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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের বর্উ ইয়ম্বকনর িাবষন ক অঙ্গ োতা তাবলকাভুবি বেিম্বস অঙ্গ
োতা বিম্বসম্বি বর্িন্ধর্ করার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্

2015 সাম্বল এই র্তু র্ উম্বেোগ শুরু িওয়ার পর থেম্বক 6.4 বমবলয়র্ র্তু র্ িেবি তাবলকাভু ি
িম্বয়ম্বের্
9,000 এরও থিবে বর্উ ইয়কনিাসী একটি জীির্রক্ষাকারী প্রবতস্থাপম্বর্র অম্বপক্ষায় আম্বের্
নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অঙ্গ দাতা তানির্াভু নি নদবজ্ে গভিকর অোন্ড্রু এম কুওজ্মা আয নিউ ইয়র্ক
রাজ্যের ড াজ্িট িাইফ ডরনযনির (New York State Donate Life Registry) মাধ্েজ্ম অঙ্গ দাতা
নিজ্েজ্ব নিবন্ধি র্রার যিে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের বানেন্দাজ্দর প্রনত আহ্বাি যানিজ্য়জ্েি। ডেজ্িতু
COVID-19 মিামারী অঙ্গদাি েি স্বাস্থ্েজ্েবা বেবস্থ্ার ের্ি ডেত্রজ্র্ প্রভানবত র্জ্রজ্ে, নিউ ইয়র্ক
রাজ্যের ড াজ্িট িাইফ ডরনযনি নিউ ইয়র্ক বােীজ্দর যিে এর্টি নিরাপদ এবং েিয উপায় োজ্ত
নিউ ইয়র্ক বােীরা অঙ্গ দাতা িজ্ত পাজ্রি এবং র্াউজ্র্ যীবজ্ি নিতীয় েুজ্োগ প্রদাি র্রজ্ত পাজ্রি।
"COVID-19, এর নবরুজ্ে আমাজ্দর িডাই চানিজ্য় োওয়ার োজ্ে, আমরা আজ্রর্টি েুজ্োগ ডপজ্য়নে
নিউ ইয়জ্র্ক র অোধ্ারণ ভাজ্িাবাো এবং উদারতা প্রদর্কজ্ির, নিউ ইয়র্ক বােীজ্দর অঙ্গ দাতা িজ্ত
উৎোনিত র্জ্র, এবং এই প্রনিয়ার মাধ্েজ্ম আজ্রা যীবি বাাঁনচজ্য়," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "দুভকাগেবর্ত, এই মিামারীর ফজ্ি অঙ্গদাজ্ির িার র্জ্ম এেজ্ে, এবং অজ্ির্ বেনি যীবি
রোর্ারী অঙ্গ প্রনতস্থ্াপজ্ির অজ্পোয় োর্ায়, আনম নিউ ইয়র্ক বােীজ্দর অঙ্গ দাতা িজ্ত এবং NYS
ড াজ্িট িাইফ ডরনযনিজ্ত ডোগ নদজ্ত উৎোনিত র্নর।"
েনদও COVID-19 আিান্ত ডবর্ীরভাগ মািুষ পুজ্রাপুনর েুস্থ্ িজ্য় উঠজ্েি, বয়স্ক বেনি এবং োজ্দর
প্রার্-নবদেমাি নচনর্ৎোগত েমেো রজ্য়জ্ে তাজ্দর ফু েফু ে এবং অিোিে অঙ্গ-প্রতেজ্ঙ্গর েনত িওয়ার
ঝুাঁ নর্ েবজ্চজ্য় ডবনর্, ো অঙ্গ দাতাজ্দর চানিদা বানডজ্য় তু জ্িজ্ে।
েুিরাজ্ের অঙ্গ েংগ্রি এবং প্রনতস্থ্াপি ডিটওয়ার্ক (U.S. Organ Procurement and
Transplantation Network) অিুোজ্র বতক মাজ্ি 108,675 যি আজ্মনরর্াি অঙ্গ প্রনতস্থ্াপজ্ির
অজ্পোয় রজ্য়জ্েি, োর মজ্ধ্ে 9,000 যজ্িরও ডবর্ী নিউ ইয়র্ক বােী। ড াজ্িট িাইফ NYS
অিুোজ্র, প্রনত বের 400 যজ্িরও ডবর্ী নিউ ইয়র্ক বােী মারা োি র্ারণ তাজ্দর প্রজ্য়াযিীয় অঙ্গ
েময়মত দাি র্রা িয় িা। ডফ াজ্রি ডিিে নরজ্োজ্েকে অোন্ড োনভক জ্েে অো নমনিজ্ির্ি (Federal

