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যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: বর্উ ইয়কন  টাইমম্বে গভর্নর কুওম্বমার েম্পািকীয় পষৃ্ঠার বিপরীম্বের 

পষৃ্ঠায় দলো: ট্রাম্বম্পর গভন পাম্বের অবিকাম্বরর উপর আক্রমণ অিেেই প্রেোোর্ করম্বে হম্বি  

  

"শ্রী ট্রাম্প এিং কোথবলক চাচন  বরম্বপ্রাডাকটিভ দহল্থ অোম্বের (Reproductive Health Act) মে 

দেট অোকেম্বর্র বিম্বরাবি - যবিও োরা িড় দ ার বিিেমার্ দেডাম্বরল আইর্ এিং িঢ়ৃভাম্বি 

প্রবেবষ্ঠে অভোেগুবল বিবিিদ্ধ কম্বরর্। বকন্তু এই আপবিগুবল দেই বিরল দেম্বের  র্ে র্য় যের্ 

এক র্ মবহলার গভন পাে করম্বের্ োর স্বাস্থ্ে ও  ীির্ েুরবেে রাোর  র্ে। এটি শ্রী ট্রাম্প এিং 
োর ডার্পন্থী বমেম্বির গভন পােম্বক েম্পণূনভাম্বি দিআইবর্ দ াষণা কম্বর দিিার আকাঙ্খা েেম্বে। 

এটি আম্বমবরকাম্বক প্রাক-দরা েমম্বয় বেবরম্বয় বর্ম্বয় যাওয়া েেম্বে।"  

  
  

নিউ ইয়র্ক  টাইমস আজ গভিকর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার এর্টি লেখা প্রর্াশ র্মরমে সম্পাদর্ীময়র নিপরীত পৃষ্ঠায় 

লপ্রনসমেন্ট ট্রামম্পর নিউ ইয়মর্ক র মনিোমদর প্রজিি সংক্রান্ত অ্নির্ামরর আইিমর্ আক্রমণ র্রার 

প্রনতনক্রয়াস্বরূপ এিং তার লেট অ্ফ দয ইউনিয়ি (State of the Union) িকৃ্ততায় প্রস্তাি র্মরি লরা িিাম 

ওময়মের প্রদাি র্রা সুরক্ষাগুনেমর্ লিআইনি ল াষণা র্রার। গত মামস, গভিকর কুওমমা নরমপ্রাোর্টিভ লিল্থ 

অ্যাক্ট স্বাক্ষর র্মরি যামত লরা িিাম কুওমমার সুরক্ষাগুনে নিনিিদ্ধ র্মর আইি রূমপ প্রিতক ি র্রা িয় নিউ ইয়র্ক  
লেমট। অ্প-এমের লেখাটি নিমে উপেব্ধ অ্িোইি এখামি।  
  

মঙ্গেিার রামত তার লেট অ্ফ দয ইউনিয়ি িকৃ্ততায় রাষ্ট্রপনত ট্রাম্প লসই আইিটিমর্ আক্রমণ র্মরনেমেি যা 
নিউইয়মর্ক  গত মামস পাশ র্রা িয় এিং যা এর্জি মনিোর গভক পামতর অ্নির্ারমর্ নিনিিদ্ধ র্মর, এিং নতনি 

প্রস্তাি রামখি লফোমরে আইি প্রিতক মির যা 1973 সামে লরা িিাম ওময়ে নসদ্ধামন্তর দ্বারা প্রদাি র্রা 
সুরক্ষাগুনে অ্পসারণ র্মর। রাষ্ট্রপনতর এই সমামোেিা সদুরু-োিপন্থীমদর মনিোমদর সাংনিিানির্ অ্নির্ামরর 

উপর আক্রমমণর অ্ংশ।  
  

এটা মমি র্রা োভজির্ িমত পামর লয 1999 সামে, তার রাষ্ট্রপনতর পমদর জিয প্রমেষ্টার অ্মির্ আমগ, শ্রী 

ট্রাম্প নিমজমর্ িণকিা র্মরনেমেি "প্রিেভামি পেমের পমক্ষ" নিমসমি। আজ নতনি দানি র্মরি লয নতনি  

পেে-নিমরািী, এিং নতনি েজ্জািীিভামি িমীয় অ্নির্ামরর জিয দরিার র্মরি লভাট লজতার জিয।  
  

