
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা কোবিটম্বল LGBTQ গম্বিনর মাস প্রদেনর্ী (LGBTQ PRIDE MONTH EXHIBIT) এর 

উম্ববাধর্ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

ইবিহাম্বস প্রথমিাম্বরর মি ঘেট কোবিটম্বল (State Capitol) LGBTQ এর গম্বিনর িিাকা উম্বতালর্ 
করা হম্বি  

 
র্িুর্ প্রদেনর্ী - "সমিা কখম্বর্া র্ীরি থাকম্বি র্া" - বর্উইয়ম্বকন র LGBTQ কবমউবর্টি'ঘক 
সম্মাবর্ি কম্বর এিং বর্উইয়কন িাসী LGBTQ সদসেম্বদর অিদাম্বর্র প্রবি শ্রদ্ধা প্রদেনর্ কম্বর  

  
আন্তজাবিক এইডস স্মারক কেম্বলর (International AIDS Memorial Quilt) অংে বিম্বেষ অন্তভুন ক্ত 

করার জর্ে প্রদেনর্ী  
  

প্রদেনর্ীর েবি ঘদখুর্ এখাম্বর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ "সমতা কখমর্া র্ীরব থাকমব র্া" শিমরার্ামম LGBTQ গমবনর মাস 
প্রদিনর্ীর উমবাধর্ ঘ াষণা কমরমের্, যা শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর LGBTQ সমাজমক সম্মাশর্ত কমর 
এবং এখার্কার 16 জর্ LGBTQ সদমসযর অ্থনপূণন রাজনর্শতক, সাংসৃ্কশতক ও শিশিক প্রভাবমক 
স্বীকৃশত প্রদার্ কমর। এই প্রদিনর্ী শর্উইয়কন  ঘেট কযাশপটমের তৃতীয় তোর অ্ভযাথনণা কমে অ্র্শুিত 
হমব এবং তা গ্রীষ্মকাে ধমর চেমব। উপরন্তু, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘয শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর 
ইশতহামস প্রথমবামরর মত ঘেট কযাশপটমে LGBTQ এর গমবনর পতাকা উমতাের্ করা হমব। প্রদিনর্ী 
সংক্রান্ত আরও তথয পাওয়া যামব এখামর্।  
  
"শর্উইয়কন  হে LGBTQ অ্শধকার আমদােমর্ প্রবতন ক ঘর্তামদর সুশতকাগার যারা শবশভন্ন বাধা ঘভমঙ্গ 
ঘেমেমের্ এবং কখমর্া পণূন সমতার জর্য েড়াই বন্ধ কমরর্শর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তামদর 
কাউমক কাউমক ঘকবে তামদর পশরচময়র জর্যই হতযা করা হময়মে - অ্র্যরা সুশপ্রম ঘকামটন  তামদর 
মামোর শবষময় যুশিতকন  কমর ইশতহামসর গশত বদমে শদময়মের্। প্রদিনর্ী এই অ্সাধারণ সাহসী ও 
প্রশতভাবার্ বযশিমদর অ্বদামর্র প্রশত সম্মার্ জার্ায় ও শ্রদ্ধা প্রদিনর্ কমর - এবং শর্উইয়কন  
সবসময় তামদর প্রশত কৃতজ্ঞ থাকমব।"  
  
গভর্নম্বরর প্রধার্ উিম্বদষ্টা আলফর্ম্বসা বি. ঘডবভড িম্বলর্, "LGBTQ কশমউশর্টির জর্য গভর্নর 
কুওমমা'র ঘচময় বড় ঘকামর্া শমত্র ঘর্ই এবং আশম এসব পশথকৃমতর কাজ ও ঘর্তৃত্বমক স্বীকৃশত 
ঘদওয়ার জর্য তামক ধর্যবাদ জার্াই। শর্উইয়কন  হে LGBTQ প্রশতশিত হওয়ার সময় ঘথমকই এর 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LGBTQ_Pride_Month_Exhibit_Final.pdf
https://empirestateplaza.ny.gov/equality-will-never-be-silent


 

 

অ্শধকার আমদােমর্র ঘেমত্র জাতীয় ঘর্তা এবং গভর্নর কুওমমা'র প্রিাসর্ LGBTQ সদসযমদর সম-
অ্শধকার এবং সরুো শর্শিত করমত অ্ভূতপূবন পদমেপ শর্ময়মের্। আশম এই প্রদিনর্ীমত যুি হময় 
সম্মাশর্ত ঘবাধ করশে এবং LGBTQ অ্শধকার আমদাের্মক দিৃযমার্ করমত এবং এমেমত্র সহায়তা 
করমত আমার অ্ঙ্গীকামর অ্টে থাকব।"  
  
