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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল বর্উ ইয়ম্বকন গভনপাত পবরম্বেিা প্রদার্কারীম্বদর স ায়তার জর্ে জাবতরহর্তৃ ত্ব স্থার্ীয় 35 বিবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর হ ােণা কম্বরম্বের্

সুবপ্রি হকার্ন হরা ির্াি ওম্বয়ম্বডর রায় র্াকচ কম্বর হদম্বি এই প্রতোোয় গভনপাত
প্রদার্কারীম্বদর প্রতেক্ষভাম্বি সিির্ন করম্বত িড় িাম্বপর বিবর্ম্বয়াগ কম্বর বর্উ ইয়কন
জাবতম্বক হর্তৃ ত্ব হদয়
গভনপাত প্রদার্কারীর ক্ষিতা প্রসাবরত করম্বত এিং বর্উ ইয়ম্বকন গভনপাত সংক্রান্ত
পবরচর্ান চাওয়া হরাগীম্বদর অোম্বেস বর্শ্চিত করম্বত 25 বিবলয়র্ ডলার বর্ম্বদনবেত কম্বরর্
প্রদার্কারীম্বদর এিং হরাগীম্বদর বর্রাপত্তা বর্শ্চিত করম্বত স ায়তা করার জর্ে বর্রাপত্তা
অর্ুদাম্বর্র জর্ে 10 বিবলয়র্ ডলার চালু কম্বরর্
রাজে ডিস ির্াি জোকসর্ র্ারীম্বদর স্বাস্থে সংস্থার সুবপ্রি হকাম্বর্ন র প্রতোবেত বসদ্ধাম্বন্তর
জর্ে সিয়ম্বপাবচত ত বিল বিতরণ শুরু করম্বি প্রদার্কারীম্বদর

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ সুথিম হক্ার্টন র হরা বর্াম ওর়্ের্ের রা়ে র্াক্চ ক্রার িত্যাশা়ে
গভনপাত্ িদার্ক্ারীর্দর সরাসথর সমির্ন ক্রার জর্য হদর্শর এক্ হর্ত্ৃস্থার্ী়ে 35 থমথল়ের্ েলার
থবথর্র়্োগ ক্রার হ াষণা ক্র্রর্ের্৷ গভর্রন হ াক্ল স্বাস্থয থবভাগর্ক্ (Department of Health)
গভনপাত্ িদার্ক্ারীর্দর জর্য এক্টট 25 থমথল়ের্ েলার্রর গভনপাত্ িদার্ক্ারীর স া়েত্া ত্ থবল
(Abortion Provider Support Fund) তত্থর ক্রার থর্র্দনশ থদর়্ের্ের্ যার্ত্ ধারণ ক্ষমত্া িসাথরত্
ক্রা যা়ে এবং থর্উই়ের্ক্ন গভনপাত্ পথরর্ষবা চাইর্ের্ এমর্ হরাগীর্দর জর্য অ্যার্েস থর্শ্চিত্
ক্রা যা়ে। গভর্রন এই অ্ত্যাবশযক্ পথরচযা ন সম্পাদর্ ক্রর্ের্ হয িদার্ক্ারীরা ত্ার্দর থর্রাপত্তা
থর্শ্চিত্ ক্রর্ত্ স া়েত্া ক্রার জর্য হ ৌজদাথর থবচার পথরর্ষবা থবভার্গর (Division of Criminal
Justice Services) মাধযর্ম সুরক্ষার অ্র্ুদার্ অ্যার্েস ক্রার জর্য িজর্র্ স্বাস্থয পথরচযাক্ারীর্দর