আজমর্র রাজনিনতর্ িকৃ্ততার িড় লিনশ অ্ংশ েরম প্ররৃ্নতর। নর্ন্তু আমিগ নিমশষ র্মর খুি লিমড় ওমে যখি 

রাজিীনত এিং িমক পরস্পরমর্ লেদ র্মর - লযমি িমো মনিোমদর পেে র্রার অ্নির্ার নিময় নিতমর্ক । লরামাি 

র্যাথনের্ নিমসমি, আনম নগজক ার র্মোর দনৃষ্টভনঙ্গর সামথ অ্ন্তরঙ্গভামি পনরনেত। তাও, আনম মমি র্নর িা লয 

রাজনিনতর্ অ্িস্থাি িমীয় মূেযমিাি দ্বারা োনেত িওয়া উনেত।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-protecting-womens-reproductive-rights
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-protecting-womens-reproductive-rights
https://www.nytimes.com/2019/02/06/opinion/cuomo-roe-abortion-trump.html


 

 

আনম নরমপ্রাোনক্টভ লিল্থ অ্যাক্ট স্বাক্ষর র্মর আইিরূমপ প্রিতক ি র্মরনে প্রজাতন্ত্রীমদর সনুপ্রম লর্াটক  েরম 

রক্ষিশীেমদর নদময় ভনতক  র্মর লদওয়ার প্রমেষ্টা লথমর্ সুরনক্ষত র্রমত যামত লরা িিাম ওময়ে দ্বারা স্বীরৃ্ত 

সাংনিিানির্ সরুক্ষাগুনে িানতে র্রা যায়।  
  

সুনপ্রম লর্াটক  এর্ানির্ নসদ্ধামন্ত িারম্বার লরামর্ পুি:নিনিত র্মরমে, সম্প্রনত 2016 সামেও, এিং গণতন্ত্রী এিং 
প্রজাতন্ত্রী উভয় রাষ্ট্রপনতমদর দ্বারা নিিকানেত নিোরর্রা এর সমথকি র্মরমেি। র্াযকত, লরা এর নসদ্ধান্ত লিওয়া 
িময়নেে যখি প্রজাতানন্ত্রর্ নিয়ন্ত্রণ নেে লিায়াইট িাউমজ, ওয়ামরি িাগকার িামম এর্জি প্রিাি নিোরপনতর 

অ্িীমি, যামর্ নরোেক  নিক্সি মমিািীত র্মরি। নসদ্ধান্তটির লেখর্ নেমেি আমরর্জি নিক্সি নিোরপনত, িযানর 

ব্ল্যার্মিু।  
  

1992 সামে প্ল্যান্ড লপমরন্টহুে িিাম লর্নস নসদ্ধামন্ত লরািাল্ড লরগামির নিময়ানজত প্রজাতানন্ত্রর্ নিোরপনত সযান্ড্রা 
লে ও'র্ির িমেনেমেি লয আদােত "প্রময়াগসািযতার আমগ এর্জি মনিোর গভক পাত র্রািার অ্নির্ার এিং 
লসটি রাজয লথমর্ লর্ামিা অ্মযৌনক্তর্ িস্তমক্ষপ োড়া প্রাপ্ত িওয়ামর্" স্বীরৃ্নত লদয়। নতনি আমরা নিনিত র্মরি লয 

"ভ্রুমণর প্রময়াগসািযতার পমর গভক পাতমর্ সীনমত র্রার লক্ষমে রামজযর ক্ষমতা আমে, যনদ আইি, এমি 

গভক িারণ যা মনিোর জীিি অ্থিা স্বাস্থয নিপন্ন র্মর, তার জিয িযনতক্রম উমেখ র্মর"।  

  

মনিোমদর অ্নির্ামরর উপর এই আক্রমমণর অ্ংশ নিমসমি শ্রী ট্রাম্প এিং তার নমেরা ইচ্ছা র্মর নমথযা েড়ামচ্ছি 

নিউ ইয়মর্ক র নরমপ্রাোনক্টভ লিল্থ অ্যাক্ট সম্বমে। তামদর েক্ষয িমো আমামদর রামষ্ট্রর সমস্ত আইনি গভক পাতমর্ 

