
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 অোোসডর প্রবিম্ব াবগিা (WORLDPRIDE 2019 

AMBASSADORS COMPETITION) আরম্ভ করম্বলর্  

  

বভবডও জমা দেওয়ার প্রবিম্ব াবগিা বর্উ ইয়কন িাসীরা বকভাম্বি িাম্বের বর্উ ইয়ম্বকন র গিনম্বক িুম্বল 

ধম্বর িা দেয়ার করম্বি উৎসাবিি কম্বর  

  

প্রবিম্ব াবগিাটি কাকিলীয়ভাম্বি 2019 এ বর্উ ইয়ম্বকন র ওয়ার্ল্ন প্রাইড দসবলম্বেোর্ এিং দটার্ওয়াল 

50 (Stonewall 50)-র সাম্বে বমম্বল  ায়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ, জমুর্র জর্য পররকরিত ওয়ার্ল্ন প্রাইড এবং স্টার্ওয়াল 50 সৃ্মরতরক্ষা 
অ্র্ুষ্ঠামর্র প্রাক্কামল, ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 অ্যাম্বাসডর প্ররতম ারগতা আরম্ভ করমলর্। ওয়ার্ল্ন প্রাইড, সবমেমক বড় 

আন্তজন ারতক LGBTQ প্রাইড স্সরলমেশার্, মারকন র্  ুক্তরামে প্রেমবার অ্র্ুরষ্ঠত হমে এবং স্সটি 2019 এ রর্উ 

ইয়মকন ই হমে। সৃ্মরতরক্ষা অ্র্ুষ্ঠামর্ োকমব স্শাভা াত্রা, পারফরমমন্স ও উৎসব  া LGBTQ অ্রিকামরর 

আমদালর্মক প্রচার করমব, এবং রর্উ ইয়মকন র LGBTQ করমউরর্টির ববরচত্র তুমল িরমত রর্বনারচত ওয়ার্ল্ন প্রাইড 

অ্যাম্বাসডরমের আত্মারভমামর্র স্শাভা াত্রায় (Pride March) অ্ংশগ্রহণ সহ উে াপমর্র অ্ংশ হমত রর্উ ইয়মকন  
I LOVE NY স্ত স্ াগোর্ করার আমন্ত্রণ জার্ামর্া হমব।  

  

"স্টার্ওয়াল রবমরাহ স্েমক ববষমযহীর্ রলঙ্গ বরহিঃপ্রকাশ আইর্ (Gender Expression non Discrimination 

Act, GENDA) প নন্ত বতন মার্  াত্রাপমে, LGBTQ অ্রিকার আমদালমর্ রর্উ ইয়কন  স্টট হল পে প্রেশনক  া 
তামক এই বছমরর ওয়ার্ল্ন প্রাইমডর জর্য আেশন গন্তবয কমর তুমলমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমামের 

ওয়ার্ল্ন  প্রাইড অ্যাম্বাসডরমের সামে একমত্র, আমরা স্েখামবা স্  স্ মহতু আমরা LGBTQ করমউরর্টিমক সন্মার্ 

করর এবং সকমলর জর্য রর্রাপে ও সমার্ জারতর জর্য লড়াই করর তাই আমামের স্টমট ঘৃণার স্কামর্া স্থার্ 

স্র্ই।"  

  

"আমমররকায়  খর্ প্রেমবার ওয়ার্ল্ন প্রাইড উে াপর্ করা হমে তখর্ স্টার্ওয়াল অ্ভুযত্থামর্র 50তম 

বারষনকীমত রর্উ ইয়মকন র স্েমক ভামলা স্কামর্া স্থার্ স্র্ই,  া স্েমশর আিুরর্ক  ুমগর LGBTQ অ্রিকামরর 

আমদালর্ আরম্ভ কমরমছ", দলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে দিাচুল িম্বলর্। "আমরা ববষমযহীর্ রলঙ্গ বরহিঃপ্রকাশ 

আইর্ এর  াত্রাপমে এবং সম্প্ররত, রূপান্তরকরণ স্েরারপমত রর্মষিাজ্ঞা জারর করা সহ LGBTQ করমউরর্টিমক 

তামের অ্রিকার এবং রর্রাপত্তার জর্য লড়াই অ্বযাহত রাখমত তামের সামে আরছ। েযা ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 

