
 নিউ ইয়র্ক স্কেসে গর্কপাত আইিী 
এবং ্ু্নরকিত

নিউ ইয়সর্ক গর্কপাসত্ জিযক বীমা ররাস্সজ্ প্কসয়াজি:

• নিউ ইয়র্ক গর্কপাসত্ জিযক ্্রান্ তহনবল প্কদাি 
রস্।9

• "নিনরতক্াগতরাসব প্কসয়াজিীয়" গর্কপাত পন্িয্কা 
ররা্ র্সত, নিউ ইয়সর্ক ্ািকে্ক-নিয়নিকত্কত 
সব্্রা্ী বীমারা্ীসদ্ প্কসয়াজি।10

 • জািুয়ান্ 1, 2023 সেসর, প্কনতনে বযকনরকতগত বীমা 
পকলযকাি যা মাতৃতবকরালীি যতকি ররাস্জ প্কদাি রস্, 
স্খাসি গর্কপাসত্ ররাস্জ আবশযকর।11

 নিউ ইয়র্ক স্কেে 1970 ্াসল প্কেম গর্কপাতসর ববধ রস্—Roe বিাম Wade-এ্ নতি বছ্ 
আসগ।1 এমিনর Roe-এ্ আসবদি সমসি িা সিওয়া্ পস্ও, নিউ ইয়র্ক ্াসজযক দৃঢ় ্ু্রকিা ্সয়সছ 
যা নিনশকিত রস্ সয ে্কািক্সজিকডা্ পু্ুি এবং িি-বাইিা্ী বযকনরকত ্হ সয সরউ গর্কবতী হসল, 
গর্কপাত র্াসত পাস্৷ 2019 ্াসল, নিউ ইয়র্ক প্কজিি ্বকা্কেযক আইি2 পা্ রস্, সযখাসি স্াএ্ 
মত বযকনরকতসদ্ ্ু্রকিা র্া এবং নি্াপদ এবং আইনি গর্কপাসত্ বযকব্কো নিনশকিত র্া হসয়সছ। 

নিউ ইয়র্ক ্বকীরা্ রস্ সয গর্কপাত হল সমৌনলর ্বকা্কেযকস্বা।

নিউ ইয়র্ক গর্কপাত  ্ংর্কািকত  বযকব্কো্ নিশকিয়তা 
সদয়: 

• নিউ ইয়র্ক গর্কধা্সে্ পস্ 24 ্পকতাহ পয্কিকত 
গর্কপাসত্ পূে্ক অনধরাস্্ নিশকিয়তা সদয়৷.3 

• 24 ্পকতাহ পস্ গর্কপাসত্ অিুমনত সদওয়া হয় 
যনদ র্কূে রায্কর্ িা হয় বা গর্কবতী বযকনরকত্ 
জীবি অেবা ্বকা্কেযক (মািন্র ্বকা্কেযক ্হ) 
ঝুঁনর্ মসধযক োসর৷4

• নিউ ইয়সর্ক অপ্কাপকতবয়্কর্া অনররাবরীয় 
নবজকঞনপকত বা ্মকমনত আইি আস্াপ ছাড়াই 
দায়বদকধরাসব গর্কপাত বা অিযকািযক প্কজিি 
্বকা্কেযক পন্সিবা্ ্ুসযাগ নিসত পাস্ ।

নিউ ইয়সর্ক গর্কপাত পন্সিবাগুনল সগাপিীয়:
• এরজি ্বকা্কেযকস্বা প্কদািরা্ী ্াধা্েত 
সমনডসরল স্রড্ক বা গর্কবতী বযকনরকত্ 
অযকাপসয়িকেসমিকে অেবা  পদকধনত ্মকপসর্ক সরাসিা 
তেযক তাসদ্ ্মকমনত ছাড়া প্করাশ র্সত পাস্ িা।7

এ্ মসধযক তাসদ্ ্ঙকগীসর, তাসদ্ নপতামাতা বা 
অনররাবর বা অিযক রাউসর তাসদ্ অিুমনত ছাড়া িা 
জািাসিা্ রো ্সয়সছ ।  

• নিসয়াগরত্কাসদ্, তাসদ্ সরাি রম্কিা্ী্ বা তা্ 
্ঙকগী্ প্কজিি ্বকা্কেযক ্ংর্কািকত ন্দকধািকত 
গ্কহসে্ নবিসয় বযকনরকতগত তেযক জািা নিনিদকধ।8

নিউ ইয়র্ক প্কজিি ্ংর্কািকত ন্দকধািকত গ্কহসে্ জিযক 
ববিমযক এবং হয়্ানি নিনিদকধ রস্:

• ্ািকে্কীয় আইি "প্কজিি ্ংর্কািকত ্বকা্কেযক 
ন্দকধািকত গ্কহে" এ্ উপ্ নরতকনত রস্ িারন্্ 
ববিমযকসর নিনিদকধ রস্, যা্ মসধযক এরনে নিনদ্কিকে 
ওিুধ, নিনরতক্া যিকত্ক, বা নিনরতক্া পন্সিবা বযকবহা্ 
র্া্ ন্দকধািকত অিকতরু্করকত োরসত পাস্।5

• নিউ ইয়র্ক নরকলনির অযকাসরক্্ আইি সয রাউসর 
বলপ্কসয়াগ, বলপ্কসয়াসগ্ হুমনর বা শা্ীন্ররাসব 
রাউসর আঘাত, রয় সদখাসত বা হ্কতসরকিপ র্সত (বা 
তা র্া্ সিিকো) নিনিদকধ রস্ রা্ে তা্া প্কজিি 
্বকা্কেযক পন্সিবা িাইসছ।6

1 N.Y. Penal Law § 125.05(3) (1971).
2 N.Y. Pub. Health Law §§ 2599-aa to bb.
3 N.Y. Pub. Health Law §§ 2599-bb(1). 
4 Id.
5 N.Y. Lab. Law § 203-e.
6 N.Y. Civ. Rights Law § 79-m; N.Y. Penal Law § 240.70.

7 N.Y. Pub. Health Law § 18.
8 N.Y. Lab. Law § 203-e(1).
9 See New York State Department of Health, Medicaid Family Planning Services, 
   health.ny.gov/health_care/managed_care/famplan10ques.htm.
10 11 NYCRR § 52.16(o) (requiring coverage of “medically necessary abortions”). 
11 A.B. 9007, 2022 Leg., Reg. Sess. (NY 2022), Amending N.Y. Ins. Law § 3216 (effective January 1, 2023).

নিউ ইয়র্ক স্কেে এ্ অযকােনি্ক সজিাস্ল সলনেনশয়া সজম্ এ্ দপকত্


