অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/16/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ড াম্বর্ট লাইফ ব্লু অোন্ড বির্ ড ম্বে অঙ্গ দাো বিম্বেম্বি বর্উ ইয়কনিােীম্বদর
বর্িবিে িম্বে অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বের্

ড াম্বর্ট লাইফ ব্লু এিং বির্ ড র স্বীকৃবেস্বরূপ রাম্বযের লোন্ডমাকনগুবল র্ীল এিং েিুয আম্বলায়
আম্বলাবকে িম্বি
6.6 বমবলয়ম্বর্রও ডিবে বর্উ ইয়কনিােী অঙ্গ দাো বিোম্বি রাম্বযের ড াম্বর্ট লাইফ ডরবযবিম্বে
বর্িবিে
9,000 এরও ডিবে বর্উ ইয়কনিােী একটি যীির্রক্ষাকারী প্রবেস্থাপম্বর্র অম্বপক্ষায় আম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের NYS ড ামর্ট লাইফ ডরনজনিমে ড াগ নেময়
অ্ঙ্গ এবং টিসুয োো হওয়ার আহ্বার্ জানর্ময়মের্ র্ারণ প্রায় 9,000 নর্উ ইয়র্ন বাসী
জীবর্রক্ষার্ারী প্রনেস্থাপমর্র অ্মপক্ষায় আমের্। শুক্রবার, 16 এনপ্রল ড ামর্ট লাইফ ব্লু অ্যান্ড নির্
ড -র (Donate Life Blue and Green Day) স্বীর্ৃ নেস্বরূপ, রাজয জুম়ে লযান্ডমার্ন গুনল র্ীল এবং
সবুজ আমলায় সনিে র্রা হমব।
"প্রনেটি জীবর্ মূলযবার্, এবং খর্ COVID-19 মহামারী অ্র্ল্পর্ীয় ক্ষনের র্ারণ হময়মে, এটি
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের েয়া এবং উোরোও প্রের্নর্ র্মরমে ারা জীবর্ বাাঁচামে পেমক্ষপ
নর্ময়নেমলর্," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্ঙ্গ এবং টিসুয োো হওয়া ডর্বল েয়া প্রের্নর্ র্য়, এর
ফমল জীবর্ বাাঁমচ এবং প্রনেস্থাপমর্র জর্য অ্মপক্ষারে মার্ুষমের জীবমর্ এর্টি র্েু র্ সুম াগ নর্ময়
আমস। আমরা ড ামর্ট লাইফ মাস (Donate Life Month) এবং নবমর্ষ র্মর ব্লু অ্যান্ড নির্
ড মর্ স্বীর্ৃ নে নেনি হাজার হাজার নর্উ ইয়র্ন বাসীর সামে এর্াত্মো প্রর্ামর্র জর্য া এখর্ও অ্ঙ্গ
প্রনেস্থাপমর্র জর্য অ্মপক্ষা র্রমের্।"
ড

লযান্ডমার্ন গুনল আমলানর্ে র্রা হমি োর মমযয রময়মে:
•
•

গভর্নর মানরও এম. কুওমমা নিজ (Mario M. Cuomo Bridge)
র্স্কু ইজমর্া নিজ (Kosciuszko Bridge)

•
•
•
•
•
•
•

এইচ র্ালন মযার্র্ল ডেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়র্ন নবনডং (H. Carl McCall
SUNY Building)
নর্উইয়র্ন ডেট এ ু মর্র্র্ ন পাটনমমন্ট নবনডং (New York State Education
Department)
আলমে ই. নিে ডেট অ্নফস নবনডং (Alfred E. Smith State Office
Building)
নর্উ ইয়র্ন ডেট ডফয়ারিাউন্ডস (New York State Fairgrounds) - প্রযার্ ডগট
এবং এক্সমপানজর্র্ ডসন্টার;
র্ায়ািা জলপ্রপাে (Niagara Falls)
অ্যালমবনর্ আন্তজনানের্ নবমার্বন্দর ডগটওময় (Albany International Airport
Gateway)
িযান্ড ডসন্ট্রাল টানমনর্াল (Grand Central Terminal) - পারনর্ং ডস্কায়ার
ভায়া াক্ট;

