
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এলবিবিটিবকউ র্াগবরক অবিকার কমী মােনা বি. ির্সম্বর্র ির্ে ইস্ট বরভার 
স্টস্টট িাকন  উৎসম্বগনর স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
তার 75তম িন্মবিম্বর্, মােনা বি. ির্সর্ স্টস্টট িাকন  এলবিবিটিবকউ িেবি এিং অম্বেতাঙ্গ 

ট্রান্সম্বিন্ডার র্ারীম্বক সম্মার্ িার্াম্বর্া বর্উ ইয়ম্বকন র প্রথম স্টস্টট িাকন  হম্বি  
  

স্টস্টট িাম্বকন র সুবিিা উন্নত করম্বি এিং মােনা বি. ির্সর্ এিং এলবিবিটিবকউ আম্বদালম্বর্র 
উিযািম্বর্ িািবলক আটন  স্থাির্ করম্বি - স্ট ালার ির স্টথম্বক িাম্বকন র িৃহত্তম বিবর্ম্বয়াগ  

  
েবিগুম্বলা স্টিওয়া রম্বয়ম্বে এ াম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রযাত এলজজজিটিজিউ র্াগজরি অ্জিিার িমী মার্না জি. জর্সমর্র 
জর্য ব্রুিজলমর্ ইস্ট জরভার স্টস্টট িািন  উৎসমগনর স্ট াষণা জিমযমের্। তার 75তম জন্মজিমর্, মার্না 
জি. জর্সর্ স্টস্টট িািন  এিজর্ এলজজজিটিজিউ িযজি এিং অ্মেতাঙ্গ ট্রান্সমজন্ডার িযজিত্বমি সম্মার্ 
জার্ামর্া জর্উ ইযমিন র প্রথম স্টস্টট িািন  হমি। স্টস্টট িামিন র সজুিিা উন্নত িরমি এিং জর্সমর্র 
জীির্ উিযাির্ এিং এলজজজিটিজিউ অ্জিিামরর অ্গ্রগজতমত তার ভূজমিা উিযাির্ িমর িািজলি 
আটন  স্থাির্ িরমি। উন্নজত িািন  উমবািমর্র ির স্টথমি িৃহত্তম জিজর্মযামগর প্রজতজর্জিত্ব িমর।  
  
"প্রাযই, জর্উ ইযিন  এিং সারা স্টিমর্ স্টয প্রাজিি িণ্ঠস্বর অ্গ্রগজতমি এজগময জর্ময স্টগমে তা অ্মের্া 
হময যায, যামির জর্য আমামির গণ স্মৃজতমসৌি এিং স্মৃজতস্তমের এিটি ভগ্াংর্ জর্িনাজরত 
থামি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মার্না জি. জর্সর্ এলজজজিটিজিউ আমদালমর্র প্রথম জিমির 
স্টর্তৃিমগনর এিজর্ জেমলর্, এিং এখর্ জতজর্ তার প্রািয স্বীিৃজত িামের্। তার জর্য এই রাষ্ট্রীয িািন  
উৎসগন িরা, এিং তার গল্প িলা িািজলি আটন  স্থাির্ িরা, তার স্মৃজত এিং সমতার জর্য লডাই 
িরা তার িামজর স্টিেঁমে থািা জর্জিত িরমি।"  
  
