
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকন গভনপাত করার অবিকার বর্শ্চিত করম্বত গভর্ নর হ াচুম্বলর কার্ নক্রম 

হ াষণা; প্রজর্র্ সংক্রান্ত অবিকাম্বরর জর্ে লড়াই করম্বত বসম্বর্টর বগবলব্র্োম্বের 

পম্বে সমি নর্ হ াষণা  

  

হটক্সাস ও হেম্বের অর্োর্ে স্থাম্বর্র গভনপাত-বিম্বরািী আইম্বর্র প্রবতশ্চক্রয়ায় গভর্ নর 

হ াচুল গভনপাত হসিা গ্র ণ করম্বত আগ্র ীম্বের বর্রাপে আশ্রয় ব ম্বসম্বি বর্উ ইয়কন 

হেম্বটর অিস্থার্ সুেৃঢ় করম্বত অেমে পেম্বেপ গ্র ণ কম্বরম্বের্ 

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক তাম্বের অবিকার সম্পম্বকন জার্ম্বত সা ার্ে করার উম্বেম্বেে 

জর্সািারম্বণর কাম্বে তিে হপ ৌঁম্বে হেয়ার জর্ে হেট পর্ নাম্বয়র সংস্থাগুম্বলা 

হেকম্ব াল্ডারম্বের সাম্বি একটট প্রচারাবভর্ার্ চালু করম্বত কাজ করম্বি, হর্সি তম্বিের 

মম্বিে হরাগীর অবিকার সংক্রান্ত একটট বিল প্রণয়ম্বর্র তিেও অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

স্বাস্থে বিভাগ (Department of Health) গভনপাত হসিা সম্পবকনত হসিা প্রোর্কারীম্বের 

জর্ে বর্ম্বেনের্া ও বেো প্রণয়র্ করম্বি ও িোপকভাম্বি বিতরণ করম্বি, এিং হটবলম্ব লি-

এর মািেম্বম ওষুি িেি ার কম্বর গভনপাতম্বক আম্বরা হিবে অোম্বক্সসম্বর্াগে করার জর্ে 

বিবিমালা আপম্বেট করম্বি 

  

অর্লাইম্বর্ িাকা গভনপাত সংক্রান্ত ভুল তিে সম্পম্বকন তিে সরিরা  করার জর্ে ও এসি 

ভুল তিে হমাকাম্বিলায় পেম্বেপ গ্র ম্বণর জর্ে হেসিুম্বকর (Facebook) প্রবত সবর্ি নন্ধ 

অর্ুম্বরাি জার্াম্বর্া  ম্বয়ম্বে  

  

টেক্সাস ও টেশের অন্যান্য স্থাশন্র গর্ভপাত-বিশরাধী আইশন্র প্রবতক্রিয়ায়, গর্ন্ ভর ক্যাবি ট াচুল 

আজ গর্ভপাশতর অবধক্ার বন্ক্রিত ক্রশত ও গর্ভপাত টসিা গ্র ণ ক্রশত আগ্র ী ন্ারীশের 

স্বাগত জান্াশন্ার স্থান্ ব শসশি বন্উ ইয়শক্ভর অিস্থান্ সুেৃঢ় ক্রশত এক্টে ক্ার্ ভিম ট াষণা 

ক্শরশেন্। প্রজন্ন্ সংিান্ত অবধক্াশরর জন্য লড়াই ক্রার টেশে তাশের প্রশচষ্টার সক্রিলন্ 

 োশত বসশন্ের ক্রিশেন্ বগবলব্র্যান্ড গর্ন্ ভর ট াচুশলর সাশি টর্াগ বেশয়শেন্। এসি প্রশচষ্টার 

অংে ব শসশি, গর্ন্ ভর টেে পর্ ভাশয়র সংস্থাগুশলাশক্ টেেশ াল্ডারশের সাশি সমন্বয় ক্শর 

টেেিযাপী জন্সাধারশণর ক্াশে টরাগীর অবধক্ার সংিান্ত এক্টে বিল প্রণয়শন্র তিযস  

অন্যান্য তিয টপ ৌঁশে টেয়ার জন্য এক্টে প্রচারাবর্র্ান্ পবরচালন্ার বন্শেভে বেশয়শেন্। এই 

প্রচারাবর্র্ান্ ন্ারীশেরশক্ তাশের অবধক্ার ও আইবন্ সুরো সম্পশক্ভ জান্শত সা ার্য ক্রশি 

