
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বের সংবিধাম্বর্ সমার্ অবধকার প্রবিষ্ঠা করার জর্ে হরম্বজালযেের্ পাে 

 ওয়ায় গভর্ নর হ াকম্বলর উদযাপর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের সংথিধাটর্ সমার্ অথধক্ার প্রথিষ্ঠা ক্রার জর্য 

এক্টে হরটজালযযশর্ পাশ  ওয়া উদযাপর্ ক্টরর্, যা থর্উ ইয়ক্ন হেটে গভনপাি হসিা অযাটেস 

ক্রার অথধক্ার দৃঢ়ভাটি প্রথিষ্ঠা ক্রটি। প্রণীি  ওয়ার পটর এই সংটশাধর্ী িিনমাটর্ জাথি, িণ ন, 

ধম ন িা ধম নমটির থভথিটি বিষময ক্ভারক্ারী থিদযমার্ সযরক্ষার সটে হযৌর্ অথভমযখীিা, থলে 

পথরচয়, থলে অথভিযক্তি, গভনািস্থা, গভনািস্থার ফলাফল, ও প্রজর্র্ স্বাস্থযটসিা ও স্বথর্ভনরিা স  

জাথিসত্ত্বা, জাথিগি উৎস, িয়স, অক্ষমিা ও থলে সংক্রান্ত থিষয়সমূ  হযাগ ক্রটি। গভনপাি 

হসিা গ্র টণর হক্ষটে হফডাটরল সযরক্ষা প্রিযা ার ক্টর হর্ওয়ার সযথপ্রম হক্াটেনর সাম্প্রথিক্ 

থসদ্ধাটন্তর আটলাটক্, আইর্সভার থিটশষ অথধটিশটর্র এটজন্ডায় এই হরটজালযযশর্ হযাগ ক্রা 

 টি িটল আজ থক্ছু সময় আটগ গভর্ নটরর হ াষণাপে জাথর ক্রার পটর এটে  টেটছ।  

  

"মাে এক্ সপ্তাট র মটধযই আটমথরক্ার্রা ইটিামটধয হরাটয় থভ. ওটয়ড-এর সমাথপ্ত  োর 

থিধ্বংসী পথরণথি হদখটি ও অর্যভি ক্রটি শুরু ক্টরটছ। প্রজর্র্ সংক্রান্ত অথধক্ার থছথর্টয় 

হর্ওয়ার জর্য সযথপ্রম হক্াটেনর ভয়ঙ্কর থসদ্ধাটন্তর আটলাটক্, থর্উ ইয়ক্ন হেে আমাটদর হেে 

সংথিধাটর্ গভনপাটির অথধক্ার থিথধিদ্ধ ক্রার লটক্ষয এক্টে র্ক্তজরথি ীর্ পদটক্ষপ গ্র ণ 

ক্রটছ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "গভনপাি হসিা গ্র ণক্ারী হরাগীটদর ও হসিা 

প্রদার্ক্ারীটদর জর্য আমাটদর হদটশর-হর্িৃস্থার্ীয় সযরক্ষাগুটলার সটে এই অথি গুরুত্বপূণ ন 

সযরক্ষা সামটর্ এথগটয় হর্ওয়ার জর্য সংখযাগথরষ্ঠ অংটশর হর্িা স্েুয়ােন-ক্াক্তজন্স এিং স্পিক্ার 

থ টয়থের প্রথি আথম কৃ্িজ্ঞ। থিস্িৃি হমরুক্রটণর এই ময টূিন, থর্উ ইয়ক্ন আমাটদর সংথিধাটর্ 

এটে প্রথিটষ্ঠি ক্রার জর্য ক্াজ ক্রটছ হয আপথর্ যাটক্ই ভাটলািাসযর্, হযখার্ হিটক্ এটস 

িাক্য র্, অিিা হযভাটিই থর্টজর পথরচয় হদওয়া হিটছ হর্র্ র্া হক্র্, আপর্াটক্ এখাটর্ স্বাগি 

জার্াটর্া  টি এিং আমরা আপর্াটক্ সযরথক্ষি রাখটিা।"  

  

বসম্বর্ম্বের সংখ্োগবরষ্ঠ অংম্বের হর্িা অোন্ড্রিয়া স্েুয়ােন-কান্ড্রজন্স িম্বলর্, "হরাটয় থভ. 

