
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভনপাম্বের সুম্ব াগ সি নদা: গভর্ নর হ াকল প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্েম্বসিা সন্ধার্ী সকম্বলর 

জর্ে িবলষ্ঠ, একাবিক প্ল্োটফম্বম নর গণবেক্ষা কোম্বেইর্ হ াষণা করম্বলর্  

   

হরা ির্াম ওম্বেড িাবেল করার SCOTUS বসদ্ধাম্বন্তর পর, হপইড বমবডো কোম্বেইর্ 

গভনপাম্বের সুম্ব াগ এিং সকম্বলর জর্ে প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্েম্বসিা রক্ষা করম্বে বর্উ 

ইেকন হেম্বটর প্রবেশ্রুবের উপর আম্বলাকপাে কম্বর  

   

12টট বভন্ন ভাষাে গভনপাম্বের িোপাম্বর বেক্ষা, হসিাদার্কারীর েিে এিং আম্বরা অম্বর্ক 

বকছুস  ওম্বেিসাইট হদখুর্ এখাম্বর্,  া বর্উ ইেম্বকন উপলভে হসিার বিকল্পসমূম্ব র িোপাম্বর 

সম্বেের্ো িৃদ্ধদ্ধ কম্বর  

   

গণসম্বেের্ো কোম্বেইম্বর্র ছবি হদখুর্ এখাম্বর্  

   

   

মার্কিন সুর্িম ককার্টির (U.S. Supreme Court, SCOTUS) ডবস বনাম জ্যাকসন মামলার রার্ের 

পর, গভন ির কযার্ি ক াকল এবং র্নউ ইেকি কের্টর স্বাস্থ্য র্ডপাটির্মন্ট (New York State 

Department of Health, NYSDOH) আজ্র্ক একটট বর্লষ্ঠ, একার্িক প্ল্যাটফর্ম ির, কপইড 

গণর্িক্ষা কযার্েইন ক াষণা করর্লন যা র্নশ্চিত করর্ব কয র্নউ ইেকিবাসী, সকল আর্মর্রকানরা 

যার্ত জ্ানর্ত পার্র কয র্নউ ইেকি কের্ট গভিপাত সব িদা র্নরাপদ, ববি এবং উপলভয িাকর্ব। 

কেটবযাপী কযার্েইনটটর্ত রর্ের্ে একার্িক প্ল্যাটফর্ম ির র্বজ্ঞাপনী ির্েষ্টা এবং একটট নতুন 

ওর্েবসাইট, কযখার্ন একই স্থ্ার্ন র্নউ ইের্কি গভিপার্তর অর্িকার, কসবাদানকারী, সমি িন, এবং 

কপর্মর্ন্টর র্বকল্পসমূ  সের্কি তিয জ্ানা যার্ব।  

   

"আমরা এই অন্ধকার র্দর্নর আিঙ্কা কর্রর্েলাম, র্কন্তু র্নউ ইেকি এর জ্নয িস্তুর্ত র্নর্ত র্িিা 

কর্রর্ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "সুর্িম ককাটি তার্দর সকর্লর জ্নয একটট র্বিাল আ াত 

িদান কর্রর্ে যারা র্নর্জ্র্দর কদর্ র বযাপার্র র্সদ্ধান্ত কনওোর ক্ষমতার মূলযােন কর্র। আর্ম 

স্পষ্ট কর্র বলর্ে: সুর্িম ককাটি বযি ি  র্ের্ে, র্কন্তু র্নউ ইেকি কেট  র্ব না। আমার্দর গভিপার্তর 

সুর্যাগ সব িদা (Abortion Access Always) কযার্েইন কসই সকল ির্েষ্টার অনুবতী যা র্নশ্চিত 

কর্র সকর্ল কযন জ্ানর্ত পার্র কয এখার্ন গভিপাত র্নরাপদ, ববি এবং উপলভয িাকর্ব। যতর্দন 

পয িন্ত আর্ম গভন ির িাকর্বা, এই কেট আপনার্ক সুরর্ক্ষত রাখর্ব।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fny.gov%2Fabortion&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ce56c689e354dda291308da560736fd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916886393327758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vVW8RV%2BES498D2dEhR2ihlBO0eTBUUPrG5l4VpJzlxY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FAbortionNY_Public_Awareness_Campaign_Images.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ce56c689e354dda291308da560736fd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916886393327758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CozO6P1n2rr3FJr%2Fm8jjcMrLVHq%2BXqSvWMvRPClxRJY%3D&reserved=0
file:///C:/Users/MBoyles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BDCOMAF6/ny.gov/abortion