এিং এই তিয অযাশক্সসশর্াগয ও িযাপক্র্াশি লর্য িাক্ার বিষয়টে বন্ক্রিত ক্রশি। এোড়াও 



স্বাস্থয বির্াগশক্ গর্ভপাত টসিা প্রোশন্র অবধক্ার বিষশয় টসিা প্রোন্ক্ারীশের জন্য আধুবন্ক্ ও 

সমবন্বত বন্শেভেন্া প্রণয়ন্ ক্রশত ও িযাপক্র্াশি বিতরণ ক্রশত অবিলশে পেশেপ গ্র ণ ক্রার 

জন্য ও টেবলশ লি বর্ক্রজশের সময় ওষুধ িযি ার ক্শর গর্ভপাত টসিা আশরা স শজ অযাশক্সস 

ক্রশত পারার জন্য বিেযমান্ বিবধমালার আপশেেগুশলা গৃ ীত  ওয়া বন্ক্রিত ক্রশত গর্ন্ ভর 

বন্শেভেন্া বেশয়শেন্।  

  

"বন্উ ইয়শক্ভ গর্ভপাত টসিা গ্র ণ ক্রা বন্রাপে - এখাশন্ সিসময়ই গর্ভপাত টসিা গ্র শণ 

আগ্র ীশের অবধক্ার রো ক্রা  শি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "এই পবরক্ল্পন্া আমাশের 

টেশে এই বিষয়টে বন্ক্রিত ক্রশি, এিং বসশন্ের বগবলব্র্যাশন্ডর মশতা টন্তৃিৃন্দ জাতীয় পর্ ভাশয় 

লড়াই ক্রশিন্। আবম টেক্সাশসর ন্ারীশেরশক্ িলশত চাই, আবম আপন্াশের সাশি আবে। টলবে 

বলিাটেভ আপন্াশেরশক্ এখাশন্ সােশর িরণ ক্শর বন্শত প্রস্তুত আশে।"  

  

এোড়াও গর্ভপাশতর বিষশয় জাতীয় পর্ ভাশয় েৃটষ্ট আক্ষ ভণ রু্ল তিয েবড়শয় পড়ার সম্ভািন্া 

িাবড়শয় বেশত পাশর এই বিষয়টে িুঝশত টপশর, গর্ন্ ভর টেসিুশক্র ক্াশে এক্টে বচটি বলশখ এই 

টক্াম্পাবন্শক্ অন্লাইশন্ গর্ভপাত সম্পশক্ভ রু্ল তশিযর বিস্তার ক্মাশন্া ও গর্ভপাত বিষয়ক্ 

আইন্, বিবধমালা, ও গর্ভপাত টসিার লর্যতা সম্পবক্ভত রু্ল তিয টমাক্াশিলার জন্য ন্তুন্ 

পেশেপ গ্র শণর টর্শক্াশন্া িতভমান্ প্রশচষ্টা সম্পশক্ভ তিয সরিরা  ক্রার জন্য সবন্ি ভন্ধ 

অন্ুশরাধ জাবন্শয়শেন্।  

  

বসম্বর্টর বগবলব্র্োে িম্বলর্, "বন্শজর টে  ও বন্শজর র্বিষযশতর উপর বন্য়ন্ত্রণ িাক্াো এক্টে 

টম বলক্ মান্িাবধক্ার। বক্ন্তু এই অবধক্ার প্রবতবন্য়ত  ুমবক্র সিুখীন্  শে। টেক্সাশস পাস 

 ওয়া ন্তুন্ আইন্ এিং টসটে িামাশত সুবপ্রম টক্াশেভর অস্বীকৃ্বত - বিপজ্জন্ক্ ও অপ্রীবতক্র। 

এই আইন্ শুধু অবিশিচন্াপ্রসূতই ন্য়, টসইসাশি এটে অসাংবিধাবন্ক্৷ টেোশরল পর্ ভাশয় 

আমাশেরশক্ অিেযই ন্ারীশের স্বাস্থয সুরো আইন্ পাে ক্রশত  শি, র্া ন্ারীশের স্বাস্থয রোয় 

িযি ভ  য় ও িযক্রিগত বসদ্ধান্ত গ্র শণর টেশে  স্তশেপ ক্শর এমন্ টেে পর্ ভাশয়র বিবধবন্শষশধর 