Health Resources and Services Administration)-এর মজ্ত যাতীয়ভাজ্ব এর্টি অঙ্গ
প্রনতস্থ্াপজ্ির যিে এর্টি নমজ্ির অজ্পোয় োর্ার েময় প্রনতনদি 22 যি মারা োি।
প্রনত িয় নমনিজ্ট, র্াউজ্র্ অজ্পোর তানির্ায় ডোগ র্রা িয়, নর্ন্তু এর্যি দাতা আটটি যীবি
বাাঁচাজ্ত পাজ্রি এবং টিেুে এবং র্নিকয়া দাজ্ির মাধ্েজ্ম 75টি যীবি েুস্থ্ র্রজ্ত পাজ্র। 16 বের বা
তার ডবর্ী বয়েী ডে ডর্ািও নিউ ইয়র্ক বােী ডরনযনিজ্ত তানির্াভু ি িজ্ত পারজ্বি। নিউ ইয়র্ক
রাজ্যে প্রায় 41 র্তাংর্ বানেন্দা এই ডরনযনির মাধ্েজ্ম অঙ্গ দাতা নিজ্েজ্ব নিজ্যজ্র্ তানির্াভু ি
র্জ্রজ্েি।
থেম্বের স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. িাওয়াডন জুকার িম্বলর্, "েনদও নিউ ইয়র্ক এই COVID-19
মিামারীর নবরুজ্ে িডাইজ্য় অগ্রণী ভূ নমর্া পািি র্রজ্ে, এর্ই েময় আমরা মািুষজ্র্ অঙ্গ, ডচাখ
এবং টিেুে দাতা িজ্ত উৎোনিত র্রার যিে র্জ্ঠার পনরশ্রম র্রনে। অঙ্গ দাতা িওয়া এমি এর্টি
নেোন্ত ো শুধ্ুমাত্র র্াজ্রা যীবি বাাঁচায় িা, বরং প্রনতস্থ্াপজ্ির যিে অজ্পো র্রা মািুষজ্দর এর্টি
েনিয় যীবি োপজ্ির যিে িতু ি েুজ্োগ প্রদাি র্জ্র।"
বডপােনম্বমন্ট অি থমাের থভবিকলম্বসর কবমের্ার মাকন থজ. এফ. থরাডার িম্বলর্, "যীবজ্ির
উপিাজ্রর ডচজ্য় বড উপিার আর নর্েু িজ্ত পাজ্র িা। আমরা আমাজ্দর গ্রাির্জ্দর অঙ্গ দাতা
িওয়ার যিে নিবন্ধি র্রার েুজ্োগ প্রদাি র্রজ্ত ডপজ্র গনবকত এবং আমরা আর্া র্নর ের্ি নিউ
ইয়র্ক বােী এই েুজ্োগ গ্রিণ র্রজ্ব।"
থডাম্বর্ে লাইফ বর্উ ইয়কন থেম্বের বর্িন ািী পবরচালক আয়ো থেের িম্বলর্, "আমরা যানি নিউ
