
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থ্ে (REPRODUCTIVE HEALTH ACT, RHA) আইর্ পাে 

করার মাধ্েম্বম বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের সংবিধ্াম্বর্ স্টরা ির্াম ওম্বয়ম্বের (ROE V. WADE) বসদ্ধান্ত 

সবিম্বিবেত করার েপথ বর্ম্বলর্  

 

প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থ্ে আইর্ ও কবিম্বেবিভ কন্ট্রাম্বসবিভ কভাম্বরজ আইর্ (Comprehensive 

Contraceptive Coverage Act)পাে েওয়ার আম্বগ পর্নন্ত িাম্বজে পাে অঙ্গীকার  

  

কবিম্বেবিভ কন্ট্রাম্বসবিভ কভাম্বরজ আইম্বর্র সমথনম্বর্ আইর্ অগ্রসর করম্বির্  

  

গভর্নম্বরর 2019 র্োয়বিচার এম্বজন্ডার (2019 Justice Agenda) অংে  

 
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে শপথ নর্মের্ যে প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ পাশ েরার পর যরা বর্াম 

ওমেমের বযাপামর যর্ওো সুনপ্রম যোমটন র নসদ্ধান্ত নর্উ ইেেন  যেমটর আইমর্ যোনেফাই েরমবর্, র্ারীমের 

গভন পাত েরামে অ্পরাধ গণ্য েরা হমব র্া এবং যেইসব োক্তার এই োজ েমর তামের সুরক্ষা যেওো হমব। 

আজ সোমে, গভর্নর RHA পাশ েরামর্ার যজার োনব েমরর্,সামবে যেট যসমক্রটানর নহোনর নির্টর্, 

যেমের্যান্ট গভর্নর েযানথ যহাচুে, নসমর্মটর সংখ্যাগনরষ্ঠ যর্তা অ্যানন্ড্রো েুোটন -োনজন্স এবং নবমের স্পন্সর 

নসমর্টর নেজ কু্রগার ও অ্যামসম্বনে সেসয যেমবারাহ নিমের সামথ নমনেত নবধানর্ে অ্নধমবশমর্র প্রথম 30 

নেমর্র মমধয নবেটি পাশ েরামর্ার শপথ যর্র্। RHA পাশ েরামর্া গভর্নমরর নেমসম্বর মামস আউটোইর্ েরা 
নবধানর্ে অ্নধমবশমর্র প্রথম 100 নেমর্র 2019 র্যােনবচার এমজন্ডার অ্ংশ।  

 

এছাড়াও, গভর্নর য াষণ্া েমরর্ যে নতনর্ েনিমহনন্সভ েন্ট্রামসনিভ েভামরজ আইর্ সমথনর্ েমর আইর্ 

অ্গ্রসর েরমবর্, ো 2018-এর সংসমে যর্ওো গভর্নর কুওমমার নর্বনাহী আমেমশ প্রেত্ত আইর্োর্ুর্মে স্থ্ােী 
েরমব। এই আইর্ পাশ েরার ফমে নর্উ ইেেন  যেট আইমর্র পনেনসমত এটি যোনেফাই েরা হমব যে যফোমরে 

সাশ্রেী স্বাস্থ্যমসবা আইমর্র (Affordable Care Act) অ্ধীমর্ স্বাস্থ্য বীমা প্রোর্োরীমের অ্বশযই নবর্ামূমেয 
গভন নর্মরাধে বযবস্থ্ার খ্রচ নেমত হমব। গভর্নর অ্ঙ্গীোর েমরমছর্ যে প্রজর্র্ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ ও 

েনিমহনন্সভ েন্ট্রামসনিভ েভামরজ আইর্ উভে পাশ েরামর্ার আমগ নতনর্ বামজট পাশ েরমবর্ র্া।  

 

"এরেম এেটি যোোহেপূণ্ন সমমে, যেট আইমর্ যরা বর্াম ওমেেমে যোনেফাই েরা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ্ন, এবং 
আমরা এে ধাপ অ্গ্রসর হমত, আমরা সংনবধার্ সংমশাধর্ পাশ েরামত োজ েরমবা ো র্ারীমের নর্মজমের 

প্রজর্র্ স্বাস্থ্য অ্নধোর রক্ষা েরার বযবস্থ্া েমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এটিমে পাশ েরমবা, 
বযােমট নেখ্মবা, সংনবধামর্ েকু্ত েরমবা এবং আমরা এটি বেমত পারমবা যে আমরা র্ারী অ্নধোর এমর্ভামব 

সংরক্ষণ্ েমরনছ ো পূমবন যেউ যোমর্ানের্ েমরনর্।"  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_184.pdf


 

 

"র্ারী অ্নধোমরর নশখ্া বহর্োরী নহমসমব, ো আমামের যেমট 1848 সামে প্রথম প্রজ্বনেত হমেনছে, আজমের 

