
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রাইড উইকএণ্ড-এর স্বীকৃবি বিম্বেম্বি স্টেটিোপী লোন্ডমাকন েমূম্বি আম্বলাকেজ্জ্বা 
করার স্ট াষণা বিম্বেম্বের্  

  
ওোর্ ওোর্ল্ন  স্টেড স্টেন্টার, পারবেিং স্কোর বভোডাক্ট, কবেোেম্বকা বিজ, গভর্নর মাবরও এম. 

কুওম্বমা বিজ, বমড িাডের্ বিজ, স্টিাোইটম্বেে স্টলক প্লাবেড অবলবিক স্টেন্টার, স্টেট 
ইউবর্ভাবেনটি অে বর্উ ইেকন  বেম্বেম (SUNY) স্টেন্ট্রাল অোডবমবর্ম্বেের্ বিবর্ল্িং, স্টেট এডুম্বকের্ 
বিবর্ল্িং, আলম্বেড ই. বিথ বিবর্ল্িং, র্াোগ্রা েলে এিিং স্টেট স্টেোর স্টমইর্ স্টগট ও এক্সম্বপাবজের্ 

স্টেন্টার আম্বলাবকি করা িম্বি  
  

আইকবর্ক লোন্ডমাকন  এই েপ্তািাম্বে র্ারী ও পরুুষ েমকামী, উভকামী, রূপােরকামী ও কুইম্বের 
প্রাইড ফ্ল্োম্বগর রম্বে উজ্জ্বল িম্বি এিিং গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিজও শুক্রিার োন্সম্বজন্ডার 

পিাকার রম্বে উজ্জ্বল িম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘেটজমুে ল্যান্ডমাকন গুলল্ প্রাইড মান্থ এবং 
LGBTQ সম্প্রদামের সম্মামর্ আমল্ালকত করা হমব, োর মমযয রমেমে ওোর্ ওোর্ল্ন  ঘেড ঘসন্টামরর 
স্পাোর, পারল ং স্কোর লভোডাক্ট, কলসোস্ক লিজ, গভর্নর মালরও এম. কুওমমা লিজ, লমড-হাডসর্ 
লিজ, ঘহাোইটমেস ঘল্ক প্লালসড অ্লল্লিক ঘসন্টামরর সম্মুমের মাকন , SUNY ঘসন্ট্রাল্ অ্যাডলমলর্মে র্ 
লবলর্ল্ং, ঘেট এডুমক র্ লবলর্ল্ং, আল্মেড ই. লিথ লবলর্ল্ং,র্াোগ্রা েল্স এবং ঘেট ঘেোর 
এক্সমপালজ র্ ঘসন্টার এবং ববল ষ্ট্যেুক্ত LED ঘবাডন গুলল্ ঘেট ঘেোর ঘমইর্ ঘগমট ঘ াভা পামব। 
গভর্নর মালরও এম. কুওমমা লিজ শুক্রবার োন্সমজন্ডার পতাকার রমে আমল্ালকত করা হমব। লর্উ 
ইেমকন  প্রাইড উদোপর্ এবং লর্উ ইেকন  লসটিমত প্রথম প্রাইড মামচন র 50 তম বালষনকী উপল্মযয এই 
সপ্তাহামে সকল্ ল্যান্ডমাকন মক প্রাইড ফ্ল্যামগর রমে আমল্ালকত করা হমব।  
  
"লর্উ ইেকন  LGBTQ অ্লযকার আমদাল্মর্র জন্মস্থার্ এবং এই বের আমরা লর্উ ইেকন  লসটিমত 
প্রথম প্রাইড মামচন র 50 তম বালষনকী উদোপর্ করলে। আমরা সমতার পমথ এলগমে লগমেলে এবং 
এলগমে োলি। এমর্লক COVID-19 মহামালরর সমে, আমরা অ্বম মষ সামরামগলসমক ববযতা লদমেলে, 
ো LGBTQ দিলতমদর এিাোর ঘেমট তামদর পলরবার শুরু বা বৃলিমত সাহােয করমব," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "মহামালরর সমে প্রাইড উদোপর্ করা অ্ব যই এ বের আমামদর LGBTQ 
সম্প্রদামের জর্য লভন্ন হমব। এই ল্যান্ডমাকন গুমল্া আমল্ালকত করা হমি ঘের্ এই মামস আমরা একলিত 
হমত পালর এবং আমামদর অ্গ্রগলত উদোপর্ করমত পালর এবং ঘেডামরল্ সরকার এবং লবমের কামে 