"অর্নক দির্কর নশ্চজ্র বার্তল করার এবং সমতার এবং র্নর্জ্র কদর্ র র্নেন্ত্রণ রাখার একজ্ন 

নারীর অর্িকার্রর কক্ষর্ে  র্ির কাাঁটা কপের্নর র্দর্ক  ুর্রর্ে কদওোর সুর্িম ককার্টির এই র্সদ্ধান্ত 

র্বর্বকর্ক অপর্রর্মে আ াত িদান কর্র। র্সদ্ধান্তটট ভেঙ্কর এবং একটট কদি র্ র্সর্ব আমার্দর 

একতা র্নখুাঁত করর্ত আমরা যত লিাই কর্রর্ে তার সবগুর্লর জ্নয অপমানস্বরূপ। এই বযাপার্র 

ককানও ভুল করর্বন না, আমার্দর ির্তষ্ঠাকারী আদর্ি ির সার্ি মার্নর্ে েলার লিাই েলর্ে, এবং 

এখার্ন, র্নউ ইের্কি আমরা কসই লিাইর্ের কনতৃত্ব র্দর্বা।এখার্ন, র্নউ ইের্কি, গভিপাত র্নরাপদ, 

উপলভয এবং ববি িাকর্ব," িম্বলর্ হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা। "এবং র্নউ 

ইেকি এই কদর্ির সব নারীর জ্নয একটট র্নরাপদ আশ্রে  র্েই িাকর্ব।"  

   

সমর্িত র্মর্ডো এবং র্বজ্ঞাপনী কযার্েইন ইংর্রশ্চজ্ ও স্পযার্নি উভে ভাষাে কেটবযাপী েলর্ব, 

এটট কবর্ি ট্র্যার্ফক  নর্ত্বর স্থ্ান কযমন গণ পর্রব ন  াব, ির্পং কসন্টার, র্বমানবন্দর্র লাগার্না 

 র্ব এবং করর্ডও ও র্ডশ্চজ্টাল েযার্নলগুর্লর্ত িোর করা  র্ব। NYSDOH-র কনতৃর্ত্ব 

র্বজ্ঞাপনগুর্ল োরটট র্ভন্ন রর্ে িদর্ি িত  র্ব, কার্লা, সবুজ্, কগালার্প, এবং কবগুর্ন, যা একটট 

গণস্বাস্থ্য সমসযা র্ র্সর্ব গভিপাত করার্নার সুর্যার্গর গুরুত্ব কয সকলর্ক িভার্বত কর্র কসই 

িারণার্ক কজ্ারদার করর্ব। র্নরাপদ গভিপাত একজ্ন বযশ্চির িারীর্রক ও কমর্ডর্কল সুস্থ্তার্ক 

রক্ষা কর্র, এবং একই সার্ি র্নশ্চিত কর্র কয একটট পর্রবার শুরু করার, এবং র্নর্জ্র্দর 

িারীর্রক ও মানর্সক স্বার্স্থ্যর বযাপার্র র্নণ িে কনওোর ইচ্ছা এবং ক্ষমতা যার্ত বযশ্চির র্নর্জ্র 

িার্ক।  

   

"ের্িি র্মর্লেন নারী, যা  র্লা এই কদর্ির িজ্ননসক্ষম বের্সর জ্নর্গাষ্ঠীর অর্ি ির্কর কবর্ি, 

এমন কের্ট বাস কর্র যারা ইর্তমর্িয গভিপার্তর অর্িকার ককর্ি র্নর্চ্ছ," হেম্বটর স্বাস্থ্ে 

কবমের্ার ডাাঃ মোবর টট. িোম্বসট িম্বলর্। "এর মর্িয অর্নক কেট িষ িণ, অজ্াোর কির্ক 

 ওো, বা মার্ের জ্ীবন ঝুাঁ র্কগ্রস্ত কর্র এমন গভিাবস্থ্ার কক্ষর্েও ককানও বযর্তক্রম কর্র না। 

মার্কিন সুর্িম ককার্টির িদত্ত এই র্বপয িেকারী রাে একটট গণস্বাস্থ্য িতারণা এবং মানবার্িকার 

