
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট টাসম্ব াম্বসনর স্টেম্বক প্রসিকালীর্ মৃতু্ে এিং ির্ন বিষম্বমের বরম্ব াটন  
স্ট ম্বয়ম্বের্  

  

বরম্ব াটন  স ুাবরম্বের লক্ষ্ে হল প্রসিকালীর্  বরর্বত্র উন্নবত্সাধর্, ির্ন ও অেননর্বত্ক বিষমে 
দরূীকরর্ এিং প্রসিকালীর্ মৃতু্ে এিং স্টরাম্বগর প্রম্বকা  হ্রাস করা  

  

স ুাবরেগুবল িাস্তিাবয়ত্ করম্বত্ এবিবকউটিভ িাম্বেট 8 বমবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ কম্বর  

  

স ুাবরেগুবল গঠিত্ হম্বয়ম্বে এিং প্রভাবিত্ কবমউবর্টির সাম্বে ঘবর্ষ্ঠ সমন্বম্বয় িাস্তিাবয়ত্ করা হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট টাসম ামসনর স্টেমর্ প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য এবং বর্ন ববষমমযর 

নরম াটন  স্ট ময়মের্। গভর্নমরর উইমমর্'স অ্যামজন্ডামত্ অ্ন্তভভন ক্ত নরম ামটন র সু ানরশগুনল, গত্ এনপ্রমল গভর্নমরর 

স্ট ানষত্ প্রসবর্ালীর্ মৃতু্যর হার হ্রাস র্রার বহুমুখী উম্যামগর নভনিমত্ গঠিত্। নর্উ ইয়মর্ন  প্রসবর্ালীর্ 

 নরর্নত্র উন্ননত্সাধর্, বর্ন ও অ্েননর্নত্র্ ববষময ্ভরীর্রর্ এবং প্রসবর্ালীর্ মৃতু্য এবং স্টরামগর প্রমর্া  হ্রাস 

র্রার লমযয টাস্কম ামসনর সু ানরশগুনল র্রা হময়মে। প্রসবর্ালীর্ মৃতু্যর টাস্কম ামসন র্নমউনর্টি স্সযম্র 

প্রত্যয অ্ংশগ্রহর্ জরুনর, এবং এই প্রনিয়ার অ্ংশ নহসামব সবমেমর্ যনত্গ্রস্ত র্নমউনর্টিম্র মত্ামত্মর্ গভর্নর 

গুরুত্ব প্র্ার্ র্রমবর্।  
  

"নশশুর জন্ম স্ট্ওয়ার আমগ, সমময় এবং  মর প্রমত্যর্ র্ানরর উচ্চ মামর্র স্বাস্থ্য  নরচর্না  াওয়া উনচৎ", গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলর্, " জন্ম স্ট্ওয়ার  ভমবন র্ানরম্র প্রময়াজর্ীয় র্ত্ন এবং ত্েয স্ট মত্ স্টর্ প্রনত্বন্ধর্ত্াগুনল আমস 

স্টসগুনল ্ভর র্রমত্ আমরা আগ্রাসী  ্ময  নর্নি, এবং এই নরম ামটন র স্টেমর্  াওয়া ত্েয এবং সু ানরশগুনল 

আমাম্র বর্ন ববষময হ্রাস র্রমত্ এবং প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যর নবরুমে লড়াই র্রার প্রমচষ্টামর্ আমরা শনক্তশালী 
র্রমব।"  
  

র্ন্ও গত্ আট বেমর নর্উ ইয়র্ন  স্টেট প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যর হার বহুলাংমশ হ্রাস র্মরমে, ত্বুও নশশুর জন্ম 

স্ট্ওয়ার সময় রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ানরম্র মতুৃ্যর সম্ভাবর্া স্টেত্াঙ্গ র্ানরম্র স্টেমর্ ্ইু স্টেমর্ নত্র্ গুর্ স্টবনশ। টাস্কম াসন 
েয়-মাস ধমর সমসযাটির এর্টি  রীযা র্ীনরযা র্মরমে এবং নর্ম্ননলনখত্ 10টি সু ানরশ গঠর্ র্মরমে:  