ইয়জ্র্ক র অনধ্বােীগণ অগকাি ড াজ্ির্িজ্র্ অতেন্ত েমেকি র্জ্র, তাই অগকাি ড ািার এিজ্রািজ্মন্ট
নদবজ্ের (New York Donor Enrollment Day) মূি নবষয় িি ডেই েমেকি চািু র্রা এবং েত
ডবনর্ েম্ভব ড ািারজ্দর নিবন্ধি র্রা। আনম যানি জ্িট িাইফ নিউ ইয়র্ক রাযে, দাি র্নমউনিটি,
নিউ ইয়র্ক রাজ্যের স্বাস্থ্ে নবভাগ (New York State Department of Health) এবং নিউ ইয়র্ক
রাজ্যের ডমাটর গানড নবভাজ্গর (New York State Department of Motor Vehicles) েনিনিত
প্রজ্চষ্টা বতক মাজ্ি এর্টি যীবি রোর্ারী প্রনতস্থ্াপজ্ির যিে অজ্পো র্রা িাযার িাযার পুরুষ, িারী
এবং নর্শুজ্দর যিে আর্ার আজ্িা নিজ্য় আেজ্ত অজ্ির্ দূর এনগজ্য় োজ্ব।"
LiveOnNY থপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও থিম্বলর্ ইরবভং িম্বলর্, "নিউ ইয়র্ক বােীরা এই বের অজ্ির্ নর্েু র
মজ্ধ্ে নদজ্য় ডগজ্েি, নর্ন্তু র্ঠিি েমজ্য় আমরা েবেময় এজ্র্ অপরজ্র্ েমেকি র্রজ্ত পাজ্র্
দানডজ্য়নে। আমরা আর্া র্নর এই অঙ্গ দাতা তানির্াভু নি নদবে আজ্রা মািুষজ্র্ অঙ্গদাজ্ির েমতা
েম্পজ্র্ক যািজ্ত এবং তাজ্দর যীবজ্ির ডর্জ্ষর র্ামিাগুনি েম্পজ্র্ক আজ্িাচিা র্রজ্ত অিুপ্রানণত
র্রজ্ব। ডেমি মাস্ক যীবি বাাঁচায়, ঠির্ ডতমনি যীবি রোর্ারী অঙ্গ দাতারাও। আেুি আমরা
এর্নত্রত িজ্য় আমাজ্দর রাজ্যের প্রায় 10,000 মািুষজ্র্ আর্ার আজ্িা প্রদাি র্নর োরা এখজ্িা
প্রনতস্থ্াপজ্ির যিে অজ্পো র্রজ্েি।"
নিউ ইয়র্ক ডেট ড াজ্িট িাইফ ডরনযনিজ্ত (NYS Donate Life Registry) অিিাইজ্ি আয
নিম্ননিনখত অিিাইি অপর্জ্ির মাধ্েজ্ম তানির্াভু ি িজ্ত পাজ্রি:

