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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর ওম্বয়স্ট বভম্বলম্বে ওয়ার্ল্নপ্রাইড (WORLDPRIDE) ওম্বয়লকাম
সেন্টাম্বরর শুভ উম্ববাধর্ স াষণা কম্বরর্

র্তু র্ সেন্টার বর্উ ইয়কন সস্টটম্বক LGBTQ কবমউবর্টির ের্ে স্বাগত স্থার্ বিম্বেম্বি তু ম্বল ধরম্বি এিং
ওয়ার্ল্নপ্রাইড ইম্বভন্টগুবল প্রচার করম্বি
আে বর্উ ইয়ম্বকন LGBTQ প্রাইড মাে শুরু
সেন্টাম্বরর ছবি এখাম্বর্ উপলব্ধ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন নিটি এর ওময়স্ট নভমেজ 112 নিমস্টাফার নিমে স্স্টার্ওয়াে
জাতীয় স্মৃনতস্তমের নর্র্মে অ্বনিত নর্উ ইয়র্ন স্স্টে ওয়ার্ল্নমেড ওময়ের্াম স্িন্টামরর শুভ উমবাধর্
স্ াষণা নিময়মের্। ওয়ার্ল্নোইড, িবমেমর্ বড় আন্তজনানতর্ LGBTQ োইড স্িনেমেশার্, মানর্ন র্
যুক্তরামে েেমবার অ্র্ুনিত হমে 50 স্স্টার্ওয়াে স্মৃনতচারণার িামে নমনেত হময়।
"োইড LGBTQ িম্প্রিাময়র জর্য এবং িমস্ত নর্উ ইয়র্ন ারমির জর্য নবমশষ মাি এবং স্স্টার্ওয়ামের
50 তম বানষনর্ী উপেমে এম্পায়ার স্স্টে আময়ানজত ওয়ার্ল্নোইমডর িামে আমামির অ্মর্র্ নর্েু
উিযাপর্ ও স্মরণ র্রার আমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "নববামহর িামযতা ও ট্রান্সমজন্ডার
বযনক্তমির জর্য িংর্েপূণন িুরো নর্ময় ট্রাম েশািমর্র িামে আমামির চেমার্ যুমে GENDA, নর্উ
ইয়র্ন LGBTQ অ্নধর্ামরর জর্য েড়াইময় জাতীয় স্র্তা হময় উমেমে এবং আমরা অ্মর্র্ ভামোবানি
বমে িবনিা এই িম্প্রিাময়র পামশ িাাঁড়াব। এই জুমর্ োখ োখ মার্ুষ আমামির স্স্টে পনরিশনর্ র্মর,
ওয়ার্ল্নোইড ওময়ের্াম স্িন্টার নর্উ ইয়মর্ন র LGBTQ অ্নধর্ার আমদােমর্র মূে ও অ্জনর্গুনেমর্
তু মে ধমর এবং নর্রাপি, ৃণানবহীর্ স্বাগনতর্ গন্তবয নহমিমব েচার র্রমব।"
"নর্মজর নেঙ্গ পনরনচনতর র্ারমণ স্র্ামর্া মার্ুমষর ববষময বা িনহংিতার নশর্ার হওয়া উনচত র্া,
নবমশষ র্মর এমর্ এর্টি স্স্টমে স্যখামর্ LGBTQ অ্নধর্ার আমদােমর্র িূত্রপাত হময়নেে",
সলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি সিাচু ল িম্বলর্। "আমরা আমামির স্িই ববনচত্রয গমবনর িামে উিযাপর্
র্নর যা আমামির এম্পায়ার স্স্টে বার্ায়। আমরা স্স্টার্ওয়াে 50 স্র্ নচনিত র্মরনে, স্স্টার্ওয়াে
জাতীয় স্মৃনতস্তমের র্ামে র্তু র্ ওয়ার্ল্নোইড ওময়ের্াম স্িন্টারমর্ িম্প্রিায় ও িামযতার এর্টি স্তে
নহিামব িাাঁনড়ময়মে। আমরা আমামির ইনতহািমর্ গ্রহণ অ্বযাহত রাখব র্ারণ আমরা জানতমর্ এমর্
রাে নহিামব স্র্তৃ ত্ব নিই যা ির্েমর্ স্বাগত জার্ায়।"