  

1. আইর্সভায় অ্র্ুমমান্ত্ নবনধবে আইমর্ এর্টি স্টেট বযা ী প্রসবর্ালীর্ মৃতু্য  র্নামলাচর্া স্টবার্ন  
(Statewide Maternal Mortality Review Board) গঠর্  

 

2. হসন টালগুনলর জর্য অ্র্যার্য জানত্গত্  য ামত্র উ র এর্টি বয র্ প্রনশযর্ ও নশযা্ার্ র্মনসভনচ  
 

3. মার্ উন্নয়মর্র জর্য প্রসবর্ালীর্  লা লগুনলর উ র এর্টি বয র্ ত্েযভাণ্ডার গঠর্  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/maternal_mortality_Mar12.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/maternal_mortality_Mar12.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/maternal_mortality_Mar12.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/maternal_mortality_Mar12.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-comprehensive-initiative-target-maternal-mortality-and-reduce-racial
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-comprehensive-initiative-target-maternal-mortality-and-reduce-racial


 

 

 

4. ধাত্রীম্র র্যায়সঙ্গত্ প্রনত্্ার্ প্র্ার্  

 

5. নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট র্নমউনর্টি স্বাস্থ্য র্মী  নরমষবাগুনলর (Community Health Worker 

Services) সম্প্রসারর্ এবং বৃনে  

 

6. প্রময়াজর্ীয় ববনচমত্রযর সমাধামর্ ধাত্রীম্র জর্য এর্টি স্টেট ইউনর্ভারনসটি অ্  নর্উ ইয়র্ন  (State 

University of New York, SUNY) স্কলারনশ  স্টপ্রাগ্রাম বত্নর র্রা  
 

7.  নরমষবা প্র্ার্র্ারী স্টসই সামে স্টমনর্মর্ল ও র্ানসনং সু্কলগুনলর জর্য ্যত্া-নভনির্  াঠিম বত্নর র্রা  
 

8. স্টর্ সর্ল  নরমষবা প্র্ার্র্ারী ওষুমধ র্ম প্রনত্নর্নধত্ব র্রা স্টগামত্রর এবং র্ারা র্ানরর স্বাস্থ্য নরচর্না 
 নরমষবাগুনল অ্র্ুশীলর্ র্রমত্ চায় ত্াম্র জর্য এর্টি নশযাগত্ ঋর্ মাম র র্মনসভনচ (Educational 

Loan Forgiveness Program) বত্নর র্রা  
 

9. নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট প্রসমবাির  নরচর্না সমবনািম র্রমত্ স্টেট জমুড় নবমশষজ্ঞ র্মী্মলর সভচর্া  
 

10. সবনবযা ী প্রসমবর জর্য প্রস্তুনত্ এবং প্রসমবাির  নরচর্না অ্বযাহত্ রাখার প্রচার  

  

বরম্ব াটন টির মুখ্ে  লা ল:  

  

• 2016 সামল, প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য, ত্ার সামে সুস্পষ্ট জানত্গত্ ববষমমযর স্টযমত্র স্ট্মশর মমধয নর্উ 

ইয়র্ন  স্টেট 30ত্ম স্থ্ামর্ নেল।  
• নরম াটন  অ্র্ুর্ায়ী নর্উ ইয়মর্ন  প্রসবর্ালীর্ মৃতু্যর হার 2001-2003 সামল প্রনত্ 100,000 

জমর্র জমন্মর  নরমপ্রনযমত্ 15.4 জর্ স্টেমর্ স্টবমড় 2014-2016 সামল প্রনত্ 100,000 জমর্র 

জমন্মর  নরমপ্রনযমত্ 19.6 জর্ হয়। এই সময়র্ামল মানর্ন র্ রু্ক্তরামে মতুৃ্যর হার নিগুর্ হময় 

র্ায়।  
• 2012-2014 সামল, নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর 66% প্রসব সংিান্ত মৃতু্যমত্ জনড়ত্ নেল এর্টি 