িে র্রা।  
  

নরমপ্রাোনক্টভ লিল্থ অ্যাক্ট গভক িারমণর 24 সপ্তামির মমিয অ্থিা যখি ভ্রুণ প্রময়াগসািয িয় িা, তখি এর্জি 

মনিোমর্ গভক পামতর অ্নির্ার প্রদাি র্মর, এিং পমর তার অ্নির্ার প্রদাি র্মর শুিু যখি মনিোটির জীিি িা 
স্বাস্থয নিপন্ন িা ঝুুঁ নর্পূণক িয়। পনরপন্থীরা যাই দানি র্মরি তার নিপরীতভামি, নরমপ্রাোনক্টভ লিল্থ অ্যাক্ট জমের 

র্ময়র্ নমনিট আমগ গভক পাত র্রামত লদয় িা, িা লসটি "লর্ামিা র্ারমণর জিয" থােক -ট্রাইমমোর গভক পামতর 

অ্িুমমাদি লদয় । থােক -ট্রাইমমোর প্রনক্রয়াগুনে অ্তযন্ত নিরে, যা সমস্ত গভক পামতর মাে 1 শতাংশ। নির্ল্পটি 

উপেব্ধ ঠির্ এর্ই র্ারমণ যা লরামত এিং তার পমরর লর্মস িযক্ত র্রা িময়মে: এর্জি মনিোর জীিি এিং 
স্বাস্থয সুরনক্ষত রাখার জিয।  
  

যনদও নিউ ইয়র্ক  এর্জি মনিোর নিিকােমির অ্নির্ার সরুনক্ষত র্রার নিষময় পনথরৃ্ত নেে, আমরা আমামদর 

আইি আপমেট র্নরনি লরা এর পমর যামত তা সনুপ্রম লর্ামটক র প্রনতনষ্ঠত অ্নির্ামরর সামথ সামঞ্জসযপূণক িয়, 

নিমশষ র্মর এর্জি মনিোর তার স্বাস্থয সুরনক্ষত রাখার জিয নসদ্ধান্ত লিিার অ্নির্ামরর লক্ষমে। এিং এর্টি 

ক্রমিিকমাি ঝগড়ামট রাজনিনতর্ পনরমিমশ, এর্টি অ্নিরত দনুিন্তা লথমর্ লগমে লয আদােত লরা এর িনজর 

িার্ে র্মর লদমি।  
  

এই ভয় আমরা লিমড় যায় দজুি েরম-োিপন্থী নিোরমর্র নিময়ামগর ফমে যারা লরা এর স্থানপত িনজমরর 

নিমরানিতা িযক্ত র্মরমেি, এরা িমেি নিে গসুকে এিং লেট র্াভামিা। সুনপ্রম লর্ামটক র লিনশর ভাগ পযকমিক্ষর্রা 
মমি র্মরি প্রশ্নটি এই িয় লয লরা িানতে র্রা িমি নর্িা, প্রশ্ন িমো র্খি িমি।  
  



 

 

নর্েু রাজয, লযমি নিউ ইয়র্ক , তামদর িাগনরর্মদর অ্নির্ার সুরনক্ষত র্রা অ্তযন্ত জরুনর িমে মমি র্মরি। শ্রী 

ট্রাম্প এিং র্যাথনের্ নগজক া রামজযর র্ামজর নিমরানিতা র্মরি লযমি নরমপ্রাোনক্টভ লিল্থ অ্যাক্ট 

(Reproductive Health Act) - যনদও তারা শুিু নিদযমাি লফোমরে আইিমর্ এিং দঢ়ৃভামি প্রনতনষ্ঠত 

অ্ভযাসগুনেমর্ নিনিিদ্ধ র্মরি।  
  

নর্ন্তু এই আপনিগুনে লসই নিরে লক্ষমের জিয িয় যখি এর্জি মনিোর গভক পাত র্রমেি তার স্বাস্থয ও জীিি 

সুরনক্ষত রাখার জিয। এটি শ্রী ট্রাম্প এিং তার োিপন্থী নমেমদর গভক পাতমর্ সমূ্পণকভামি লিআইনি ল াষণা র্মর 

লদিার আর্াঙ্খা সম্বমে। এটা আমমনরর্ামর্ প্রার্-লরা সমময় নফনরময় নিময় যাওয়া সম্বমে।  
  