বিরুশদ্ধ টেোশরল সুরো ততবর ক্রশি। এখাশন্ বন্উ ইয়শক্ভ আমরা র্াগযিান্ টর্ আমরা এমন্ 

এক্জন্ গর্ন্ ভর টপশয়বে বর্বন্ প্রজন্ন্ সংিান্ত টম বলক্ অবধক্াশরর বিষয়টে উপলবি ও সমি ভন্ 

ক্শরন্। টসিা প্রোন্ক্ারী, টরাগী ও বন্উ ইয়শক্ভর টলাক্জন্ র্াশত গর্ভপাত টসিা সম্পশক্ভ ও 

তাশের প্রশয়াজন্ীয় টসিা পাওয়ার সংস্থান্গুশলা সম্পশক্ভ টসরা তিয পান্ তা বন্ক্রিত ক্রশত 

গর্ন্ ভর ট াচুশলর প্রশচষ্টায় স ায়তা ক্রার জন্য আবম প্রস্তুত আবে।"  

  

প্রবতবর্বি কোম্বরাবলর্ বি. মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "সুবপ্রম টক্াশেভর টেক্সাস এবি-চশয়স SB8 েীষ ভক্ 

বন্ষ্িুর আইন্টে ব্লক্ ক্রশত িযি ভ  ওয়াো ক্শয়ক্ েেক্ ধশর চশল আসা ঐবতশ যর বিশরাধী এিং 

আশমবরক্ান্শের গর্ভপাত ক্রাশন্ার সাংবিধাবন্ক্ অবধক্াশরর প্রবত িড় ধরশন্র এক্টে আ াত। 

গর্ভধারশণর 6 সপ্তা  সমশয়র পশর প্রায় টর্শক্াশন্া পবরবস্থবতশত গর্ভধারশণর সমাবপ্ত  োশন্াশক্ 

SB 8 টিআইবন্ ট াষণা ক্শরশে — টর্সময় পর্ ভন্ত অবধক্াংে মান্ুশষর জান্াই িাশক্ ন্া টর্ তারা 

গর্ভধারণ ক্শরশেন্৷ সশি ভাচ্চ আোলশতর টেয়া এই বিধ্বংসী আইন্ BIPOC ও বন্ম্ন আশয়র 

মান্ুষশের সিশচশয় টিবে প্রর্াবিত ক্রশি র্াশের প্রায় টেশে স্বাস্থযশসিায় এক্ই ধরশন্র 

অযাশক্সস অিিা গর্ভপাত টসিা গ্র শণর জন্য টেশের িাইশর ভ্রমণ ক্রার সামি ভয িাশক্ ন্া। 

 াউস ইশতামশধয  াইে সংশোধন্ী িাবতল ক্রশত টর্াে বেশয়শে, এিং আমাশেরশক্ অিেযই 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


ন্ারীশের স্বাস্থয সুরো আইন্ পাে ক্রশত  শি। এখাশন্ বন্উ ইয়শক্ভ গর্ন্ ভর ক্যাবি ট াচুশলর 

মশতা এক্জন্ গর্ন্ ভর টপশয় আবম অতযন্ত গবি ভত টিাধ ক্রবে, বর্বন্ বন্উ ইয়ক্ভিাসীশের প্রজন্ন্ 

সংিান্ত অবধক্ার রোয় প্রবতবেন্ ক্াজ ক্শর র্াশিন্ িশল আমার জান্া রশয়শে।"  

  

বর্উ ইয়কন বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা অোশ্চিয়া স্টুয়াটন-কাশ্চজন্স িম্বলর্, 

"বন্উ ইয়শক্ভ আমরা টেবখশয় বেশয়বে টর্ আমরা ন্ারীশের উচ্চমাশন্র প্রজন্ন্ স্বাস্থযশসিা টিশে 

টন্য়ার ও অযাশক্সস ক্রার অবধক্ার রোয় প্রস্তুত। বন্উ ইয়শক্ভ আমরা ন্ারীশের প্রজন্ন্ সংিান্ত 

অবধক্ার রোর টেশে আেে ভ  শয় িাক্শিা এই িাতভা টজারোর ক্রার জন্য আবম গর্ন্ ভর 

ট াচুলশক্ ও এই প্রচারাবর্র্াশন্র সাশি জবড়ত সি অংেীোরশক্ ধন্যিাে জান্াশত চাই। এই 

প্রচারাবর্র্াশন্র মাধযশম আমরা জাবন্শয় বেক্রে টর্ বন্উ ইয়শক্ভ ন্ারীশের স্বাশস্থযর গুরুত্ব রশয়শে, 

