
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা ঘের্ ঘে 5.6 বমবলয়ম্বর্রও অবিক বর্উ ইয়কন িাসী অঙ্গ োতা বিম্বসম্বি 
ঘেম্বের ঘ াম্বর্ে লাইফ ঘরবিবিম্বত (DONATE LIFE REGISTRY) তাবলকাভুক্ত িম্বয়ম্বের্  

  
িাতীয় ঘ াম্বর্ে লাইফ মাম্বসর (National Donate Life Month) সম্মাম্বর্ আি রাম্বত সমগ্র বর্উ 

ইয়ম্বকন র উম্বেখম্বোগে স্থার্সমমূ্বি র্ীল ও সিুি আম্বলা জ্বালাম্বর্া িম্বি  
  
ঘ াম্বর্ে লাইফ মাস বিম্বসম্বি এবপ্রল মাসম্বক স্বীকৃবত বেম্বয় গভর্নর কুওম্বমা ইেবতিার প্রকাে কম্বরর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা ঘের্ ঘে 5.6 মমমিয়মর্রও অ্মিক ঘিাক মর্উ ইয়কন  
ঘেমের ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে অ্ঙ্গ োো মিমেমে োমিকাভুক্ত িময়মের্। গভর্নর কুওমমা এমিি 
মােমক ঘ ামর্ে িাইফ মাে মিমেমে স্বীকৃমে মেময় একটি ইশমেিার িকাশ কমরর্ এেং ঘ াষণা ঘের্ 
ঘে জােীয় ঘ ামর্ে িাইফ মাে এেং মর্উ ইয়মকন র ঘ ামর্ে িাইফ ব্লু এন্ড মির্ ঘ  (New York's 
Donate Life Blue and Green Day) এর েম্মামর্ আজ রামে ঘেমের মেমভন্ন উমেখমোগয স্থামর্ 
র্ীি ও েেুজ আমিা জ্বািামর্া িমে। অ্ংশিিণকারী স্থার্েমূমির মমিয আমে মর্উ ইয়কন  মেটির ওয়ার্ 
ওয়ার্ল্ন  ঘে  ঘেন্টার (One World Trade Center) ও কমশউেকু মিজ (Kosciuszko Bridge), 
আিোমর্র ঘেে ইউমর্ভামেনটি অ্ে মর্উ ইয়কন  (State University of New York, SUNY) এর 
িশােমর্ক ভের্ ও আিমে  ই. মিথ অ্মফে ভের্ (Alfred E. Smith Office Building), 
োয়রামকউমজর ঘেে ঘফয়ারিাউন্ড এর্োন্স (State Fairgrounds Entrance), ঘরামেোমরর মর্মরা 
কাউমন্ট কমমউমর্টি কমিজ (Monroe County Community College), োমফমিার ঘশমর্কেযাম  ঘের্ 
ঘেশর্ (Schenectady Train Station) ও মিে মিজ (Peace Bridge)।  
  
"মর্উ ইয়কন  আমামের অ্ঙ্গ োোর ঘরমজমি েমৃিমে মর্মেমেে এেং আমরা গমেনে ঘে 5.6 
মমমিয়মর্রও অ্মিক মর্উ ইয়কন োেী েেমেময় িময়াজর্ এমর্ ঘিাকমেরমক োিােয করার জর্য 
অ্ঙ্গীকারােি িময়মের্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িমেস্থািমর্র জর্য অ্মিক্ষারে িাজার িাজার মর্উ 
ইয়কন োেীর েম্ভােয জীের্ রক্ষার জর্য আমরা ঘে কু্ষদ্র কু্ষদ্র িেমক্ষি মর্মে িামর েন্মমিয ঘ ামর্ে 
িাইফ ব্লু এন্ড মির্ ঘ  একটি উমেখমোগয অ্র্ুিারক।"  
  
ঘফ ামরি অ্গনার্ িমিউরমমন্ট এন্ড োন্সপ্ল্যান্ট ঘর্েওয়ামকন র (Organ Procurement and Transplant 
Network) মমে, ঘেশেযািী 113,000 জমর্রও ঘেমশ ঘিাক েেন মামর্ অ্ঙ্গ িমেস্থািমর্র জর্য 
অ্মিক্ষারে আমের্। আজ িেনন্ত, মর্উ ইয়কন  ঘেমে এই েংখযা ঘমাে িায় 9,500 জর্। িায় 1,700 
মর্উ ইয়কন োেী একটি অ্ঙ্গ িমেস্থািমর্র জর্য িাাঁে েেমররও ঘেমশ েময় িমর অ্মিক্ষা 
করমের্। েকু্তরামে গমে িমেমের্ 22 জর্ ঘিাক এমর্ কারমণ মারা োয় োমেরমক একটি অ্ঙ্গ োর্ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Donate_Life_Month_2019.pdf
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/