ওটয়ড িাথিল  ওয়া এটে িষ্ট ক্টর থদটয়টছ হয থর্উ ইয়ক্ন হেেটক্ অিশযই মথ লাটদর ও 

িযক্তির অথধক্ার সযরথক্ষি রাখটি উটে দা াঁড়াটি  টি এিং জািীয় হর্িৃটত্বর ভূথমক্া পালর্ 

ক্রটি  টি। আর এক্ারটণ আমরা স্বিস্ফূিনভাটি আইটর্র আওিায় অথধক্ির থিস্িৃি সমার্ 

অথধক্ার থিথধিদ্ধ ক্রথছ এিং থর্উ ইয়টক্ন গভনপাি ও গভনথর্টরাটধর সাংথিধাথর্ক্ অথধক্ার 

থর্ক্তিি ক্রথছ। অর্যরা যখর্ থপথছটয় যাটে এমর্ এক্ সমটয় এটে আমাটদর হেটের জর্য 



সামটর্ এথগটয় যাওয়ার পটি এক্টে ি ৃৎ পদটক্ষপ, এিং আমাটদর অথধক্াটরর উপর সযথপ্রম 

হক্াটেনর আক্রমটণর থিরুটদ্ধ এক্টে গুরুত্বপূণ ন অিস্থার্। আমাটদর সংথিধাটর্ এই ঐথি াথসক্ 

পথরিিনর্গুটলা এথগটয় হর্ওয়ার জর্য আমাটদর আইর্সভাটক্ থর্টয় আথম অিযন্ত গথি নি এিং 

এই ক্াজটে সম্পন্ন ক্রার হক্ষটে িাটদর অংশীদাথরটত্বর জর্য স্পিক্ার থ টয়থে ও গভর্ নর 

হ াক্লটক্ ধর্যিাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল স্পিকার কাল ন ব ম্বয়বে িম্বলর্, "সযথপ্রম হক্ােন মথ লাটদর িযি ন ক্টর থদটয়টছ, এিং 

এটে আটমথরক্ার্টদর অথধক্ার সযরথক্ষি রাখটি িযি ন  টয়টছ। থক্ন্তু থর্উ ইয়ক্ন িযি ন  টি র্া। থির্ 

িছর আটগ, আমরা হরাটয় থভ. ওটয়ড এর সযরক্ষাটক্ আইর্ থ টসটি থিথধিদ্ধ ক্টরথছলাম, এিং 

আজ আমরা আমাটদর হেটের সংথিধাটর্ মথ লাটদর প্রজর্র্ স্বাস্থযটসিার সযরক্ষা এিং সি থর্উ 

ইয়ক্নিাসীর জর্য সমার্ অথধক্ার প্রথিষ্ঠা ক্রার প্রক্তক্রয়া শুরু ক্টরথছ। অযাটসম্বথলর সংখযাগথরষ্ঠ 

অংশ এিং গভর্ নর ও থসটর্টে আমাটদর অংশীদাররা থর্উ ইয়ক্নিাসীটদর ক্াছ হিটক্ িাটদর 

অথধক্ার থছথর্টয় থর্টি থদটি র্া। আমরা থর্উ ইয়ক্নটক্ সামটর্ এথগটয় হর্ওয়ার জর্য লড়াই 

চাথলটয় যাটিা, থপছটর্র থদটক্ থর্টয় যাওয়ার জর্য র্য়।"  

  

বসম্বর্ের বলজ ক্রযম্বয়গার িম্বলর্, "হমৌথলক্ অথধক্াটরর অগ্রগথি থপথছটয় হদওয়ার জর্য সযথপ্রম 

হক্াটেনর প্রটচষ্টার থিরুটদ্ধ থর্উ ইয়ক্নিাসীরা অিযা িভাটি লড়াই চাথলটয় যাটি। আমাটদর 