ন্ারীশের বসদ্ধাশন্তর গুরুত্ব রশয়শে এিং সক্ল বন্উ ইয়ক্ভিাসী ও ভ্রমণক্ারীর প্রজন্ন্ সংিান্ত 

অবধক্ার সমান্র্াশি রো ক্রা  য়।"  

  

িাইপাটটনজার্ হপ্রা-চম্বয়স হলশ্চজসম্বলটটভ ককাম্বসর স -সভাপবত, বসম্বর্টর বলজ 

ক্ুম্বয়গার িম্বলর্, "বন্উ ইয়শক্ভ প্রজন্ন্ স্বাস্থয আইন্ পাে ক্রার আশগ ি ু িের ধশর আমরা 

বিশরাধী মতািলেী িযক্রিশের ক্াে টিশক্ শুশন্ আসবে টর্ এর টক্াশন্া প্রশয়াজন্ টন্ই, ক্ারণ 

সুবপ্রম টক্ােভ ক্খশন্াই টরাশয় বর্. ওশয়ে-এর বিরুশদ্ধ রায় বেশি ন্া। বক্ন্তু এরপরও আজ আমরা 

এখাশন্: RHA পাে  ওয়ার মাে েুই িের পশর এশসই, টম লিােী চরমপন্থীশের বেশয় পূণ ভ এক্টে 

আোলত টেক্সাশসর বরপািবলক্ান্শের ট ার অসাংবিধাবন্ক্ টজারপূি ভক্-জন্ম আইশন্র প্রবত 

সমি ভন্ বেশয়শে। প্রজন্ন্ বিষয়ক্ স্বাধীন্তার বিশরাধীরা এই বিষয়টে সুস্পষ্ট ক্শর বেশয়শে টর্ 

ন্ারীশের প্রবত আিমশণ তারা োন্ত  শি ন্া, তাই আমাশেরও োন্ত  ওয়ার সুশর্াগ টন্ই। 

সরক্াশরর  স্তশেপ োড়াই ন্ারীশের ও পবরিারগুশলার বন্শজ টিশক্ প্রজন্ন্ বিষয়ক্ বসদ্ধান্ত 

গ্র শণর অবধক্াশরর পশে েৃঢ় অিস্থান্ টন্য়ায় আবম গর্ন্ ভর ট াচুলশক্ ধন্যিাে জান্াই।  

  

অোম্বসেবল সেসে হেম্বিারা হজ. বিক িম্বলর্, "টেক্সাশসর বন্ষ্িুরর্াশি গর্ভপাত বন্বষদ্ধক্রণ 

অতযন্ত অপ্রীবতক্র, তশি বিস্ময়ক্র ন্য়। সংখযাগবরষ্ঠ আশমবরক্ান্রা গর্ভিতী িযক্রির বসদ্ধান্ত 

টন্য়ার অবধক্ার সমি ভন্ ক্রা সশেও, এবি-চশয়স চরমপন্থীরা গর্ভপাত স  প্রজন্ন্ স্বাস্থযশসিা 

পাওয়ার আমাশের সাংবিধাবন্ক্ অবধক্ারশক্ খি ভ ক্রার টচষ্টা অিযা ত টরশখশে। প্রজন্ন্ 

সংিান্ত অবধক্ার রো ও টজারোর ক্রশত আবম অক্লান্তর্াশি ক্াজ ক্শর বগশয়বে, এিং আবম 

গবি ভত টর্ এধরশন্র পবরবস্থবত টমাক্াশিলার জন্যই আবম প্রজন্ন্ স্বাস্থয আইশন্ বন্উ ইয়ক্ভ 

টেশের টেে আইশন্ টরাশয় বর্ ওশয়ে বলবপিদ্ধ ক্রার ক্াশজ টন্তৃত্ব বেশয়বে। আমাশের বসদ্ধান্ত 

টন্য়ার অবধক্ার রোয় টক্ন্ আমাশের অিেযই সংগ্রাম চাবলশয় টর্শত  শি তা টেক্সাশসর 

অিমান্ন্াক্র আইন্টে টেবখশয় বেশয়শে।"  

  