নসজানরয়ার্ নবভাগ, র্ামত্ অ্র্য স্টর্ স্টর্ামর্া সাজন ানরর মত্ জটিলত্ার সম্ভাবর্া  স্টবমড় স্টগনেল।  
• 2012-2014 সামল নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট প্রসবর্ালীর্ মৃতু্যর এর্টি  র্নমলাচর্ায়, গভন াবস্থ্া সংিান্ত 

মৃতু্যর অ্র্যত্ম প্রধার্  াাঁচটি র্ারর্ নেল এম্বনলজ্ম (24%), রক্তযরর্ (16%), সংিমর্ 

(16%), র্ানর্ন ওমাময়া যানে (12%), এবং উচ্চ রক্তচা  বযানধ (7%)। গভন াবস্থ্া সংিান্ত 

মৃতু্যর  য়ষনি শত্াংশ গভন াবস্থ্া স্টশমষর এর্ সপ্তামহর মমধয  মট।  
• 2012-2014 সামলর প্রসবর্ালীর্ মৃতু্যর  র্নামলাচর্া ্মল গভন াবস্থ্ার সামে সংরু্ক্ত, নর্ন্তু 

সম্পনর্ন ত্ র্য় অ্র্যত্ম প্রধার্  াাঁচটি র্ারর্ হল উ া্ামর্র অ্ বযবহার (30%), স্টমাটর গানড় 

্ ুনটর্া (22%),আত্মহত্যা (17%), র্রহত্যা (15%) এবং র্যান্সার (14%)।  
  

গভর্নর কুওমমা প্রসবর্ালীর্ মৃতু্য এবং জানত্গত্ ববষমমযর  লা লগুনলর উ র টাস্কম াসন গঠর্ র্মরর্, র্া 
2018 সামলর এনপ্রমল, প্রসবর্ালীর্ মৃতু্য হ্রাস এবং জানত্গত্ ববষময ্ভরীর্রমর্র বহুমুখী প্রমচষ্টার অ্ংশ নহসামব 

আরম্ভ হময়নেল। টাস্কম াসনটির অ্নধমবশর্ স্টর্মর্নেমলর্ স্টমনলসা নর্মরাসা, গভর্নমরর সনচব এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 



 

 

র্াউনন্সল অ্র্ উইমমর্ অ্যান্ড গালনমসর (New York State Council on Women and Girls) সভা নত্; 

র্যানে স্টহাচুল, স্টল মটর্যান্ট গভর্নর; স্টলটিটিয়া স্টজমস, অ্যাটনর্নমজর্ামরল এবং ত্ৎর্ালীর্ নর্উ ইয়র্ন  নসটি 

সরর্ানর আইর্জীনব (New York City Public Advocate); এবং স্সযম্র মমধয নেমলর্ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 
স্টসমর্ট এবং অ্যামসমব্লী স্টেমর্ নর্র্ুক্ত বযক্ত, স্টসই সামে স্ত্রীমরাগ ও ধাত্রীনব্যা নবমশষজ্ঞ, ধাত্রী, হসন টামলর 

প্রনত্নর্নধ, প্রসভনত্র  নরচর্নার্ারী, অ্র্যার্য অ্ংশী্ার এবং র্নমউনর্টির স্সযবৃন্দ। টাস্কম াসনটির সহ সভা নত্ 

স্টেমলর্ র্ঃ হাওয়ার্ন  জমুর্র, নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্বাস্থ্য ্প্তমরর (New York State Department of Health, 

NYSDOH) র্নমশর্ার; সাসচা স্টজমস-র্মন্টমরনল, DNP, CNM, LM, নর্উ ইয়মর্ন র লাইমসন্স প্রাপ্ত ধাত্রীম্র 

অ্যামসানসময়শমর্র (New York Association of Licensed Midwives, NYSALM) স্টপ্রনসমর্ন্ট; 

র্যানর্ময়নল লারাকুই-এনরর্া, MD, FAAP, স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্  নর্উ ইয়র্ন  (SUNY) আ মেট এর প্রাক্তর্ 

স্টপ্রনসমর্ন্ট; এবং ওময়নন্ড উইলক্স, MD, MPH, নর্ াটন মমন্ট অ্  অ্বমেনিক্স এবং গায়মর্ার্লনজর 