নর্উ ইয়র্ন বাসীরা সমচের্ো বা়োমে পামরর্ এবং অ্র্যমের 16 এনপ্রল র্ীল এবং সবুজ পমর এবং
োমের ডসার্াল নমন য়া প্ল্যাটফমমন #BlueGreenDay এবং #DonateLifeMonth হযার্টযাগ বযবহার
র্মর অ্ঙ্গ োো নহসামব নর্বন্ধর্ র্রমে অ্র্ুপ্রানণে র্রমে পামরর্। এই নের্টির ডচের্ায়, NYS
ন পাটনমমন্ট অ্ফ ডমাটর ডভনহমর্লমসর (Department Of Motor Vehicles, DMV) র্মীরা
শুক্রবার র্ীল এবং সবুজ পরমবর্।
মানর্ন র্ অ্ঙ্গ ক্রয় ও প্রনেস্থাপর্ ডর্টওয়ার্ন (U.S. Organ Procurement and Transplantation
Network) অ্র্ুসামর বেন মামর্ অ্ঙ্গ প্রনেস্থাপমর্র অ্মপক্ষায় োর্া 107,587 জর্ আমমনরর্ার্মের
মমযয 8,700 জমর্রও ডবনর্ নর্উ ইয়র্ন বাসী রময়মের্। উপরন্তু, প্রায় 600 নর্উ ইয়র্ন বাসী গে
বের মারা ার্ র্ারণ োমের প্রময়াজর্ীয় অ্ঙ্গ সময়মমো পাওয়া ায়নর্, OPTN অ্র্ুসামর।
ডফ ামরল ডহলে নরমসামসনস অ্যান্ড সানভন মসস অ্যা নমনর্মির্র্ (Federal Health Resources and
Services Administration)-এর মমে জােীয়ভামব এর্টি অ্ঙ্গ প্রনেস্থাপমর্র জর্য এর্টি নমমলর
অ্মপক্ষায় োর্ার সময় প্রনেনের্ 17 জর্ মারা ার্। প্রনে র্য় নমনর্মট এর্জর্ বযনি ড াগ র্রা
হয় অ্মপক্ষার োনলর্ায়, নর্ন্তু এর্জর্ োো আটটি অ্বনয জীবর্ বাাঁচামে পামরর্ এবং 75টি
অ্বনয জীবর্ সানরময় েু লমে পামরর্ টিসুয এবং র্নর্নয়াল োোর মাযযমম। 16 বের বা োর ডবনর্
বয়সী ড ডর্ার্ও নর্উ ইয়র্ন বাসী ডরনজনিমে নর্বনন্ধে হওয়ার ড াগয। বেন মামর্, নর্উ ইয়র্ন
ডেমটর 43 র্োংর্ ড াগয বানসন্দা ডরনজনির মাযযমম অ্ঙ্গোো হওয়ার জর্য র্াম র্নেভু ি
র্মরমের্।
নর্উ ইয়র্ন বাসীরা ড ামর্ট লাইফ ডরনজনিমে (NYS Donate Life Registry) নর্বনন্ধে হমে
পামরর্ নর্ম্ননলনখে অ্র্লাইর্ নবর্ল্পগুনলর মাযযমম োনলর্াভু ি হমে পামরর্:
•
•

নর্উ ইয়র্ন ডেট ড ামর্ট লাইফ ডরনজনির ওময়বসাইট - www.donatelife.ny.gov
নর্উ ইয়র্ন ডেট ডমাটর ার্ নবভামগর ওময়বসাই - dmv.ny.gov

