নিউ ইয়র্ক স্টেট এর অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এর দপ্তর

নিউ ইয়র্ক স্টেটে গর্ভপাত আইনী
এবং সুরক্ষিত
নিউ ইয়র্ক স্টেট 1970 সালে প্রথম গর্ভপাতকে বৈধ করে—Roe বনাম Wade-এর তিন বছর
আগে।1 এমনকি Roe-এর আবেদন মেনে না নেওয়ার পরেও, নিউ ইয়র্ক রাজ্যে দৃঢ় সুরক্ষা রয়েছে
যা নিশ্চিত করে যে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ এবং নন-বাইনারী ব্যক্তি সহ যে কেউ গর্ভবতী হলে,
গর্ভপাত করাতে পারে৷ 2019 সালে, নিউ ইয়র্ক প্রজনন স্বাস্থ্য আইন2 পাস করে, যেখানে র�োএর
মত ব্যক্তিদের সুরক্ষা করা এবং নিরাপদ এবং আইনি গর্ভপাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
নিউ ইয়র্ক স্বীকার করে যে গর্ভপাত হল ম�ৌলিক স্বাস্থ্যসেবা।

নিউ ইয়র্ক গর্ভপাত সংক্রান্ত ব্যবস্থার নিশ্চয়তা
দেয়:
• নিউ ইয়র্ক গর্ভধারণের পরে 24 সপ্তাহ পর্যন্ত
গর্ভপাতের পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়৷.3
• 24 সপ্তাহ পরে গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়
যদি ভ্রূণ কার্যকর না হয় বা গর্ভবতী ব্যক্তির
জীবন অথবা স্বাস্থ্য (মানসিক স্বাস্থ্য সহ)
ঝুঁকির মধ্যে থাকে৷4
• নিউ ইয়র্কে অপ্রাপ্তবয়স্করা অভিভাবকীয়
বিজ্ঞপ্তি বা সম্মতি আইন আর�োপ ছাড়াই
দায়বদ্ধভাবে গর্ভপাত বা অন্যান্য প্রজনন
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুয�োগ নিতে পারে ।
নিউ ইয়র্কে গর্ভপাত পরিষেবাগুলি গ�োপনীয়:
• একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সাধারণত
মেডিকেল রেকর্ড বা গর্ভবতী ব্যক্তির
অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথবা পদ্ধতি সম্পর্কে ক�োন�ো
তথ্য তাদের সম্মতি ছাড়া প্রকাশ করতে পারে না।7
এর মধ্যে তাদের সঙ্গীকে, তাদের পিতামাতা বা
অভিভাবক বা অন্য কাউকে তাদের অনুমতি ছাড়া না
জানান�োর কথা রয়েছে ।
• নিয�়োোগকর্তাদের, তাদের ক�োন কর্মচারীর বা তার
সঙ্গীর প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
গ্রহণের বিষয়ে ব্যক্তিগত তথ্য জানা নিষিদ্ধ।8
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নিউ ইয়র্ক প্রজনন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য
বৈষম্য এবং হয়রানি নিষিদ্ধ করে:
• রাষ্ট্রীয় আইন "প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য
সিদ্ধান্ত গ্রহণ" এর উপর ভিত্তি করে চাকরির
বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে, যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট
ওষুধ, চিকিৎ�সা যন্ত্র, বা চিকিৎ�সা পরিষেবা ব্যবহার
করার সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।5
• নিউ ইয়র্ক ক্লিনিক অ্যাক্সেস আইন যে কাউকে
বলপ্রয�়োোগ, বলপ্রয�়োোগের হুমকি বা শারীরিকভাবে
কাউকে আঘাত, ভয় দেখাতে বা হস্তক্ষেপ করতে (বা
তা করার চেষ্টা) নিষিদ্ধ করে কারণ তারা প্রজনন
স্বাস্থ্য পরিষেবা চাইছে।6
নিউ ইয়র্কে গর্ভপাতের জন্য বীমা কভারেজের প্রয�়োোজন:
• নিউ ইয়র্ক গর্ভপাতের জন্য সরকারি তহবিল প্রদান
করে।9
• "চিকিৎ�সাগতভাবে প্রয�়োোজনীয়" গর্ভপাত পরিচর্যা
কভার করতে, নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত
বেসরকারী বীমাকারীদের প্রয�়োোজন।10
• জানুয়ারি 1, 2023 থেকে, প্রতিটি ব্যক্তিগত বীমা
প্ল্যান যা মাতৃত্বকালীন যত্ন কভারেজ প্রদান করে,
সেখানে গর্ভপাতের কভারেজ আবশ্যক।11
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