র্ারীম্বের সমসো বিষয়ক বর্উ ইয়কন হেট অোম্বসেবলর টাস্ক হোম্বস নর আসন্ন সভাপবত, 

অোম্বসেবল সেসে রেবর্স বিেট  ারম্বমবলর্ িম্বলর্, "আমরা আমাশের টেে িা জাবতর মশধয 

আমাশের টেশ র উপর চাবপশয় টেয়া বন্পীড়ন্মূলক্, ন্ারী-বিশরাধী বন্শষধাজ্ঞার অন্ুপ্রশিে  েশত 

বেশত পাবর ন্া। GOP-এর টন্তৃশত্ব টেক্সাশস ন্ারীশের অবধক্ার বেবন্শয় টন্য়া অিেযই িন্ধ ক্রশত 

 শি। আমাশেরশক্ আোলশতর বন্ক্রিয়তা টিশক্ ন্ারীশের রো ক্রশত  শি, টর্ বন্ক্রিয়তা সি ভে 

আমাশের প্রজন্ন্ সংিান্ত অবধক্ারশক্ ঝুুঁ বক্র মুশখ টেলশত পাশর। এই টসশক্শল আইন্গুশলা 



টর্ন্ ক্খশন্া বন্উ ইয়ক্ভ টেশে আমাশের স্বাস্থয টসিার অবধক্ারশক্ খি ভ ন্া ক্শর টসটে বন্ক্রিত 

ক্রশত অিস্থান্ গ্র ণ ক্রায় আবম গর্ন্ ভর ক্যাবি ট াচুল ও বসশন্ের বগবলব্র্যাশন্ডর প্রবত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

হলশ্চজসম্বলটটভ উইম্বমর্'স ককাম্বসর সভাপবত, অোম্বসেবল সেসে বকোরবল শ্চজর্-হপবর 

িম্বলর্, "এই বিষশয় টক্াশন্া রু্ল ধারন্া রাখশিন্ ন্া, টেক্সাশসর এই ন্তুন্ বন্ষ্িুর গর্ভপাত আইন্ 

আমাশের টেশের ন্ারীশের প্রজন্ন্ সংিান্ত অবধক্াশরর বিরুশদ্ধ এক্টে অসাংবিধাবন্ক্ আিমণ। 

এখাশন্ বন্উ ইয়শক্ভ, আমরা সিসময় ন্ারীশের বন্জ টিশক্ প্রজন্ন্ স্বাস্থয সংিান্ত বসদ্ধান্ত গ্র শণর 

অবধক্াশরর পশে ো ুঁড়াশিা, ও আবম জাবন্ টর্ গর্ন্ ভর ট াচুশলর টন্তৃশত্ব আমাশের টেে ন্ারীশের 

জন্য ও আমাশের প্রজন্ন্ বিষয়ক্ স্বাধীন্তার টম বলক্ অবধক্াশরর উপর এই  ৃণয আিমশণর 

পবরবস্থবতশত তাশের টসিার অযাশক্সস পাওয়ার এক্টে বন্রাপে আশ্রয়  শয় িাক্শি।"  

  

িাইপাটটনজার্ হপ্রা-চম্বয়স হলশ্চজসম্বলটটভ ককাম্বসর স -সভাপবত, অোম্বসেবল সেসে 

কোবরন্স হরম্বয়স িম্বলর্, "সম্প্রবত টেক্সাশস ক্ার্ ভক্র  ওয়া গর্ভপাত বন্বষদ্ধক্রণ সমূ্পণ ভর্াশি 

বন্ন্দন্ীয়। এক্জন্ ন্ারীর গর্ভপাশতর অবধক্ার টিক্ তাই - এক্টে অবধক্ার - এিং বন্উ ইয়শক্ভ 

আমরা সিসময় এক্জন্ ন্ারীর বসদ্ধান্ত টন্য়ার অবধক্ার রোয় সম্ভািয সক্ল পেশেপ গ্র ণ 

ক্রশিা। বন্উ ইয়শক্ভ গর্ভপাশতর অবধক্ার বন্ক্রিত ক্রশত ও বন্উ ইয়শক্ভর প্রশতযক্ ন্ারী র্াশত 

তার অবধক্ার সম্পশক্ভ জান্শত পাশরন্ তা বন্ক্রিত ক্রশত অেময পেশেপ গ্র ণ ক্রায় আবম 

গর্ন্ ভর ট াচুলশক্ ধন্যিাে জান্াই।"  

  