ন
হক্ন্দ্রগুথলর জর্য 10 থমথল়ের্ েলার িদার্ ক্রার হ াষণা ক্র্রর্ের্।
"থর্উ ই়েক্ন সব সম়ে গভনপার্ত্র অ্থধক্ার্রর জর্য লডাইর়্ের অ্গ্রভার্গ হির্ক্র্ে, এবং থর্উ
ই়ের্ক্নর িিম মথ লা গভর্রন থ সার্ব, আথম আমার্দর থপথের়্ে হযর্ত্ হদব র্া," গভর্রন হ াকল
িম্বলর্। "আথম ক্খর্ই থর্উ ই়েক্নর্ক্ পথরচযার
ন ির়্োজর্ মার্ুষর্দর জর্য এক্টট থর্রাপদ
আশ্র়েস্থল ক্রার জর্য এবং অ্র্যার্য রাজযগুথলর অ্র্ুসরণ ক্রার জর্য এক্টট ব্লুথিন্ট ক্র্র

হত্ালার জর্য লডাই বন্ধ ক্রব র্া। যার্দর গভনপার্ত্র ির়্োজর্ ত্ারা যার্ত্ থর্উ ই়েক্ন হের্ট ত্া
হপর্ত্ পার্রর্ ত্ার িক্ৃত্ গযারাথন্ট হদও়োর জর্য আমার্দর অ্বশযই থর্শ্চিত্ ক্রর্ত্ র্ব হয
িদার্ক্ারীর্দর ক্ার্ে ত্ার্দর ির়্োজর্ী়ে সংস্থার্, ক্ষমত্া এবং সুরক্ষা আর্ে। এই যুগান্তক্ারী
ত্ থবলটট হসই সব থিথর্ক্র্দর যার্দর আমার্দর সা ার্যযর ির়্োজর্, ত্ার্দর ার্ত্ ির়্োজর্ী়ে
সংস্থার্ ত্ু র্ল হদর্ব -- আমার্দর রার্জয গভনপার্ত্র অ্যার্েস সুরথক্ষত্ ক্রর্ত্ এবং হদর্শর
বাথক্র্দর জর্য অ্র্ুসরণ ক্রার জর্য এক্টট উদা রণ স্থাপর্ ক্রর্ত্।"
গভনপাত প্রদার্কারীর স ায়তার ত বিল
গভর্রন হ াক্ল আজ স্বাস্থয থবভাগর্ক্ রার্জযর িিম গভনপাত্ িদার্ক্ারী ত্ থবল এবং হদর্শর
সব হচর়্ে বড এই ধরর্র্র ত্ থবল তত্থর ক্রর্ত্ 25 থমথল়ের্ েলার বরাদ্দ ক্রার থর্র্দনশ থদর়্ের্ের্।
স্বাস্থয থবভাগ িদার্ক্ারীর্দর ক্াে হির্ক্ অ্র্ুদার্ এবং িথত্দার্ উভ়ে অ্র্ুর্রার্ধর জর্য এক্টট
ত্বরাথিত্ আর্বদর্ িক্াশ ক্রর্ব এবং সুথিম হক্ার্টন র চূ ডান্ত থসদ্ধান্ত িক্াথশত্ ও়োর সমর়্ের
মর্ধয িদার্ক্ারীর্দর ক্ার্ে ত্ থবল থবত্রণ শুরু ক্রর্ব।
প্রজর্র্ স্বাস্থে হকম্বের জর্ে বর্রাপত্তার অর্ুদার্
গভর্রন হ াক্ল হ ৌজদাথর থবচার পথরর্ষবা থবভাগর্ক্ (Division of Criminal Justice Services)
গভনপাত্ িদার্ক্ারী এবং িজর্র্ স্বাস্থয হক্ন্দ্রগুথলর জর্য ত্ার্দর সুথবধাগুথল আরও সুরথক্ষত্
ক্রর্ত্ এবং হরাগী ও ক্মীর্দর থর্রাপত্তা থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য থর্রাপত্তা এবং সুরক্ষা মূলধর্