নর্উ ইয়র্ন নিটি োইড / স্হনরমেজ অ্ফ োইড (NYC Pride/Heritage of Pride) এবং LGBT
র্নমউনর্টি স্িন্টামরর স্যৌেভামব নর্নমনত নর্উ ইয়র্ন স্স্টে ওয়ার্ল্নোইড ওময়ের্াম স্িন্টাা্র মূে
স্স্টার্ওয়াে ইর্ (Stonewall Inn) এর িাইে স্েমর্ মাত্র এর্ ব্লর্ িূমর অ্বনিত। 1969 িামের
28 জুর্, LGBTQ িম্প্রিাময়র িিিযরা স্স্টার্ওয়াে ইর্-এ স্বতঃস্ফূ তন নবমোভ শুরু র্মর যা েয়
নির্বযাপী িায়ী হয় এবং আজমর্ আধুনর্র্ LGBTQ অ্নধর্ার আমদােমর্র নর্য়ামর্ নহিামব স্বীর্ৃ ত।
ওময়ের্াম স্িন্টার মযাোচাইর্ স্িািাইটি (Mattachine Society) ও 1950 এর িশমর্র ডোরি অ্ব
নবনেটিি (Daughters of Bilitis) স্েমর্ শুরু র্মর 1960 এর িশমর্র স্স্টার্ওয়াে জাগরণ, 2010
এ গভর্নর কুওমমার স্স্টে মযানরজ ইকুয়ানেটি আইর্ স্বাের পযনন্ত নর্উ ইয়মর্ন র িামযতার জর্য
িংগ্রামী ভূ নমর্া এর্টি োইমোইর্ গযাোনরর মাধযমম উপিাপর্ র্মর।
রংধর্ু োইড রং ওময়ের্াম স্িন্টার জুমড় নবমশষভামব ববনশষ্ট্যযুক্ত। িশনর্রা I LOVE NY LGBT
স্োমগা িম্বনেত স্িেনফ স্িওয়ামে েনব তু েমত পামর। মাোর উপমর স্িন্টামরর নিনেংএ োইড
পতার্ার িৃজর্শীে নবমেষণী বযাখযা েিশনর্ র্মর এোড়াও রংধর্ু রং স্িন্টামরর স্শেফ ও োইটিং
এও িংযুক্ত।
ভ্রমণ ও পযনের্মর্ উৎিানহত র্রা হে ওময়ের্াম স্িন্টামরর নমশমর্র এর্টি গুরুত্বপূণন অ্ংশ। এর্টি
নভনডও ওয়াে LGBTQ ভ্রমণর্ারীর িামে স্স্টমের জর্নেয় গন্তবযগুনে তু মে ধমর এবং ওয়ার্ল্নোইমডর
িামে নমনেত হওয়ার জর্য নর্ধনানরত নবমশষ ইমভন্টগুনেমর্ েচার র্মর। ইন্টামরনিভ I LOVE NY
নর্য়স্কগুনে িশনর্মির স্স্টস্ট িম্পমর্ন তামির জ্ঞার্ পরীো র্রমত বা এর্টি ভ্রমণ স্োফাইে বতনর
র্রমত স্িয় যা আগ্রমহর উপর নভনি র্মর আর্ষনণীয় নবষয়গুনের েস্তাব স্িয়।
গভর্ন ম্বরর পরামেন দাতা আলম্বফার্ম্বো সডবভড িম্বলর্, "গভর্নর কুযমমার স্র্তৃ মত্ব, নর্উ ইয়র্ন
LGBTQ বযনক্তমির িমার্ অ্নধর্ার ও িুরো নর্নিত র্রমত ঐনতহানির্ অ্গ্রগনতর েড়াই র্মরমে।
আমামির রাে অ্গ্রগনতর পেেিশনর্ র্ারণ নর্উ ইয়র্ন ার নহিামব আমরা ববনচত্রয উিযাপর্ র্নর এবং
আমামির আইর্গুনে স্যর্ আমামির মূেযমবাধ েনতফনেত র্মর তা নর্নিত র্নর। ওয়ার্ল্নোইড
ওময়ের্াম স্িন্টার যা LGBTQ িামযতার জর্য যুেরত র্মীমির েনত শ্রো জার্ায়, িৃঢ়তা ও
ঐমর্যর এই মহার্ আত্মার রূপিার্ র্মর।"
এম্পায়ার সস্টট সডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর সপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন ািী
কমন কতনা ও কবমের্ার িাওয়াডন সেমবি িম্বলর্, "ওয়ার্ল্নোইড ওময়ের্াম স্িন্টা1960sর িশনর্মির