 

 

কমর োাঁোমর্া ঘেে। োোো, এক জমর্র িেত্ত টিেযু 50 জমর্রও ঘেমশ মার্ুমষর জীের্মক 
ইমেোেকভামে িভামেে করমে িামর।  
  
গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমে, মর্উ ইয়কন  ঘেমের ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে োমিকাভুমক্ত েৃমি করমে 
মর্উ ইয়কন  ঘেে মেমভন্ন িেমক্ষি মর্ময়মে। এই িেমক্ষিেমূমির মমিয আমে:  
  

• আরও আিুমর্ক ও েম্প্রোমরে ঘরমজমি োিু করমে স্বাস্থয মেভাগ (Department of 
Health) ঘ ামর্ে িাইফ মর্উ ইয়কন  ঘেমের (Donate Life New York State) 
োমথ একমে কাজ কমরমে। উন্নয়মর্র মমিয রময়মে আরও েিমজ েযেিারমোগয ও 
েযেিারকারী-োন্ধে ওময়েোইে এেং মর্েন্ধর্ িমিয়ার িোমি োিােয করমে ঘেমের 
একামিক ওময়েোইে ঘথমক উক্ত ঘরমজমি অ্যামেে করার েুমোগ। আিম েকৃে 
ঘরমজমি আমেের্ েযেিারকারীমেরমক আরও ভামিাভামে েংেুক্ত কমর এেং ঘেইোমথ 
োমামজক ঘোগামোগ মািযমম ঘশয়ার করার অ্িশর্ও িোর্ কমর।  

• 2017 োমির অ্মটােমর, ঘেমে মর্েমন্ধে অ্ঙ্গ োোর েংখযা েৃমি করমে  
েুমোগ-েমুেিা োোমর্ার জর্য োন্সপ্ল্যান্ট কাউমন্সি (Transplant Council), ঘ ামর্ে 
িাইফ মর্উ ইয়কন  ঘেে, অ্ঙ্গ িমেস্থাির্ ঘেো িোমর্র জর্য িাইমেন্সকৃে স্বাস্থয ঘেো 
িোর্কারী এেং িােিাোিগুমির োমথ একমে কাজ করার জর্য গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয 
মেভাগমক মর্মেনশর্া িোর্ কমর একটি মর্েনািী আমেশ জামর কমরর্। এোোও উক্ত 
মর্েনািী আমেশ েরকামর েমুেিা, ঘেো ও িাইমেমন্সর জর্য আমেের্কারী ঘিাকমেরমক 
মর্উ ইয়কন  ঘেে ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে োমিকাভুমক্তর জর্য েুমোগ িোর্ করমে 
ঘেে এমজমন্সগুমিমক স্বাস্থয মেভামগর োমথ কাজ করার মর্মেনশ ঘেয়।  

• 2017 োমির এমিি ঘথমক, ঘেমের েরকামর স্বাস্থয মেমা োজার (health insurance 
marketplace) মর্উ ইয়কন  ঘেে অ্ে ঘিিথ (NY State of Health)-ঘে একটি 
আমেের্িে িূরণকারী, একটি িমরকল্পর্া র্োয়র্কারী ো একটি িাইফ েযাোে 
িমরেেন র্কারী ঘিাকমের ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে োমিকাভুমক্তর েুমোগ রময়মে। ফিস্বরূি, 
197,000 এরও অ্মিক মর্উ ইয়কন োেীমক োমিকাভুক্ত করা িময়মে।  

• 2017 োমির ঘফব্রুয়ামর ঘথমক, 16- ও 17-েের-েয়েীরা োমের িার্নােন িারমমে, ড্রাইমভং 
িাইমেন্স ো র্র্-ড্রাইভার িমরেয় িে ঘর্ওয়ার েময় ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে ঘোগোর্ 
করমে িামর। এই আইর্ িাশ িওয়ার ির ঘথমক, 16- ও 17-েের-েয়েী 57,000 
জমর্রও ঘেমশ অ্ঙ্গ, েকু্ষ ও টিেুয োো িওয়ার জর্য মর্েন্ধর্ কমরমে।  