অ্র্ুদার্র্র জর্য 10 থমথল়ের্ েলার্রর ত্ থবল িদার্ ক্রার থর্র্দনশ থদর়্ের্ের্। সংস্থাগুথলর্ক্
আর্বদর্ ক্রার জর্য এক্টট িস্তার্বর অ্র্ুর্রাধ সুথিম হক্ার্টন র চূ ডান্ত থসদ্ধান্ত িক্াথশত্ ও়োর
সমর়্ের মর্ধয জাথর ক্রা র্ব বর্ল আশা ক্রা র্ে। এই র্ত্ু র্ ত্ থবর্লর ির়্োগ গভর্রন
হ াক্র্লর ণ
ৃ ামূলক্ অ্পরার্ধর থবরুর্দ্ধ সম্প্রদা়েগুথলর সুরক্ষা ক্মসূন চীর (Securing
Communities Against Hate Crimes program) অ্র্ুক্রর্ণ তত্থর ক্রা র্ব, যা মত্াদশ, ন থবশ্বাস,
বা থমশর্র্র জর্য ণ
ৃ ামূলক্ অ্পরাধ বা আক্রমর্ণর ঝুুঁ থক্র্ত্ িাক্া অ্লাভজর্ক্ সংস্থাগুথলর
মাথলক্ার্াধীর্ বা পথরচাথলত্ ভবর্গুথলর থর্রাপত্তা এবং সুরক্ষা বযবস্থা হজারদার ক্রার জর্য
অ্র্ুদার্ িদার্ ক্র্র।
গভর্রন হ াক্র্লর হর্ত্ৃত্র্ত্ব, থর্উ ই়েক্ন গভনপাত্ পথরর্ষবা স মার্সম্পন্ন, সাশ্র়েী িজর্র্
স্বাস্থযর্সবার অ্যার্েস িদার্ ক্রর্ত্ পদর্ক্ষপ গ্র ণ ক্র্রর্ে। আর্গ এই বের্র, স্বাস্থয থবভাগ
হটথলর্মথেথসর্র্র মাধযর্ম গভনপাত্ স পথরর্ষবা সরবরার্ র বাধাগুথল দূর ক্রর্ত্ থচথক্ৎসাগত্
মার্গুথলর সার্ি থর্উ ই়ের্ক্নর আইর্র্ক্ সুথবর্যস্ত ক্র্র িথবধার্গুথল চূ ডান্ত ক্র্রর্ে এবং গত্
সপ্তার্ িদার্ক্ারীর্দর গভনপাত্ পথরর্ষবা িদার্র্র ত্ার্দর আইথর্ অ্থধক্ার সম্পর্ক্ন থর্র্দনথশক্া
পাটির়্ের্ে৷ গভর্রন এক্টট অ্যাবরশর্ অ্যার্েস ও়োথক্নং গ্রুপও (Abortion Access Working
Group) গির্ ক্র্রর্ের্, যা হের্টর র্ীথত্মালার থবষর়্ে থদক্ থর্র্দনশর্া িদার্ ক্রর্ত্ এবং
ক্মর্ক্ষর্ের
ন
চাথ দার িথত্ সাডা িদার্ ক্রর্ত্ হরাগীর্দর, হসবা িদার্ক্ারীর্দর ও িচারক্র্দর
সার্ি থর়্েথমত্ সাক্ষাত্ ক্রর্ে।

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র স্বাস্থে কবিের্ার (New York State Health Commissioner) ড: হিবর
টর্. িাম্বসর্ িম্বলর্, "গভনপার্ত্র অ্থধক্ারগুথল থর্উ ই়েক্ন রার্জযর আইর্র্ অ্ন্তভুক্ত
ন ক্রা আর্ে,
এবং থর্উ ই়েক্ন সব সম়ে যার্দর ত্া ির়্োজর্, ত্ার্দর সক্লর্ক্ গভনপার্ত্র থর্রাপদ অ্যার্েস
িদার্ ক্রর্ব৷ গভর্রন হ াক্র্লর হর্ত্ৃত্বর্ক্ ধর্যবাদ, আমরা যখর্ হরার়্ের রা়ে র্াক্চ ও়োর