অ্যাম্বাসডর প্ররতম ারগতা রর্উ ইয়কন বাসীমের এখামর্ ভালবাসা এবং ববরচত্র উে াপর্ করমত আসা অ্সংখয 
ভ্রমণােীমের সামে কী তামের করমউরর্টিমক রবরশষ্ট কমরমছ তা স্শয়ার করার সুম াগ স্েমব।"  

  

সমগ্র স্টমটর LGBTQ রর্উ ইয়কন বাসীরা স্কর্ তামের রমউরর্রসপারলটি ও স্টমটর জর্য গরবনত, এবং তামের 

শহর ও অ্ঞ্চমলর LGBTQ েশনকমের কামছ তারা কী তুমল িরমত চার্ তা বণনর্া কমর তামের রতর্ রমরর্মটর কম 



 

 

সমময়র একটি রভরডও জমা রেমত উৎসারহত করা হমে। ওয়ার্ল্ন প্রাইড অ্যাম্বাসডর রহসামব  ারা রর্বনারচত হমবর্ 

তারা I LOVE NY ওয়ার্ল্ন প্রাইড এর রর্বনারচত প্রচারগুরলমত, স্সইসামে রর্উ ইয়কন  স্টট মার্ব সম্পে রবভামগর 

(New York State Division of Human Rights) রশক্ষামলূক ববষময-রবমরািী প্রমচষ্টাগুরলমত অ্ংশ রর্মত 

পারমবর্। আমবের্ করমত ইেকু, স্  স্কামর্া বযরক্তর জর্য আরও তেয এখামর্ পাওয়া  ামব। রভরডও জমা 
স্েওয়ার স্শষ তাররখ 31স্শ মাচন ।  

  

েযা ওয়ার্ল্ন প্রাইড অ্যাম্বাসডর প্ররতম ারগতা রর্উ ইয়কন  স্টমটর ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 এবং স্টার্ওয়াল 50-র 

সামরগ্রক প্রচামরর অ্ংশ। 1969 সামলর জরু্ মামস, LGBTQ করমউরর্টি সেসযগণ রর্উ ইয়কন  শহমরর 

স্টার্ওয়াল ইমর্ স্বতিঃসূ্ফতন  প্রেশনমর্র বযবস্থা কমরর্,  ামক অ্মর্মক আিুরর্ক LGBTQ অ্রিকার আমদালমর্র 

অ্র্ুঘটক বমল মমর্ কমরর্।  

  

রর্উ ইয়কন  স্টট এবং I LOVE NY স্টার্ওয়াল 50 এবং ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 এর জর্য সকলমক স্টমট আসার 

জর্য প্রচার ও উৎসাহ প্রোর্ করা অ্বযাহত রামখ। গত কময়ক বছর িমর, ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 এবং স্টার্ওয়াল 

50 (রর্উ ইয়কন  শহর প্রাইড/স্হররমটজ অ্ফ প্রাইড (NYC Pride/Heritage of Pride)) এর সংগঠকমের সামে 

অ্ংশীোর হময়, I LOVE NY, অ্র্ুষ্ঠার্টিমত এবং স্টমট ভ্রমণ প্রচামরর উমেমশয সারা রবমে আত্মারভমামর্র 

অ্র্ুষ্ঠার্গুরলমত সরিয়ভামব অ্ংশগ্রহণ কমরমছ। স্টট জমুড় অ্র্ুরষ্ঠত রবমশষ ওয়ার্ল্ন প্রাইড অ্র্ুষ্ঠার্গুরল প্রচার 

কমর, একটি লক্ষীভূত রপ্রন্ট ও রডরজটাল রবজ্ঞাপর্ প্রচারারভ ার্ আরম্ভ করা হময়মছ। ওয়ার্ল্ন প্রাইড 2019 

ভ্রমমণর পেপ্রেশনক সহ, I LOVE NY LGBT সম্পমকন  আরও তেয এখামর্ পাওয়া  ামব।  

  

এম্পায়ার দটট বিকাে দপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনািী কমনকিন া এিং কবমের্ার িাওয়াডন  দ মবি িম্বলর্, 

" খর্ আমরা সারা রবমের LGBTQ ভ্রমণােীমের আমন্ত্রণ কররছ তখর্ ভ্রমণােীমের কী স্েওয়ার আমছ তা 
সমগ্র স্টমটর রর্উ ইয়কন বাসীমের কামছ তুমল িরার সঠিক সুম াগ হল েযা ওয়ার্ল্ন প্রাইড অ্যাম্বাসডর 

প্ররতম ারগতা।"  

