
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

ইর্ বভম্বরা ফার্টন লাইম্বেের্ (IN VITRO FERTILIZATION, IVF) ও প্রের্র্েীলতার সংরক্ষম্বের 

িেিহার িৃবি করার ের্ে গভর্নর কুওম্বমা 2019 র্ারী র্োয়বিচার এম্বেন্ডার (2019 WOMEN'S 

JUSTICE AGENDA) প্রস্তাির্া ঘ াষো কম্বরর্  

  

এই আইম্বর্ ইর্ বভম্বরা ফার্টন লাইম্বেের্ম্বক িড় দলগত িীমার অন্তভুন ক্ত করা এিং বচবকৎসাগতভাম্বি 

প্রম্বয়াের্ীয় প্রের্র্েীলতার সংরক্ষেম্বক অন্তভুন বক্তকরে আিেেক কম্বর  

  

বিপার্ন ম্বমন্ট অি ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস (Department of Financial Services, DFS) এর 

বিম্বেষে ইর্ বভম্বরা ফার্টন লাইম্বেেম্বর্র আওতাম্বক িন্ধ্োত্ব আম্বদম্বের (Infertility Mandate) মম্বযে 
অন্তভুন ক্ত করার বিষয়র্ট উম্বে আম্বস  

  

িীমা আওতা বর্বিত কম্বর ঘে বিিাবহক অিস্থা, ঘেৌর্ অবভম্বোের্, বলঙ্গ পবরচয়, িয়স িা  
আর্ন-সামাবেক অিস্থা বর্বিনম্বেম্বষ সকম্বলর প্রের্র্েীলতা ঘসিায় (Fertility Services) 

প্রম্বিোবযকার রম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চিচিৎসাগতভামে প্রময়াজর্ীয় প্রজর্র্শীলতার সংরক্ষণ পচরমেোর পাশাপাচশ ইর্ 

চভমরা ফার্টন লাইমজশমর্র অ্ন্তভুন চিিরণ অ্চিিার েৃচি সংক্রান্ত আইর্ পাশ িরার জর্য আজ 2019 র্ারী 
র্যায়চেিার এজান্ডামত এির্ট প্রস্তাের্া ঘ ােণা িমরর্। এই আইর্র্ট চেমশে িমর েড় দলগত েীমা 
প্রদার্িারীমদর জর্য ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্ অ্ন্তভুন চিিরণ আেশযি িরমে এেং এছাড়াও েড়, কু্ষদ্র দলগত 

ও েযচিগত েীমা প্রদার্িারীমদর িযান্সার চিচিৎসাসহ চেমশে স্বাস্থ্য পচরচস্থ্চতর মিয চদময় যামে এমর্ 

মচহলামদর চিম্বাণু চহমাচয়ত (egg-freezing) িরার পচরমেো অ্ন্তভুন চিিরণ আেশযি িরমে। উপরন্তু, 

বেোচহি অ্েস্থ্া, েয়স, ঘযৌর্ অ্চভমযাজর্ এেং/অ্থো চলঙ্গ পচরিয় চর্চেনমশমে চর্উ ইয়িন োসীমদর এই 
অ্তযােশযি পচরমেোমত প্রমেশাচিিার চর্চিত িরার জর্য এই আইর্র্ট শচিশালী অ্-বেেমযমলূি ভাো 
অ্ন্তভুন ি িরমে। এর্ট চিপার্ন মমন্ট অ্ে ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসস এর আজ প্রিাচশত সম্ভােযতা গমেেণার চেমেেণ 

অ্র্ুসরণ িমর ঘযর্ট গত েছমরর র্ারী এমজন্ডার অ্ংশ চহমসমে গভর্নর িতৃন ি চর্মদন চশত চছল।  

  

"চর্উ ইয়িন  েয়স, জাচত, ঘযৌর্ অ্চভমযাজর্, চলঙ্গ পচরিয় ো আথন-সামাচজি অ্েস্থ্া চর্চেনমশমে - সে চর্উ 

ইয়িন োসীমদর প্রজর্র্ স্বামস্থ্য প্রমেশাচিিার রক্ষা ও েৃচি িরমত লমড় যামে",গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "েড় 