"50 িের আমগ স্টস্টার্ওযাল গণজাগরমণর সামথ জর্উ ইযিন  এলজজজিটিজিউ অ্জিিার আমদালমর্র 
গজিনত জন্মস্থার্," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "আজ আমরা জর্উ ইযমিন র প্রথম 
স্টস্টট িািন  উৎসগন িরজে এিজর্ এলজজজিটিজিউ র্াযমির স্বীিৃজতস্বরূি - মার্না জি. জর্সর্। মার্না 
জি. জর্সর্ স্টস্টট িািন  অ্মেতাঙ্গ ট্রান্সমজন্ডার র্ারীমি সম্মার্ জার্ায, জযজর্ সিার জর্য সমার্ 
অ্জিিার এিং র্যাযজিোমরর লডাইময স্টর্তৃত্ব স্টির্। COVID-19 মহামারী এিং ব্ল্যাি লাইভস মযাটার 
আমদালমর্র সামথ, এখর্ অ্র্য স্টযমিামর্া সমমযর স্টেময স্টিজর্ আমামির সমামজ এলজজজিটিজিউ সমতা 
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এিং জাজতগত র্যাযজিোমরর জর্য লডাই োজলময স্টযমত হমি। আমরা স্টজন্ডার এক্সমপ্রর্র্ র্র্-
জিজিজমমর্র্র্ অ্যাক্ট (Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA) িাস এিং 
গভন িারণ সামরামগজস বিি িরার মািযমম অ্মর্ি িরূ এজগময এমসজে, জিন্তু জিভাজর্ এিং  ৃণার 
জিরুমে লডাই এিং সিার জর্য সজতযিামরর সমতা অ্জন মর্র জর্য আমামির এখমর্া অ্মর্ি িাজ 
িাজি আমে।"  
  
িুর্ঃর্ামিরণ প্রসমঙ্গ, স্টস্টট িািন  িািজলি আমটন র প্রথম িযনায স্থাির্ িমরমে। সাজামর্া িজরজি 
স্টিডার প্রমির্িমথর জিজর্ং মার্না জি. জর্সর্ স্টি িটুি জিজর্ষ্ট স্থামর্ সম্মাজর্ত িমরমে: স্টিন্ট 
এজভজর্উমত র্থন 8তম জিমটর প্রিার্ ফটি, এিং র্থন ৭তম জিট এিং স্টিন্ট অ্যাজভজর্উমযর স্টিামণ। 
রজির্ ফুল জিময জর্মজমি সজিত িরার জর্য িজরজেত, র্ির্া মার্নার বর্লী এিং রি প্রজতফজলত 
িমর। িািন টি মার্নার জীির্ এিং এইেআইজভ/এইিমস আক্রাি িযজিমির জর্য এলজজজিটিজিউ 
অ্জিিার এিং জেজিৎসা প্রজতষ্ঠা িরার স্টেমে তার ভূজমিার িথা তুমল িমর জিজভন্ন প্রতীি রমযমে।  
  
2021 সামলর গ্রীমের মমিয অ্জতজরি উন্নজত সাির্ িরা হমি যার অ্িভুন ি:  

• এিটি র্তুর্ িািন  হাউস/জর্ো স্টিন্দ্র: অ্মর্ি প্রমযাজর্ীয িািজলি িািন  সজুিিায িামিন র 
জিি মুখী স্টেণীিে স্থার্ সহ িািন , িািজলি িাথরুম, িািন  স্টরঞ্জার িন্টযাক্ট স্টস্টর্র্ এিং 
এিটি স্টোট রেণামিেণ স্টস্টামরজ থািমি। এই 1200 িগন ফুট সুজিিা, সাইমটর স্টরল স্টথমি 
িাজন  জাহাজ ইজতহাস প্রজতফজলত িরার জর্য িমন্টইর্ার-বর্লীমত জর্জমনত, আংজর্ি ভামি 
অ্যামসম্বজল সিসয স্টজামসফ স্টলমন্টাল এিং জর্উ ইযিন  জসটি িাউজন্সল সিসয জস্টভ স্টলজভমর্র 
অ্র্ুিার্ বারা অ্থনাযর্ িরা হয।  