সংথিধাটর্ এসি অথধক্ার প্রথিষ্ঠা ক্রার মাধযটম গভনপাি ও অর্যার্য প্রজর্র্ হসিার জর্য 

সিটচটয় শক্তিশালী সযরক্ষা থর্ক্তিি ক্রটি পদটক্ষপ গ্র টণর জর্য গভর্ নর এিং আমার 

আইর্প্রটণিা স ক্মীটদর সটে হযাগ থদটি হপটর আথম গথি নি। এছাড়াও, আমাটদর সংথিধাটর্র 

সমার্ অথধক্াটরর প্রথিধাটর্র আওিাধীর্ গ্রুপগুটলার সংখযা সম্প্রসারণ ক্রাো থর্উ ইয়ক্নটক্ 

হদটশর হযটক্াটর্া হেটের মটধয সিটচটয় থিস্িৃি সাংথিধাথর্ক্ বিষময-থিটরাধী সযরক্ষা প্রদার্ 

ক্রটি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হরম্বিকা বসরাইে িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্নর সংথিধাটর্ সমিা প্রথিষ্ঠার 

সংটশাধর্ীর সূচর্া ক্রার মধয থদটয় এই ঐথি াথসক্ লড়াই শুরু ক্রার সমটয় আমরা অিীটির 

িহু প্রজটের মথ লাটদর হভাোথধক্াটরর পটক্ষ আটদালর্ক্ারী ও র্াগথরক্ অথধক্ার থিষয়ক্ 

হর্িৃিটৃদর অিদাটর্র উপর দা াঁথড়টয় আথছ। গভর্ নর হ াক্ল, স্পিক্ার থ টয়থে, অযাটসম্বথল ও 

থসটর্টের স ক্মীটদর এিং অসংখয অযাডটভাটক্েটদর দী নস্থায়ী স ায়িার মধয থদটয় আমরা 

আমাটদর হেটের সিটচটয় গুরুত্বপূণ ন পথরচালর্াক্ারী ডক্য টমটে এক্জর্ মথ লার থর্টজর 

থসদ্ধান্ত হর্ওয়ার অথধক্ার এিং বিষটমযর থিরুটদ্ধ সমিার সযরক্ষা প্রথিষ্ঠা ক্রার হক্ষটে আটগর 

হযটক্াটর্া সমটয়র হচটয় ক্াছাক্াথছ হপৌৌঁটছ হগথছ। থর্উ ইয়ক্ন হেটের হর্িৃটত্বর উজ্জ্বল দীথপ্ত 

যযিরাটের সযথপ্রম হক্াটেনর থর্টয় আসা অন্ধক্ারােন্ন থদর্গুটলাটক্ আটলাথক্ি ক্টর িুলটি।"  

  

প্রিম িাটরর মটিা এই স্মরণীয় থিষয়টে পাশ  ওয়ার পটর, চূড়ান্ত পয নাটয় অর্যটমাদটর্র জর্য 

হভাোরটদর সামটর্ যাওয়ার আটগ হরটজালযযশর্টে আইর্সভার পরিিী অথধটিশটর্ পযর্রায় 

পাশ  ওয়ার প্রটয়াজর্  টি।  

  

এই পদটক্ষপ গভনপাি হসিার অযাটেস সযরথক্ষি রাখার হক্ষটে থর্উ ইয়ক্ন হেটের হর্িৃস্থার্ীয় 

ভূথমক্ার সটে হযাগ  টে। ধারণক্ষমিা িকৃ্তদ্ধ ক্রা এিং থর্উ ইয়টক্ন গভনপাি হসিা প্রিযাশী 



হরাগীটদর জর্য অযাটেস থর্ক্তিি ক্রার জর্য হেটের স্বাস্থয থিভাটগর (Department of Health) 

িত্ত্বািধাটর্ পথরচাথলি হদটশর হর্িৃস্থার্ীয় 25 থমথলয়র্ ডলাটরর গভনপাি হসিা প্রদার্ক্ারী 