স্বাস্থ্য েীমা প্রদার্িারীমদর জর্য ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্ ও প্রজর্র্শীলতা সংরক্ষণ পচরমেোমি েীমার 

অ্ন্তভুন চিিরণ আেশযি িরমল তা মার্ুে িখর্ ো চিভামে এির্ট পচরোর শুরু িরমে ঘস েযাপামর চসিান্ত 

ঘর্য়ার সময় ঘয অ্থননর্চতি োিা তা অ্মর্িাংমশ দরূ িরমে এেং আমামদর ঘদমশর শীেন র্ারী র্যায়চেিার 

এমজন্ডার উন্নয়র্ িরমে।"  

  

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2019/02/dfs_ivf_report_02272019.pdf
https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2019/02/dfs_ivf_report_02272019.pdf


 

 

"েীমার অ্ন্তভুন চিিরণ ছাড়া, ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশমর্র উচ্চ খরি এির্ট অ্ন্তরায়, যা সমামজর উপর এির্ট 

অ্র্যাযয প্রজর্র্শীলতা ির আমরাপ িরমে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "ইর্ চভমরা 
ফার্টন লাইমজশমর্র প্রাপযতা েচৃি িরা আমামদর র্ারী র্যায়চেিার এমজন্ডার এির্ট অ্ংশ, আমামদর ঘেমর্র 

র্ারীমদর জর্য সমূ্পণন সামযতা চর্চিত িরার এির্ট যুগান্তিারী প্রমিষ্টা। আচথনি উপায় চর্চেনমশমে এির্ট 

পচরোর গঠর্ িরমত িাওয়া প্রমতযি চর্উ ইয়িন োসীমি তা িরার সুমযাগ ঘদয়া উচিত। প্রমতযি েযচির 

চিচিৎসা ঘক্ষমে সেনমশে উন্নচতর সুচেিা ঘভাগ িরার অ্চিিার থািা উচিত, তারা যামিই ভামলাোসুি ো 
তামদর আয় যাই ঘহাি র্া ঘির্।"  

  

গভর্নম্বরর সবচি এিং কাউবিল অর্ উইম্বমর্ এন্ড গালনস (Council on Women and Girls) এর 

ঘচয়ার ঘমবলসা বিম্বরাো িম্বলর্, "গভন িারণ িরা এেং িখর্ গভন িারণ িরমে তা ঘেমছ ঘর্য়ার সক্ষমতার 

ঘিময় অ্চিি েযচিগত ো জীের্ পচরেতন র্িারী চেেয় আর ঘর্ই। যখর্ ঘিউ এই জীের্ পচরেতন র্িারী 
চসিামন্তর সমু্মখীর্ হমল, আচম জাচর্ তারা সরাসচর সমসযায় পমড়র্ — মার্চসি ও আচথনিভামে। সে র্ারীমদর 

জর্য এই োিা দরূ িরমত আমামদর উচিত সেনাত্মি ঘিষ্টা িরা এেং এই সাহসী প্রস্তাের্া এই যুমি এির্ট চেশাল 

পদমক্ষপ।"  

  

ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস এর ভারপ্রাপ্ত সপুারইম্বন্টম্বন্ডন্ট বলন্ডা এ. ঘলসওম্বয়ল িম্বলর্: "চিপার্ন মমন্ট অ্ে 

ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসস েীমা ঘরগুমলশমর্র ঘক্ষমে এির্ট ভামলা পিচতর মািযমম গভর্নমরর প্রমিষ্টামি সমথনর্ 

জার্ামত ঘপমর গচেনত। এই পদমক্ষপগুমলা চর্উ ইয়মিন র অ্মর্ি পচরোমরর জর্য ইচতোিি ফলাফল চর্ময় আসমে 

এমর্ সুচেিাচদ সহ প্রজর্র্ স্বাস্থ্য ঘসোর গুরুত্বপূণন অ্ন্তভুন চিিরমণর এির্ট পচরচমত সম্প্রসারণমি উপস্থ্াপর্ 

িমর।"  

  

ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্ সমচলমঙ্গর সঙ্গী ও এিি র্ারী সহ প্রজর্মর্ োিার সমু্মখীর্ হওয়া ঘলািমদর জর্য 
এির্ট গুরুত্বপূণন সুচেিা। েন্ধ্যাত্ব প্রায় 10 শতাংশ দম্পচতমি প্রভাচেত িমর এেং প্রায় 12 শতাংশ র্ারী 
গভন িারণ িরমত ো ঘময়াদী গভন ােস্থ্া িাচলময় চর্মত সমসযার সমু্মখীর্ হর্। ইর্ চভমরা ফার্টন লাইজমর্র েীমায় 

অ্ন্তভুন চিিরণ আেশযি িরার িারমণ বেোচহি অ্েস্থ্া, ঘযৌর্ অ্চভমযাজর্, চলঙ্গ পচরিয় ো আথন-সামাচজি 

অ্েস্থ্া চর্চেনমশমে সোই এই ঘসো েযাপিভামে চর্মত পারমে। প্রজর্র্শীলতার সংরক্ষণ িযান্সার ো সন্তার্ 

িারমণর সক্ষমতায় প্রভাে রাখমত পামর এমর্ চিচিৎসািীর্ অ্র্যার্য ঘরাগীমদর জর্য এির্ট গুরুত্বপূণন সুচেিা। 

চিছু চিছু চর্ময়াগিতন া এই সুচেিাগুমলামি েীমায় অ্ন্তভুন ি িরমলও অ্মর্মিই তা িমর র্া এেং এই পচরমেোগুচল 

পাওয়ার ঘক্ষমে খরি এির্ট প্রিার্ অ্ন্তরায়।  

  

গত েছর, গভর্নর কুওমমা চিপার্ন মমন্ট অ্ে ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসসমি ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্মি চর্উ 

ইয়মিন র চেদযমার্ প্রজর্র্ িভামরজ মযামন্ডমর্ অ্ন্তভুন ি িরার পিচতগুমলা পরীক্ষা িমর ঘদখার চর্মদনশ ঘদর্। 

পযনামলাির্া প্রচক্রয়া িলািামল, চিপার্ন মমন্ট অ্ে ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসস অ্র্যার্য ঘেমর্র চেদযমার্ িভামরজ ও 

আইর্গুমলা জচরপ িমর ঘদমখ এেং এই িরমর্র িভামরজ প্রদামর্ আচথনি চেমেেণ পচরিালর্া ও সম্ভােয 
চপ্রচময়ামমর প্রভাে পচরিল্পর্া িরার জর্য ওময়িচল ির্সাচটং, ইর্িমপনামরমর্ি (Wakely Consulting, Inc.) 

এর এিজর্ আচহলিারি (actuarial vendor) চর্ময়াগ ঘদয়। এই গমেেণায় িমীমদর মমিয র্ারী ও সমচলমঙ্গর 

সামযতামি সমথনর্ সহ অ্র্যার্য সুচেিার পাশাপাচশ এই িরমর্র িভামরমজর গুরুত্ব, পচরমেোর িাচহদা এেং 
চপ্রচময়ামমর প্রভাে চেমেির্ায় রাখা হয়।  

  

বিপার্ন ম্বমন্ট অি ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস এর বিম্বেষে  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-actions-improve-access-ivf-and-fertility-preservation-services


 

 

িযান্সার ো প্রজর্র্শীলতায় প্রভাে রাখমত পামর এমর্ চিচিৎসািীর্ অ্র্যার্য ঘরাগীমদর জর্য সংরক্ষণ খরি সহ 
চিচিৎসাগতভামে প্রময়াজর্ীয় প্রজর্র্শীলতার সংরক্ষণ ঘসোমি েীমা আওতার অ্ন্তভুন ি িরমত চিপার্ন মমন্ট অ্ে 

ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসস েীমা আইমর্ েন্ধ্যামত্বর ঘয সংজ্ঞা ঘদয়া হময়মছ তা সংমশািমর্র উপায়গুমলা পযনামলাির্া 
িমরমছ। ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশমর্র িভামরমজর জর্য চিপার্ন মমন্ট অ্ে ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসস চর্মনাি 

চেেয়গুমলামিও চেমেেণ িমরমছ:  

  

চক্র সীমা: যচদ এির্ট ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্ মযামন্ডমর্ এির্ট িক্র সীমা অ্ন্তভুন ি থামি, তাহমল "িক্র" শব্দর্ট 