 

 

একটি পলরষ্কার বাতন া পাঠামত পালর ঘে LGBTQ জর্গণমক এই ঘেমট স্বাগত জার্ামর্া হমেমে এবং 
আমরা কেমর্াই সমতার জর্য ল্োই বন্ধ করব র্া।"  
  
সারা ঘেট জমুে আমোজকরা অ্ং গ্রহণকারীমদর বালেমত থাকমত এবং COVID-19 এর লবস্তার বন্ধ 
করমত উৎসালহত করার জর্য প্রাইড ইমভন্ট অ্র্ল্াইমর্ উদোপমর্র বযবস্থা করা হমেমে। ভাচুন োল্ 
প্রাইড উদোপর্ LGBTQ সম্প্রদামের সামথ সংেুক্ত থাকার একটি উপাে লহমসমব কাজ করমত পামর, 
ঘেমর্- ল্াইভ লেলমং কর্সাটন  এবং পারেরমযান্স, প্রাইড রার্ এবং লডলজটাল্ ডযান্স পাটিন । লকেু 
 হমর জরু্ মাস জমুে একটি কযামল্ন্ডার রমেমে, ঘেমর্- সারামতাগা এবং ব্রুকলল্র্-এ, অ্র্যলদমক 
অ্র্যরা জরু্ মামস অ্থবা এই গ্রীমে বা  রমতর পমর একটি উদোপমর্র আমোজর্ করমব। এ বের 
NYC প্রাইড তার 50 তম বালষনকী উদোপর্ করমব এবং ঘজমর্ল্ ঘমার্ামে, ঘডমবারা কক্স, লবলল্ 
ঘপাটন ার এবং অ্র্যার্যমদর ল্াইভ লেলমং অ্র্ষু্ঠামর্র আমোজর্ করমব।  
  
অ্লেমস তার সমে জমুে গভর্নর কুওমমা LGBTQ অ্লযকারসমূহমক অ্গ্রালযকার প্রদামর্র ঘযমি জাতীে 
পেনামে ঘর্তৃত্ব লদমেমের্ এবং LGBTQ কলমউলর্টির লবরুমি ঘেডামরল্ সরকামরর চল্মার্ আক্রমণ, 
ঘেগুমল্ার মমযয রমেমে োন্সমজন্ডারমদর সামলরক বালহর্ীমত লর্মষযাজ্ঞা োন্সমজন্ডার ঘল্ামকমদর 
স্বাস্থযমসবা সুরযা ঘরাল্বযাক প্রভৃলতর লবরুমি ল্োই কমরমের্। এই বেমরর শুরুমত গভর্নর কুওমমা 
গভন যারণ সামরামগলসমক ববযতা দামর্র আইমর্ স্বাযর কমরর্, ো LGBTQ দিলত এবং বন্ধযামত্বর 
সামথ সংগ্রামকারী দিলতমদর তামদর পলরবার বৃলিমত সাহােয করমব। গত বেমর, গভর্নর কুওমমা 
ঘজন্ডার এক্সমপ্র র্ ববষময দরূীকরণ আইমর্ স্বাযর কমরর্ এবং লল্ঙ্গ রূপাের ঘথরালপর বামজ চচন ামক 
বন্ধ করমত আইর্ কমরর্, এোোও এের্ও বালক আমে ঘগ এবং োন্সমদর েন্ত্রণার প্রলতরযা মুল্তলব 
লর্মে কাজ করা।  
  
লর্উ ইেকন  ঘেট জমুে অ্র্ুলষ্ঠত হওো প্রাইড ইমভন্টসমূহ সিমকন  লবস্তালরত 
জার্মত https://www.iloveny.com/things-to-do/lgbtq/-ঘত োর্।  
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