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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে র্তু র্ আইর্ কােন কর হওয়ার প্রথম 48 ন্টার মম্বযে 3,600
এরও ঘিবে দত্তক ঘর্ওয়া বর্উ ইয়কনিাসী তাম্বদর প্রতেবয়ত জম্বের প্রতেয়র্ পম্বের জর্ে আম্বিদর্
দাবিল কম্বরর্

15 জার্ুয়াবর ঘথম্বক র্তু র্ আইম্বর্র অযীম্বর্ দবলম্বলর অর্ুম্বরায করম্বত সক্ষম হম্বয়বেম্বলর্ োম্বদর
দতক ঘর্ওয়া হম্বয়বেল
এিাম্বর্ অর্লাইম্বর্ আম্বিদর্ দাবিল করুর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 15 জার্ুযারী 2020 ঘেমক নর্উ ইযকন
শহমরর বাইমর, 18 বের বা তার ঘবনশ বযসী 3,600-এরও ঘবনশ দত্তক প্রাপ্তরা আমবদর্ দানিল
কমরমের্ তামদর মূল, বা প্রাক-দত্তক, জন্ম প্রতযযর্পমের প্রতযনযত অ্র্ুনলনপ পাওযার জর্য। 15
জার্ুযানর নেল প্রেম নদর্ ঘেনদর্ তারা এই সব র্নের অ্র্ুমরাধ জার্ামত ঘপমরনেমলর্ একটি র্তু র্
আইর্ গভর্নর স্বাক্ষর করার পমর।
"দত্তকপ্রাপ্তমদর অ্র্য সবার মমতা একই অ্নধকার আমে জন্ম ঘরকমডনর প্রনত, এবং আমরা ঘে র্তু র্
আইর্ প্রণযর্ কমরনে তা প্রেমবামরর জর্য তা বাস্তবানযত করমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্তু র্
আইর্ কােনকর হওযার মাে প্রেম 48 ন্টার মমধয ঘে উমেিমোগয আগ্রহ ঘদিা ঘগমে তা স্পষ্ট
কমর ঘদয এই র্ীনতর পনরবতন র্ নর্উ ইযকন বাসীমদর জর্য কতটা মূলযবার্, এবং আনম গনবনত ঘে
আমরা এই অ্সামমযর সংমশাধর্ করমত সক্ষম হমযনে।"
নর্উ ইযকন রাজয স্বাস্থ্য অ্নধদপ্তর (New York State Department of Health) নর্উইযকন ঘেমট,
নকন্তু নর্উ ইযকন নসটির বাইমর জন্মগ্রহণকারী 18 বের বযসী এবং তার ঘেময ঘবনশ বযস্ক
দত্তকরূমপ গৃহীত োরা তামদর জন্ম প্রতযযর্ পে ঘপমত োর্ তামদর আমবদর্ গ্রহমণর জর্য প্রস্তুত
োকমব। েনদ দত্তকরূমপ গ্রহণকারী মৃত হের্, তমব তার সরাসনর বংশধররা 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
প্রনতনর্নধ বা মৃত দত্তকরূমপ গৃহীত বযনির সরাসনর বংশধমরর আইর্ী প্রনতনর্নধও আসল জন্ম
প্রতযযর্ পমের জর্য আমবদর্ করমত পামরর্।

প্রেম দুই নদমর্ অ্র্লাইমর্ 3,600টিরও ঘবনশ অ্র্ুমরাধ জমা পমডনেল, স্বাস্থ্য দপ্তমরর পক্ষ ঘেমক
ঘেমর্ উৎসানহত করা হমযমে, ঘেমহতু এটি আমবদর্ করার জর্য সব ঘেময দক্ষ উপায এবং এর
ফমল জন্ম সর্দ দ্রুত জানর করা হমব। কাগমজ নলনিত আমবদর্ও ডাকমোমগ এবং বযনিগতভামব
গ্রহণ করা হমব।
নর্উ ইযকন শহর বামদ নর্উ ইযকন রামজযর সকমলর জন্ম ঘরকডন স্বাস্থ্য অ্নধদপ্তমরর নর্কমট
রমযমে। নর্উ ইযকন শহমর জন্মগ্রহণকারী দত্তকরূমপ গৃহীত বযনিমক অ্বশযই নর্উ ইযকন নসটি স্বাস্থ্য
ও মার্নসক স্বাস্থ্য নবভামগর (New York City Department of Health and Mental Hygiene)
মাধযমম আমবদর্ করমত হমব।
বর্উইয়কন ঘেট বিপাটনম্বমন্ট অি ঘহলথ কবমের্ার ি. হাওয়ািন জুকার িম্বলর্, "স্বাস্থ্য দপ্তমর
আমামদর নর্মবনদত কমীরা এই নদর্টির প্রস্তুনত নর্মত বহু সময বযয কমরমের্। েত দ্রুত সম্ভব এই
আমবদর্গুনল প্রনিযা করার জর্য আমরা অ্ধযাবসামযর সামে কাজ োনলময োব, োমত দত্তক রুমপ
গৃহীত বযনিরা তামদর অ্তীমতর এই গুরুত্বপূণন অ্ংশটি ঘপমত পামরর্।"
আরও তমেযর জর্য,
ঘদিুর্: https://www.health.ny.gov/vital_records/obtaining_birth_certificate.htm।
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