সম্মুখীর্ শ্চে, আমরা এই হমৌথলক্ স্বাস্থযর্সবা অ্থধক্ারগুথল খব ক্রব
ন
র্া, বরং হসগুথল িসাথরত্,
ৃ
বৃশ্চদ্ধ এবং িসাথরত্ ক্রব। এই হদর্শর হর্ত্ত্বপূ স্থার্ী়ে ত্ থবল এবং বথধত্ন স া়েত্ার মাধযর্ম,
আমরা সরাসথর সংস্থার্গুথল হসই সব িদার্ক্ারীর্দর ক্ার্ে হপৌৌঁর্ে থদশ্চে যারা গভনপাত্ ক্রর্ত্
চার্ এমর্ থর্উ ই়েক্নবাসীর্দর এবং যারা এই পথরচযা ন পাও়োর জর্য থর্উ ই়ের্ক্ন আসর্ের্ - এবং
িাক্র্বর্, ত্ার্দর পথরচযা ন ক্রর্ের্।"
শ্চক্রবির্াল জাবেস সাবভনম্বসস বিভাম্বগর (Division of Criminal Justice Services)
কবিের্ার হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলর্, "গভর্রন হ াক্ল থর্শ্চিত্ ক্রর্ত্ িথত্শ্রুথত্বদ্ধ হয থর্উ
ই়েক্ন হেট, যা র্ারী অ্থধক্ার আর্দালর্র্র এক্টট জাত্ী়ে হর্ত্া, এক্জর্ মথ লার থর্বাচর্
ন
ক্রার
অ্থধক্ার রক্ষা ক্রার জর্য যা যা ক্রা যা়ে ত্ার সব থক্েুই ক্র্র৷ আমরা জাথর্ হয পথরবার
পথরক্ল্পর্া সংস্থাগুথল সাশ্র়েী মূর্লযর, থর়্েথমত্ স্বাস্থযর্সবা িদার্ ক্র্র ত্ার্দর িা়েশই থর্শার্া ক্রা
়ে ক্ারণ ত্ারা িজর্র্ স্বাস্থয পথরর্ষবাও িদার্ ক্র্র। এই থর্রাপত্তা অ্র্ুদার্গুথল এই
সংস্থাগুথলর্ত্ পথরচযা ন হর্ও়োর জর্য ক্মীর্দর এবং বযশ্চক্তর্দর থর্রাপত্তা বাডার্ত্ সা াযয ক্রর্ব।"
বসম্বর্ম্বর্র সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা আন্ডবরয়া স্র্ুয়ার্ন -কাশ্চজর্ িম্বলর্, "অ্থধক্ারগুথল হক্বল
ত্ত্টাই ক্াযক্র
ন যত্টা হসগুথল অ্যার্েস ক্রার আপর্ার ক্ষমত্া আর্ে, থবর্শষত্ সম়েসংর্বদর্শীল িজর্র্ পথরচযার
ন জর্য৷ যখর্ থর্উ ই়েক্ন হিা-চর়্েস লডাইর়্ের জাত্ী়ে স্তর্রর
অ্গ্রভার্গ দাুঁথডর়্ে আর্ে, ত্খর্ আমার্দর অ্বশযই থর্শ্চিত্ ক্রর্ত্ র্ব হয এই পথরর্ষবাগুথল
পযাপ্তভার্ব
ন
সমথিত্ন ়ে যার্ত্ সংস্থার্গুথলর অ্িত্ু লত্ার ক্ারর্ণ হক্উ পথরচযা ন হির্ক্ বশ্চিত্ র্া
়ে। হরা বর্াম ওর়্েের্ক্ রাষ্ট্রী়ে আইর্র্ এক্ীভূ ত্ ক্রার জর্য থসর্র্র্টর সংখযাগথরষ্ঠর্দর দ্বারা
হর্ও়ো পদর্ক্ষপগুথল োডাও, যা আমার্দর সুথিম হক্ার্টন র হক্ার্র্া থসদ্ধান্তর্ক্ িথত্র্রাধ ক্রর্ত্
