
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল গভনপাত প্রদার্কারী হেিােমূম্ব র েমি নম্বর্ ত বিম্বলর বিতীয় রাউম্বে 15 

বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার উপলভে িাকার হ াষণা করম্বলর্  

  

ত বিম্বলর অভীষ্ট লক্ষ্ে হেম্বের হেইেি অঞ্চল যারা গভনপাত হেিার েুম্বযাগ বদম্বত 

েি নাবিক েমেোর েমু্মখীর্  য়  

  

ত বিল েুম্বযাম্বগর বিতীয় রাউম্বের িোপাম্বর আম্বরা জার্ুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে গভনপাত প্রদার্ক্ারীকদর সমি নর্ ত থিকলর 

(Abortion Provider Support Fund) থিতীয় রাউকের হমাট 15 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর জর্য 

এক্টট আগ্রক র অরু্করাধ (Solicitation of Interest) প্রক্াথিত  ওয়ার হ াষণা ক্রকলর্, ো 

গভনপাত হসিা পাওয়ার সুকোগ িৃদ্ধি ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকটর সংগঠর্ ও হসিাদার্ক্ারীকদর 

জর্য উপলভয িাক্কি।  

  

"হদিজকুে েখর্ র্ারীর অথধক্ার হক্কে হর্ওয়া  কে, তখর্ আথম অলস িকস িাক্কিা র্া," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই ত থিকলর সুকোগ গভনপাত হরাগীকদর জর্য আমাকদর হদকির 

িীষ নস্থার্ীয় সুরক্ষাকক্ এিং হসিাদার্ক্ারীকদর ক্াকে োকত হসিাদাকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ ও 

সংস্থার্ িাকক্ তা থর্দ্ধিত ক্রকত আমাকদর চলমার্ ক্াজকক্ আকরা হজারদার ক্কর। আমার 

হর্তৃত্বাধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন সি নদা গভনপাকতর সুকোকগর জর্য এক্টট থর্রাপদ আশ্রয়স্থল  কয় 

িাক্কি।"  

ত থিকলর থিতীয় রাউে হোগযতা থিস্তৃত ক্কর োকত প্রিম পে নাকয় হেইসি পথরিার পথরক্ল্পর্া 

প্রদার্ক্ারী ত থিল পায়থর্, অর্যার্য লাইকসন্সধারী হসিাদার্ক্ারী, এিং স্বাধীর্ থিথর্ক্সমূ  

অন্তভভ নক্ত  কত পাকর। ত থিকলর এক্টট উকেখকোগয অংি থতর্টট অঞ্চকল প্রদার্ ক্রা  কি - 

পদ্ধিম, সাউদার্ ন টটয়ার, এিং থর্উ ইয়ক্ন থসটট - হেখাকর্ হডািস ির্াম জযাক্সর্ মামলার 

থসিাকন্তর ফলাফল থ কসকি, অিস্থাকর্র থভথিকত গভনপাত হসিার সুকোগ প্রদার্ ক্রা সি নাথধক্ 

ক্টঠর্  কি।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডাাঃ মোবর টে. িোম্বেে িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর 

হর্তৃত্ব ও দৃঢ়তার ক্ারকণ, থর্উ ইয়কক্ন গভনপাত প্রদার্ক্ারীকদর সমি নকর্ এিং তাকদর সক্ষমতা 

িৃদ্ধি ক্রকত ত থিল প্রদার্ ক্রা  কে। আমাকদর 25 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার গভনপাত 

প্রদার্ক্ারীকদর সমি নর্ ত থিল থদকয়, আমরা হেটিযাপী গভনপাত হসিাদার্ক্ারীকদর তাকদর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2Fabortion_access_phase_2%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74vyuqWLWkljJ8drUU3daYWI8kEkPvU%2BumB7DtmJ8n4%3D&reserved=0


সক্ষমতা সম্প্রসারণ ক্রকত, তাকদর সংস্থার্ উন্নত ক্রকত, এিং তাকদর অিক্াঠাকমা অথিমাইজ 

ক্রকত তাৎক্ষথণক্ থিথর্কয়াগ ক্রকত পারথে।"  

  

আকিদর্ক্ারীরা ক্মপকক্ষ 300,000 মাথক্নর্ ডলাকরর জর্য, এিং হোগয  কল প্রথতটট অথতথরক্ত 

স্বতন্ত্র থিথর্কক্র অিস্থাকর্র জর্য 50,000 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত িা আগ্রক র অরু্করাকধ রূপকরখা 

প্রদার্ক্ারী সময়সূথচ অরু্োয়ী থিগত 12-মাস সময়ক্াকল প্রদি হসিার সংখযার উপর থভথি ক্কর 

অথতথরক্ত ত থিকলর জর্য আকিদর্ ক্রকত পারকি।  

  

থিতীয় রাউকের ত থিকলর সুকোকগর িযাপাকর আকরা জারু্র্ এখাকর্। আকিদর্ জমা হদওয়ার 

হিষ তাথরখ, 12 আগে, 2022, শুক্রিার।  

  

প্রিম রাউে চলাক্ালীর্ সমকয়, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর স্বাস্থয থডপাটনকমন্ট (New York State 

Department of Health, NYSDOH) 63টট সাইকট থিস্তৃত 13টট ক্ম নসূথচকক্ 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার প্রদার্ ক্করকে োরা িতনমাকর্ সাথি নক্ পথরিার পথরক্ল্পর্া ক্ম নসূথচর (Comprehensive 