•
•

নিউ ইয়র্ক ডেট ড াজ্িট িাইফ ডরনযনির ওজ্য়বোইট
নিউ ইয়র্ক ডেট ডমাটরোি নবভাজ্গর (NYS Department of Motor Vehicles)
ওজ্য়বোইট

"িজ্রজ্ির আইি" (Lauren's Law) অিুোজ্র, ডমাটর গানড নবভাজ্গর গ্রাির্রা তাজ্দর ড্রাইভার
িাইজ্েজ্ের দাি নবভাগ বা িি-ড্রাইভার আইন িবায়ি আজ্বদজ্ির মাধ্েজ্ম অঙ্গ দাতা নিজ্েজ্ব
নিবন্ধি র্রা চানিজ্য় ডেজ্ত পারজ্বি। এই আইজ্ির িামর্রণ র্রা িজ্য়জ্ে রর্িোন্ড র্াউনন্টর
বানেন্দা িজ্রি নর্ল্ডজ্ের যিে, নেনি 9 বের বয়জ্ে এর্টি যীবি রোর্ারী হৃদেজ্ের প্রনতস্থ্াপি
ডপজ্য়নেজ্িি। ডভাট নিবন্ধির্ারী নিউ ইয়র্ক বােীরা এখাজ্ি ডভাটার নিবন্ধি র্াগয বা অিিাইি
ফজ্মকর ডেই অংর্টি েম্পন্ন র্জ্র ডরনযনিজ্ত ডোগ নদজ্ত পাজ্রি। নিউ ইয়র্ক ডেট অফ ডিল্ে
ইেুেজ্রে মাজ্র্ক টজ্েজ্ের (NY State of Health Insurance Marketplace) মাধ্েজ্ম স্বাস্থ্ে বীমা
আজ্বদির্ারী নিউ ইয়র্ক বােীরাও এখাজ্ি ডরনযনিজ্ত তানির্াভু ি িজ্ত পাজ্রি।
এোডাও েজ্চতিতা বৃনে এবং গুরুত্বপূণক গজ্বষণাজ্র্ েমেকি র্রার যিে DMV এর্টি
র্ােম িাইজ্েে ডেট প্রদাি র্জ্র। েখি এর্যি গ্রাির্ ডেটটি অ ক ার র্রজ্বি তখি
িার বানষকর্ নফ "িাইফ পাে ইইটি অি ট্রাে ফান্ড" এ পাঠাজ্িা নিজ্দক র্ র্রা িয়,
টিেুে ড াজ্ির্ি নবর্াজ্র্ অঙ্গদাি ও প্রনতস্থ্াপি গজ্বষণা ও নর্োমূির্ ডপ্রাগ্রাজ্মর যিে
িয়। DMV-এর ওজ্য়বোইজ্ট ডেট অ ক ার র্রা োজ্ত পাজ্র এখাজ্ি।

ড াজ্িট িাইফ
20 মানর্ক ি
ো অঙ্গ ও
বেবিার র্রা

গভিকর কুওজ্মা 2017 োজ্ি এর্টি নিবকািী আজ্দজ্র্ স্বাের র্জ্রি ডেটি নিবনন্ধত অঙ্গ দাতাজ্দর
েংখো বৃনেজ্র্ অগ্রানধ্র্ার ডদয়, রাজ্যের স্বাস্থ্ে নবভাগজ্র্ েমস্ত রাজ্যের েংস্থ্াগুনি, ড াজ্িট িাইফ
NYS এবং অিোিে অংর্ীদারজ্দর োজ্ে র্ায র্রার নিজ্দক র্ ডদয়, োজ্ত যিগণজ্র্ NYS ড াজ্িট
িাইফ ডরনযনির মাধ্েজ্ম অঙ্গ দাতা নিজ্েজ্ব নিবন্ধি র্রার অনতনরি েুজ্োগ প্রদাি র্রা োয়।
এোডাও পনরজ্বর্ েংরেণ নবভাগ (Department of Environmental Conservation), ন পাটকজ্মন্ট
অফ ডেট (Department of State) বা স্বাস্থ্ে নবভাগ ডেজ্র্ নবনভন্ন িাইজ্েে বা োটিকনফজ্র্জ্টর
যিে আজ্বদি র্রার েময় নিউ ইয়র্ক বােীরা অঙ্গ দাতা িওয়ার েুজ্োগ পাি। এোডাও স্বাস্থ্ে বীমার
যিে আজ্বদি র্রার েময় নিউইয়র্ক ডেট অফ ডিল্ে অনফনর্য়াি ডিল্ে েোি মাজ্র্ক টজ্েজ্ের (New
York State of Health Official Health Plan Marketplace) মাধ্েজ্ম মািুষ অঙ্গ দাতা িজ্ত
পাজ্রি, ডেখাজ্ি 246,073 যি মািুষ ইনতমজ্ধ্ে তানির্াভু ি িজ্য়জ্েি।
এর্যি অঙ্গ দাতা িে েম্পজ্র্ক আজ্রা তেে এখাজ্ি উপিভে।
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