হদর্ব, আমরা সশ্চক্র়েভার্ব আমার্দর িজর্র্ স্বাস্থযর্সবা খাত্র্ক্ শশ্চক্তশালী ক্রথে এবং থর্শ্চিত্
ক্রথে হয ত্ারা হযর্ হরাগীর্দর বৃশ্চদ্ধ সামাল থদর্ত্ পার্র।"
বিধার্সভার স্পিকার কাল হন বে িলর্, "থর্উ ই়েক্ন থেল িিম রাজয যা 1970 সার্ল
মথ লার্দর িজর্র্ স্বাস্থয সুরক্ষার জর্য আইর্ িণ়ের্ ক্র্র, হরা বর্াম ওর়্েে হ োর্রল সুরক্ষার
িদার্ ক্রার মাে থত্র্ বের আর্গ৷ 50 বের্ররও হবথশ সম়ে পর্র, মাথক্নর্ সুথিম হক্াটন আমার্দর
সমর়্ে থপথের়্ে থর্র়্ে হযর্ত্ পার্র এবং পথরবার পথরক্ল্পর্া পথরর্ষবাগুথলর্ত্ মথ লার্দর অ্যার্েস
থবপন্ন ক্রর্ত্ পার্র। থর্উ ই়ের্ক্ন মথ লার্দর থদ্বত্ী়ে হশ্রণীর র্াগথরক্ থ সার্ব গণয ক্রা র্ব র্া
এবং ত্ার্দর শরীর্রর হক্ষর্ে ত্ারা থক্ ক্রর্বর্ ত্া বর্ল হদও়ো র্ব র্া। এই রার্জয
সরবরা ক্ারীর্দর সংস্থার্গুথলর্ক্ শশ্চক্তশালী ক্রার জর্য আমার অ্যার্সম্বথল স ক্মীরা এবং
আথম গভর্রন হ াক্ল এবং থসর্র্র্টর সংখযাগথরষ্ঠ হর্ত্া স্টু়োেন-ক্াশ্চজর্র্দর সার্ি অ্ংশীদাথরত্ব
ক্রর্ত্ হপর্র গথবত্,
ন যার্ত্ থর্শ্চিত্ ক্রা যা়ে হয ত্ারা হয মার্ুষর্দর পথরর্ষবা িদার্ ক্র্রর্ ত্ার্দর
অ্ত্যাবশযক্ স্বাস্থযর্সবা চাথ দাগুথল পূরণ ক্রর্ত্ ত্ারা সক্ষম র্।"

রাজে বসম্বর্র্র কম্বডনল বিয়ার িম্বলর্, "র্ারী থবষ়েক্ থসর্র্র্টর স্থা়েী ক্থমটটর (Senate
Standing Committee on Women's Issues) সভাপথত্ থ সার্ব, আথম িজর্র্ স্বাধীর্ত্া এবং
ইক্ুযইটট হিাগ্রামর্ক্ (Reproductive Freedom and Equity Program) সমির্ন ক্রার জর্য ত্ার
িািথমক্ 25 থমথল়ের্ েলার্রর িথত্শ্রুথত্র জর্য গভর্র্রর
ন
িশংসা ক্থর৷ আথম এই ত্ থবল তত্থর
ক্রর্ত্ এবং থর্উ ই়েক্ন যার্ত্ মথ লার্দর স্বাস্থয এবং িজর্র্ স্বাধীর্ত্ার জর্য এক্টট
আর্লাক্বথত্নক্া ়ে ত্া থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য থবলগুথলর গুে পাস ক্রার জর্য আমার সমস্ত
স ক্মীর্দর সার্ি অ্িান্ত পথরশ্রম ক্রার অ্ঙ্গীক্ার ক্রথে।"
পবরকবিত পোম্বরন্টহুড এম্পায়ার হের্ অোক্টম্বসর (Planned Parenthood Empire
State Acts) অন্তিতীকালীর্
ন
হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও জজনর্া োর্সর্ িম্বলর্, "এটট গভনপাত্