সাধারণ সাবভন স কবমের্ার অবফস (Office of General Services)-এর কবমের্ার ঘরাঅোর্ 
ঘডসটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা'র প্রিাসমর্র সদসয হময় আশম গশবনত, কারণ তারা LGBTQ 
অ্শধকার আমদাের্মক এশগময় ঘর্য়া অ্বযাহত ঘরমখমে। শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামযযর কযাশপটমের 
ঘদখভােকারী (steward) শহসামব আমরা আর্শদত ঘয, আমরা এখামর্ এমর্ এক প্রদিনর্ীর বযবস্থা 
করমত ঘপমরশে যা ঘোর্ওয়ামের (Stonewall) পর 50 বেমর গৃহীত শকেু পদমেপ এবং এ সমময় 
ঘযসব চযামেয ঘদখা শদময়মে তা তুমে ধরমত সহায়তা করমব।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "ঘোর্ওয়ামের 50 তম বাশষনকী উপেমে কযাশপটমে গমবনর 
পতাকা উমতাের্ LGBTQ মার্বাশধকামরর ঘেমত্র শর্উইয়মকন র আমোকবশতন কা শহসামব ভূশমকা পােমর্র 
স্মারক সােয বহর্ কমর। এই অ্শধমবিমর্ গভর্নর কুওমমার সামথ কাজ কমর শসমর্ট ও আইর্সভা 
ট্রান্সমজন্ডার মার্বাশধকার শবষয়ক আইর্ পাস, কশথত সমকামী রূপান্তর ঘথরাশপ শর্শষদ্ধকরণ, গৃহহীর্ 
LGBTQ যুবামদর সুরো দার্ এবং আরও অ্মর্ক শকেুসহ LGBTQ এর ঘেমত্র ঘয অ্গ্রগশত অ্জন র্ 
কমরমে তা শর্ময় আশম অ্তযন্ত গশবনত। গমবনর পতাকা আমামদর অ্ঙ্গরামজযর কযাশপটমে উড়মব এবং 
50 বের আমগ ঘোর্ওয়াে ইর্-এ LGBTQ সমামজর ঘয সংগ্রাম, উদযম এবং আিার সূত্রপাত হয় 
ও সমগ্র শবমে েশড়ময় পমড় ঘসটার প্রশতশর্শধত্ব করমব।"  
  
বসম্বর্টর টম ডুম্বয়ইর্ িম্বলর্, "শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর LGBTQ ঘর্তামদর দী ন ও জ্ঞাত ইশতহাস 
রময়মে যারা আরও সম ও র্যাযয এম্পায়ার ঘেমটর জর্য শর্রেসভামব েড়াই কমরমের্। আশম 16 
জর্ কশমউশর্টি ঘর্তার অ্বদামর্র স্বীকৃশত শদময় কযাশপটমে এই প্রদিনর্ীর উমবাধর্ করার জর্য 
গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই এবং সবার জর্য আিার আমো শহসামব শর্উইয়মকন র অ্বস্থার্ 
অ্বযাহত রাখার ঘেমত্র তার সামথ কাজ করার অ্মপোয় রময়শে।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ঘডম্বিারাহ বিক িম্বলর্, "LGBTQ সমামজর পমে শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর ইশতহামস 
উমেখমযাগয অ্জন র্ তুমে ধরার এই প্রদিনর্ীর অ্ংি হময় আশম সম্মাশর্ত ঘবাধ করশে। বতন মামর্ 
LGBTQ সদসযমদর অ্শধকারসমূহমক সহায়তাকারী এই অ্ঙ্গরামজয কাজ কমর ও বসবাস কমর আমরা 
ভাগযবার্ হমেও এবং তা উদযাপর্ করার ঘেমত্র অ্মর্ক শকেু ঘপমেও আমামদরমক এখমর্া শবদযমার্ 
শবষময ও েশতকর চচন ার ঘপ্রশেমত পণূন সমতার পমে কাজ অ্বযাহত রাখমত হমব। ঘস েড়াই চেমার্ 
রাখার ঘেমত্র এ্মর্ সঙ্গ পাওয়াটা দারুর্ এক ঘসৌভামগযর শবষয়।"  
  