মোর্ াটার্ িম্বরার হপ্রবসম্বেন্ট হগল এ. ি্ুয়ার িম্বলর্, "অন্য টেেগুশলা র্খন্ 

অপ্রশয়াজন্ীয় ও চরমপন্থী আইন্ প্রণয়ন্ ক্শর প্রজন্ন্ সংিান্ত অবধক্ারশক্ খি ভ ক্রশে, এখাশন্ 

বন্উ ইয়ক্ভ টেশে গর্ন্ ভর ক্যাবি ট াচুল বন্ক্রিত ক্রশত পেশেপ বন্শেন্ র্াশত আমরা আোর 

প্রেীপ  শয় িাবক্। গর্ভপাত স  সক্ল প্রজন্ন্ স্বাস্থযশসিা অিেযই তিধ, বন্রাপে, অযাশক্সসশর্াগয, 

ও সাশ্রয়ী  শত  শি। এই বিষয়টে প্রচার ক্রাই গর্ন্ ভর ট াচুশলর আজশক্র ট াষণার লেয।"  

  

প্ল্োর্ে হপম্বরন্ট ুে এম্পায়ার হেট অোক্টস (Planned Parenthood Empire State 

Acts)-এর হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO রবির্ চোম্বপম্বল িম্বলর্, "এই বিষশয় টক্াশন্া রু্ল ধারণা 

রাখশিন্ ন্া - এই টেশে গর্ভপাশতর অযাশক্সস ন্ষ্ট ক্শর টেয়ার এক্টে জাতীয় প্রশচষ্টা চলশে এিং 

প্রজন্ন্ স্বাস্থযশসিা সম্প্রসারশণ আমাশেরশক্ টিক্ তশতাোই আগ্রাসী  শত  শি। এোই আমাশের 

ক্াজ ক্রার সময়, শুধু এখাশন্ বন্উ ইয়শক্ভ গর্ভপাশতর অযাশক্সস রো ক্রাই ন্য়, িরং এটেশক্ 

সামশন্র বেশক্ এবগশয় বন্শয় র্াওয়ার জশন্যও৷ প্রশতযশক্রই তার বন্শজর টে  বন্য়ন্ত্রণ ক্রার, 

িযক্রিগত বসদ্ধান্ত টন্য়ার ও বন্শজর র্বিষযত গড়ার স্বাধীন্তা রশয়শে। এই েৃটষ্টর্বি টেয়ার ক্রা 

ও এর প্রবত েৃঢ়র্াশি প্রবতশ্রুবতিদ্ধ িাক্ার জন্য, এিং বন্উ ইয়ক্ভ র্াশত সিার জন্য স্বাধীন্তা ও 

অযাশক্সশসর টেশে আোর প্রেীপ  শয় িাশক্ তা বন্ক্রিত ক্রার টেশে গর্ন্ ভর ট াচুশলর গৃ ীত 

পেশেপগুশলার জন্য আবম তাশক্ ধন্যিাে জান্াশত চাই।"  

  

বর্উ ইয়কন বসবভল বলিাটটনজ ইউবর্য়ম্বর্র (New York Civil Liberties Union) 

এশ্চক্সবকউটটভ বেম্বরক্টর ের্া বলিারমোর্ িম্বলর্, "আমরা আশগও এটে ক্শরবে ও আিাশরা 

ক্রশিা: গর্ভপাত টসিা টন্য়ার প্রশয়াজন্ রশয়শে এমন্ মান্ুষশের জন্য বন্উ ইয়ক্ভ তার দ্বার খুশল 

বেশি এিং প্রজন্ন্ স্বাধীন্তার বিশরাবধতা ক্রা টর্শক্াশন্া টেশের বিরুশদ্ধ রুশখ ো ুঁড়াশি। গর্ভপাত 



টসিায় অযাশক্সশসর উপর টেক্সাশসর বিশ্রী রক্শমর অসাংবিধাবন্ক্ আিমশণর মুশখ, গর্ভপাত 

টসিার প্রশয়াজন্ িাক্া সিার জন্য বন্উ ইয়ক্ভশক্ এক্টে বন্রাপে আশ্রশয় পবরণত ক্রশত 

বিশেষজ্ঞ ও টেক্শ াল্ডারশের সাশি অংেীোর  শয় গর্ন্ ভর ট াচুশলর সুস্পষ্ট বসদ্ধান্ত গ্র শণর 

