
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

প্রাইড মান্থ (PRIDE MONTH) সম্পম্বকন  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমার বিিৃবি  
  
  
"এলজিজিটিজিউ (lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, LGBTQ) 
সম্প্রদায়ের িন্য এিং সমস্ত জন্উ ই়েিক িাসীযদর িন্য প্রাইড এিটি জিযেষ মাস এিং স্টান্ও়োযলর 
(Stonewall) 50 তম িাজষকিী উপলযে সাম্রাজ্ঞী রািয এই িছর ও়োর্ল্ক প্রাইড (WorldPride) 
স্ াট িরার িারযে আমাযদর উদযাপন্ ও স্মরে িরার অযন্ি জিছু রয়েযছ।  
 
জিিা  সমতা এিং স্িন্ডার এক্সযপ্রেন্ ন্ন্-জডজিজমযন্েন্ অযাক্ট (Gender Expression Non-
Discrimination Act, GENDA) পাস িরা স্েযি - আমাযদর স্দযের স্ন্তৃত্বস্থান্ী়ে AIDS ম ামারী 
স্েষ িরা এিং ট্রান্সযিন্ডার িযজিযদর িন্য গুরুতর সুরোগুজল প্রাপ্ত িরার িন্য আমাযদর ট্রাম্প 
প্রোসযন্র সাযে চলমান্ লডাইয়ের িন্য স্ন্তৃস্থান্ী়ে প্রযচষ্টাগুজলর িারযে, জন্উ ই়েিক  এলজিজিটিজিউ 
এর িন্য ন্যা়েজিচাযরর লডাইয়ে স্ন্তৃত্ব জদয়েযছ।  
 
এই অগ্রগজত অিাি িযর স্দিার মত, জিন্তু আমরা প্রযতযি জন্উ ই়েিক িাসী যতেে ন্া তাযদর 
প্রাপয অজিিার ও স্বািীন্তা পাযে ততেে পযকন্ত জিশ্রাম স্ন্ি ন্া, তাযদর স্যৌন্ অজিযযািন্ িা জলঙ্গ 
পজরচ়ে যাই স্ াি ন্া স্িন্।  
  
আি জন্উই়েিক  স্টযের এলজিজিটিজিউ সম্প্রদায়ের স্বািীন্তাগুজলযি দমন্ িযর এমন্ আজদম, 
বিষমযমূলি আইন্ এখযন্া রয়েযছ। এটি  তাোিন্ি স্য এি জলযঙ্গর দম্পজতযদর তাযদর গৃ  রািয 
স্ছযড স্যযত  ়ে সাযরাযগজসর মািযযম এিটি জেশুর িন্ম জদযত, এটি এমন্ এি রািয যা অিেযই 
বিজচত্র্য, অন্তিুক জি এিং স ন্েীলতার প্রজতিূ। এলজিজিটিজিউ িযজির জিরুযে সজ ংস অপরাযির 
অজিযযাযগ অজিযুি িযজি তার জন্যির সমিামীজিরুতা ন্া ট্রান্সজিরুতাযি বিি আইজন্ প্রজতরো 
জ সাযি িযি ার িরযত পাযর।  
 
গতিাল আজম জন্উ ই়েিক িাসীযদর সাযে িাাঁযি িাাঁি জমজলয়ে দাাঁজডয়েজছ যারা জন্উই়েযিক র প্রাচীন্ 
আইযন্র িারযে জিমুখ  য়েযছন্ এিং এই অজিচাযরর জিরুযে লডাইয়ের িন্য এিটি িযাযম্পইন্ 
চালাযেন্। গিক ািস্থার সাযরাযগজস জন্জষেিরে অপসারে িরা আিেযি এিং "সমিামী এিং ট্রান্স 
িীজত" আইজন্ প্রজতরোর িই স্েযি জচরতযর অপসারে িরা প্রয়োিন্ এই জিিান্সিা স্সেন্ স্েষ 
 িার আযগ। জন্উ ই়েিক িাসীরা আর অযপো িরযত পারযছন্ ন্া।"  
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