  

বর্উ ইয়কন  দটট প নটম্বর্র বর্িনািী পবরচালক রস বড. দরবভ িম্বলম্বের্, "I LOVE NY রর্উ ইয়কন  শহর 

এবং স্টট জমুড় আময়ারজত উৎসবগুরলমত স্ াগোর্ করার মািযমম গমবনর সামে রবেমক এই গ্রীমের স্টার্ওয়াল 

50 সৃ্মরতরক্ষা অ্র্ুষ্ঠামর্ আমন্ত্রণ জার্ায়। লং আইলযান্ড সমুর বসকমত আত্মারভমার্ (Pride on the Beach in 

Long Island), র্ায়াগ্রা জলপ্রপামত অ্র্ুরষ্ঠত জলপ্রপামত আত্মারভমার্ (Pride at the Falls in Niagara 

Falls) এর মত অ্র্ুষ্ঠার্গুরলর মািযমম, ওয়ার্ল্ন প্রাইড, LGBTQ েশনকমের রর্উ ইয়কন  স্টমট অ্বসর  াপমর্র 

একটি স্বমের পররকির্ার  ো ে সুম ামগর প্রস্তাব কমর।"  

  

দিবরম্বটজ অফ প্রাইম্বডর মোম্বর্বজং বডম্বরক্টর বিস দেডাবরক িম্বলম্বের্, "আিুরর্ক ইরতহামসর সবমেমক 

বড় LGBTQ ইমভমন্টর জর্য জমুর্ আমরা সারা রবেমক রর্উ ইয়কন  স্টমট আসার জর্য স্বাগত জার্ামবা। এই 
প্রাণবন্ত ও অ্র্ুমপ্ররণাোয়ক ওয়ার্ল্ন প্রাইড অ্যাম্বাসডরমের খুুঁমজ স্বর করমত রর্উ ইয়কন  স্টমটর সামে কাজ করার 

মািযমম, আমরা রর্মজমের রর্উ ইয়কন বাসী বলমত স্  কারমণ গবন স্বাি করর স্সই বযাপক ববরচত্রয তুমল িরার 

আশা রাখব। "  

  

গভর্নর কুওমমা তার সমগ্র শাসর্কামল, LGBTQ অ্রিকারগুরলমত রবমশষজ্ঞতা অ্জন মর্ একজর্ জাতীয় স্র্তা 
হময় উমঠমছর্। 2011 সামল, রর্উ ইয়কন  ঐরতহারসক একই রলমঙ্গ রববাহ আইর্ (Marriage Equality Act) পাশ 

কমরর্ এবং স্েমশর কামছ একটি বাতন া স্প্ররণ কমরর্ স্  সমামজর অ্র্যতম প্রবল ববষময স্শষ করার এটাই রছল 

সঠিক সময়। 2015 সামল, গভর্নর কুওমমা এই আইর্ প্ররতষ্ঠা কমরর্ স্  রামজযর মার্বারিকার আইর্ অ্র্ু ায়ী 

https://protect2.fireeye.com/url?k=ad084e51-f12e79f2-ad0ab764-000babda0106-9f3abc04786239dd&u=https://www.iloveny.com/lgbt/lgbt-ambassador-application/
https://protect2.fireeye.com/url?k=2bcb6d60-77ed5ac3-2bc99455-000babda0106-a59cc36f883a1154&u=https://www.iloveny.com/lgbt/


 

 

(Human Rights Law) সব ট্রান্সমজন্ডার মার্ষু রর্রাপত্তার অ্রিকারী , এবং রর্রিত কমরর্ স্  সরকারর 

এবং স্বসরকারর রর্ময়াগকতন া, বারড়র মারলক, বযবসায়ী, ঋণোতা এবং অ্র্যার্যরা জামর্র্ স্  ট্রান্সমজন্ডারমের 

প্ররত স্কামর্া ববষময প্রেশনর্ এবং স্কামর্া স্বআইরর্ কাজ রর্উ ইয়কন  স্টমট সহয করা হমব র্া। গত বছর, গভর্নর 

কুওমমা স্টমটর সমবনাচ্চ আোলত - েযা রর্উ ইয়কন  স্কাটন  অ্ফ অ্যারপমল - পল স্ফইর্মমমর্র র্াম প্রস্তাব কমররছমলর্ 

- স্ খামর্ রতরর্ই রছমলর্ সকমলর সামে আোলমত কাজ করা প্রেম একজর্ সমকারম বযরক্ত।  

  