পেশেপশক্ আমরা সাধুিাে জান্াই। আমরা টেক্সাস, অিিা এর অন্ুসারী অন্য টক্াশন্া টেেশক্ 

পবরবস্থবত পাশে টেয়ার সুশর্াগ বেশিা ন্া।"  

  

কোবমল এ. হেয়ার, MD, MPH, CPE, FACOG, ACOG বেবিক্ট II (ACOG District II)-এর 

সভাপবত িম্বলর্, "এই টেশে র্খন্ ন্ারীশের প্রজন্ন্ স্বাস্থযশসিা আিমশণর বেক্ার  শয়শে, 

আশমবরক্ান্ ক্শলজ অি অিশেটিবেয়ান্স এন্ড গাইশন্াশক্ালক্রজে, বেবিক্ট II (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, District II), গর্ন্ ভর ট াচুশলর গর্ভপাত সংিান্ত 

সমবন্বত পবরশষিার অযাশক্সসশক্ অগ্রাবধক্ার টেয়ার পেশেশপ তার পাশে ো ুঁড়াশত টপশর গবি ভত। 

গর্ভপাত টসিা এক্টে স্বাস্থযশসিা ও ACOG বেবিক্ট II গর্ভপাত টসিা গ্র শণ আগ্র ী ন্ারীশের ও এই 

টসিা প্রোন্ক্ারী টমবেশক্ল টপোজীিীশের সমি ভন্ ক্শর ও তাশের িিিয তুশল ধশর। বন্উ ইয়ক্ভ 

টেেশক্ অিেযই গর্ভপাত টসিা প্রতযােী টর্শক্াশন্া মান্ুশষর বন্রাপে আশ্রয়  শয় উিশত  শি এিং 

গর্ন্ ভর ও স্বাস্থয বির্াশগর সাশি অংেীোর  শয় আমাশের টমবেশক্ল টন্তৃিৃন্দ বন্উ ইয়শক্ভ গর্ভপাত 

টসিার এক্টে সমবন্বত ও স্বে িযিস্থা বন্ক্রিত ক্রশত ক্াজ ক্রার প্রতযাো রাশখ।"  

  

র্োের্াল ইন্সটটটটউট ের বরম্বপ্রাোবক্টভ হ লি অোকের্ োম্বের (National Institute 

for Reproductive Health Action Fund) হপ্রবসম্বেন্ট অোশ্চিয়া বমলার িম্বলর্, "টেক্সাস 

টেশে গর্ভপাত বিষয়ক্ সিশচশয় চরমপন্থী বন্শষধাজ্ঞা পাে ক্শরশে, র্া গর্ভপাত টসিা অযাশক্সশসর 

টেশে এক্টে সংক্েজন্ক্ পবরবস্থবত সৃটষ্ট ক্রশে। NIRH অযাক্েন্ োন্ড আমাশের সাধযমত 

প্রবতটে টেে ও বসটেশত সমতাপূণ ভ গর্ভপাত টসিায় অযাশক্সশসর িযিস্থা ক্রশত ক্াজ ক্শর র্াশে - 

ক্ারণ টসিার প্রশয়াজন্ িাক্া সিারই সমি ভশন্র সাশি, মর্ ভাোর সাশি, ও র্ীবত ীন্র্াশি তা পাওয়া 

উবচত। সক্ল বন্উ ইয়ক্ভিাসীর জন্য এিং টসিা টন্য়ার জন্য এখাশন্ ভ্রমণ ক্শর আসা সিার জন্য 

অযাশক্সস বন্ক্রিত ক্রশত বন্উ ইয়ক্ভ টেশের সাধযমত ক্াজ ক্শর র্াওয়া বন্ক্রিত ক্রশত গর্ন্ ভর 

ট াচুশলর সা সী পেশেপশক্ আমরা সাধুিাে জান্াই। আমরা টেশের বিবর্ন্ন টেশের গর্ন্ ভর ও 

আইন্ প্রশণতাশের তার পোঙ্ক অন্ুসরশণর জন্য আমন্ত্রণ জান্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বট গভনপাম্বতর অবিকার বর্শ্চিত করার পবরকল্পর্া  

বন্উ ইয়ক্ভ টেশে গর্ভপাশতর অবধক্ার বন্ক্রিত ক্রার প্রশচষ্টায় স্বাস্থয বির্াগ টরাগীর অবধক্ার 