(Department of Obstetrics and Gynecology) স্টচয়ারমযার্, নর্উ ইয়র্ন  নসটি স্টহলে অ্যান্ড হসন টালস 

(New York City Health and Hospitals), নর্ংস র্াউনন্ট।  
  

প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য এবং বর্ন ববষমমযর  লা লসমভমহর উ র টাস্কম াসনটি (্যা টাস্কম াসন) 2018 সামলর জরু্ 

স্টেমর্ নর্মসম্বর মামসর মমধয নত্র্ বার নমনলত্ হময়মে। এই নমটিংগুনলর সময়, টাস্কম াসন নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট 
প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যর তু্লর্ায় মানর্ন র্ রু্ক্তরামে প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যর স্ট্মশর আভযন্তরীর্ ভভ ভামগর ্শৃয স্টসই সামে 

রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ানরম্র মমধয প্রসবর্ালীর্ স্বামস্থ্যর উ র বর্ন ববষমমযর প্রভাব সম্পমর্ন  স্টেট এবং জাত্ীয় নবমশষজ্ঞ এবং 
র্নমউনর্টির অ্ংশী্ারম্র মত্ামত্ শুমর্নেল। নর্ উ াময় বর্ন ববষময হ্রাস র্রা র্ায় এবং প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য 
এবং অ্সুসস্থ্ত্া প্রনত্মরাধ র্রা র্ায় টাস্কম াসন স্টসই সম্পমর্ন  গভর্নরমর্ সু ানরশগুনল জমা স্ট্য়।  
  

টাস্কম ামসনর নমটিংগুনল স্টেমর্, র্নমশর্ার জমুর্মরর স্টর্তৃ্মত্ব সমগ্র স্টেমটর র্নমউনর্টির মত্ামত্ স্টর্ওয়ার 

সময়র্ামল এবং নমটিং বা র্র্ ামরন্স স্টশষ হওয়ার  র স্টসখার্ স্টেমর্ স্টবমরামর্া বযনক্তম্র সামে র্ো বমল 

সু ানরশগুনলর জর্য ত্েয সংগ্রহ র্রা হময়নেল। অ্সংখয প্রস্তাব নেল, এবং টাস্কম াসন স্সযম্র সু ানরমশর  মর, 

নর্উ ইয়মর্ন  প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যর হার এবং অ্সুস্থ্ত্া এবং বর্ন ববষময হ্রাস র্রমত্ টাস্কম াসন ্শটি সু ানরশ স্টবমে 

নর্ময়মে।  
  

উ রন্তু, গভর্নর কুওমমা ত্ার স্টেট অ্  ্যা স্টেট বকৃ্তত্ায়, টাস্কম ামসনর সবমেমর্ ভামলা ্শটি সু ানরশ 

অ্নবলমম্ব র্ার্নর্র র্রার প্রনত্শ্রুনত্ ন্ময়মে, র্ার মমধয আমে এর্টি প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য  র্নামলাচর্া স্টবার্ন  
(Statewide Maternal Mortality Review Board) আরম্ভ র্রা, হসন টালগুনলর জর্য এর্টি সংগঠিত্ বর্ন 
ববষময প্রনত্মরামধর প্রনশযর্ বত্নর র্রা, র্নমউনর্টি স্বাস্থ্য র্মী র্মনসভনচগুনলমত্ নবনর্ময়াগ এবং প্রসব সংিান্ত 

 াল লগুনলর উ র এর্টি ত্েযভান্ডার বত্নর র্রা। এই গুরুত্ব ভর্ন উম্যাগগুনলর অ্েনায়মর্র জর্য 2019-2020 

এনক্সনর্উটিভ বামজমট ্ ুবের ধমর 8 নমনলয়র্ র্লার স্ট্ওয়ার প্রনত্শ্রুনত্ও ন্ময়মের্।  
  

গভর্নর কুওমমা আমমনরর্ার্ ধাত্রীনবদ্র্যা নবশার্ এবং স্ত্রীমরাগ নবমশষজ্ঞ র্মলমজর (American College of 