স ায়িা ি থিল (Abortion Provider Support Fund) এিং এই অথি গুরুত্বপূণ ন হসিা 

সরিরা ক্ারী হসিা প্রদার্ক্ারীটদর থর্রাপিা থর্ক্তিি ক্রটি সা াযয ক্রার জর্য থডথভশর্ অি 

ক্তক্রথমর্াল জাথেস সাথভনটসস (Division of Criminal Justice Services)-এর মাধযটম থর্রাপিা 

অর্যদার্গুটলা অযাটেস ক্রটি প্রজর্র্ স্বাস্থযটসিা হক্ন্দ্রগুটলার জর্য 10 থমথলয়র্ ডলার এর 

মটধয অন্তভুনি রটয়টছ।  

  

থর্উ ইয়টক্ন হরাগীটদর ও হসিা প্রদার্ক্ারীটদর গভনপাটির অথধক্ার আটরা হিথশ সংরথক্ষি, 

সযরথক্ষি ও শক্তিশালী ক্রটি গভর্ নর হ াক্ল ছয়টে থিটলর এক্টে সমথিি পযাটক্জ স্বাক্ষর 

ক্টরটছর্। থিথধমালাটে অটর্ক্ ধরটর্র আইথর্ উটেটগর সমাধার্ ক্রটি থিটশষ পদটক্ষপ গ্র ণ 

ক্টর, হযমর্ সংরথক্ষি অথধক্াটরর িযাপাটর অবিধ  স্তটক্ষটপর জর্য এক্টে ক্াটয নর ক্ারণ 

স্থাপর্ ক্রা এিং হগাপর্ীয়িা সংক্রান্ত সমাধার্ ক্ম নসূথচটি (Address Confidentiality Program) 

গভনপাি প্রদার্ক্ারী ও হরাগীটদর অন্তভুনি ক্রা। এছাড়াও র্িুর্ থিলগুথল হযইসি হেটে এই 

হসিা অবিধ হসখার্ক্ার হরাগীটদর প্রজর্র্সংক্রান্ত হসিা প্রদার্ ক্রার হক্ষটে স্বাস্থযটসিা 

প্রদার্ক্ারীটদর থিরুটদ্ধ অসদাচরটণর অথভটযাগ থর্থষদ্ধ ক্টর এিং বিধ হসিা প্রদার্ ক্টর এমর্ 

গভনপাি প্রদার্ক্ারীটদর থিরুটদ্ধ থিরূপ পদটক্ষপ হর্ওয়া হিটক্ মযালপ্রযাক্টেস িীমা 

হক্াম্পাথর্গুথলটক্ প্রথি ি ক্টর।  

  

হসইসাটি, সযথপ্রম হক্াটেনর হরাটয় থভ. ওটয়ড িাথিল ক্রার থসদ্ধান্ত হ াষণার পর িাৎক্ষথণক্ভাটি 

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেটে গভনপাি সিসময় থর্রাপদ, আইর্সম্মিম ও অযাটেসটযাগয 

িাক্টি হস থিষয়টে থর্উ ইয়ক্নিাসীটদর এিং সি আটমথরক্ার্টদর থর্ক্তিি ক্রার জর্য এক্টে 

শক্তিশালী, এক্াথধক্ প্ল্যােফম ন থভথিক্, হপইড পািথলক্ থশক্ষা ক্যাটম্পইর্ চালয ক্টরটছর্। এই 

হেেিযাপী ক্যাটম্পইটর্র মটধয এক্াথধক্ প্ল্যােফটম ন থিজ্ঞাপর্ী প্রটচষ্টা এিং এক্টে র্িুর্ 

ওটয়িসাইে অন্তভুনি রটয়টছ, যা থর্উ ইয়টক্ন গভনপাটির অথধক্ার, হসিা প্রদার্ক্ারী, স ায়িা ও 

হপটমে অপশর্গুটলা সম্পটক্ন িিয পাওয়ার জর্য এক্টে এক্ক্ গন্তিযস্থল প্রদার্ ক্রটি।  
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