
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওয়ার্ল্ন প্রাইড (WORLDPRIDE)-এর স্বীকৃবি বিম্বেম্বি স্টেটিোপী লোন্ডমাকন েমূম্বি 

আম্বলাকেজ্জ্বা করার স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  স্টেড স্টেন্টার, কবেয়াস্ক বিজ, বমড-িাডের্ বিজ, স্টেট ইউবর্ভাবেনটি অি বর্উ 
ইয়কন  (The State University of New York, SUNY) স্টেন্ট্রাল অোডবমবর্ম্বেের্ বিবর্ল্িং, স্টেট 
এডুম্বকের্ বিবর্ল্িং, আলম্বেড ই. বিথ বিবর্ল্িং এিিং স্টেট স্টেয়ার স্টমইর্ স্টগট এিিং এক্সম্বপাবজের্ 

স্টেন্টার আম্বলাবকি করা িম্বি  
  

আইকবর্ক লোন্ডমাকন েমিূ িৃিস্পবিিার ও শুক্রিার িৃিীয় বলম্বের পিাকার রম্বে এিিং িুধিার, 
েবর্িার ও স্টোমিার LGBTQ (স্টলেবিয়ার্, স্টগ, িাইম্বেক্সচুয়াল, োন্সম্বজন্ডার, কুইয়ার অর 

স্টকাম্বয়শ্চবর্িং) প্রাইম্বডর পিাকার রম্বে উজ্জ্বল িম্বি  
  

ওয়ার্ল্ন প্রাইড ওম্বয়লকাম বকম্বয়াস্ক এখর্ শুক্রিার JFK, লাম্বগায়াবিন য়া এিিং বর্উআকন  বিমার্িন্দম্বর 
উমু্মক্ত থাকম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘেটজমু়ে ল্যান্ডমাকন গুলল্ ওযার্ল্ন প্রাইড এবং 
LGBTQ সম্প্রদামযর সম্মামর্ আমল্ালকত করা হমব, োর মমযয রমযমে ওযার্ ওযার্ল্ন  ঘেড ঘসন্টামরর 
স্পাযার, কলসযাস্ক লিজ, লমড-হাডসর্ লিজ, SUNY ঘসন্ট্রাল্ অ্যাডলমলর্মেশর্ লবলর্ল্ং, ঘেট 
এডুমকশর্ লবলর্ল্ং, আল্মেড ই. লিথ লবলর্ল্ং, ঘেট ঘেযার এক্সম ালজশর্ ঘসন্টার এবং ববলশষ্ট্যেুক্ত 
LED ঘবাডন গুলল্ ঘেট ঘেযার ঘমইর্ ঘগমট ঘশাভা  ামব। অ্বকাঠামমাগুলল্ োন্স ঘড অ্ব অ্যাকশর্ 
এর স্বীকৃলতস্বরূ  27 জরু্ বৃহস্পলতবার এবং 28 জরু্ শুক্রবার তৃতীয লল্মের  তাকার রমে এবং 
লর্উ ইযমকন  প্রাইড উদো মর্র অ্ংশ লহমসমব 26 জরু্ বুযবার, 29 জরু্ শলর্বার এবং 30 জরু্ 
রলববার প্রাইমডর রমে আমল্ালকত হমব। ঘসইসামথ, 30 জরু্ রলববার ও 5 জলু্াই েল্স ইমভমন্ট তার 
প্রাইমডর জর্য র্াযাগ্রা েল্সমক প্রাইমডর  তাকার রমে আমল্ালকত করা হমব এবং হাবন ব্রুকস 
অ্যামরর্া বৃহস্পলতবার ঘথমক ঘসামবার  েনন্ত ঘল্ক প্লালসড লেগার ঘস্কটং চ্যালিযর্লশ স (Lake 
Placid Figure Skating Championships) চ্ল্াকাল্ীর্ বরেমক প্রাইমডর রমে আমল্ালকত করমব।  
  