"লমরন্স লযময়র" (Lauren's Law) অ্যীমর্, ন পাটনমমন্ট অ্ফ ডমাটর ডভনহমর্লমসর িাহর্রা োমের
ড্রাইভার লাইমসমন্সর োর্ নবভাগটি পূরণ র্মর বা র্র্-ড্রাইভার আইন র্বায়র্ র্রার আমবেমর্র
মাযযমম অ্ঙ্গ োো নহমসমব নর্মজমের নর্বন্ধর্ র্রা অ্বযাহে রাখমে পারমবর্। এই আইমর্র র্ামর্রণ
র্রা হময়মে রর্লযান্ড র্াউনন্টর বানসন্দা লমরর্ নর্ডমসর র্ামম, ন নর্ 9 বের বয়মস এর্টি জীবর্
রক্ষার্ারী হৃে মের প্রনেস্থাপর্ ডপময়নেমলর্। ডভাট ডেওয়ার জর্য নর্বন্ধর্র্ারী নর্উ ইয়র্ন বাসীরা
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-eng-fillable.pdf
ডভাটার নর্বন্ধর্ ফমন বা অ্র্লাইর্ ফমমনর ডসই অ্ংর্টি সম্পন্ন র্মর ডরনজনিমে ড াগ নেমে পামরর্।
নর্উ ইয়র্ন ডেট অ্ফ ডহল্ে ইন্সুযমরন্স মামর্ন টমপ্ল্মসর (NY State of Health Insurance
Marketplace) মাযযমম স্বাস্থয বীমা খুাঁজমের্ ড নর্উ ইয়র্ন বাসীরা, োরাও ডরনজনিমে োনলর্াভু ি
হমে পামরর্।
এো়োও সমচের্ো বৃনি এবং গুরুত্বপূণন গমবষণামর্ সমেনর্ র্রার জর্য DMV এর্টি ড ামর্ট লাইফ
র্ােম লাইমসন্স ডপ্ল্ট প্রোর্ র্মর। খর্ এর্জর্ িাহর্ ডপ্ল্টটি অ্ ন ার র্রমবর্ েখর্ 20 মানর্ন র্
লার বানষনর্ নফ "লাইফ পাস ইইটি অ্র্ ট্রাে ফান্ড" এ পাঠামর্া নর্মেন র্ র্রা হয়, া অ্ঙ্গ ও
টিসুয ড ামর্র্র্ নবর্ামর্ অ্ঙ্গোর্ ও প্রনেস্থাপর্ গমবষণা ও নর্ক্ষামূলর্ ডপ্রািামমর জর্য বযবহার র্রা
হয়। অ্র্ুিহপূবনর্ DMV-এর ওময়বসাইট https://dmv.ny.gov/plates/life-pass-it এ অ্ ন ার
র্রুর্।
2020 সামল শুরু র্মর, লাইফ পাস ইট অ্র্ ট্রাে ফান্ড (Life Pass It On Trust Fund)
োেবয র্ারণগুনলমে ুি র্রা হময়নেল ামে নর্উ ইয়র্ন বাসীরা োমের বযনিগে আয়র্র োনখল
র্রার সময় অ্বোর্ রাখমে পামরর্। এই েহনবমলর অ্েন অ্র্ুোর্ এবং প্রনেস্থাপর্ সম্পনর্ন ে নর্ক্ষা
এবং গমবষণার পার্াপানর্ NYS ড ামর্ট লাইফ ডরনজনি পনরচালর্ার জর্য বযবহৃে হয়।
2017 সামল গভর্নর কুওমমা এর্টি নর্বনাহী আমেমর্ স্বাক্ষর র্মরর্ া নর্বনন্ধে অ্গনার্ ড ার্ারমের
সংখযায় অ্িানযর্ার প্রোর্ র্মর, ডেমটর স্বাস্থয নবভাগ (State Health Department)-ডর্ সব
ডেটীয় সংস্থা, ড ামর্ট লাইফ নর্উ ইয়র্ন ডেমট এবং অ্র্যার্য অ্ংর্ীোরমের সামে র্াজ র্রার
নর্মেন র্ ডেয়, া নর্উ ইয়র্ন ডেট ড ামর্ট লাইফ ডরনজোমরর মাযযমম অ্গনার্ ড ার্ার নহমসমব
নর্বন্ধর্ র্রার জর্য জর্সাযারণমর্ অ্নেনরি সুম াগ প্রোর্ র্মর। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের র্ামে নবনভন্ন
লাইমসন্স বা র্ংসাপমের জর্য ন পাটনমমন্ট অ্ফ ডেমটর র্ামে এবং োর সামে স্বাস্থয নবভামগর
র্ামেও আমবের্ র্রার সময় অ্ঙ্গোো হওয়ার নবর্ল্প রময়মে। স্বাস্থয বীমার জর্য আমবের্ র্রার
সময়নর্উ ইয়মর্ন র র্াগনরর্রা নর্উ ইয়র্ন ডেট অ্ফ ডহলে অ্নফনসয়াল ডহলে প্ল্যার্ মামর্ন টমপ্ল্মসর
মাযযমমওঅ্ঙ্গোো হমে পামরর্।
ডেম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার া. িাওয়া ন যুকার িম্বলর্, "COVID-19 এর নবরুমি আমামের
ল়োই আমামের নর্নখময়মে ড জীবর্ র্েটা মূলযবার্ এবং অ্ঙ্গোো হওয়ার নসিান্ত সনেযই এর্জর্
বযনির সব ডচময় গুরুত্বপূণন এবং নর্িঃস্বােন নসিান্তগুনলর মমযয এর্টি। গভর্নর কুওমমা এবং রামজযর