• এিটি মার্না জি. জর্সর্ আটন  স্থাির্: অ্জতজরি জর্ল্পিমন এিং িযাখযামূলি উিািার্ মার্না জি. 
জর্সমর্র জীির্ উিযাির্, এলজজজিটিজিউ আমদালমর্র অ্র্যার্য উিািার্ সহ, িটুি িী ন 
সমািরাল ঐজতহাজসি গযাজি ফাউমন্ডর্র্ স্টিযামল স্থাির্ িরা হমি, যা এিটি প্রািৃজতি 
আউটমিার গযালাজর বতজর িরমি। স্টস্টট িািন  র্ির্া এিং জিষযিস্তু জর্ময জর্উ ইযিন  জসটি 
এলজজজিটিজিউ সম্প্রিামযর সামথ িরামর্ন িরমি।  

• িািন  জমুড অ্িিাঠামমা উন্নযর্ যামত িৃহৎ জিন্তু অ্ির্জতর্ীল িংজক্রট িযাি স্টযখামর্ 
স্মরগযাসিাগন এিং অ্র্যার্য িািন  এিং িজমউজর্টি ইমভন্ট অ্র্ুজষ্ঠত হয তা িুর্রায প্রজতষ্ঠা 
িরা যায, িামিন র আসিািিে স্টযাগিরণ যা সাইমটর জর্ল্প/িাজণজজযি ঐজতহয ভামলাভামি 
প্রজতফজলত িরমি, গযাজি প্রােীর িুর্িনাসর্ এিং ঝডিাজর্ িযিস্থাির্া জসমস্টম উন্নতিরণ।  

• স্টিডা জিজর্ং এিং মার্না জি জর্সর্ ইর্স্টমলর্র্ সমঙ্গ সাজামর্া িজহঃস্থ প্রােীর সহ জিিযমার্ 
স্টস্টামরজ জিজডং অ্লংিরণ।  

  
এলজজজিটিজিউ অ্জিিার এিং এইেআইজভ/এইিস জেজিৎসার এিজর্ প্রিার্য প্রিিা জহমসমি িজরজেত 
মার্না 1969 সামলর স্টস্টার্ওযাল গণজাগরমণর এিজর্ জিজর্ষ্ট স্টর্েী জেমলর্ এিং িমর তামির িজরিার 
বারা প্রতযাখযাত এলজজজিটিজিউ তরুণমির সমথনমর্ জর্উ ইযিন  জসটিমত এিটি আেয স্টিন্দ্র স্থাির্ 
িমরর্। জতজর্ 24 আগস্ট, 1945 সামল জন্মগ্রহণ িমরর্ এিং 1992 সামল 46 িের িযমস মারা 
যার্। তার মতুৃযর তিি, যা 2012 সামল িুর্রায স্টখালা হয, অ্মীমাংজসত রময স্টগমে।  



 

 

  
জতজর্ জেমলর্ স্টগ জলিামরর্র্ ফ্রমন্টর (Gay Liberation Front) প্রজতষ্ঠাতা সিসয, ACT UP এর 
এিজর্ সজক্রয িমী, এিং জসলজভযা জরমভরার সামথ জিট ট্রান্সমভস্টাইট অ্যাির্র্ স্টরভুলুযর্র্াজরমজর 
(Street Transvestite Action Revolutionaries, S.T.A.R.) সহ-প্রজতষ্ঠাতা। জর্উ জাজসনমত 
জন্মগ্রহণ িারী মার্না উচ্চ জিিযালয স্টথমি স্নাতি িরার ির জগ্রজর্ে জভমলমজ েমল যার্। জতজর্ তার 
িষ্ট এিং মার্জসি অ্সসু্থতার সামথ তার লডাইমি অ্র্যমির জর্য সজক্রযতায রূিািজরত িমরজেমলর্, 
ACT UP-এর সামথ জিমোমভ অ্ংর্ জর্মযজেমলর্ এিং জর্উ ইযিন  জসটিমত এইেআইজভ/এইিস 
মহামারী সম্পমিন  সমেতর্তা িাজডমযজেমলর্।  
  