এই েড়াই চানেমে োওো আমামের োনেত্ব", স্টলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টোচুল িম্বলর্। "আগামী 
অ্নধমবশর্টি তাই অ্জন র্ েরমব - অ্মর্ে নের্ আমগই যেই সুরক্ষা পাওোর েথা তা আইমর্ সনিমবনশত 

েরমব। এই মামসর যশমষর নেমে, যরা বর্াম ওমেমের বষনপূনতন , আমরা অ্বমশমষ যরা বর্াম ওমেেমে যেমটর 

আইর্মে যোনেফাই েরমবা, এমর্ এেটা সমে েখ্র্ যফোমরে সরোর র্ারী অ্নধোরমে হুমনের সম্মুখ্ীর্ 

েমরমছ।"  

  

গভর্নম্বরর সবচি এিং বি বর্উ ইয়কন  স্টেে কাউবিল অর্ উইম্বমর্ এন্ড গালনস-এর স্টচয়ার স্টমবলসা 
বেম্বরাজা িম্বলর্, "যগাটা যেমশ র্ারীরা তামের স্বাস্থ্যমসবার যক্ষমে র্নজরনবহীর্ ভামব আক্রান্ত হমে এবং 
ওোনশংটমর্র নবরুমদ্ধ যেমত ভে পাে র্া এমর্ এেজর্ যর্তা এখ্র্ পূমবনর যেমোমর্া সমমের যথমে যবনশ 

গুরুত্বপূণ্ন। গভর্নর কুওমমা র্ারী অ্নধোর অ্গ্রসর েরমত েত োজ েমরমছর্ যেমশর আর যেউ তা েমর নর্ এবং 
তার যরা বর্াম ওমেেমে নর্উ ইেেন  যেমটর সংনবধামর্ যোনেফাই েরার পনরেল্পর্া যেমটর র্ারীমের 

সবনোমের জর্য স্বাস্থ্যমসবা সরুক্ষাে সাহােয েরমব এবং এটি নর্নিত েরমব যে আমামের যমৌনেে অ্নধোর 

োমত খ্বন র্া হে। গভর্নর কুওমমার যর্তৃমত্ব, নর্উ ইেেন  পমুরা যেমশর জর্য এেটি উোহরণ্ সৃনি েমরমছ এবং 
2019 র্যােনবচার এমজন্ডার অ্ংশ নহমসমব আমরা এই েড়াইমে যর্তৃত্ব যেওো চানেমে োমবা।"  

  

তার পুমরা শাসর্ামে জমুড়, গভর্নর কুওমমা অ্নবচেভামব যরা বর্াম ওমেে যে যেমটর আইমর্ যোনেফাই েরার 

সমথনর্ নেমে যগমছর্। 2018 সামে েখ্র্ সুনপ্রম যোটন  রক্ষণ্শীে সংখ্যাগনরষ্ঠতার নেমে ঝুুঁ মে োে, গভর্নর তখ্র্ 

নসমর্টমে বমের্ অ্যােমবনর্মত নফমর নগমে এই আইর্টি পাশ েরামত, োমত নর্উ ইেমেন র প্রগনতশীে মূেযমবাধ 

রক্ষা েরা োে এবং র্ারী অ্নধোমরর নবরুমদ্ধ ট্রাম্প সরোমরর অ্বযাহত আক্রমমণ্র প্রনতরক্ষা েরা  োে। 

গত ছে বছর ধমর, গভর্নর ধারাবানহেভামব নসমর্টমে অ্র্ুমরাধ েমরমছর্ এইসব সরুক্ষামে আইর্ নহমসমব পাশ 

েনরমে যেমটর সংনবধামর্ যোনেফাই েরামর্ার জর্য, যেমহতু এই বছরগুনেমত এটি সহমজই অ্যামসম্বনেমত পাশ 

েরামর্া যগমছ।  

 

2018 সামের অ্গাে মামস, গভর্নর কুওমমা এেটি জর্ সমচতর্ েযামম্পইর্ চাে ুেমরর্ ো র্ারীমের 

েনিমহনন্সভ এবং যগাপর্ীে প্রজর্র্ স্বাস্থ্য যসবার সামথ েকু্ত েরার োজ েমর। ক্রাইনসস যপ্রগর্যানন্স যেন্দ্র 

নর্মজমের স্বাস্থ্যমেন্দ্র নহমসমব োনব েমর গভন পাত েরামত চাে এমর্ র্ারীমের নর্রুৎসানহত েরমছ এমর্ 

আশঙ্কাজর্ে প্রনতমবেমর্র সরাসনর প্রতুযত্তমর েযামম্পইর্টি েরা হে। গভর্নমরর প্রচারণ্া নবজ্ঞাপমর্ এোনধে 

ভাষাে যেমটর র্ারীমের তামের প্রজর্র্ স্বাস্থ্য সুমোগ জানর্মে পনরষ্কার বাস্তব তথয যেওো হমেনছে।  
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