
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুম্ব়েম্বমা প াষ্ে সন্তার্ম্বের 18 িছর ি়েম্বস একটি প্রত্েব়েত্ জন্ম সর্ে  াও়োর অর্ুমবত্ 

বেম্ব়ে প্রণীত্ একটি আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

এই আইম্বর্ প াষ্ে সন্তার্গণ, ত্াম্বের সরাসবর উত্তরসূবর িা আইর্ার্ুগ প্রবত্বর্বি একটি প্রত্েব়েত্ 
জন্ম সর্ে  াম্বির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রথম বার প াষ্য সন্তার্মের যখর্ তারা 18 বছর বয়সী হমব 
তামের একটি প্রতযযয়ত জন্ম সর্মের অ্র্ুযিয  গ্রহণ করার সুমযাগ প্রোর্কারী প্রণীত আইমর্ স্বাক্ষর 
কমরর্। এই  েমক্ষ  (S3419/A5494) যর্যিত করমত সাহাযয কমর পয যর্উ ইয়মকন র সব 
প্রাপ্তবয়স্ক প াষ্য সন্তার্ তামের জন্ম এবং জজযবক য তা-মাতা সম্পমকন  তথয  াওয়ার একই অ্বযাহত 
অ্যিকার রময়মছ।  
  
"আ যর্ পকাথা পথমক এমসমছর্ তা আ যর্ পক পস সম্পমকন  অ্বযহত করায় এবং প্রমতযক যর্উ 
ইয়কন বাসীর একই জন্ম পরকমডন  অ্যামেস  াওয়ার পযাগযতা রময়মছ - এটি একটি পমৌযিক মার্যবক 
অ্যিকার," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্মর্ক বছর িমর, প াষ্য সন্তার্মের এই তমথযর অ্যামেসমক 
ভুিভামব অ্স্বীকার করা হময়মছ এবং এই আইমর্ স্বাক্ষর করমত প মর এবং একবামর সকমির জর্য 
এই অ্সাময সংম াির্ করমত প মর আযম গযবনত।"  
  
এই আইর্ প াষ্য বযযিমের কামছ উ িব্ধ করা তথয সীযমত করার জর্য সরকাযর এমজযিগুমিার 
অ্যিকার অ্ সারণ কমরএবং প্রযতমরািমযাগয পরাগ বা অ্কাি মতুৃযর হাত পথমক বাাঁচায় এমর্ 
যচযকৎসা সংক্রান্ত তথয  র্াি করার জর্য জজযবক য তা-মাতা সম্পযকন ত তথয  াওয়ারর  ূবনবতী 
বািাগুমিা েরূ কমর। এই র্তুর্ আইমর্র আওতায়, যযে এই প াষ্য বযযি মৃত হর্ তাহমি তার 
জন্ম সর্মে প াষ্য বযযির আইর্ার্ুগ প্রযতযর্যি বা তার বং িরমের অ্যামেস থাকমব।  
  
পসম্বর্টর পভলমোম্বর্ট মন্টম্বগাম্বমবর িম্বলর্, "আযম প াষ্য বযযির অ্যিকার যবষ্ময় এই স্বচ্ছ যবমির 
পসমর্ট  ষৃ্ঠম াষ্ক হমত প মর অ্মর্ক গযবনত এবং আযম এই ঐযতহাযসক আইর্ প্রণয়মর্র জর্য 
গভর্নর কুওমমামক ির্যবাে জার্াই। এটির েীর্ন যবম্ব হময়মছ। প্রায় 20 বছর িমর এই ইসুযমত অ্ক্লান্ত 
িডাই কমর আসা কময়ক হাজার প্রাপ্তবয়স্ক প াষ্য সন্তামর্র সহায়তার কামছ আমামের সাফিয ঋণী। 
সমগ্র পেট ও পে জমুড প্রাপ্তবয়স্ক প াষ্য সন্তার্মের পথমক এই আইমর্র জর্য আযম পয  যনাময়র 
সমথনর্ প ময়যছ তা অ্ভূত ূবন। এটা গুরুত্ব ূণন পয তামের স্বাস্থ্য, তামের  াযরবাযরক ইযতহাস এবং 
তামের ঐযতহয সম্পমকন  উত্তর অ্র্ুসন্ধার্ করার অ্যিকার তামের আমছ।"  



 

 

  
অোম্বসেবলমোর্ পেবভে আই. ওম্ব়েবপ্রর্ িম্বলর্, "এই প াষ্য সন্তার্মের অ্যিকার যবমি স্বাক্ষর করা 
যর্উ ইয়কন  পেট জমুড প াষ্য সন্তার্মের জর্য এক গুরুত্ববহ িা  অ্গ্রসর হওয়ার  াযমি। অ্মর্ক 
ে ক  মর, অ্বম মষ্, অ্র্যার্য যর্উ ইয়কন বাসী যারা তামের  াযরবাযরক ইযতহাস এবং পমযডমকি 
বযাকগ্রাউন্ড অ্যামেস করমত  ামরর্ তামের মমতা প াষ্য বযযিগণও একই মার্ব এবং র্াগযরক 
অ্যিকার পভাগ করমবর্। আযম পেটবযা ী এই জবষ্মমযর অ্বসার্ র্টামর্ার জর্য এই যুগান্তকারী 
যবমি স্বাক্ষর করায় গভর্নর কুওমমামক সািুবাে জার্াই এবং আযম পসমর্টর পভিমযামর্ট 
মন্টমগামাযরমক এই যবিটিমক পসমর্মট যর্ময় আসার জর্য ির্যবাে জার্াযচ্ছ।"  
  

###  
  
  

 
অ্যতযরি তথয  াওয়া যামব এখামর্ www.governor.ny.gov 

যর্উ ইয়কন  পেট | এযেযকউটিভ পচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=61b4e924-3d8c4f99-61b61011-000babd9fa3f-9eb9ef69539dd39a&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESB87E28A2B8BCD306852584B2006ECC8D00000000000000000000000000000000