স্টস্টট িাকন স কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "স্টস্টট িামিন  আমামির জমর্মর্র এিটি অ্ংর্ হমে 
রামষ্ট্রর ঐজতহাজসি উত্তরাজিিার সংরেণ এিং আমামির িািন মি সিল িযনটিমির জর্য আিষনণীয 
িমর স্টতালা। আমামির এলজজজিটিজিউ সম্প্রিামযর জর্য এই িিমেি স্টর্ওযার জর্য আজম গভর্নর 
কুওমমার প্রর্ংসা িরজে।"  
  
স্টস্টট বসম্বর্টর ব্রায়ার্ কোভার্াহ িম্বলম্বের্, "যজিও আমরা প্রাযই জর্উ ইযিন মি এমর্ এিটি জাযগা 
জহমসমি ভািমত িাজর যা সি িরমর্র বিজেেযমি গ্রহণ িরমে, জিন্তু সিসমযই উন্নজতর স্টেে রময 
যায, জিমর্ষ িমর অ্মেতাঙ্গ ট্রান্সমজন্ডারমির জর্য। আজম আর্জদত স্টয ইস্ট জরভার স্টস্টট িািন  মার্না 
জি. জর্সমর্র সম্মামর্ িুর্ঃর্ামিরণ িরা হমযমে, যামি আমরা এিজর্ সমজিত স্টর্েী এিং সজক্রয 
িমী জহমসমি স্মরণ িজর, জযজর্ জীির্ িিমল জিমযমের্ এিং অ্মর্িমি অ্র্ুপ্রাজণত িমরমের্।"  
  
িবরষি সিসে স্টিাম্বসফ স্টলন্টল িম্বলর্, "মার্না জি. জর্সর্ এলজজজিটিজিউ সম্প্রিামযর অ্গ্রিতূ জেমলর্ 
এিং তার িাজহর্ী িখমর্াই ভুমল যাওযা উজেত র্য। স্টস্টার্ওযাল গণজাগরণ এিং এর িাইমর, তার 
সজক্রযতা এলজজজিটিজিউ সম্প্রিামযর জর্য সমার্ অ্জিিামরর িথ প্রর্স্ত িরমত সাহাযয িমরমে। তার 
র্ামম ইস্ট জরভার স্টস্টট িামিন র র্াম িজরিতন র্ িরা তার উত্তরাজিিারমি সম্মার্ িরমি এিং 
আগামী প্রজমন্মর জর্য তার গল্প িলমি।"  
  
বসটি কাউবন্সম্বলর সিসে বস্টম্বভর্ স্টলবভর্ িম্বলর্, "উত্তর ব্রুিজলমর্ আমামির িািন গুমলা প্রজত িের 
হাজার হাজার মার্ুষ ব্রুিজলর্ এিং র্হমরর জিজভন্ন প্রাি স্টথমি িজরির্নর্ িমর। উন্মুি স্থার্ স্টয 
স্টিার্ এলািার রত্ন এিং জীিমর্র প্রজতটি স্তমরর মার্ুমষর জিমর্াির্ এিং অ্িসর জর্য িযিহৃত হয। 
আমামির র্হমরর ইজতহামস এিং সিনে সমতার জর্য লডাইময এমর্ প্রভাির্ালী এিং গুরুত্বিূণন িামরা 
র্ামম আমামির এিটি স্থার্ীয িামিন র র্ামিরণ িরা এিটি সম্মামর্র জিষয। মার্না জি জর্সর্ তার 
জীির্ অ্জতিাজহত িমরমের্ এলজজজিটিজিউ+ অ্জিিামরর জর্য এিং অ্মর্ি জর্উ ইযিন িাসীর জর্য 
মযনািা এিং েো আর্ার জর্য। িামিন র র্তুর্ র্াম এিং িজরিজল্পত উন্নজত সিার জর্য জিেমামর্র 
িািজলি স্টেস প্রিামর্ আমামির অ্ঙ্গীিার প্রির্নর্ িরমি।"  
  