Obstetricians and Gynecologists, ACOG) এর সামে অ্ংশী্ানরমত্বর মাধযমম স্বাস্থ্য নবভাগমর্, জন্ম 

স্ট্ওয়ার  মর অ্নবলমম্ব সংর্ট ভর্ন সময়মর্ লযয র্মর প্রসমবাির র্মত্নর উ র সু ানরশগুনল গঠমর্র জর্য এর্মত্র 

আহ্বার্ জার্ামবর্। স্সযরা বানর্ সু ানরশগুনল ্ী নমময়াম্ বাস্তবানয়ত্ র্রার মভলযায়র্ প্রনিয়ায় আমে।  
  



 

 

এই সমস্ত প্রস্তাবগুনল স্থ্ার্ীয় র্নমউনর্টি স্সযম্র সামে আমলাচর্া র্রা হমব, এবং স্বাস্থ্য ্প্তর (DOH) চলমত্ 

োর্া র্নমউনর্টি স্ট ারামমর মাধযমম প্রসবর্ালীর্ স্বাস্থ্য এবং প্রনত্কূল জমন্মর  লা লসমভমহর উ র এই 
অ্ংশী্ারীত্ব অ্বযাহত্ রাখমব।  
  

উ রন্তু, গভর্নর প্রসবর্ালীর্ মৃতু্যর সমাধামর্র জর্য DOH স্টর্ প্রসবর্ালীর্  নরচর্নার মভলয- নভনির্ 

অ্েনপ্র্ামর্র বমন্দাবস্ত র্রা,  নরমষবা প্র্ার্র্ারীম্র জর্য বীমার অ্েন  নরমশাো্মধর হারগুনল  রীযা র্রা, 
র্ার্নর্র র্নমউনর্টি-নভনির্  নরমষবাগুনলর সম্প্রসারর্, এবং ববনচত্র ভর্ন র্মীবল গঠমর্র উম্যামগর নবর্াশ সহ 
অ্নত্নরক্ত এর্ানধর্-বেমরর হস্তময গুনল অ্মেষর্ র্রার নর্ম ন্শ স্ট্মব।  
  

"গত্ শত্মর্ আমাম্র স্ট্শ নচনর্ৎসা স্টযমত্র অ্মর্র্ অ্গ্রগনত্ স্ট্মখমে, ত্া সমত্বও অ্ত্যনধর্ সংখযর্ রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ানর 

র্ারা সন্তামর্র জন্ম স্ট্ওয়ার সময় মারা র্ায়, এবং আমরা এই অ্নবচার সংমশাধর্ র্রমত্ এবং সমগ্র নর্উ ইয়র্ন  
স্টেমটর মাময়ম্র জীবর্ রযা র্রমত্ বে নরর্র", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে স্টহাচুল িম্বলর্। "আমাম্র 

প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য প্রনত্মরামধর টাস্কম ামসনর মাধযমম, আমরা প্রনত্টি ্নৃষ্টমর্ার্ স্টেমর্ এই সমসযাটি  রীযা র্রনে, 

এবং এই সংর্টটির সমাধার্ র্রমত্ বনলষ্ঠ প্রস্তাবগুনল গ্রহর্ র্রনে। এই সুো্ ানরশগুনল র্ার্নর্র র্রার মাধযমম, 

আমরা আমাম্র সমামজর র্াঠামমাগত্ বর্ন ববষময র্া প্রায়ই এর্টি মমনানন্তর্  টর্ায় নগময় স্টশষ হয়, স্টসটিমর্ 

স্টশষ র্রমত্  ্ময  গ্রহর্ র্রনে।"  
  

গভর্নম্বরর সবচি এিং কাউবিল অর্ উইম্বমর্ এন্ড গালনস এর সভা বত্ স্টমবলসা বডম্বরাো িম্বলম্বের্, 

"প্রজর্র্ যমত্া র্ানর সামমযর নভনি -- এটি আমাম্র  নরবার, আমাম্র স্ট শাগত্ জীবর্, আমাম্র স্বাস্থ্য এবং 
আমাম্র সমগ্র জীবর্মর্ প্রভানবত্ র্মর। নর্উ ইয়মর্ন  র্তু্র্ মা হময়মের্ এবং মা হমত্ চলা সর্ল র্ানরম্র উচ্চ 