িদার্ক্ারী হর্টও়োর্ক্নর এক্টট ঐথত্ াথসক্ এবং গুরুত্বপূণ থবথর্র়্োগ
ন
যা আমার্দর রাজয জুর্ড
পথরচযা ন িদার্র্র ক্ষমত্া িসাথরত্ ক্রর্ত্ এবং আমার্দর হরাগী, িদার্ক্ারী এবং ক্মীর্দর
থর্রাপত্তা আরও সুরথক্ষত্ ক্রর্ত্ বযব ার ক্রা র্ব৷ আমরা জাথর্ এটট এক্টট দী লডাই
ন
র্ব,
হযখার্র্ চলার পর্ির িথত্বন্ধক্ত্া সৃটি র্ত্ িাক্র্ব। এক্ সার্ি, থর্উ ই়েক্ন শারীথরক্
স্বা়েত্তশাসর্, িজর্র্ অ্থধক্ার এবং গভনপার্ত্র পথরচযা ন পাও়োর স্বাধীর্ত্ার জর্য এক্টট
আর্লাক্বথত্নক্া র়্ে িার্ক্ ত্া থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য আমার্দর যিাসাধয ক্রর্ত্ র্ব। এই শীষ ন
মু র্ূ ত্ন গভর্র্রর
ন
হর্ত্ৃত্ব অ্ত্যন্ত গুরুত্বপূণ এবং
ন
এই থবথর্র়্োগ অ্পথর ায।ন আমরা গভর্রন এবং
আইর্সভার সার্ি NY-হত্ গভনপার্ত্র পথরচযার
ন র্াগাল হসই সব মার্ুষর্দর যার্দর ত্া ির়্োজর্
হপৌৌঁর্ে হদও়োর জর্য আমার্দর ক্াজ অ্বযা ত্ রাখার অ্র্পক্ষা়ে রর়্েথে, ত্ারা যারাই র্,
হযখার্র্ই বাস ক্রুর্ বা যত্ অ্ি আ়ে
ন
ক্রুর্ র্া হক্র্।"
র্োের্াল ইর্বেটর্উর্ ফর বরম্বপ্রাডাবক্টভ হ লি অোকের্ ফাম্বন্ডর হপ্রবসম্বডন্ট
আন্ডবরয়া বিলার িম্বলর্, "এক্টট আদশ থবর্শ্ব,
ন
গভনপার্ত্র পথরচযা ন অ্যার্ের্সর জর্য ক্াউর্ক্
ত্ার্দর সম্প্রদা়ে হের্ড হযর্ত্ র্ব র্া। থক্ন্তু সুথিম হক্াটন যখর্ রাজযগুথলর গভনপাত্ থর্থষদ্ধ
ক্রার পি পথরষ্কার ক্র্রর্ে, ত্খর্ আমরা আশা ক্থর হয সারা হদশ জুর্ড মার্ুষ পথরচযার
ন জর্য
থর্উ ই়ের্ক্নর উপর থর্ভনর ক্রর্বর্। এই 25 থমথল়ের্ েলার্রর বরাদ্দক্রর্ণর মাধযর্ম, গভর্রন
হ াক্ল আমার্দর রাজযর্ক্ িস্তুত্ রাখর্ত্ রাজয জুর্ড িদার্ক্ারীর্দর ধারণ ক্ষমত্া এবং
থিথর্র্ক্র থর্রাপত্তা সম্প্রসারণ ক্র্র এক্টট গুরুত্বপূণ পদর্ক্ষপ
ন
থর্র্ের্। এই বরাদ্দক্রর্ণর
পাশাপাথশ, থর্উ ই়ের্ক্ন গভনপার্ত্র পথরচযা ন হপর্ত্ চাও়ো সমস্ত বযশ্চক্ত আথিক্
ন বাধা োডাই ত্া
ক্রর্ত্ পার্রর্ ত্া থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য আমরা ত্ থবল হপর্ত্ আইর্সভার সার্ি ক্াজ চাথলর়্ে
যাব।"