শ্রী ট্রাম্প এিং িমীয় োিপন্থীরা নমথযা েড়ামচ্ছি নিউ ইয়মর্ক র আইি সম্বমে তামদর লিসমর্ প্রমরানেত র্রমত। 
েরম োিপন্থী র্মীরা এই উপিাসমযাগয ভ্রান্ত িারণা প্রোর র্মর েমেমেি লয এই আইি জমের র্ময়র্ নমনিট 

আমগও গভক পামতর অ্িুমমাদি লদমি।  
  

র্ানেক িাে টিমমানথ োেি, নিউ ইয়মর্ক র আেক নিশপ, এিং র্যাথনের্ নগজক া পেে-নিমরািী িমেও, লিনশর ভাগ 

আমমনরর্ািরা, যার অ্ন্তভুক ক্ত লিনশর ভাগ র্যাথনের্রা, পেমের পমক্ষ। নিউ ইয়র্ক িাসীমদর 73 শতাংশ যারা 
লরা সমথকি র্মরি তামদর মমিয 59 শতাংশ র্যাথনের্। সরর্ারগুনে িমীয় নশক্ষার সামথ সামঞ্জসযপূণক আইি 

প্রিতক ি র্রমেও, সরর্ারগুনে লর্ামিা নিনদকষ্ট িমমকর সামথ সামঞ্জসযপূণক আইি পাশ র্মর িা।  
  

আনম িমীয় নিদযােময় নশক্ষাোভ র্মরনে, এিং আনম এর্জি প্রাক্তি অ্ল্টার িয়। আমার লরামাি র্যাথনের্ 

মূেযমিাি িমো আমার িযনক্তগত মূেযমিাি। আনম আমার জীিমি লয নসদ্ধান্ত লিওয়া নস্থর র্নর অ্থিা যা আমার 

র্িযামদর র্াউমেনেং এর সময় িনে তা আমার িযনক্তগত নিনতর্ এিং িমীয় নিশ্বামসর উপর নভনি র্রা।  
  

জানতর প্রনতষ্ঠাতামদর িিযিাদ, লর্ামিা নিিকানেত আনির্ানরর্মর্ ক্ষমতা প্রদাি র্রা িয়নি িযনক্তগত িমীয় 

নিশ্বাসমর্ লদমশর আইি িািামত। আমার অ্নফমসর সপথ িমো ইউিাইমটে লেমটর সংনিিামির 

(Constitutions of the United States) প্রনত এিং নিউ ইয়র্ক  লেমটর প্রনত - র্যাথনের্ নগজক ার প্রনত িয়। 
আমার িমক আমার র্ামে পক্ষপানতমের দানি র্রমত পামর িা যখি আনম আমার সিকজিীি দানয়ে র্নর।  
  

আমামদর লদশ এর্ানির্তমের নভনিমত প্রনতনষ্ঠত। ফােক  অ্যামমিেমমন্ট আমামদর সি লেময় পনিে 

স্বািীিতাগুনেমর্ সংজ্ঞানয়ত র্মর, যার অ্ন্তভুক ক্ত সংিাদপমের স্বািীিতা, িার্ স্বািীিতা এিং সমামিমশর 

স্বািীিতা। নর্ন্তু লযটি প্রথমম তানের্াভুক্ত লসটি িমো িমীয় স্বািীিতা। আমামদর প্ররৃ্ত িমীয় স্বািীিতা থার্মত 

পামর িা নগজক া এিং রামজযর মমিয পৃথর্ীর্রণ োড়া। এিং লদশ র্াজ র্রমত পামর িা যনদ িমীয় আনির্ানরর্রা 
িীনত নিনদকষ্ট র্মরি নিিকানেত আনির্ানরর্মদর।  
  

লর্িে সাংনিিানির্ র্তক িযগুনে িমীয় নিশ্বাস লথমর্ পৃথর্ র্মরই আমরা এমি এর্টি লদশ সৃনষ্ট র্রমত পানর যা 
সমস্ত মািুষমর্ তামদর নিমজর িমীয় এিং নিনতর্ িীনতগুনে অ্িুসরণ র্রমত লদয় যা লদমশর িমীয় স্বািীিতার 

প্রানতষ্ঠানির্ িীনতর প্রনত এর্নিষ্ঠ।  
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