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গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেট বলবভিং হ ার্ার সাম্ব াটন অোক্ট আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বর 

আইম্বর্  বরণত কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.1594/A.146A) অরু্দাম্বর্র ফম্বল িেম্বয়র জর্ে বর্উ ইয়কন হেট হথম্বক জীবিত 

অঙ্গ দাতাম্বদর হেটীয় প্রবতদার্ প্রদার্ কম্বর  

  

  

গভন নর ক্যাথথ হাক্ আজ আইন (S.1594/A.146A)-এ স্বাক্ষর ক্রর আইরন থরণত ক্রররেন, 

থনউ ইয়ক্ন হেট থথভিং হ ানার ারাটন অ্যাক্ট, হদরলর প্রথম রাষ্ট্রীয় হপ্রাগ্রাম যা ব্যক্তিরদর 

থক্ থন এব্িং থভার দারনর খররের জনয ক্ষথতূরণ হদওয়ার অ্নুমথত হদয়।  

  

"এক্জন থনউ ইয়ক্নব্াী জীব্ন ব্া াঁোরনার উাররর হেরয় ব্শ উার আর থক্েু রত ারর 

না," গভর্ নর হ াকল িম্বল। "জীথব্ত অ্ঙ্গ দাতারা থতযক্াররর নায়ক্ এব্িং এই আইরনর মাধযরম, 

আমরা তারদর আত্মতযাগ এব্িং জীব্ন ব্া াঁোরত অ্থ নব্ দরক্ষ থনক্তি।"  

  

আইর্ (S.1594/A.146A) "থনউ ইয়ক্ন হেট থথভিং হ ানার ারাটন অ্যাক্ট" প্রণয়ন ক্রার জনয 

জনস্বাস্থ্য, টযাক্স এব্িং ামাক্তজক্ থররব্া আইন িংরলাধন ক্রর, যা থনউ ইয়রক্নর জনয অ্ঙ্গ দান 

িংক্রান্ত অ্থতথরি খরে ক্ভার ক্রার জনয এক্টট হপ্রাগ্রাম প্রথতষ্ঠা ক্ররব্। ব্াথন্দা যারা এক্জন 

ক্মী থনউ ইয়ক্নব্াীরক্ দান ক্ররন। এটট অ্ঙ্গ প্রথতস্থ্ারনর জনয অ্রক্ষার ময় ক্মারত 

এব্িং থনউ ইয়রক্ন অ্রঙ্গর ঘাটথত হমটারত অ্ঙ্গদারন আথথ নক্ ব্াধা দরূ ক্ররত ক্াজ ক্রর।  

  

অ্ঙ্গদারনর ব্াধা দরূ ক্ররত াাযয ক্রার উরেরলয এই আইনটট ততথর ক্রা রয়রে, যারত থনউ 

ইয়ক্নরক্ অ্ঙ্গদারনর হক্ষরে হেরটর মরধয থনম্ন স্তর হথরক্ উরর থনরয় আা যায়। ব্তনমারন 

প্রথতস্থ্ারনর অ্রক্ষা তাথক্ায় 8,569 জন ররয়রেন, যারদর মরধয 7,234 জন এক্টট থক্ থনর 

জনয অ্রক্ষা ক্ররেন।  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর গুস্তাম্বভা বরম্বভরা িম্বলর্, "আথম গভন নর হাক্রক্ আমার থব্, থনউ ইয়ক্ন 

হেট থথভিং হ ানার ারাটন অ্যাক্ট, আইরন স্বাক্ষর ক্রর আইরন থরণত ক্রার জনয ধনযব্াদ 

জানারত োই৷ আথথ নক্ প্রথতব্ন্ধক্তা দরূ ক্রর এব্িং জীব্ন্ত অ্ঙ্গ দান ম্পরক্ন থনউ ইয়ক্নব্াীরদর 

থলথক্ষত ক্রর, এই গুরুত্বূণ ন প্ররেষ্টা থনউ ইয়রক্নর থনম্ন অ্ঙ্গ দাতা থনব্ন্ধন াররক্ থব্রীত ক্ররত 

াাযয ক্ররব্, হযখারন আমরা জাতীয় য নারয় প্রায় হল স্থ্ারন আথে। যারা অ্ঙ্গ দাতা রত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foptn.transplant.hrsa.gov%2Fdata%2Fview-data-reports%2Fstate-data%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b646e47e67d4293bd5908dae9c8903e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079344880469025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VFgzEdcadEKBdjUUzl3iP0wld6xHG%2FGuO%2BMKrnK2RLA%3D&reserved=0


অ্নুপ্রাথণত তারদর জনয ব্থধ নত ায়তার মাধযরম, আথম থনক্তিত হয এই নতুন আইন আরও হব্থল 

থনউ ইয়ক্নব্াীরক্ জীব্রনর উার থদরত এব্িং গ্রণ ক্ররত াাযয ক্ররব্।"  

  

অোম্বসেবলম্বেোর বরচা ন গটবি  িম্বলর্, "জীব্ন্ত দাতা, হযমন মানু যারা এক্টট থক্ থন 

দান ক্ররন, তারা আমারদর কৃ্তজ্ঞতা এব্িং ায়তা াওয়ার হযাগয। তারা থেথক্ৎা ব্যয় এব্িং 

াথররয় যাওয়া আরয়র জনয ায়তা ারি তা আমারদর থনক্তিত ক্ররত রব্। আথম গভন নর 

হাক্রক্ এই থব্টট স্বাক্ষর ক্রর আইরন থরণত ক্রার জনয ধনযব্াদ জানাই এব্িং অ্ঙ্গদারনর 

আইনজীব্ী, স্পিক্ার হথে, িংখযাগথরষ্ঠ হনতা ্টুয়াটন-ক্াক্তজন এব্িং থরনরটর ষৃ্ঠরাক্ 

গুস্তারভা থররভরারক্ তারদর প্ররেষ্টার জনয ধনযব্াদ জানাই।"  

  

###  
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