"লর্উ ইযকন  হমল্া LGBTQ অ্লযকার আমদাল্মর্র উৎ লিস্থার্, তাই ঘোর্ওযামল্র 50তম বালষনকী 
উ ল্মে আমরা ওযার্ল্ন প্রাইড আমযাজর্ করলে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বের আমরা 
GENDA (Gender Expression Non-Discrimination Act) আইর্ প্রণযর্, রূ ান্তর ঘথরাল  
লর্লষদ্ধকরণ এবং ঘগ ও োন্স  যালর্ক আইলর্ প্রলতরো লর্লষদ্ধ করার ঘেমে ঐলতহালসক অ্গ্রগলত 
অ্জন র্ কমরলে। আমামদর কামে গলবনত হওযার অ্মর্ক লকেু আমে এবং এই ল্যান্ডমাকন গুলল্র 



আমল্ালকতকরণ সারা দলুর্যার কামে একট  লরষ্কার বাতন া ঘপ্ররণ করমব ঘে LGBTQ জর্গণমক লর্উ 
ইযমকন  স্বাগত জার্ামর্া হয এবং লবশ্ববযা ী  ূণন সমতা লর্লিত করমত আমরা প্রলতলদর্ ল়্োই চ্ালল্ময 
োব।"  
  
"LGBTQ রাইটস আমদাল্মর্র জন্মস্থার্ লহমসমব আমরা LGBTQ সম্প্রদামযর অ্লযকামরর জর্য 
ল়্োইরত সম্প্রদামযর ঘর্তৃত্ব লদলি", স্টলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টিাচুল িম্বলর্। "আমরা সমকামী 
এবং োন্স  যালর্ক প্রলতরো লর্মূনল্, GENDA  াস করা এবং রূ ান্তর ঘথরাল র লর্লষদ্ধকরণ এর 
মমতা সমতা ও র্যাযলবচ্ার লর্লিত করমত এই বের উমেখমোগয অ্জন র্সমূহ উদো র্ কলর। আমরা 
ঘোর্ওযাল্ 50 লচ্লিত করার সময লর্উ ইযকন  এই বের ওযার্ল্ন প্রাইমডর আমযাজক হমত ঘ মর 
গলবনত োর মাযযমম ঘসই ববলচ্েয উদোল ত হমব ো আমামদরমক এিাযার ঘেমট  লরণত কমরমে।"  
  
ওযার্ল্ন প্রাইড, সবমথমক ব়ে আন্তজন ালতক LGBTQ প্রাইড উদো র্, এ বের লর্উ ইযমকন  অ্র্ুলিত 
হমি ো মালকন র্ েুক্তরামে প্রথম। িৃলতচ্ারণায ঘশাভাোো,  ারেরমযান্স এবং উৎসবগুলল্ রমযমে ো 
LGBTQ অ্লযকার আমদাল্র্মক প্রচ্ার কমর। ওযার্ল্ন প্রাইড এবং ঘোর্ওযাল্ 50 (Stonewall 50)-
এর জর্য লর্উ ইযকন  লসটমত দশনকমদর স্বাগত জার্ামর্ার জর্য ওযার্ল্ন প্রাইড ওমযল্কাম বযার্ার 
তথযসহ লবলভন্ন যরমর্র ঘক্রা়ে ে প্রকাশ কমরমে ও ঘস্বিামসবকগণ জর্ এে. ঘকমর্লড (John F. 
Kennedy, JFK), ল্ামগাযালদনযা (LaGuardia) এবং ঘর্ওযাকন  লবমার্বদর (Newark Airport) 
বযামগজ ঘেইম ওমযল্কাম ঘসন্টারসমূমহ শুক্রবার  েনন্ত উন্মকু্ত থাকমবর্।  
  