প্ল্োর্ড পোম্বরন্টহুড অফ হসন্ট্রাল অোন্ড ওম্বয়োর্ নবর্উ ইয়ম্বকনর (Planned Parenthood
of Central and Western New York) হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও বিম্বেল কোবস িম্বলর্, "এক্জর্
ূ টন ট
িদার্ক্ারী থ সার্ব, ত্ থবর্লর এক্টট সমর়্োপর্যাগী আধার্ থর্শ্চিত্ ক্র্র হয আমরা এই মু ত্
পূরণ ক্রার জর্য আমার্দর ক্ষমত্া বাডার্ত্ পাথর৷ আজ, আমরা আমার্দর সম্প্রদার়্ের ির়্োজর্
হমটার্ত্ অ্র্র্ক্ চযার্লর্ের মুর্খামুথখ ই, এবং হসই ির়্োজর্টট হক্বল বাডর্বই যখর্ আমার্দর
হদর্শর রাজযগুথল গভনপার্ত্র র্াগাল ক্র্িারভার্ব সীথমত্ বা থর্থষদ্ধ ক্র্র। ির্ত্যর্ক্র থর্র্জর
শরীর, জীবর্ এবং ভথবষযত্ থর়্েন্ত্রণ ক্রার ক্ষমত্া আর্ে ত্া থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য আমরা লডাই
ক্রথে। আমরা থবশ্বাস ক্থর আপর্ার শরীর আপর্ার থর্র্জর। আপথর্ এবং হক্বল আপথর্ থর্র্জ

আপর্ার বযশ্চক্তগত্ থচথক্ৎসার থসদ্ধান্ত থর়্েন্ত্রণ ক্রা উথচত্। হক্ার্ রাজর্ীথত্থবদ, হক্ার্
থর্র্ষধাজ্ঞা, এবং হক্ার্ আদালর্ত্র রা়ে আপর্ার গভনপার্ত্র র্াগাল পাও়োর ক্ষমত্ার্ত্ ক্খর্ও
স্তর্ক্ষপ ক্রা উথচত্ র়্ে। গভনপার্ত্র পথরচযার
ন থবশ্বস্ত িদার্ক্ারী থ সার্ব, আমরা থর্শ্চিত্
ক্রর্ত্ চাই হয উচ্চ মার্র্র এবং সম়ের্পাথচত্ পথরচযা ন ত্ার্দর ক্ার্ে উপলব্ধ ়ে যারা এটট চার্।
এই ত্ থবল হসই থমশর্র্ক্ বাস্তর্ব পথরণত্ ক্রর্ত্ সা াযয ক্রর্ব।"
বর্উ ইয়কন বসবভল বলিাটর্ন জ ইউবর্য়ম্বর্র (New York Civil Liberties Union) বর্িান ী
পবরচালক হডার্া বলিারিোর্ িম্বলর্, "আমার্দর রাজয পাুঁচ দশক্ আর্গ িিম ত্ার্দর ক্ার্ে
দরজা খুর্ল থদর়্েথেল যার্দর গভনপার্ত্র পথরচযার
ন ির়্োজর্, এবং আদালত্ হরার়্ের থসদ্ধান্ত
হর্ও়োর থত্র্ বের আর্গ। যখর্ হ োর্রল িজর্র্ অ্থধক্ার ধ্বংস ক্রা র্ে এবং রাজযগুথল
অ্যার্েস থর্থষদ্ধ ক্র্র চর্লর্ে, থর্উ ই়েক্ন এমর্ মার্ুষর্দর জর্য এক্টট আর্লাক্বথত্নক্া র্ব
যার্দর গভনপার্ত্র পথরচযার
ন ির়্োজর্ — মথ লা, হমর়্ে, ট্রান্সর্জন্ডার পুরুষ এবং র্র্-বাইর্াথর
বযশ্চক্ত স । আজ থর্উ ই়ের্ক্ন, িজর্র্ স্বাস্থয আইর্ (Reproductive Health Act) আমার্দর