এই বছমরর প্রেমরেমক, গভর্নর কুওমমা ববষমযহীর্ রলঙ্গ বরহিঃপ্রকাশ আইর্ এবং রূপান্তর স্েরারপর 

(conversion therapy) অ্র্ুশীলর্ রর্রষদ্ধকারী রবিার্মক আইর্ রহমসমব স্বাক্ষর কমরর্,  া LGBTQ 

করমউরর্টির জর্য একটি উমেখম াগয জয়। রর্উ ইয়মকন র LGBTQ করমউরর্টির জর্য সুরক্ষা ও সমতা আমরা 
অ্গ্রসরকারী GENDA পামশর ফমল রর্ময়াগকতন া, রশক্ষা প্ররতষ্ঠার্, বারড়র মারলক, ঋণোতা এবং অ্র্যার্যমের 

রলঙ্গ পরররচরত বা বরহিঃপ্রকামশর রভরত্তমত স্কামর্া বযরক্তর প্ররত ববষময প্রেশনর্ করমত রর্মষি কমর, এবং রলঙ্গ 

পরররচরত বা বরহিঃপ্রকামশর রভরত্তমত করা অ্পরাি রর্উ ইয়কন  স্টট আইমর্র অ্িীমর্ ঘৃণা-অ্পরাি রহমসমব স্বীকৃত 

হমব।  

  

স্সইসামে, গভর্নর কুওমমা রর্উ ইয়কন মক HIV/AIDS মহামারীমক স্শষ করার জর্য স্েমশর মমিয প্রেম স্টট 

বার্ামত এবং ট্রান্সমজন্ডার রর্উ ইয়কন বাসীমের সুররক্ষত করমত স্বাস্থয স্সবা এবং রবমা সম্পরকন ত আইর্গুরলমক 

আরও শরক্তশালী করার জর্য অ্ঙ্গীকারবদ্ধ।  

  

2013 সামল, গভর্নর কুওমমা রর্উ ইয়কন  স্টমটর আকষনণ এবং রিয়াকলাপগুরল আরবষ্কার করমত স্েমশর 70 

রবরলয়র্ ডলামরর স্বমেশীয় LGBTQ ভ্রমণ রবভামগর কামছ রবজ্ঞাপর্, স্সাশযাল রমরডয়া এবং পরীক্ষামূলক 

রবপণমর্র মািযমম একটি আমন্ত্রণ জার্ামত I LOVE NY LGBT প নটর্ উমেযাগটি আরম্ভ কমররছমলর্। গত 

বছর, গভর্নর, 2016 সামলর জরু্ মামস অ্লনযামন্ডা পালস র্াইট ক্লামব (Orlando Pulse nightclub) 

গুরলচালর্ার ঘটর্ায়  ারা প্রাণ হাররময়মছর্, এবং ঘৃণা, অ্সরহষু্ণতা এবং রহংসার ঘটর্ার রশকার স্টমটর সকল 

বযরক্ত সহ, LGBTQ করমউরর্টিমক সন্মার্ প্রেশনর্ কমর রর্উ ইয়মকন র অ্রফরসয়াল সৃ্মরতমসৌমির সূচর্া কমরমছর্। 

এই সৃ্মরতমসৌিটি রডজাইর্ কমরমছর্, হাডসর্ ররভার পামকন , গ্রীর্উইচ গ্রামমর প্ররিম প্রামন্ত বসবাসকারী অ্যান্থরর্ 

গয়মসারলয়া।  

  

গভর্নর কুওমমা পুমরা রর্উ ইয়কন  স্টট জমুড় প নটর্ রশমি অ্ভূতপূবন রবরর্ময়াগ কমরমছর্,  ার ফমল কির্াতীত 

পররমামণ প নটক এবং তামের করা সরাসরর খরচ বতরর হময়মছ। 2017 সামল রর্উ ইয়মকন  স্রকডন  সংখযক 243.8 

রমরলয়র্ প নটক এমসমছর্  ারা 67.6 রমরলয়র্ ডলার খরচ কমরমছ,  া টার্া চতুেন বছমরর জর্য স্মাট 100 

রবরলয়র্ ডলামরর অ্েননর্রতক প্রভামব সহায়তা কমরমছ। বারষনক 938,800 কমনসংস্থার্ কমর, প নটর্ এখর্ 

স্টমটর তৃতীয় বৃহত্তম চাকুরীোতা।  

  
###  
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