িমার্ অ্নধর্ার উন্নয়মর্র জর্য নর্উ ইয়র্ন স্স্টমের মূে ভূ নমর্া িম্পমর্ন ধারণা স্িয় এবং স্স্টেবযাপী
েে েে স্োমর্র জর্য জর্নেয় LGBTQ ইমভন্ট এবং আর্ষনণগুনে েিশনর্ র্রমব।"
বর্উ ইয়কন সস্টট পর্ন টম্বর্র বর্িন ািী পবরচালক রে বড. সরবভ িম্বলম্বছর্, "এর্ বেমররও স্বনশ িময়
ধমর, I LOVE NY নর্উ ইয়র্ন স্স্টমের ওয়ার্ল্নোইড উিযাপর্ অ্র্ুিার্গুনে স্িখার জর্য িশনর্মির
জর্য এর্টি নবশ্ববযাপী আমন্ত্রণ িম্প্রিানরত র্মরমে। র্তু র্ ওময়ের্াম স্িন্টার এই বের ওয়ার্ল্নোইড
স্ফনস্টভযাে ও আিন্ন েু টিমত LGBTQ ভ্রমণর্ারীমির স্স্টে জুমড় স্য িব চমর্েি িার্ আমে স্িিব
িামর্ ভ্রমণ র্রার জর্য উৎিাহ েিার্ র্রমত স্পমর স্রামানিত।"

বর্উ ইয়কন বেটি প্রাইড/সিবরম্বটে অি প্রাইড এর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর বিে সেডবরক
িম্বলর্, "গভণনর কুওমমা এবং নর্উ ইয়র্ন স্স্টে এই ঐনতহানির্ বেমর স্যখামর্ আমরা িমগ্র জুর্
মাি জুমড় নমনেয়র্ নমনেয়র্ িশনর্ােীমির স্বাগত জানর্ময় ওয়ার্ল্ন োইডমর্ িফে র্রমত েনতজ্ঞাবে।
এর জর্য ওময়ের্াম স্িন্টার িশনর্ােীমির স্স্টার্ওয়াে নবপ্লব, আমামির ইনতহাি এবং নর্উ ইয়র্ন নিটি
ও স্স্টমের নবনভন্ন িশনর্ীয় িার্ িম্পমর্ন গুরুত্বপূণন তেয েিার্ র্রমত র্াজ র্রমব। আমরা িবাইমর্
ওময়স্ট নভমেমজর োণমর্মে ওয়ার্ল্ন ওময়ের্াম স্িন্টামর পনরিশনর্ র্রার জর্য উৎিাহ েিার্ র্রনে
এবং এই ঐনতহানির্ বেমর োইমডর অ্গনণত মুহূতন উিযাপর্ র্রমত আপর্ার যাত্রা শুরু র্রুর্!"
LGBT কবমউবর্টি সেন্টাম্বরর এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর সেন্ডা সটম্বস্টার্ িম্বলর্, "স্যমহতু আমরা নর্উ
ইয়র্ন নিটিমত ওয়ার্ল্নোইমড র্ময়র্ নমনেয়র্ িশনর্ােীমর্ স্বাগত জার্ামর্ার েস্তুনত গ্রহণ র্রনে, তাই
আমামির শহমরর LGBTQ অ্নধর্ামরর িমৃে ইনতহািটি েিশনর্ র্রার জর্য এবং োইড
উিযাপর্র্ারী মার্ুষমর্ তামির েময়াজর্ীয় তেয েিামর্র জর্য ওয়ার্ল্ন োইড ওময়ের্াম স্িন্টার এবং
LGBT র্নমউনর্টি স্িন্টামরর মত গন্তবযিেিমূহ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। LGBTQ িম্প্রিাময়র জর্য
নর্রাপি, িুনর্নিত স্েত্রিমূহ গুরুমত্বর িামে েনতিার জর্য গভর্নর কুওমমা এবং NYC োইমডর িামে
এই র্াজটিমত অ্ংশীিার হমত পারা িম্মামর্র বযাপার।"
2019 ওয়ার্ল্নোইমডর বষনপূনতন উিযাপমর্ মাচন, নবনভন্ন পনরমবশর্া এবং উৎিবিমূহ অ্ন্তভুন ক্ত োর্মব
যা LGBTQ অ্নধর্ামরর আমদােমর্র েনতনর্নধত্ব র্রমব এবং যুক্তরামে এবং িারা নবশ্ব জুমড়
আর্ুমানর্র্ চার নমনেয়র্ িশনর্মর্ স্বাগত জার্ামব। ধারণা অ্র্ুিামর, নর্উ ইয়র্ন স্স্টে এবং I LOVE