জর্স্বাস্থয আইর্র্ গভনপাত্র্ক্ সুরথক্ষত্ ক্র্র — থক্ন্তু ত্া যর্িি র়্ে। সথত্যক্ার্রর পর্ির হর্ত্ৃত্ব
থদর্ত্ এবং অ্িপূ
ন ণ অ্যার্েস
ন
তত্থর ক্রর্ত্, থর্উ ই়েক্নর্ক্ আরও অ্র্র্ক্ থক্েু ক্রর্ত্ র্ব, এবং
ূ টন ট পূরণ
আজ, থর্উই়েক্ন গভনপার্ত্র পথরচযার
ন জর্য 25 থমথল়ের্ েলার িদার্ ক্র্র এই মু ত্
ক্রার জর্য এক্টট ির়্োজর্ী়ে পদর্ক্ষপ থর্র়্ের্ে। আমরা গভনপাত্ বন্ধ ক্রর্ত্ পাথর র্া যত্ক্ষণ
র্া গভনপাত্ যার্দর ির়্োজর্, ত্ার্দর জর্য অ্যার্েসর্যাগয ়ে। থর্উ ই়েক্ন থসথভল থলবাটটন জ
ইউথর়্ের্ (New York Civil Liberties Union, NYCLU) এক্টট সমত্া সংক্রান্ত সংর্শাধর্ী পাস
ক্র্র থর্উ ই়েক্ন আমার্দর রাষ্ট্রী়ে সংথবধার্র্ সুরক্ষা তত্থর ক্র্র ত্া থর্শ্চিত্ ক্রার জর্য অ্িান্ত
পথরশ্রম ক্রর্ব, পথরচযা ন অ্যার্েস ক্রার জর্য ির়্োজর্ী়ে ত্ থবল থবথর্র়্োগ ক্রর্ব, এবং
থর্শ্চিত্ ক্রর্ব যার পথরচযার
ন ির়্োজর্ টটথর্ হযর্ জার্র্র্ হয থর্উ ই়ের্ক্ন গভনপাত্ আপর্ার
অ্থধক্ার।"
আম্বিবরকার্ কম্বলজ অফ অিম্বেটিবেয়ার্স অোন্ড গাইম্বর্াম্বকালশ্চজে বডবিক্ট II
(American College of Obstetricians and Gynecologists District II) এর বর্িান ী
পবরচালক শ্চক্রো আর শ্চক্রোবকস িম্বলর্, "আর্মথরক্ার্ ক্র্লজ অ্ অ্বর্েটট্রথশ়োর্স
অ্যান্ড গাইর্র্ার্ক্ালশ্চজেস (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG)
থেথিক্ট II গভর্রন হ াক্ল এবং থর্বাথচত্
ন
ক্মক্ত্ন
ন ার্দর সার্ি িাক্র্ত্ হপর্র গথবত্ন যারা আমার্দর
হদর্শর ইথত্ ার্সর এই সংক্টম়ে মু র্ূ ত্ন ওব-গাইর্ স গভনপার্ত্র পথরচযাক্ারীর্দর
ন
জর্য
ত্ থবলর্ক্ অ্গ্রাথধক্ার হদও়োর গুরুত্ব হবার্ঝর্৷ ত্ার্দর দ্রুত্ িথত্শ্চক্র়ো এবং সশ্চক্র়ে পদর্ক্ষপ
আমার্দর রার্জয অ্যার্েস সমির্ন ক্রার ত্াৎক্ষথণক্ ির়্োজর্ী়েত্া পূরণ ক্র্র। যারা গভনপার্ত্র
পথরচযা ন চাইর্ের্ ত্ার্দর বহু িথত্বন্ধক্ত্া আমরা পূরণ ক্রর্ত্ পাথর ত্া থর্শ্চিত্ ক্রর্ত্ আমরা
অ্থত্থরক্ত সশ্চক্র়ে ক্াজ এবং অ্ংশীদাথরর্ত্বর জর্য উন্মখ
ু ।"
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