প্রাইড মাস চ্ল্াকাল্ীর্, গভর্নর কুওমমা ওযার্ল্ন প্রাইড উদো র্মক উসৎসালহত ও প্রচ্ার করার জর্য 
লবলভন্ন উমদযাগ এবং ইমভমন্টর ঘ াষণা কমরমের্। 1 জরু্ গভর্নর কুওমমা লর্উ ইযকন  লসটর ওমযে 
লভমল্জ (West Village)-এর লক্রমোোর লেমট লর্উ ইযকন  ঘেট ওযার্ল্ন প্রাইড ওমযল্কাম ঘসন্টামরর 
শুভ উমবাযমর্র ঘ াষণা লদমযমের্, ো ঘোর্ওযাল্ জাতীয োদ ুর (Stonewall National 
Monument) ঘথমক কমযক যা  দমূর। 5 জরু্ গভর্নর লর্উ ইযকন  ঘেট কযাল টল্ (New York 
State Capitol)-এ LGBTQ প্রাইড মাস প্রদশনর্ী (Pride Month Exhibit)-এর উমবাযমর্র ঘ াষণা 
লদমযমের্ ো LGBTQ লর্উ ইযকন বাসীমদর প্রভাবমক সম্মার্ কমর এবং আন্তজন ালতক AIDS কুইমের 
অ্ংশগুলল্ অ্ন্তভুন ক্ত কমর। ইলতহামস প্রথমবামরর মমতা কযাল টমল্র উ র LGBTQ প্রাইড  তাকাও 
উ়োমর্া হমযলেল্। 13 জরু্ গভর্নর কুওমমা লর্উ ইযকন  ঘেট ওযার্ল্ন  াইড অ্যাম্বামসডরস প্রলতমোলগতার 
লবজযী ঘ াষণা কমরমের্ এবং একট লভলডও-ঘত তামদর গল্প তুমল্ যমরমের্।  
  
অ্লেমস তার সময জমু়ে গভর্নর কুওমমা LGBTQ অ্লযকারসমূহমক অ্গ্রালযকার প্রদামর্র ঘেমে জাতীয 
 েনাময ঘর্তৃত্ব লদমযমের্ এবং LGBTQ কলমউলর্টর লবরুমদ্ধ ঘেডামরল্ সরকামরর চ্ল্মার্ আক্রমণ, 
ঘেগুমল্ার মমযয রমযমে সামলরক লর্মষযাজ্ঞা োন্সমজন্ডার ঘল্ামকমদর স্বাস্থযমসবা সুরো ঘরাল্বযাক 
প্রভৃলতর লবরুমদ্ধ ল়্োই করা। এই বেমরর প্রথমলদমক, গভর্নর কুওমমা ববষমযহীর্ লল্ে বলহিঃপ্রকাশ 
আইর্ এবং রূ ান্তর ঘথরাল র (conversion therapy) অ্র্ুশীল্র্ লর্লষদ্ধকারী লবযার্মক আইর্ 
লহমসমব স্বাের কমরর্, ো LGBTQ কলমউলর্টর জর্য একট উমেখমোগয জয। 31 ঘম গভর্নর 
কুওমমা গভন াবস্থার সামরামগলস ববযকরণ এবং সমকামী ও োন্স  যালর্ক প্রলতরো লর্লষদ্ধ করার 
প্রচ্ারণা ঘ াষণা কমরর্ এবং 19 জরু্ গভর্নর ঘগ  যামসজ এবং োন্স  যালর্ক প্রলতরো লর্মষযাজ্ঞা 
লর্লষদ্ধ উদো র্ কমরর্।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-worldpride-welcome-center-new-york-citys-west-village
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-lgbtq-pride-month-exhibit-capitol
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winners-worldpride-2019-ambassadors-competition
https://www.youtube.com/watch?v=KTfcMzQyNtA&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/news/president-trumps-transgender-military-ban-takes-effect-governor-cuomo-directs-state-agencies
https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-trump-administrations-efforts-roll-back-healthcare
https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-passage-ban-gay-and-trans-panic-legal-defense-0


