র সময়্ িামেমোমি LGBTQ কতমউতর্টির প্রতিতর্তধত্ব করার
সুম াগ ঘেওয়্ার জর্য আতম গভর্নমরর কামে কৃ িজ্ঞ।"
গভর্নর কুওমমা িার সমগ্র শাসর্কামে, LGBTQ অ্তধকারগুতেমি তিমশষজ্ঞিা অ্জনমর্ একজর্ জািীয়্
ঘর্িা হময়্ উমঠমের্। 2011 সামে, তর্উ ইয়্কন ঐতিহাতসক একই তেমে তিিাহ আইর্ (Marriage
Equality Act) পাশ কমরর্ এিং ঘেমশর কামে একটি িািন া ঘপ্ররণ কমরর্ ঘ সমামজর অ্র্যিম
প্রিে বিষময ঘশষ করার এটাই তেে সঠিক সময়্। এই িেমরর প্রথমতেমক, গভর্নর কুওমমা
বিষমযহীর্ তেে িতহঃপ্রকাশ আইর্ এিং রূপান্তর ঘথরাতপর (conversion therapy) অ্র্ুশীের্
তর্তষদ্ধকারী তিধার্মক আইর্ তহমসমি স্বাযর কমরর্, া LGBTQ কতমউতর্টির জর্য একটি
উমেখম াগয জয়্। তর্উ ইয়্মকন র LGBTQ কতমউতর্টির জর্য সুরযা ও সমিা আমরা অ্গ্রসরকারী
GENDA পামশর েমে তর্ময়্াগকিন া, তশযা প্রতিষ্ঠার্, িাতড়র মাতেক, ঋণোিা এিং অ্র্যার্যমের তেে
পতরতিতি িা িতহঃপ্রকামশর তভতত্তমি ঘকামর্া িযতক্তর প্রতি বিষময প্রেশনর্ করমি তর্মষধ কমর, এিং
তেে পতরতিতি িা িতহঃপ্রকামশর তভতত্তমি করা অ্পরাধ তর্উ ইয়্কন ঘটট আইমর্র অ্ধীমর্ ণ
ৃ াঅ্পরাধ তহমসমি স্বীকৃ ি হমি।
2015 সামে, গভর্নর কুওমমা এই আইর্ প্রতিষ্ঠা কমরর্ ঘ রামজযর মার্িাতধকার আইর্ অ্র্ু ায়্ী
(Human Rights Law) সি োন্সমজন্ডার মার্ুষ তর্রাপত্তার অ্তধকারী, এিং তর্তিি কমরর্ ঘ
সরকাতর এিং ঘিসরকাতর তর্ময়্াগকিন া, িাতড়র মাতেক, িযিসায়্ী, ঋণোিা এিং অ্র্যার্যরা জামর্র্
ঘ োন্সমজন্ডারমের প্রতি ঘকামর্া বিষময প্রেশনর্ এিং ঘকামর্া ঘিআইতর্ কাজ তর্উ ইয়্কন ঘটমট সহয
করা হমি র্া। গি িের, গভর্নর কুওমমা ঘটমটর সমিনাচ্চ আোেি - েযা তর্উ ইয়্কন ঘকাটন অ্ে

অ্যাতপমে - পে ঘেইর্মমমর্র র্াম প্রস্তাি কমরতেমের্ - ঘ খামর্ তিতর্ই তেমের্ সকমের সামথ
আোেমি কাজ করা প্রথম একজর্ সমকাতম িযতক্ত।
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