
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা র্ারীম্বের প্রজর্র্সংক্রান্ত অবিকার রক্ষাকারী বিিার্ স্বাক্ষর করম্বলর্  

  

প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্ে আইর্ (Reproductive Health Act, RHA) স্বাক্ষর করার প্রবিশ্রুবি পালর্ 

করম্বলর্ - যা গভর্নম্বরর 2019 র্োয়বিচার এম্বজন্ডার (2019 Justice Agenda) একটি ককন্দ্রীয় 

অংে - র্িুর্ বিিাবর্ক অবিম্বিেম্বর্র প্রথম 30 বেম্বর্র মম্বিে  
  

প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্ে আইর্ বর্বিি কম্বর কয বর্উ ইয়কন িাসীরা িেবিগি স্বাস্থ্েম্বসিা বসদ্ধান্ত বর্ম্বজ 

বর্ম্বি পারম্বি এিং অপরাি োবির ভয় ছাড়া জরুবর কসিা প্রোর্ করা যাম্বি  

  

করা ির্াম ওম্বয়ডম্বক (Roe v. Wade) কেট আইম্বর্ ককাবডফাই করম্বলর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্মে আইর্ হিমসমে স্বাক্ষর েরার তার প্রহতশ্রুহত 

পূরণ েরমের্, যা 2019 র্যায়হেচার এমজন্ডার এেটি মখু্য উপাদার্, এটি হতহর্ েরমের্ র্তুর্ হেধাহর্ে 

অ্হধমেশমর্র প্রথম 30 হদমর্র মমধয। প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ র্ারীর প্রজর্র্সংক্রান্ত অ্হধোর সংরক্ষণ েমর 

এটি হর্হিত েরার মাধযমম যয হর্উ ইয়েন োসীরা েযহিগত স্বাস্থ্যমসো হসদ্ধান্ত হর্মজ হর্মত পারমে এেং 
যমহিেযাে যপশাদাররা অ্পরাধ শাহির ভয় ছাড়া জরুহর যসো প্রদার্ েরমত পারমে। এই হেধার্ যরা ের্াম 

ওময়িমে হর্উ ইয়েন  যেমের আইমর্ যোহিফাই েমর।  

  

"যফিামরে সরোমরর যরা ের্াম ওময়ি এেং র্ারীমদর প্রজর্র্সংক্রান্ত অ্হধোর হপহছময় যদওয়ার যচষ্টার মুমখ্, 

আহম প্রহতশ্রুহত হদময়হছোম যয র্তুর্ অ্হধমেশমর্র প্রথম 30 হদমর্র মমধয অ্হত গুরুত্বপূণন এই হেধার্টি পাশ 

েরামো - এেং আমরা এটি েরমত যপমরহছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গভন পাত েরমত পারার সুমযাগসি 
র্ারীমদর তার হর্মজর েযহিগত স্বাস্থ্যসংক্রান্ত হসদ্ধান্ত হর্মজ হর্মত পারার অ্হধোর হর্হিত েরমত যয েঠির্ 

েড়াই চেমছ, আজ আমরা যসইহদমে এেটি হেরাে পদমক্ষপ হর্োম। এই হেেটি স্বাক্ষর মাধযমম, আমরা পহরষ্কার 

োতন া পাঠাহি যয ওয়াহশংেমর্ যাই যিাে র্া যের্, হর্উ ইয়মেন র র্ারীমদর হর্মজমদর শরীমরর উপর হর্য়ন্ত্রণ 

রাখ্ার যমৌহেে অ্হধোর সেসময় থােমে।"  

  

"র্ারী অ্হধোমরর হশখ্া েির্োরী হিমসমে, যা আমামদর যেমে 1848 সামে প্রথম প্রজ্বহেত িময়হছে, আজমের 

এই েড়াই চাহেময় যাওয়া আমামদর নর্হতে দাহয়ত্ব", কলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ক াচুল িম্বলর্। "হর্েনাচমর্ 