পচরষ্কারভামে সংজ্ঞাচয়ত িরা ঘযমত পামর।  

  

বিিাবহক অিস্থা, ঘেৌর্ অবভম্বোের্ ও বলঙ্গ পবরচয় বভবিক ঘে বিষমে তা দরূ করা: ইর্ চভমরা 
ফার্টন লাইমজশর্ সুচেিাগুমলা এমর্ভামে ঘলখা ঘযমত পামর ঘযর্ তা বেোচহি অ্েস্থ্া, ঘযৌর্ অ্চভমযাজর্ ো চলঙ্গ 

সমতা চর্চেনমশমে প্রমতযমির িামছ এই সুচেিাগুমলার প্রাপযতা চর্চিত িরা যায়। সুচেিাগুমলা অ্েশযই 
অ্চেোচহত েযচি ও সমচলমঙ্গর সঙ্গীমদর জর্য উপলব্ধ থািমত হমে যা চিপার্ন মমন্ট অ্ে ফাইর্যাচন্সয়াল সাচভন মসস 

এর েতন মার্ র্ীচতমালার সামথ সামঞ্জসযপূণন হমে।  

  

িয়স সীমা: এমর্ ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্ সুচেিা চেমেির্ায় রাখমত হমে যা চর্চদনষ্ট েয়স-চভচিি 

র্য়। ঘভািামদর চর্উ ইয়মিন র েতন মার্ আইমর্র অ্িীমর্ এির্ট েচহিঃস্থ্ আচপল িাওয়ার অ্চিিার প্রদার্ িরার 

মািযমম ঘরাগীমদর চিচিৎসাগত িাচহদার চভচিমত ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশর্ পযনামলাির্া িরা ঘযমত পামর। 

সুতরাং, েন্ধ্যাত্ব চিচিৎসার জর্য চর্উ ইয়মিন  েতন মামর্ েয়মসর ঘয ঊর্ধ্ন সীমা আমছ (44 েছর) তা প্রময়াগ র্া 
িরার চেেয়র্ট চেমেির্ায় রাখমত হমে।  

  

পিবতগত িাযাগুম্বলা দরূ করা: েতন মামর্, অ্র্যার্য ঘেমর্র ইর্ চভমরা ফার্টন লাইমজশমর্র অ্ন্তভুন চিিরণ 

অ্র্ুমমাদমর্র পূমেন সহায়ি প্রজর্র্ প্রযুচি (assisted reproductive technology, ART) পিচতগুমলা 
েযেহার িরমত হয়। প্রমতযি পিচতমত এর চর্জস্ব ঝুুঁ চি ও সম্ভাের্া রময়মছ; তাই, এই সংচেচিমত এই 
সীমােিতাগুমলা অ্ন্তভুন ি থািা উচিত র্য় তমে চিচিৎসায় পযনামলাির্ার এির্ট চিচিৎসাগত আেশযিতার 

অ্র্ুমমাদর্ ঘদয়া উচিত। এভামে, চিচিৎসাগত প্রময়াজর্ীয়তার চসিামন্তর দ্বারা ঘিার্ চিচিৎসা(গুমলা) িখর্ 

চর্িনারণ িরা হমে ঘসই চসিান্ত ও পযনামলাির্া ঘভািামদরমি চর্উ ইয়মিন র েতন মার্ আইমর্র অ্িীমর্ এির্ট েচহিঃস্থ্ 

আচপল িাওয়ার অ্চিিার প্রদার্ িমর।  

  

প্রস্তাের্ার্ট গভর্নমরর 2019 র্ারী র্যায়চেিার এমজন্ডার অ্ন্তভুন ি। এই সাহসী, প্রভূত ঘোিশচিসম্পন্ন প্রস্তাে 

গভর্নর এর 2018 সামলর চর্উইয়মিন র মচহলামদর জর্য প্রজর্র্, অ্থননর্চতি ও সামাচজি র্যায়চেিামরর 

উন্নচতমত অ্চজন ত সাফমলযর উপর চভচি িমর গমড় উমঠমছ। 2019 সামলর র্ারীমদর র্যায়চেিামরর সমূ্পণন 
চেেয়সূচি উপলব্ধ এখামর্।  

  
###  
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