এই প্রদিনর্ীর র্াম এমসমে এ শবষময়র অ্শবসংবাশদত ঘর্তা হাশভন  শমমের একটি উদৃ্ধশত ঘথমক, শযশর্ 
ঘ াষণা কমরর্ ঘয, "আিা কখর্ও র্ীরব থাকমব র্া।" প্রদিনর্ীর ঘবশিরভাগ উপাদার্ শকেু সংখযক 
উমেখমযাগয বযশির প্রশত শ্রদ্ধা শর্মবদর্ কমর, যামদর অ্টে সংকি ও অ্বদার্ LGBTQ অ্শধকার 
আমদাের্মক দিৃযমার্ কমর ঘতামে এবং তামত সহায়তা প্রদার্ কমর।  
  



 

 

প্রদিনর্ীমত রময়মে 1969 সামের ঘোর্ওয়াে শবমরামহর ইশতহাস বণনর্াকারী একটি পযামর্ে এবং গমবনর 
পতাকার ইশতহাস বণনর্ায় শর্মবশদত অ্পর এক পযামর্ে। এটি শতর্জর্ শর্উইয়কন বাসীর স্মৃশতর প্রশতও 
সম্মার্ প্রদিনর্ কমর, পেপাত-প্রমণাশদতভামব যামদর হতযাকাণ্ড পশরবতন মর্র সূচর্া কমর এবং েেস্বরূপ 
LGBTQ সদসযরা িশিিােী সুরো োভ কমর।  
  
আন্তজন াশতক এইডস স্মারক কম্বমের অ্ংি শবমিষ প্রদিনর্ কমরও শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরাজয গশবনত। এইডস 
সংশিষ্ট জটিেতায় যারা প্রাণ হাশরময়মের্ তামদর প্রশত সম্মার্ প্রদিনর্ কমর চারটি 12-েুমটর টুকমরা 
এই প্রদিনর্ীমত অ্ন্তভুন ি করা হময়মে। কযাশপটমে প্রদশিনত শতর্টি স্বাের ঘস্কায়ার এমসমে আন্তজন াশতক 
রঙধর্ ুস্মারক ঘদৌড় (International Rainbow Memorial Runs) ঘথমক শুরু কমর 2002 সামের 
অ্মেশেয়ার শসডশর্ ঘগ ঘগমস VI, 2010 সামের জামনাশর্র ঘকাের্ ঘগ ঘগমস VIII এবং 2018 
সামের ফ্রামন্সর পযাশরস ঘগ ঘগমস 10 ঘথমক। এম্পায়ার ঘেট প্লাজা (Empire State Plaza) 
কর্মসামসন প্রদশিনত চতুথন শবভাগটি বারবারা মাটিন মর্জ এর ধার করা, শযশর্ মার্ুষমক এইডস সম্পমকন  
শিো দার্ করমত সহায়তা প্রদামর্র জর্য Fundación MAROZO প্রশতিায় সহায়তা কমরর্।  
  
LGBTQ অ্শধকামরর প্রশত শর্উইয়মকন র অ্ঙ্গীকার অ্গ্রণী আইর্ এবং উমদযামগর বাইমরও প্রসাশরত। 
এটি শবেবযাপী দিনকমদর উপেশি এবং তামদর কামে গ্রহণমযাগযতা আর্ার ঘেমত্র উপস্থাপর্ার পটভূশম 
শহসামবও কাজ কমর।  শর্উইয়কন  র্গরীমত আময়াশজত ও উপস্থাশপত এই প্রদিনর্ীমত উদ্ভাবর্ীমূেক 
ধারাবাশহক র্াটক (Pose) সম্পশকন ত একটি পযামর্েও রময়মে। ধারাবাশহমকর শর্য়শমত চশরত্রগুমোমত 
সবমচময় ঘবশি সংখযক ট্রান্সমজন্ডার অ্শভমর্তামক সশন্নমবি কমর এই র্াটক ঘটশেশভিমর্র ইশতহামস 
পশরণত হময়মে।  
  
শর্মচর শর্উইয়কন বাসীমদরও প্রদিনর্ীমত উপস্থাপর্ করা হময়মে:  
  
বেল্প ও সংসৃ্কবি  
  
অোবলস অম্বের্ - একজর্ েমটাগ্রাোর শযশর্ তার সময়কার সাধারণত শবষয় প্রথাগত সামাশজক 
এবং শেঙ্গ শর্য়ম ঘমমর্ চেমত অ্স্বীকৃশত জাশর্ময়শেমের্।  
 