অ্হফমসর জর্য যরেিন  সংখ্যে র্ারী হর্েনাহচত িওয়ার েেযামণ, আহম যেে হসমর্মের সভাপহতত্ব েমরহছ এেং 
অ্েমশমে আমরা আমামদর মিার্ এই যেমে র্ারী অ্হধোর রক্ষামথন প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ প্রণয়র্ েরমত 

যপমরহছ। আমরা আজমে, যরা ের্াম ওময়মির যগুান্তোরী হসদ্ধামন্তর েেনপূহতন র হদমর্, েমরহছ এেং চার দশমের 

যেহশ সময় ধমর যয সরুক্ষা রময়মছ তা োহতে েরমত সহুপ্রম যোমেন র দঢ়ৃতার ফমে আমরা যয হুমহের সম্মুখ্ীর্ 

িময়হছ তা সর্াি েরমত যপমরহছ। হর্উ ইয়মেন র র্ারীমদর জর্য আজ এেটি ঐহতিাহসে হদর্ এেং আমরা গহেনত 



 

 

যয র্ারীমদর পণূন সমতা ও হর্রাপত্তা হর্হিত েরমত আমরা হদর্ রাত োজ েরহছ।" 

  

প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ জর্ স্বাস্থ্য আইর্মে সংমশাধর্ েমর, র্ারীমদর গভন পাত েরমত পারামে অ্পরাধ র্য় 

হিমসমে গণয েমর এেং যযসে িািার এই োজ েমর তামদর রক্ষা েমর।  

  

সে ধরমর্র স্বাস্থ্য যসো হেেল্প, হর্হিত জরুহর গভন -হর্মরাধে এেং অ্র্যার্য গভন -হর্মরাধে ঔেধ পাওয়াসি 
র্ারীমদর অ্হধোমর ওয়াহশংেমর্র আক্রমমণর মুমখ্, গভর্নর যফিামরে সরোমরর পহরেতন র্ হেমরাহধতা েরার 

পদমক্ষপ হর্ময়মছর্। 2018 সামের জেুাই মামস, গভর্নর এেটি হর্েনািী আমদশ স্বাক্ষর েমরর্ যা অ্থননর্হতে যসো 
অ্হধদপ্তর (Department of Financial Services) ও স্বাস্থ্য অ্হধদপ্তরমে (Department of Health) 

হর্মদনশ যদয় হেছু হর্য়মোর্ুর্ প্রহতপাের্ েরার জর্য যার ফমে েীমা প্রদার্োরীরা ঔেমধর যদাোর্ যথমে যের্া 
জরুহর গভন -হর্মরাধে, অ্র্যার্য সে গভন -হর্মরাধে ঔেধ, হিভাইস ো র্ারীমদর অ্র্য পণযমে তামদর েীমার 

অ্ন্তগনত েরমত এেং সি-েীমা (co-insurance), যো-যপ (co-pays) ো যোমর্া হিিােটিেে 

(deductibles) ছাড়াই এেোমর 12 মামসর গভন -হর্মরাধে প্রদার্ েরমত োধয িমে।  

  

বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ কর্িা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজন্স িম্বলম্বছর্, "হর্উ ইয়েন  এেসময় োছাই ও র্ারীমদর 

অ্হধোর সংক্রান্ত েযাপামর সোর আমগ হছমো। দভুন াগযেশত অ্মর্ে েছর ধমর, র্ারী অ্হধোমরর প্রহতেন্ধেতা 
সৃহষ্ট েরা িময়মছ, এেং আমামদর যেে হপহছময় যগমছ। আজমে, আমরা ঐসে প্রহতেন্ধেতা যভমে যফেহছ এেং 
আমরা আোর সোর আমগ চেহছ। আহম গভর্নর কুওমমা, সিেমী হিোর হিহে, এেং উভয় হেে ির্সর 

হসমর্ের হেজ কু্রগার ও অ্যামসম্বহেওমযার্ যিমোরাি হিেমে সাধুোদ জার্াহি এই ঐহতিাহসে পদমক্ষপ যর্ওয়ার 

জর্য এেং র্ারী অ্হধোমরর েড়াইময় হর্উ ইয়েন  যেেমে সম্মুমখ্ যর্তৃত্ব যদওয়ার জর্য। সময় এমস যগমছ হর্উ 