সংস্থাগুনলর এবং অ্ঙ্গোর্ সম্প্রোময়র মমযয আমামের অ্ংর্ীোরমের মমযয অ্বযাহে সহম ানগোমর্
যর্যবাে, আমরা সনক্রয়ভামব নর্উ ইয়র্ন রামজয অ্ঙ্গোোমের সংখযা বা়োমর্ার জর্য র্াজ র্রনে।"
ব পাটনম্বমন্ট অি ডমাটর ডভবিকলম্বের কবমের্ার মাকন ডয. এফ. ডরা ার িম্বলর্, "মহামারীটি
অ্ঙ্গোর্ সহ স্বাস্থয ডসবা বযবস্থার সমস্ত নের্গুনলমে র্াটর্ীয় প্রভাব ডফমলমে, এবং আরও োোমের
ক্রমবযনমার্ প্রময়াজর্ রময়মে। ব্লু অ্যান্ড নির্ ড হাজার হাজার নর্উ ইয়র্ন বাসীর র্ো িরণ র্রায়
ারা জীবর্রক্ষার্ারী প্রনেস্থাপমর্র অ্মপক্ষায় আমের্। DMV এই গুরুত্বপূণন উমের্য সম্পমর্ন
আমলার্পাে র্রমে ডপমর এবং সম্ভাবয োোমের ডরনজনিমে ড াগোমর্র এর্টি উপায় নহসামব র্াজ
র্মর গনবনে। আমামের র্মীরা আমামের সমেনর্ ডেখামর্ার জর্য র্ীল এবং সবুজ ডপার্ার্ পরমবর্।"
ড াম্বর্ট লাইফ বর্উ ইয়কন ডেম্বটর বর্িন ািী পবরচালক আয়ো ডটটর িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন এর্টি
োর্র্ারী সম্প্রোয়। অ্ঙ্গ এবং টিসুয োমর্র মাযযমম, সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্ভাবী বযনিমের
আর্া ডেওয়ার এবং জীবর্ বাাঁচামর্া এবং উন্নে র্রার ক্ষমো রময়মে। আমরা গভর্নর, স্বাস্থয
নবভাগ এবং ডমাটর ার্বাহর্ নবভাগ এবং আইর্সভার সামে আমামের অ্ংর্ীোনরমত্বর জর্য র্ৃ েজ্ঞ,
ারা সবাই র্ীল ও সবুজ নেবমস এবং সারা বের যমর নর্উ ইয়র্ন ডেট ড ামর্ট লাইফ
ডরনজনিমে র্াম ডলখামর্ার প্রচামরর জর্য র্াজ র্মর।"
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