• 2017 োমি স্থায়ী করা "িমরমর্র আইমর্র (Lauren's Law)" অ্িীমর্, মর্উ ইয়কন  ঘেে 
ঘমাের োর্ মেভাগ (Department of Motor Vehicles, DMV) এর িাইমেন্স র্োয়র্ 
ফরমম মর্উ ইয়কন োেীমের মর্উ ইয়কন  ঘেমের ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে োমিকাভুমক্তর 
েুমোগ অ্ন্তভুন ক্ত কমর। িািকমেরমক োমের আমেের্ িমিয়াকরমণর জর্য অ্ঙ্গ োর্ েংিান্ত 
েইুটি েমের ঘেমকামর্া একটিমক টিক মেমে িয়। এই আইর্ রকিযান্ড কাউমন্টর িমরর্ মশর্ল্ে 
(Lauren Shields) র্ামক এক অ্মিোেীমক েম্মার্ কমর মেমর্ র্য় েের েয়মে একটি 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf


 

 

জীের্-রক্ষাকারী হৃৎমিণ্ড িমেস্থাির্ করার্ এেং মেমর্ েেন মামর্ অ্ঙ্গ োমর্র জর্য একজর্ 
েেুন ান্ত েিকারী।  

  
স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার  া. িাওয়া ন  িকুার িম্বলর্, "অ্ঙ্গ োর্কারী একজর্ েযমক্ত আেটি িেনন্ত 
জীের্ রক্ষা করমে িামরর্ এেং একটি অ্ঙ্গ িমেস্থািমর্র জরুমর িময়াজর্ আমে এমর্ েইু  জমর্র 
ঘেময়ও ঘেমশ ঘিামকর জীেমর্র উন্নয়র্ করমে িামরর্। গভর্নর কুওমমা এেং ঘেে এমজমন্সগুমিা ও 
অ্ঙ্গ োর্ কমমউমর্টিমে আমামের অ্ংশীোরমের মমিয েিমার্ েিমোমগোমক ির্যোে জার্াই, আমরা 
একটি িমেস্থািমর্র জর্য অ্মিক্ষারে এেং িমেস্থাির্ ঘেো িিণকারী েযমক্তমের মিযকার েরূে 
 ুোমর্ার জর্য কাজ করমে।"  
  
ঘমাের োর্ বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাকন  ঘি.এফ. ঘরা ার িম্বলর্, "আমরা অ্মর্কগুমি 
উমেখমোগয স্থামর্ ব্লু এন্ড মির্ ঘ -ঘে আমিা জ্বািামর্া িমে ঘজমর্ অ্েযন্ত আর্মিে এেং অ্ঙ্গ োো 
মিমেমে মর্েন্ধমর্র জর্য ঘিাকমের োিােয করার ঘক্ষমে DMV এমর্ গুরুেিূণন ভূমমকা িাির্ করায় 
আমরা গমেনে। শুিু অ্থন েংিমি র্য় েরং মর্েমন্ধে অ্ঙ্গ োোমের জর্য েংকেিূণন িময়াজমর্র েময় 
মমর্ামোগ আর্য়মর্ ঘ ামর্ে িাইফ িাইমেন্স ঘপ্ল্ে (Donate Life license plate) িোর্ করমে 
ঘিমরও আমরা আর্মিে।"  
  
এই িময়াজমর্ েিায়ো িেশনমর্ আিিী মর্উ ইয়কন োেীমের জর্য ঘমােরোর্ মেভামগ ঘ ামর্ে িাইমফর 
কােম ঘপ্ল্েগুমিা িাওয়া োমে। েখর্ ঘকউ একটি ঘপ্ল্ে মকর্মে, োমষনক 20 মামকন র্  িার মফ 
"িাইফ িাে ইে অ্র্ োে ফান্ড (LifePass It On Trust Fund)"-ঘক েিায়ো করমে ঘেটি অ্ঙ্গ 
োর্ এেং িমেস্থাির্ েংিান্ত গমেষণা এেং অ্ঙ্গ ও টিেুয োর্ িোর েংিান্ত মশক্ষামূিক কমনেূমেমে 
োিােয করমে। আিমর্ ঘপ্ল্েগুমিার অ্ ন ার করমে িারমের্ এখামর্।  
  
মর্উ ইয়কন োেীগণ মর্উ ইয়কন  ঘেে ঘ ামর্ে িাইফ ঘরমজমিমে মর্মে উমেমখে অ্র্িাইর্ 
অ্িশর্গুমিার মািযমম োমিকাভুক্ত িমে িারমের্:  

• মর্উ ইয়কন  ঘেে স্বাস্থয মেভামগর ওময়েোইে - health.ny.gov  
• মর্উ ইয়কন  ঘেে ঘমােরোর্ মেভামগর ওময়েোইে - dmv.ny.gov 
• মর্উ ইয়কন  ঘেে মর্েনাের্ িমরষমের (Board of Elections) ওময়েোইে 

- elections.ny.gov  
• মর্উ ইয়কন  মেটির একটি িমরেয় িমের জর্য আমেের্ করার েময় - nyc.gov  
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