ইয়মেন র আমরা এেোর যদমশর প্রগহতশীে আমোেহশখ্া িময় উঠার।"  

  

বসম্বর্টর বলজ কু্রগার িম্বলর্, "গভন পাত েরামর্া েরামর্া খ্ুে েযহিগত এেটি হসদ্ধান্ত। এমত এেজর্ র্ারীর 

অ্র্র্য পহরহস্থ্হত, তার যমহিেযাে প্রময়াজর্, তার েযহিগত নর্হতেতা, এেং তার হর্মজর শরীমরর মত েযাপার 

সংক্রান্ত এেটি জটিে হেেয়। এই োরমণ এই হসদ্ধান্তটি এেজর্ র্ারী এেং তার স্বাস্থ্যমসো প্রদার্োরীমেই হর্মত 

িমে - যোমর্া সরোর এই হসদ্ধান্ত হর্মত পামর র্া। আমামদর গভন পাত আইর্সমূি, যহদও এেসময় যুগান্তোরী 
হছমো, এখ্র্ তা পঞ্চাশ েছর পুমরামর্া। এগুহে যরা ের্াম ওময়ি দ্বারা হর্ধনাহরত মার্দমের সমেক্ষ র্য়, এেং 
এগুহে আধুহর্ে যমহিেযাে অ্র্ুশীেমর্র প্রহতফের্ র্য়। আমরা যোমর্াহদর্ জার্মত পারমো র্া হর্উ ইয়মেন র 

েমতা র্ারী ভুিমভাগী িময়মছ এেং মারাও যগমছ োরণ আমামদর যসমেমে আইমর্র ফমে তারা যসই যত্ন হর্মত 

পামরহর্ যা তামদর হর্দারুণভামে দরোর হছমো। আজমে আমরা পৃষ্ঠা উমে যফমেহছ। RHA প্রণয়মর্র মাধযমম, 

র্ারীমদর প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্যমসোর েযাপামর হর্উ ইয়েন  যদমশর শীমেন চমে যামে, এেং এটি হর্হিত েরমত 

সািাযয প্রমতযে হর্উ ইয়েন োসীর হর্মজর ও পহরোমরর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত হসদ্ধান্ত হর্মজ যর্ওয়ার স্বাধীর্তা ও সুমযাগ 

রময়মছ।"  

  

অোম্বসেবল বিকার কালন ব বে িম্বলর্, "যখ্র্ ওয়াহশংেমর্র প্রশাসর্ র্ারীমদর প্রজর্র্সংক্রান্ত অ্হধোমরর 

উপর তামদর আক্রমণ চাহেময় যামি, অ্যামসম্বহের সংখ্যাগহরষ্ঠরা র্ারীর োছাই েরার অ্হধোমরর জর্য েড়াই 
েরমত হর্মেহদতই আমছ। আমরা আজমে যয হেেটি পাশ েমরহছ তা হর্হিত েরমে যয হর্উ ইয়েন োসীরা  

তামদর পহরোর পহরেল্পর্া হসদ্ধান্ত হর্য়ন্ত্রণ েরমত পারমে, তামদর প্রময়াজর্ীয় প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্যমসো েভয 
িমে এেং তামদর োছাইময়র জর্য তামদর প্রহত নেেময েরা িমে র্া। হসমর্মে আমামদর র্তুর্ অ্ংশীদারমদর সামথ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_184.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-actions-protect-reproductive-rights-face-federal-assault


 

 

ঐহতিাহসে যরা ের্াম ওময়ি হসদ্ধামন্তর েেনপহূতন র হদমর্ আমরা  অ্েমশমে উভয় িাউমজ এই হেধার্টি পাশ িমত 

এেং আইর্ হিমসমে স্বাক্ষর।"  

  

অোম্বসেবল সেসে কডম্বিারা  কজ. বিক িম্বলর্, "হর্উ ইয়মেন র র্ারীমদর তামদর হর্মজমদর স্বাস্থ্যমসো সংক্রান্ত 