মামর্র স্বাস্থ্য  নরচর্না প্র্ার্ র্রমত্ আমরা আমাম্র সাধযমত্ স্টচষ্টা র্রব। এই বের, উইমমর্'স জানেস 

স্টজন্ডার এর্টি গুরুত্ব ভর্ন উ া্ার্ নহসামব, প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যমত্ বর্ন ববষময হ্রাস র্রমত্ আমাম্র অ্বশযই এই 
র্তু্  ্ময গুনল নর্মত্ হমব এবং নর্উ ইয়মর্ন র সমস্ত মাময়ম্র সহায়ত্া র্রমত্ হমব।"  
  

"এটি এর্টি ্ঃুখজর্র্ সত্য স্টর্ নর্উ ইয়মর্ন  রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ারীম্র প্রসমবর সময় মারা র্াওয়ার সম্ভাবর্া স্টেত্াঙ্গ 

র্ারীম্র তু্লর্ায় চারগুর্ স্টবনশ। র্খর্ প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্যর নবরুমে লড়াই র্রার জর্য গুরুত্ব ভর্ন  ্ময গুনল 

স্টর্ওয়া হময়মে, এটি খুবই নবরনক্তর্র স্টর্ এই স্টেমট এখর্ও বহুল  নরমামর্ বর্ন ববষময রময় স্টগমে", অোটবর্ন 
স্টের্াম্বরল স্টলটিটিয়া স্টেমস িম্বলম্বের্। "বর্ন বা আেনসামানজর্ নস্থ্নত্ নর্নবনমশমষ র্ানরম্র র্ামত্ উচ্চ 

গুর্মামর্র, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যমসবায় অ্যামক্সস োমর্ ত্া নর্নিত্ র্রমত্ আমাম্র অ্বশযই আমাম্র প্রমচষ্টামত্ 

আন্তনরর্ ও সৎ হমত্ হমব।"  
  

"রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ানরম্র, নবমশষ র্মর আনির্ার্-আমমনরর্ার্ র্ানরম্র  নরচর্নার স্টযমত্র বর্ন ববষমমযর সমাধামর্ টাস্ক 

স্ট ামসনর এই নরম ামটন র প্রর্াশ এর্টি গুরুত্ব ভর্ন অ্গ্রগনত্", অোম্বসমব্লীওমোর্ লাম্বটায়া েয়র্ার িম্বলম্বের্, 

"আনম গভর্নর কুওমমার টাস্ক স্ট ামসনর সু ানরশগুনলর প্রশংসা র্নর, সমগ্র স্টেমট এর্টি প্রসবর্ালীর্ মতুৃ্য 
 র্নামলাচর্া স্টবার্ন  গঠর্মর্ আইমর্  নরর্ত্ র্রমত্ এর সহায়ত্ামর্ সমেনর্ র্নর এবং আমরা স্টর্মহতু্ স্বাস্থ্য 
 নরচর্নার স্টযমত্র এই অ্ত্যনধর্ বর্ন ববষময র্া নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্ষ্ণাঙ্গ র্ানরম্র  াওয়া  নরচর্নামর্ এত্ 

প্রনত্কূলভামব প্রভানবত্ র্রমে স্টসটিমর্ নর্মভনল র্রমত্ প্রশাসমর্র মমধয আমার অ্ংশী্ারম্র সহমর্ানগত্ার আশা 
রাখব।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  েকুার িম্বলর্, "নশশুর জন্ম  নরবামরর জর্য 
এর্টি খুনশর সময়, ভয় এবং অ্র্যার্য বর্ন ববষমমযর র্লঙ্ক োড়াই। এই সু ানরশগুনল, স্টসই সামে আমাম্র 

ইনত্মমধয স্টর্ওয়া  ্ময গুনল, সমামজর মমধয বর্ন ববষময ্ভরীভভ ত্ র্রমত্ সু্ভরপ্রসারী হমব, র্ামত্ সমস্ত র্ানরমর্ 

সমার্ভামব স্ট্খা হয়।"  
  
  
  

###  
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