ঘজমস িল্ডউইর্ - একজর্ ঔপর্যাশসক, প্রাবশন্ধক, কশব ও র্াটযকার শযশর্ আমমশরকার বণন ও 
ঘযৌর্তা সম্পমকন  স্পষ্টভামব শেমখমের্।  
  
হাবভন  বফয়ারম্বেইর্ - একজর্ অ্শভমর্তা, র্াটযকার, এবং কণ্ঠ অ্শভমর্তা শযশর্ LGBTQ প্রশতপাদয 
মমের ঘকমে শর্ময় এমসমের্।  
  
অম্বে লডন  - শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর একজর্ শবশিষ্ট কশব এবং পশণ্ডত শযশর্ সব ধরমর্র অ্শবচামরর 
শবরুমদ্ধ কথা বমেমের্।  
  
সরকার  
  



 

 

আলফর্ম্বসা বি. ঘডবভড - শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর গভর্নমরর প্রধার্ উপমদষ্টা শহসামব দাশয়ত্ব 
পাের্কারী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বযশি এবং প্রথম প্রকািয সমকামী।  
 
টম ডুইয়াইর্ - শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর শসমর্মট প্রথম প্রকািয LGBTQ সদসয, এবং প্রথম প্রকািয 
এইচআইশভ-পশজটিভ সদসয।  
  
হর্. িল বজ. বফর্মোর্ - অ্ঙ্গরামজযর সমবনাচ্চ আদােমতর প্রথম প্রকািয সমকামী শবচারক।  
 
সংসদ সদসে ঘডম্বিারাহ বিক - শর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর আইর্সভার প্রথম প্রকািয LGBTQ সদসয।  
  
হাবভন  বমল্ক - মাশকন র্ যিুরামের শর্বনাশচত প্রথম প্রকািয সমকামী কমনকতন ামদর একজর্।  
  
সহায়িাকারী  
  
মােনা বি. জর্সর্ - ঘোর্ওয়াে শবমরামহর সময় পুশেমির শবরুমদ্ধ প্রশতমরাধ সশৃষ্টকারী বমে খযাত 
LGBTQ অ্শধকার আমদােমর্র একজর্ অ্গ্রদতূ।  
  
রিাটন া "ঘরাবি" কািলার্ - শবময়র প্রশতরো আইর্ (Defense of Marriage Act, DOMA) 
বার্চাে করায় সেেভামব এশড উইন্ডসমরর প্রশতশর্শধত্বকারী শর্উইয়কন  র্গরীর বাশণশজযক ও র্াগশরক 
অ্শধকার মামো সম্পমকন  শবমিষজ্ঞ একজর্ আইর্জীবী।  
 
লোবর ক্রামার - অ্স্কার মমর্ার্ীত একজর্ ঘেখক এবং েমতা মুি করায় এইডস ঘজাট (AIDS 
Coalition to Unleash Power, ACT-UP) এর সহ-প্রশতিাতা, এইচআইশভ/ এইডস সম্পমকন  যার 
সমচতর্তা কময়ক দিক ধমর শবসৃ্তত।  
  
বসলবভয়া বরম্বভরা - ঘোর্ওয়ামের জর্য একজর্ শর্মবশদত প্রাণ বযশি, শযশর্ LGBTQ আমদােমর্ 
েুর দেগুমোর পমে স্পষ্ট বিবয ঘপি কমরর্।  
 
বভম্বটা রুম্বো - একজর্ ঘেখক, কমী, এবং চেশচ্চত্র শবমিষজ্ঞ শযশর্ GLAAD এবং ACT UP 
প্রশতিায় সহায়তা কমরমের্।  
  
ঘিয়াডন  রাবের্ - এ. শেশেপ রান্ডে ইর্শেটিউমটর একজর্ প্রশতিাতা এবং ওয়াশিংটমর্ আময়াশজত 
1963 সামের মামচন র সংগঠক।  
  
এবড উইন্ডসর - একজর্ শর্উইয়কন বাসী ঘেডামরে সরকামরর শবরুমদ্ধ যার সেে মামো মাশকন র্ 
যুিরাে জমুড় সম-শেমঙ্গর শবময় শবধকরমণর পথমক সুগম করার ঘেমত্র সহায়তা কমরমে।  
  

###  
  



 

 

  

 
অ্শতশরি তথয ঘপমত ঘদখুর্ www.governor.ny.gov 

শর্উ ইয়কন  ঘেট | এশিশকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=f71d072d-ab39f14c-f71ffe18-0cc47a6d17e0-b3e9f2421b5d8254&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES7D832EA5B6CE5AD58525841000681FDC000000000000000000000000000000000