হসদ্ধান্ত হর্মত পারা উহচত। র্ারীরা হর্মজমদর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হসদ্ধান্ত তামদর স্বাস্থ্যমসো প্রদার্োরী যপশাদামরর 

পরামমশন যোমর্া িিমক্ষপ ছাড়া হর্মজরাই গ্রিণ েরমে, যোমর্া হেধাহর্ে এটি েরমত পারমে র্া। েহু েছর ধমর 

র্ারীমদর অ্তযােশযে সুরক্ষার এই আইর্ পামশর জর্য েড়াই চেমছ, অ্েমশমে আমামদর সময় এমসমছ। হর্উ ইয়েন  
যেে অ্যামসম্বহে েহু েছর ধমর মশােটি প্রজ্বহেত যরমখ্মছ, এেং এই মশােটি র্ারীমদর সম্মার্ ও স্বাস্থ্যমসো 
সংক্রান্ত হসদ্ধান্ত হর্মত পারার তামদর যমৌহেে অ্হধোর রক্ষামথন হর্মেহদত এমর্ এেটি হসমর্মের িামত তুমে হদমত 

যপমর আমরা অ্তযন্ত খ্ুহশ। গভর্নর কুওমমার সমথনর্ এেং অ্েমশমে এই হেেটি স্বাক্ষর েরার জর্য তার আগ্রমির 

োরমণ আহম গভর্নমরর প্রহত েৃতজ্ঞ।"  

  

কিাবরয়া বেম্বর্ম িম্বলর্, "যস জন্ম হদমে হের্া এই হসদ্ধান্ত হর্মত পারার ক্ষমতা এেজর্ র্ারীর জর্য যস 

স্বাস্থ্যোর্ থােমে হের্া, হশহক্ষত িমে হের্া, যস ঘমরর োইমর োজ েরমে হের্া, এেং যস েতহদর্ োাঁচমে এই 
সেহেছুর জর্যই এেটি হেশাে হর্ণনায়ে। হপতৃতন্ত্র ও জাহতমভদ তামদর এই অ্হধোর যেমড় হর্ময়মছ, েখ্মর্া 
ধমমনর যদািাই হদময়, অ্থচ এটি আমামদর সেনামপক্ষা যমৌহেে গণতাহন্ত্রে অ্হধোর। প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্টি 

পাশ েরার জর্য আহম গভর্নর কুওমমা ও হর্উ ইয়েন  যেে হেধার্সভার প্রহত েৃতজ্ঞ। এটি যরা ের্াম ওময়িমে 

হর্উ ইয়েন  যেমের আইমর্ যোহিফাই েরমে, হর্মজমদর শরীমরর েযাপামর হসদ্ধান্ত যর্ওয়ার জর্য র্ারীর অ্হধোর 

হর্হিত েরমে, এেং এমর্ এেটি ভহেেযৎ নতহর েরমে যযখ্ামর্ প্রহতটি হশশুর ভােোসায় এেং ইিার োরমণ 

জন্মামর্ার অ্হধোর থােমে।"  

  

জািীয় প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্ে কাযনক্রম ি বিল ইর্বেটিউম্বটর (National Institute of 

Reproductive Health Action Fund) কপ্রবসম্বডন্ট অোবন্ড্রয়া বমলার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা 
মার্সম্পন্ন প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্যমসো যপমত র্ারীর অ্হধোমরর জর্য অ্ক্লান্তভামে ওোেহত েমরমছর্, হেমশে েমর 

রাষ্ট্রপহত, মাহেন র্ েংমগ্রস ও সুহপ্রম যোমেন র পহরপন্থী আক্রমমণর সম্মুখ্ীর্ িময়। আজমে, RHA, েহিমিহিভ 

েন্ট্রামসপশর্ েভামরজ আইমর্র (Comprehensive Contraception Coverage Act, CCCA), এেং েস 

হেে (Boss Bill) স্বাক্ষর েরার মাধযমম, হতহর্ গভন পাত যসো ও গভন হর্মরাধে সুমযাগ প্রদার্োরী হিমসমে হর্উ 