সঙ্কট যা আমার্দর সকর্লর স্বাস্থ্যর্ক ঝুাঁ র্কগ্রস্ত কর্র। মানুর্ষর কার্ে অবিযই কমর্ডর্কল এবং 

সামাশ্চজ্ক র্নণ িােক বাোই করার কমৌর্লক অর্িকার িাকর্ত  র্ব যা তার্দর স্বার্স্থ্যর ফলাফলর্ক 

িভার্বত করর্ব এবং জ্ীবর্নর গর্তপি র্নি িারণ করর্ব, এবং এর মর্িয র্নরাপদ গভিপার্তর 

সুর্যাগও িাকর্ব  র্ব। গভন ির ক াকল এবং আমার্দর NYDOH দর্লর কলযার্ণ, আমরা র্নশ্চিত 

করর্বা যার্ত সকল র্নউ ইেকিবাসী, এবং আমার্দর কের্ট কসবার সন্ধার্ন আসা সকর্লই যার্ত 

এটট জ্ানর্ত পার্র।"  

   

র্িক্ষার সুর্যাগ সম্প্রসারণ করর্ত, কেট একটট নতুন ওর্েবসাইট শুরু কর্রর্ে কযখার্ন 

জ্নগণর্ক গভিপার্তর সুর্যাগ এবং িজ্ননসংক্রান্ত স্বাস্থ্যর্সবার বযাপার্র তর্িযর একটট একক 

উৎস িদান করা  র্ব। নতুন ওর্েবসাইটটটর্ত রর্ের্ে গভিপার্তর অর্িকার, কসবাদানকারী, 

র্ের্কৎসার র্বকল্প, এবং মানর্সক স্বাস্থ্য সমি ির্নর বযাপার্র সংস্থ্ান ও কপর্মন্ট সংক্রান্ত র্বস্তার্রত। 

সমতার ির্ত কের্টর ির্তশ্রুর্তর র্ভর্ত্তর্ত বতর্র ওর্েবসাইটটট বার্রাটটর কবর্ি ভাষাে উপলভয 

এবং স্মাটির্ফান বা কম্পেউটার কির্ক কখালা যার্ব। গণস্বাস্থ্য অংিীদার ও কর্মউর্নটটর্ভর্ত্তক 

সংগঠন, যারা র্নর্জ্র্দর সম্প্রদার্ে এই বাতিার িোর করর্ত োে, তার্দর জ্নয ডাউনর্লাড করার 

মর্তা অযার্সট কযমন সাইর্নজ্, করর্ডর্মড বাতিা, এবং কসািযাল র্মর্ডোর গ্রার্ফক্স উপলভয 

িাকর্ব।  



   

গভন ির ক াকল ইর্তমর্িয র্নউ ওোকি কের্টর িজ্ননসংক্রান্ত অর্িকার এবং গভিপাত করার্নার 

সুর্যাগ আর্রা সংরক্ষণ, রক্ষা, এবং কজ্ারদার করর্ত নশ্চজ্রর্ব ীন পদর্ক্ষপ গ্র ণ কর্রর্েন। এর 

মর্িয রর্ের্ে একটট কদর্ির িীষ িস্থ্ানীে 25 র্মর্লেন মার্কিন ডলার্রর গভিপাত িদানকারী সমি িন 

ত র্বল (Abortion Provider Support Fund), যা কের্টর স্বাস্থ্য র্ডপাটির্মন্ট তত্ত্বাবিান করর্ব, 

যার্ত কর্র র্নউ ইের্কি গভিপাত কসবা সন্ধানী করাগীর্দর জ্নয িারণক্ষমতা বৃশ্চদ্ধ করা যাে ও 

উপলভযতা র্নশ্চিত করা যাে। এোিাও গভন ির িজ্ননসংক্রান্ত স্বাস্থ্যর্সবা কসন্টার্রর জ্নয 10 

র্মর্লেন মার্কিন ডলার ক াষণা কর্রর্েন যার্ত তারা অপরাি নযাের্বোর পর্রর্ষবা র্ডর্ভির্নর 

(Division of Criminal Justice Services, DCJS) মািযর্ম র্নরাপত্তা অনুদান কপর্ত পার্র যা এই 

অতযাবিযকীে কসবাদানকারীর্দর র্নরাপত্তা র্নশ্চিত করর্ত সা াযয করর্ব।   

   

