
নিউনিউ  ইয়র্্কইয়র্্ক   নিটিনিটি  Abortion Access 
Hub (NYC গর্্ক পাতগর্্ক পাত  অ্্যাক্সেিঅ্্যাক্সেি  হাবহাব)

গর্্ক পাত িংক্ান্ত পনিক্েবা ও সিবাি জি্য সগাপিীয় 
িহায়তা প্রদাির্ািী

গর্্ভ ধারণ নষ্ট করার জন্য গর্্ভ পাত একটি ননরাপদ, স্ার্ানিক স্াস্থ্য সেিা 
পনরষেিা। যুক্তরাষ্রে, 45 িছর িয়ষের আষগ প্রনত চারজষন একজন নারী গর্্ভ পাত 
ঘটান।* গর্্ভ পাত ঘটাষনার নেদ্ান্ত একটি ি্যনক্তগত নেদ্ান্ত। একটি গর্্ভ পাত ঘটাষনা 
িা না ঘটাষনার জন্য সকউ আপনাষক চাপ নদষত পাষরন না। 

ননউ ইয়ক্ভ  নেটি (NYC) সত, গর্্ভ পাত বিধ, ননরাপদ এিং অনর্িােন িা িীমা 
স্্যাটাে নননি্ভষেষে NYC গর্্ভ পাত অ্যাষসেে হাষির মাধ্যষম যাষদর প্রষয়াজন তাষদর 
েিার জন্য উপলব্ধ। পনিক্েবািমকূ্হি সিফািাক্েি জি্য, সিামবাি সেক্র্ 
শনিবাি, ির্াে 8 টা সেক্র্ িাত 8 টাি মক্্য্য 877-692-2482 িম্বক্ি 
হাক্ব সফাি র্রুি। 

যারা কল কষরন তাষদরষক হাি NYC এর ননিনধিত গর্্ভ পাত প্রদানকারীষদর োষে 
সযাগাষযাগ কনরষয় সদয়। যনদ সকাষনা কলাষরর আনে্ভক েহায়তার প্রষয়াজন হয়, 
হাি সননর্ষগটররা তাষদরষক েংস্থানেমষূহর োষে সযাগাষযাগ কনরষয় সদয়, সযমন 
গর্্ভ পাত পদ্নতর জন্য আনে্ভক েহায়তা এিং পনরিহন িা িােস্থান েহায়তা। 
সয কলাররা Medicaid এর জন্য সযাগ্য হষত পাষর তাষদর এমন পনরষেিা 
প্রদানকারীষদর োষে সযাগাষযাগ করাষনা হয় যারা Medicaid এ সরাগীষদর 
তানলকারু্ক্ত করষত পাষর।

হাষি কৃত েকল কলই সগাপনীয় ও নামনিহীন। সকাষনা েনাক্তকরণ তে্য েংগ্রহ 
িা সরকর্্ভ  করা হয় না এিং কমমীরা ইংষরনজ, স্্যাননে, সরেঞ্চ, সহইনেয়ান নরিওল, 
চাইননজ, িাংলা, রানেয়ান, ইনদিে এিং আষরা অষনক র্াোেহ একানধক র্াোয় 
েহায়তা প্রদান কষর। 

অনগু্রহ কষর মষন রাখষিন সয গর্্ভ পাত নিষরাধী প্রনতষ্ান রষয়ষছ — সযগুষলাষক 
কখনও কখনও রিাইনেে সপ্রগন্যানসি সেন্ার িা গর্্ভ ািস্থা নরষোে্ভ সেন্ার 
িলা হয় — যা সলাষকষদর গর্্ভ পাত করা সেষক নিরত রাখার সচষ্টা কষর। যনদ 
আপনন একটি নকল নলিননষকর সখাঁজ পান, তাহষল 311 এ কল কষর সেটির কো 
নরষপাট্ভ  করুন। আপনার ি্যনক্তগত তে্য সগাপন রাখার জন্য এই প্রনতষ্ানগুষলা 
আইন দ্ারা িাধ্য নয়। আপনন যনদ মষন কষরন সয সকাষনা সকাম্ানন িা েংস্থা 
মানষুের স্াস্থ্য েংরিান্ত সগাপনীয়তার অনধকার লঙ্ঘন করষছ, তাহষল আপনন 
hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint-এ যুক্তরাষ্রের স্াস্থ্য ও মানি েম্দ 
পনরষেিা নির্াষগর কাষছ একটি অনর্ষযাগ দাষয়র করষত পাষরন।

•  NYS এ, আপনন গর্্ভ ধারষণর পর 24 
েপ্াহ পয্ভন্ত সয সকাষনা কারষণ অেিা 
এর পষর আপনার স্াস্থ্য যনদ ঝঁুনকর 
েম্ুখীন হয় িা আপনার গর্্ভ ধারণ 
েমূ্ণ্ভ না হয় তাহষল আপনন গর্্ভ পাত 
করাষত পারষিন। 

•  আপনার যনদ গর্্ভ পাষতর প্রষয়াজন 
হয় এিং আপনন আপনার গর্্ভ ািস্থার 
অগ্রগনত েম্ষক্ভ  অনননচিত হন, তাহষল 
আপনন সযাগ্য নকনা তা ননধ্ভারণ করষত 
একজন গর্্ভ পাত প্রদানকারীষক কল 
করষত িা সদখা করষত পাষরন। নকছু 
অন্যান্য সস্ষট গর্্ভ ািস্থার পষরর নদষকও 
সয সকাষনা কারষণ গর্্ভ পাত করষত 
নদষত পাষর। 

•  দইু ধরষনর গর্্ভ পাত রষয়ষছ: ওেুষধর 
মাধ্যষম ও অষত্াপচাষরর মাধ্যষম। 
আপনার নচনকৎোর ইনতহাে, আপনার 
পছন্দ এিং আপনার েি্ভষেে রজঃচষরির 
পর কত েপ্াহ পার হষয়ষছ তার উপর 
নর্নতি কষর আপনার সেিা প্রদানকারী 
আপনাষক একটি নননদ্ভষ্ট পদ্নতর 
েুপানরে করষত পাষর। 

•  NYS এ, নকষোর-নকষোরীরা তাষদর 
নপতামাতার অনমুনত িা তাষদরষক 
জানাষনা ি্যনততই গর্্ভ পাত সেিা েহ 
সযৌন স্াস্থ্য পনরষেিা সপষত পাষর।

•  NYS এ, প্রজননগত স্াস্থ্য নেদ্ান্তেমষূহর 
োষে েম্নক্ভ ত বিেম্য এিং হয়রানন 
নননেদ্। গর্্ভ পাত েম্ষক্ভ  নিনামষূল্যর 
(সপ্রা সিাষনা) আইনন তে্য সপষত, 
212-889-5567 নম্বষর NY অ্যাটনন্ভ 
সজনাষরল হটলাইষন স�ান করুন।

একটি সেিা প্রদানকারী সখাজঁা, অে্ভ পনরষোধ এিং েহায়তা পনরষেিা, অনর্িােীষদর জন্য গর্্ভ পাত অ্যাষসেে এিং আপনার স্াস্থ্য েংরিান্ত 
সগাপনীয়তা রক্া েম্ষক্ভ  আষরা তষে্যর জন্য, 877-692-2482 নম্বষর হাষি কল করুন, অেিা nyc.gov/abortion এ যান৷

*https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know 1.23 Bengali
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