িূমিন ইস্ট জরভার স্টস্টট িািন , সাত এিমরর ওযাটারফ্রন্ট িািন  মযার্হাটমর্র আিার্মরখার িার্ািাজর্ 
এিটি িালুিাময বসিত, এিটি স্থার্ীয মাঠ, এিটি ঐজতহাজসি স্টরল ইযামিন র অ্িজর্ষ্টাংর্, এিটি 
জংলী স্টখলার মাঠ, এিটি কুকুর স্টিৌডামর্ার জাযগা, এিং জিিজর্ি িরার সজুিিা প্রিার্ িমর।  



 

 

  
জির্ামূলয এিং জর্সািারমণর জর্য উন্মিু, ওযাটারফ্রন্ট িািন  এিটি 19 এিং 20 র্তমির জর্জিং 
সুজিিার সাইট। গভর্নর কুওমমা স্টফব্রুযাজর মামস জর্উ ইযিন  জসটিমত (NYC) জহউমযার্ রাইটস 
িযামম্পইর্ স্টগ্রটার জর্উ ইযিন  গালার সম্মুমখ এি ভাষমণর সময িামিন র র্াম িজরিতন মর্র িজরিল্পর্া 
স্ট াষণা িমরর্।  
  
মার্না জি. জর্সর্ স্টস্টট িািন  জর্উ ইযিন  র্হমরর আটটি স্টস্টট িামিন র এিটি। স্টস্টট িািন স কুইমন্স 
স্টিসওযাটার িমযন্ট স্টস্টট িািন  (Bayswater Point State Park) ও গযাজি প্লাজা স্টস্টট িািন  
(Gantry Plaza State Park), ব্রুিজলমর্র র্াজলন জেমর্াল্ম স্টস্টট িািন  (Shirley Chisholm State 
Park), স্টযামটর্ আইলযামন্ডর স্টে জিট িন্ডস স্টস্টট িািন  (Clay Pit Ponds State Park), 
মযার্হাটামর্র স্টিজর্ ফমরল জরভারিযাঙ্ক স্টস্টট িািন  (Denny Farrell Riverbank State Park) এিং 
এফজিআর স্টফার জফ্রিমস স্টস্টট িািন  (FDR Four Freedoms State Park) এিং ব্রংমক্স রিামটন া 
স্টেমমমন্ট স্টস্টট িািন  (Roberto Clemente State Park) িজরোলর্া িমর থামি।  
  
জর্উ ইযিন  স্টস্টট অ্জফস অ্ি িািন স, জিমর্াির্ ও ঐজতহাজসি সংরেণ 250টিরও স্টিজর্ স্বতন্ত্র 
িামিন র, ঐজতহাজসি স্থার্, গলফ স্টিাসন, স্টর্ৌিার  াট ও জিমর্াির্মূলি ভ্রমণিমথর তত্ত্বািিার্ িমর, 
স্টযগুমলা স্টিখমত প্রজত িের 77 জমজলযর্ মার্ষু আমস। সম্প্রজত জিেজিিযালমযর এি গমিষণায স্টিখা 
স্টগমে, স্টস্টট িািন  ও এর ির্নর্াথী বারাযা িযয হয তা 5 জিজলযর্ মাজিন র্ িলার আউটিুট ও 
জিক্রযমি প্রসাজরত িমর, 54,000 স্টিসরিাজর খামতর োিজর সৃজষ্ট এিং অ্জতজরি রাষ্ট্রীয জজজিজি 
2.8 জিজলযর্ মাজিন র্ িলামরর স্টিজর্ স্টযাগ িরমত িামর। অ্জতজরি তথয স্টিমত োইমল িল িরুর্ 
518-474-0456 র্ম্বমর অ্থিা জভজজট িরুর্ parks.ny.gov িা সংযুি হর্ স্টফসিুমি, িা ফমলা 
িরুর্ টুইটামর।  
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