Family Planning Program) অধীকর্ অি নাথয়ত  য়।  

  

গভনপাত প্রদার্ক্ারীকদর সমি নর্ ত থিকলর পািাপাথি, গভর্ নর প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থযকসিা 

হক্ন্দ্রসমূক র জর্য অপরাধ র্যায়থিচার হসিা থডথভিকর্র (Division of Criminal Justice 

Services, DCJS) মাধযকম থর্রাপিা অরু্দার্ পাওয়ার সুকোগ ক্কর থদকত 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার উপলভয ক্করকের্ োকত এই অতযািিযক্ীয় হসিাদার্ক্ারীকদর থর্রাপিা থর্দ্ধিত ক্রার 

হক্ষকে সা ােয ক্রা োয়।  

  

এোোও গভর্ নর হ াক্ল, ডাাঃ িযাকসকটর সাকি থমকল প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থযকসিার হগালকটথিল 

বিঠকক্র এক্টট থসথরজ শুরু ক্করকের্, ো ডাউর্কেকট প্রিম রাউকের অি নপ্রাপ্তকদর সাকি 12 

জলুাই শুরু  কয়কে, হসিাদার্ক্ারীকদর চাথ দা ও অথভজ্ঞতা, এিং ক্ীভাকি থর্উ ইয়ক্ন হরা-পরিতী 

সমকয় সমসযার হমাক্াকিলা ক্রকে এিং হসিা পাওয়ার সুকোকগর সুরক্ষা ক্রকে হসই িযাপাকর 

আকলাচর্া ক্রার জর্য।  

  

হরা ির্াম ওকয়ড পাকে হদওয়ার সুথপ্রম হক্াকটনর থসিাকন্তর পরিতীকত, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট 

িথলষ্ঠ, িহু প্ল্যাটফকম নর, হপইড গণথিক্ষা ক্যাকেইর্ শুরু ক্করকের্, োকত গভনপাত হে থর্রাপদ, 

বিধ এিং সিসময় অযাকেথসিল িাক্কি এই সকচতর্তার িযাপক্থিস্তার থর্দ্ধিত ক্রা োয়। 

হেটিযাপী ক্যাকেইর্টটকত রকয়কে িহু প্ল্যাটফকম নর থিজ্ঞাপর্ী প্রকচষ্টা, এিং এক্টট র্তভর্ 

ওকয়িসাইট, ো থর্উ ইয়কক্ন গভনপাকতর অথধক্ার, হসিাদার্ক্ারী, সমি নর্ এিং হপকমন্ট 

থিক্ল্পসমূক র িযাপাকর সক্ল তকিযর জর্ এক্ক্ গন্তিয থ কসকি ক্াজ ক্রকি।  

  

জরু্ মাকস, থর্উ ইয়কক্ন হরাগীকদর ও হসিা প্রদার্ক্ারীকদর গভনপাকতর অথধক্ার আকরা হিথি 

সংরথক্ষত, সুরথক্ষত ও িদ্ধক্তিালী ক্রকত গভর্ নর হ াক্ল েয়টট থিকলর এক্টট সমথিত পযাকক্জ 

স্বাক্ষর ক্করকের্। থিথধমালাটট অকর্ক্ ধরকর্র আইথর্ উকিকগর সমাধার্ ক্রকত থিকিষ পদকক্ষপ 

গ্র ণ ক্কর, হেমর্ সংরথক্ষত অথধক্াকরর িযাপাকর অবিধ  স্তকক্ষকপর জর্য এক্টট ক্াকে নর ক্ারণ 

স্থাপর্ ক্রা এিং হগাপর্ীয়তা সংক্রান্ত সমাধার্ ক্ম নসূথচকত (Address Confidentiality Program) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2Fabortion_access_phase_2%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74vyuqWLWkljJ8drUU3daYWI8kEkPvU%2BumB7DtmJ8n4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-awarded-first-round-abortion-provider-support-fund&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yi7M8Mo%2FxOAYgyL6JSRpBQIvNIMNQ3xjA21WNeYEPaI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fabortion-access-always-governor-hochul-announces-robust-multi-platform-public-education&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ur7fZdXELNa7Ln%2FXdg%2BAExSh9c3I7opMBUSWV8ni4o%3D&reserved=0
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গভনপাত প্রদার্ক্ারী ও হরাগীকদর অন্তভভ নক্ত ক্রা। এোোও র্তভর্ থিলগুথল হেইসি হেকট এই 

হসিা অবিধ হসখার্ক্ার হরাগীকদর প্রজর্র্সংক্রান্ত হসিা প্রদার্ ক্রার হক্ষকে স্বাস্থযকসিা 

প্রদার্ক্ারীকদর থিরুকি অসদাচরকণর অথভকোগ থর্থষি ক্কর এিং বিধ হসিা প্রদার্ ক্কর এমর্ 

গভনপাত প্রদার্ক্ারীকদর থিরুকি থিরূপ পদকক্ষপ হর্ওয়া হিকক্ মযালপ্রযাক্টটস িীমা 

হক্াোথর্গুথলকক্ প্রথত ত ক্কর। 

 

এই মাকসর শুরুর থদকক্, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর সংথিধাকর্ গভনপাকতর অথধক্ার প্রথতষ্ঠা ক্রার প্রিম 

ধাপ পাি ক্রা  কয়কে।  
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