  
সমগ্র ঘেটজমু়ে, ঘেট সংস্থাগুলল্ এবং লর্উ ইযমকন র বালসদারা LGBTQ কলমউলর্টর স্বীকৃলত ও 
উদো র্ প্রচ্ামরর ল্মেয লবলভন্ন উমদযামগর সামথ প্রাইড মাস উদো র্ করমের্। মর্মটক ঘথমক 
বামেমল্া এবং েযামটর্ আইল্যান্ড ঘথমক র্থন কালন্ট্র  েনন্ত প্রাইড ঘশাভাোোয এবং লর্উ ইযকন  ঘেট 
জমু়ে লবলভন্ন ইমভমন্ট গভর্নর কুওমমার প্রলতলর্লযরা উ লস্থত লেমল্র্ এবং স্থার্ীয LGBTQ 
কলমউলর্টসমূহ ঘেখামর্ই থাকুক র্া ঘকর্ তামদর উদো র্ ও সমথনর্ কমরর্।  
  
ঘমমো লল্টর্ োন্সম ামটন শর্ অ্থলরট (Metropolitan Transportation Authority, MTA) কােম 
ওযার্ল্ন প্রাইড ঘমমোকাডন  (WorldPride MetroCards) এবং প্রাইড ঘেমর্র ঘ াষণা লদমযমে। লর্উ 
ইযকন  ও লর্উ জালসনর লর্উ ইযকন  বদর কতৃন  ে (The New York Port Authority of New York 
and New Jersey) লর্উ ইযমকন  ওযার্ল্ন প্রাইমডর জর্য আগত দশনর্াথীমদরমক স্বাগত জার্ামর্ার জর্য 
অ্সংখয প্রাইড  দমে  গ্রহণ কমরমে োর মমযয রমযমে লক্রমোোর লেমট এবং 9ম লেট ঘ াটন  
অ্থলরট োন্স-হাডসর্ (Port Authority Trans-Hudson, PATH) ঘেশর্গুলল্মত ঘরইর্মবা কল্াম, 
অ্কুল্ামস ঘরইর্মবা কল্াম এবং  তাকা, ঘ াটন  অ্থলরট বাস টালমনর্াল্ এবং জজন  ওযালশংটর্ লিজ 
বাস ঘেশমর্ ঘরইর্মবা ঘলার সজ্জ্বা।  
  
15 জরু্ ঘোর লেডম ঘেট  াকন  (Four Freedoms State Park) লর্উ ইযকন  লসটর বৃহিম 
LGBTQ প্রাইড  তাকা উমন্মাচ্র্ কমরমে, ো জরু্ মামসর ঘশষ  েনন্ত প্রদলশনত হমব। বযাটালর  াকন  
লসট অ্থলরট (The Battery Park City Authority) রকমেল্ার  াকন  (Rockefeller Park)-এ 
ব়ে আকামরর  তাকা ল্র্ ঘ ইলন্টংময সালজমযমে, ো কমযক সপ্তাহ যমর থাকমব। 20 জরু্ লর্উ 
ইযকন  ঘেট লডলভশর্ অ্ব লহউমযার্ রাইটস (New York State Division of Human Rights) 
লর্উ ইযকন  ঘেমট 300-এর ঘবলশ মার্ুমষর উ র GENDA এবং LGBTQ অ্লযকার ওমযলবর্ামরর 
আমযাজর্ কমর এবং লর্উ ইযমকন র প্রমতযক বালসদা কতৃন ক তামদর আইর্সম্মত অ্লযকারসমূহ জার্া 
লর্লিত করার চ্ল্মার্ উমদযামগর অ্ংশ লহমসমব ঘসই ওমযলবর্ারট এখর্ স্থাযীভামব উ ল্ভয রমযমে।  
  
লর্উ ইযকন  ঘেটজমু়ে অ্র্ুলিত হওযা ওযার্ল্ন প্রাইড ইমভন্টসমূহ সিমকন  লবস্তালরত জার্মত 
iloveny.com/worldpride-এ োর্।  
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