ইয়মেন র প্রগহতশীে অ্েস্থ্ার্ পাোমপাি েরমের্।"  

  

এম্পায়ার কেট পবরকবিি অবভভািকত্ব আইম্বর্র (Planned Parenthood Empire State Acts) 

কপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও রবির্ চোম্বপল গলের্ িম্বলর্, "আমরা আজমে এখ্ামর্ োরণ আমরা আমামদর 

হর্জমদর শরীর হর্মজ হর্য়ন্ত্রণ েরমত পারার এেং আমামদর প্রময়াজর্ীয় প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য যসো পাওয়ার 

অ্হধোর যচময়হছ। হর্উ ইয়েন োসীরা জামর্ যয আমামদর স্বাস্থ্যমসোর ঘহড়র োো যঘারামত ো আমামদর 

অ্হধোর হর্ময় যযমত যেউ পামর র্া। অ্যািমভামেে ও আমামদর হেধাহর্ে রক্ষেরা আমামদর প্রজর্র্সংক্রান্ত 

স্বাধীর্তা ও অ্হধোর হর্রাপদ রাখ্মত এেসামথ োজ েমরমছ। আমরা অ্যামসম্বহে হিোর োেন ই. হিহে, হসমর্ে 

সংখ্যাগহরষ্ঠ যর্তা অ্যাহন্ড্রয়া েুয়ােন -োহজি এর যর্তৃত্ব এেং আমামদর প্রজর্র্সংক্রান্ত অ্হধোর হর্রাপদ রাখ্মত 

গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার দরূদহৃষ্ট ও অ্েীোরমে ধর্যোদ জার্াহি।"  

  

বর্উ ইয়কন  বসবভল বলিাটিন জ ইউবর্য়র্ (New York Civil Liberties Union, NYCLU)-এর 

বর্িনা ী পবরচালক কডার্া বলিারমোর্ িম্বলর্, "আজমে হর্উ ইয়েন  যেে র্ারীমদর অ্হধোর 



 

 

েযহিস্বাধীর্তা রক্ষায় এেটি ঐহতিাহসে যভাে হদমো। প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আইর্ প্রজর্র্সংক্রান্ত স্বাস্থ্যমসোমে 

এেটি যমৌহেে অ্হধোর হিমসমে স্বীেৃহত যদয়। এটি গভন পাতমে অ্পরাধ যোি যথমে যের েমর র্ারী অ্হধোর 

যযখ্ামর্ থাোর েথা যসখ্ামর্ হর্ময় আসমো -- জর্স্বাস্থ্য আইমর্। এটি র্ারীরা যযসে যমহিেযাে যপশাদামরর 

োমছ যযমত পামর তামদর স্বীেৃহত যদয়, দ্রুত যসো পাওয়ার সুমযাগ েৃহদ্ধ েমর। েহিমিহিভ েন্ট্রামসপশর্ 

েভামরজ আইমর্র সামথ হমহেত িময়, এই হেধার্টি র্ারীমদর এই হসদ্ধান্ত যর্ওয়ার ক্ষমতা যজারদার েরমে 

জীের্, শরীর ও পহরোমরর জর্য যোর্টি সঠিে। যখ্র্ ট্রাম্প প্রশাসমর্র র্ারী হেমরাধী প্রমচষ্টার দ্বারা উৎসাহিত 

িময় যদমশর হেহভন্ন স্থ্ামর্ প্রজর্র্সংক্রান্ত অ্হধোমরর উপর আঘাত আসমছ, যরা ের্াম ওময়ি দ্বারা হর্হিত 

অ্হধোর রক্ষা েরমত হর্উ ইয়মেন র গভন পাত আইর্ িাের্াগাদ েরা এখ্র্ সমময়র যথমে যেহশ গুরুত্বপূণন। যহদও 

হর্উ ইয়েন  যদমশর র্ারীমদর জর্য এেটি হর্রাপদ আশ্রয় হিমসমে হর্হিত েরমত আমরা অ্মর্ে োজ োহে, 

আজমে োোহতক্রান্ত এে উদযাপমর্র হদর্।"  

  
###  
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