
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা ঘ াবিত র্তুর্ আইর্ অর্ুযায়ী 15 জারু্য়ারী ঘেম্বক দত্তকরূম্বে গৃহীত ঘলাম্বকরা 18 
িছর ঘেম্বক প্রতেবয়ত জন্ম বর্িন্ধর্ সংগ্রহ করম্বত োরম্বির্  

  
এই আইর্ দত্তক, তাম্বদর সরাসবর িংেধর িা আইর্ী প্রবতবর্বধম্বদর তাম্বদর জন্ম বর্িন্ধর্ েম্বের 

একটি প্রতেবয়ত অর্ুবলবে গ্রহম্বের অর্ুমবত ঘদয়  
  

আম্বিদর্ প্রবিয়া সম্পম্বকন  তেে এখর্ উেলব্ধ অর্লাইম্বর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র আইর্টি দত্তকমদর 18 বের 
বয়সী হওয়ার পমর তামদর মূল, প্রাক-দত্তক জন্ম নর্বন্ধমর্র প্রতযনয়ত পত্র লামভর অ্র্ুমমাদমর্র 
অ্র্ুমনত ঘদয় ো 2020 সামলর 15 জার্যু়ানর ঘেমক কােনকর হমব। র্তুর্ আইর্টি নর্নিত করমত 
সহায়তা করমব ঘে নর্উ ইয়মকন র সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক দত্তকমদর তামদর জন্ম এবং জজনবক বাবা-মাময়র 
সম্পমকন  তমেযর সমঅ্নিকার সংরক্ষণ হমে।  
  
"প্রনতটি বযনির তারা ঘকাো ঘেমক এমসমে তা জার্ার অ্নিকার রময়মে, এবং এই র্তুর্ আইর্টি 
সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমক তামদর মূল জমন্মর ঘরকর্ন গুনলমত একই অ্বাি অ্নিকার নর্নিত করমব," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঘমৌনলক মার্বানিকারমক বনিত করার বহু বের পমর, অ্বমেমষ 
দত্তকরূমপ গ্রহণকারীরা তামদর উৎস, পানরবানরক ইনতহাস এবং নিনকৎসার পটভূনম সম্পমকন  
সমামলাির্ামূলক তেয ঘপমত সক্ষম হমবর্।"  
  
2020 সামলর 15 জার্ুয়ানর ঘেমক, নর্উ ইয়কন  রাজয স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর (New York State 
Department of Health) নর্উইয়কন  ঘেমট, নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমর জন্মগ্রহণকারী 18 বের বয়সী 
এবং তার ঘিময় ঘবনে বয়স্ক দত্তকরূমপ গৃহীত োরা তামদর জন্ম নর্বন্ধর্ পত্র ঘপমত িার্ তামদর 
আমবদর্ গ্রহমণর জর্য প্রস্তুত োকমব। েনদ দত্তকরূমপ গ্রহণকারী মৃত হের্, তমব তার সরাসনর 
বংেিররা ঘেমর্ দত্তকরূমপ গ্রহণকারীর সন্তার্, র্ানত-র্াতনর্ বা তামদর র্ানত-র্াতনর্ দত্তকরূমপ 
গ্রহণকারীর জন্ম নর্বন্ধমর্র একটি অ্র্ুনলনপর জর্য আমবদর্ করমত পামরর্। তাোডাও, ঘকার্ও 
দত্তকরূমপ গৃহীত বযনির আইর্ী প্রনতনর্নি বা মৃত দত্তকরূমপ গৃহীত বযনির সরাসনর বংেিমরর 
আইর্ী প্রনতনর্নিও আসল জন্ম নর্বন্ধর্ পমত্রর জর্য আমবদর্ করমত পামরর্।  
  



 

 

দত্তকরূমপ গৃহীত বযনিমদর তামদর জন্ম নর্বন্ধর্ পমত্রর জর্য অ্র্ুমরাি করমত উৎসানহত করা হমে 
অ্র্লাইমর্ 15 জার্ুয়ারী ঘেমক আমবদর্ করমত, কারণ এটি আমবদমর্র সবনানিক দক্ষ উপায় এবং 
এর ফলশ্রুনতমত জন্ম সর্দ দ্রুত জানর করা হমব। কাগমজ নলনিত আমবদর্পত্র গুনল ঘমইল এবং 
বযনিগতভামব গ্রহণ করা হমব। সমস্ত সর্দপত্র নর্য়নমত ঘমইমলর মািযমম জানর করা হমব; ঘকার্ও 
সর্দপত্র স্বেেীমর বা ইমমমলর মািযমম ঘদওয়া হমব র্া।  
  
নর্উ ইয়কন  েহর বামদ নর্উ ইয়কন  রামজযর সকমলর জন্ম ঘরকর্ন  স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তমরর নর্কমট 
রময়মে। নর্উ ইয়কন  েহমর জন্মগ্রহণকারী দত্তকরূমপ গৃহীত বযনিমক অ্বেযই নর্উ ইয়কন  নসটি স্বাস্থ্য ও 
মার্নসক স্বাস্থ্য নবভামগর (New York City Department of Health and Mental Hygiene) 
মািযমম আমবদর্ করমত হমব।  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের স্বাস্থ্ে বিিয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলম্বছর্, "আমরা এই আইর্টি 
প্রময়াগ কমর সন্তুষ্ট হময়নে ো দত্তকরূমপ গৃহীত বযনিমক জমন্মর ঘরকর্ন গুনল উপলব্ধ করমত সহায়তা 
করমব ো অ্র্যার্য নর্উ ইয়কন বাসী সবনদা উপলব্ধ করমত সক্ষম হময়নেমলর্। আমরা প্রেম কময়ক 
সপ্তামহ ঘবনে পনরমামণর আমবদমর্র প্রতযাো করনে এবং সময়মমতা এগুনল পরূণ করার জর্য আমরা 
কাজ করার সামে সবাইমক জিেনয রািমত অ্র্ুমরাি করনে।"  
  
আরও তমেযর জর্য, ঘদিরু্: 
https://www.health.ny.gov/vital_records/obtaining_birth_certificate.htm।  
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অ্নতনরি তেয পাওয়া োমব এিামর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়কন  ঘেট | এনিনকউটিভ ঘিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 