NY স্স্টার্ওয়াে 50 এবং ওয়ার্ল্নোইড 2019 এর জর্য ির্েমর্ স্স্টমে আিার জর্য েচার ও
উৎিাহ েিার্ র্রা অ্বযাহত রামখ। গত র্ময়র্ বের ধমর, ওয়ার্ল্নোইড 2019 এবং স্স্টার্ওয়াে
50 (নর্উ ইয়র্ন শহর োইড/স্হনরমেজ অ্ফ োইড) এর িংগের্মির িামে অ্ংশীিার হময়, I
LOVE NY, অ্র্ুিার্টিমত এবং স্স্টমে ভ্রমণ েচামরর উমেমশয িারা নবমশ্ব োইড ইমভন্টগুনেমত
িনিয়ভামব অ্ংশগ্রহণ র্মরমে। স্স্টে জুমড় অ্র্ুনিত নবমশষ ওয়ার্ল্নোইড অ্র্ুিার্গুনে েচার র্মর,
এর্টি েেীভূ ত নেন্ট ও নডনজোে নবজ্ঞাপর্ েচারানভযার্ আরে র্রা হময়মে। ওয়ার্ল্নোইড 2019
ভ্রমমণর পেেিশনর্িহ, I LOVE NY LGBT িম্পমর্ন আরও তেয এখামর্ পাওয়া যামব।
বর্উ ইয়কন বেম্বর্ম্বটর একমাত্র প্রকােে LGBTQ েদেে বেম্বর্টর ব্র্োড সিালমোর্ িম্বলর্, "অ্ধন
শতাব্দী আমগ স্স্টার্ওয়াে এ েেম নভনিেস্তর িানপত হময়নেে এবং স্িই স্েমর্ নবশ্ববযাপী
মার্বানধর্ামরর আমদাের্মর্ েজ্জ্বনেত র্রমে। তখর্ স্েমর্ এই বের আমরা চূ ড়ান্তভামব নর্উ
ইয়মর্ন র ট্রান্সমজন্ডার অ্নধবািীমির জর্য িমার্ানধর্ার নর্নিত র্া র্রা পযনন্ত আমামির িম্প্রিায়
িমার্ানধর্ামরর জর্য েড়াই র্রমে - স্স্টে আইর্ পনরষি এবং গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবাি।
LGBTQ মার্বানধর্ামরর অ্গ্রগনতর আন্তজনানতর্ উিযাপমর্র িূচর্ামর্ স্মরণীয় র্মর রাখার জর্য এবং
গভর্নর কুওমমা এবং এম্পায়ার স্স্টে স্ডমভেপমমন্টমর্ তামির েমচষ্ট্ার জর্য ধর্যবাি জার্ামত আজ
নর্উ ইয়র্ন ওয়ার্ল্নোইড ওময়ের্াম স্িন্টামরর উমবাধর্ স্িমখ আনম স্রামানিত।"
অোম্বেেবল েদেে সডম্বিারাি বেক িম্বলর্, "আনম খুব আর্নদত স্য নর্উ ইয়র্ন নিটি এই বের
ওয়ার্ল্নোইমডর আময়াজর্ র্রমে এবং এমর্নর্ আরও আর্নদত স্য নর্উ ইয়র্ন স্স্টে ওয়ার্ল্নোইড

ওময়ের্াম স্িন্টারটি গ্রীর্উইচ নভমেমজর স্র্েিমে িানপত হমব যা িোবযভামব যুক্তরামে LGBTQ
অ্নধর্ার আমদােমর্র স্র্েনবদুমত পনরণত হমব। আমামির উিযাপর্ র্রার জর্য অ্মর্র্ নর্েু োর্া
িমেও নবশ্বজুমড় LGBTQ িম্প্রিায়গুনের পে স্েমর্ অ্বযাহত িহায়তার েময়াজর্ রময়মে। আমার
নডনিমি িশনর্ােী ও র্মীমিরমর্ স্বাগত জার্ামর্া গমবনর নবষয় স্র্র্র্া আমরা স্স্টার্ওয়ামের 50 তম
বানষনর্ী উিযাপর্ র্রনে এবং LGBTQ িমার্ানধর্ামরর জর্য িংগ্রাম চানেময় যানে।"
বর্উ ইয়কন বেটি কাউবিল বিকার সকাবর ের্ের্ িম্বলর্, "50 বের পূমবন গ্রীর্উইচ নভমেমজর
স্স্টার্ওয়াে নবমরামহর ফমে িারা নবশ্ব জুমড় LGBTQ অ্নধর্ামরর এর্টি আমদাের্ েনড়ময় পমড়নেে,
তাই এই বেমরর ওয়ার্ল্নোইড নর্উ ইয়মর্ন আময়ানজত হওয়া যুনক্তিঙ্গত। আনম গনবনত স্য আমার
র্াউনন্সে নডনিমি স্স্টার্ওয়াে ইর্ স্েমর্ র্ময়র্ ব্লর্ িূমর অ্বনিত ওময়ের্াম স্িন্টারটি