13 জ্নু তার্রর্খ গভন ির ক াকল একটট সার্ব িক, েে র্বর্লর পযার্কর্জ্ স্বাক্ষর কর্রন যা র্নউ 

ইের্কির করাগী ও কসবাদানকারী জ্নয গভিপার্তর অর্িকার আর্রা সংরক্ষণ, সুরর্ক্ষত এবং 

কজ্ারদার কর্র। র্বর্িমালাটট অর্নক িরর্নর আইর্ন উর্ির্গর সমািান করর্ত র্বর্িষ পদর্ক্ষপ 

গ্র ণ কর্র, কযমন সংরর্ক্ষত অর্িকার্রর বযাপার্র অববি  স্তর্ক্ষর্পর জ্নয একটট কার্য ির কারণ 

স্থ্াপন করা এবং কগাপনীেতা সংক্রান্ত সমািান কম িসূর্ের্ত (Address Confidentiality Program) 

গভিপাত িদানকারী ও করাগীর্দর অন্তভুিি করা। এোিাও নতুন র্বলগুর্ল কযইসব কের্ট এই 

কসবা অববি কসখানকার করাগীর্দর িজ্ননসংক্রান্ত কসবা িদান করার কক্ষর্ে স্বাস্থ্যর্সবা 

িদানকারীর্দর র্বরুর্দ্ধ অসদােরর্ণর অর্ভর্যাগ র্নর্ষদ্ধ কর্র এবং ববি কসবা িদান কর্র এমন 

গভিপাত িদানকারীর্দর র্বরুর্দ্ধ র্বরূপ পদর্ক্ষপ কনওো কির্ক মযালিযাকটটস বীমা 

ককাোর্নগুর্লর্ক ির্ত ত কর্র।  

   

সকল র্নউ ইেকি বাসীর, এবং কসবার সন্ধার্ন যারা র্নউ ইের্কি আসর্ব, তার্দর সবার জ্ানা উর্েত 

কয গভিপার্তর অর্িকার র্নউ ইেকি কের্টর আইর্ন সযর্ে রর্ক্ষত আর্ে। গভন ির ক াকল এবং 

কের্টর স্বাস্থ্য র্ডপাটির্মন্ট সবসমে র্নশ্চিত করর্ব যার্ত কেট র্নরাপদ গভিপার্তর সুর্যাগ এবং 

িজ্ননসংক্রান্ত কসবা অবযা তভার্ব িদান কর্র।  

   

র্নউ ইের্কির গভিপাত কসবা অবিযই সেূণ ি কগাপনীে  র্ত  র্ব। কসবাদানকারীর্দর জ্নয যার 

গভিপাত করার্না  র্চ্ছ কস বযতীত, তার অনুমর্ত োিা কার্রা কার্ে ককানও তিয িকাি করার 

অনুমর্ত কনই। এর মর্িয কমর্ডর্কল করকডি এবং একইসার্ি অযাপর্েন্টর্মন্ট বা িশ্চক্রোর 

বযাপার্র সকল তিয অন্তভুিি  র্ব। কগাপনীেতা ির্যাজ্য  র্ব ভ্রূর্ণর অনয বার্োলশ্চজ্কযাল 

র্পতামাতা, বযশ্চি অিাপ্তবেস্ক  র্ল তার র্পতামাতা, এবং গভিপার্তর বযাপার্র তিয কপর্ত বযশ্চির 

স্পষ্ট অনুমর্ত োিা এমন সকল বযশ্চির জ্নয।  

   

র্নউ ইের্কি, কমর্ডর্কইড (Medicaid) গভিপার্তর বযে ব ন কর্র, এবং অনযানয স্বাস্থ্যবীমাও তা 

করর্ত পার্র। যার্দর অি ি বা যাতাোর্তর জ্নয সা াযয ির্োজ্ন, তার্দর জ্নয বযেভার ব ন 

করর্ত সা াযয করার সংস্থ্ান, ত র্বল, এবং সংগঠন রর্ের্ে।  

   

র্নউ ইের্কির গভিপাত কসবা, কযমন গভিপাত িদানকারী, কসবার র্বকল্প, মানর্সক স্বাস্থ্য সমি িন, বা 

কপর্মর্ন্টর র্বকর্ল্পর সংস্থ্ার্নর বযাপার্র আর্রা জ্ানর্ত, এখার্ন র্ভশ্চজ্ট করুন।  
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