সংিান্ত বিল সম্পবক্ভত তিয স  গর্ভপাত টসিা প্রোন্ সংিান্ত তিয সেবলত এক্টে 

ওশয়িশপইজ টেশর্লপ ক্রশি। এটের মশধয বন্উ ইয়ক্ভ টেশে গর্ভপাত টসিা, বন্উ ইয়ক্ভ টেশের 

মশধয টরাগীশের গর্ভপাত টসিা পাওয়ার অবধক্ার সম্পবক্ভত তিয, ও টর্সি টসিা প্রোন্ক্ারী 

গর্ভপাত টসিা প্রোন্ ক্শর িাশক্ন্ তাশের বচবিত ক্রার বলংক্ অন্তরু্ভি িাক্শি।  

  

বন্উ ইয়ক্ভ টেশে গর্ভপাত টসিা প্রোন্ সংিান্ত এক্টে বন্শেভেন্ামূলক্ েকু্শমি প্রস্তুত ও ইসুয 

ক্রার জন্য DOH এক্েল বিশেষজ্ঞশক্ এক্ক্রেত ক্রশি। এর মশধয আশমবরক্ান্ ক্শলজ অি 

অিশেটিবেয়ান্স এন্ড গাইশন্াশক্ালক্রজে, ন্যােন্াল অযাশিারেন্ টেোশরেন্, ন্যােন্াল 

ইন্বেটেউে ের বরশপ্রাোবক্টর্, প্ল্যান্ে টপশরি ুে এম্পায়ার টেে অযাক্টস, বন্উ ইয়ক্ভ বসবর্ল 

বলিাটেভজ ইউবন্য়ন্ ও গর্ভপাত টসিা প্রোশন্ বিশেষজ্ঞ বক্লবন্ক্যাল টসিা প্রোন্ক্ারীরা অন্তরু্ভি 



িাক্শি। বন্শেভেন্ামূলক্ েকু্শমি ও বক্লবন্ক্যাল বিশিচয বিষয়সমূ  সম্পবক্ভত ওশয়বিন্ার বন্উ 

ইয়ক্ভ টেেজশুড় টসিা প্রোন্ক্ারীশের জন্য উনু্মি িাক্শি ও DOH ওশয়িসাইশে অিযা তর্াশি 

লর্য রাখার জন্য টরক্েভ ক্রা  শি।  

  

প্রজর্র্ স্বাস্থে আইম্বর্র অিীম্বর্ স্বতন্ত্র হসিা প্রোর্কারীম্বের বিচারম্বিাি সম্পবকনত বর্ম্বেনের্া  

বন্উ ইয়ক্ভ টেশের স্বাস্থয বির্াগ প্রজন্ন্ স্বাস্থয আইশন্র অধীশন্ স্বতন্ত্র টসিা প্রোন্ক্ারীশের 

বিচারশিাশধর সমূ্পণ ভ আওতাশেে, ও গর্ভপাত টসিার সাশি সম্পবক্ভত  ওয়ায় "গর্ভধারশণর 

সূচন্া" এর সংজ্ঞা িযাখযা ক্রার উপর টজার বেশয় বন্শেভেন্া প্রস্তুত ক্রশি। বন্উ ইয়ক্ভ টেশের 

গর্ভপাত বিষয়ক্ বন্শেভবেক্া েকু্শমিটে ট লি ক্মাস ভ বসশেশমর (Health Commerce System) 

মাধযশম বন্উ ইয়ক্ভ টেশে গর্ভপাত টসিা প্রোশন্ সেম বন্উ ইয়ক্ভ টেশের সক্ল বক্লবন্ক্যাল 

টসিা প্রোন্ক্ারীশের সাশি টেয়ার ক্রা  শি।  

  

বর্য়ন্ত্রণমূলক আপম্বেট  

স্বাস্থয বির্াগ টেবলশ লশির মাধযশম টসিা প্রোন্ স  অন্যান্য বিষশয় বন্য়ন্ত্রণমূলক্ আপশেে 

ক্ার্ ভক্র ক্রশি। এসি আপশেে টেবলশ লি বর্ক্রজশের সময় ওষুধ িযি ার ক্শর গর্ভপাত টসিা 

আশরা স শজ অযাশক্সস ক্রশত পারা বন্ক্রিত ক্রশি, ও ম ামারী চলাক্ালীন্ সমশয়র িাইশরও এই 

বিক্ল্পটে লর্য রাখার লশেয ক্াজ ক্রশি।  
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