ওয়ার্ল্নোইমডর িশনর্মিরমর্ গ্রীর্উইচ নভমেজ এবং নর্উ ইয়মর্ন র িমস্ত নবস্ময়র্র িাপর্ািমূহ পনরিশনর্
র্রমত িহায়তা র্রমব।"
গভর্নর কুওমমা তার িমগ্র শাির্র্ামে, LGBTQ অ্নধর্ারগুনেমত নবমশষজ্ঞতা অ্জনমর্ এর্জর্ জাতীয়
স্র্তা হময় উমেমের্। 2011 িামে, নর্উ ইয়র্ন ঐনতহানির্ এর্ই নেমঙ্গ নববাহ আইর্ (Marriage
Equality Act) পাশ র্মরর্ এবং স্িমশর র্ামে এর্টি বাতন া স্েরণ র্মরর্ স্য িমামজর অ্র্যতম
েবে ববষময স্শষ র্রার এোই নেে িঠির্ িময়। 2017 িামে, গভর্নর কুওমমা স্স্টমের িমবনাচ্চ
আিােত - িয নর্উ ইয়র্ন স্র্ােন অ্ফ অ্যানপমে - পে স্ফইর্মমমর্র র্াম েস্তাব র্মরনেমের্ স্যখামর্ নতনর্ই নেমের্ ির্মের িামে আিােমত র্াজ র্রা েেম এর্জর্ িমর্ামী বযনক্ত।
এই বেমরর েেমনিমর্, গভর্নর কুওমমা ববষমযহীর্ নেঙ্গ বনহঃের্াশ আইর্ এবং রূপান্তর স্েরানপর
(conversion therapy) অ্র্ুশীের্ নর্নষের্ারী নবধার্মর্ আইর্ নহমিমব স্বাের র্মরর্, যা LGBTQ
র্নমউনর্টির জর্য এর্টি উমেখমযাগয জয়। স্িইিামে, গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়র্ন মর্ HIV/AIDS
মহামারীমর্ স্শষ র্রার জর্য স্িমশর মমধয েেম স্স্টে বার্ামত এবং ট্রান্সমজন্ডার নর্উ ইয়র্ন বািীমির
িুরনেত র্রমত স্বািয স্িবা এবং নবমা িম্পনর্ন ত আইর্গুনেমর্ আরও শনক্তশােী র্রার জর্য
অ্ঙ্গীর্ারবে।
2013 িামে, গভর্নর কুওমমা স্িমশর 70 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর স্বমিশীয় LGBTQ ভ্রমমণর জর্য
নবজ্ঞাপর্, স্িাশযাে নমনডয়া এবং পরীোমূের্ নবপণমর্র মাধযমম এর্টি আমন্ত্রণ জার্ামত I LOVE
NY LGBT পযনের্ উমিযাগটি আরে র্মরনেমের্। গত বের, গভর্নর, 2016 িামের জুর্ মামি
অ্েনযামন্ডা পােি র্াইে ক্লামব (Orlando Pulse nightclub) গুনেচাের্ার ের্ায় যারা োণ
হানরময়মের্, এবং ণ
ৃ া, অ্িনহষ্ণুতা এবং নহংিার ের্ার নশর্ার স্স্টমের ির্ে বযনক্ত িহ, LGBTQ
র্নমউনর্টিমর্ িন্মার্ েিশনর্ র্মর নর্উ ইয়মর্ন র অ্নফনিয়াে স্মৃনতমিৌমধর িূচর্া র্মরমের্। এই
স্মৃনতমিৌধটি নডজাইর্ র্মরমের্, হাডির্ নরভার পামর্ন , গ্রীর্উইচ গ্রামমর েনিম োমন্ত বিবাির্ারী
অ্যান্থনর্ গয়মিানেয়া। 2018 িামে গভর্নর কুওমমা অ্বামর্ন নর্উ ইয়র্ন স্স্টে ইকুযয়াে রাইেি স্হনরমেজ
স্িন্টামরর (New York State Equal Rights Heritage Center) উমবাধর্ র্মরর্ যা যা LGBTQ
ইনতহািমর্ িব আমমনরর্ার্মির জর্য র্যায়নবচারমর্ আরও এনগময় নর্ময় যাওয়ার স্েমত্র নর্উ ইয়মর্ন র
স্র্তৃ মত্বর ভূ নমর্ার অ্ংশ নহমিমব ের্াশ র্মর।
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