
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

বর্উ ইয়ম্বকন র মাতৃত্বকালীর্ মৃতুে পর্নাম্বলাচর্া বিার্ন  ততবর কম্বর গভর্নর কুওম্বমা আইর্ পাে 
কম্বরম্বের্  

  
মাতৃত্বকালীর্ মৃতুে এিং ির্ন তিষম্বমের ফলাফলগুবল সম্পবকন ত টাস্কম্বফাম্বসনর বেম্বক প্রাপ্ত মলূ 

সুপাবরে অর্ুর্ায়ী কাজ করম্বে  
  

2019 সাম্বলর উইম্বমর্’স জাবিস অোম্বজর্ার মলূ লক্ষ্ে পরূর্ম্বক বচবিত কম্বর  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "মাতৃত্বকালীর্ মৃতুেম্বত ির্ন তিষমে একটি জাবতয় সমসো, এিং এই বিম্বেষজ্ঞ 
পর্নাম্বলাচর্া বিার্ন  এিং উপম্বেষ্টা পবরষে ততবরর মাধ্েম্বম, সকম্বলর জর্ে বর্রাপে, সুস্থ গভন ািস্থা 

বর্বিত করম্বত আমরা সমসোটির সরাসবর বমাকাবিলা করবে।"  
  

  
নিউ ইয়র্ক  স্টেটের প্রনিটি মািৃত্বর্ালীি মৃিয ুর র্ারণ পর্কাটলাচিা এবং ভনবষটি মৃিয ু প্রনিটরাধ 
র্রার স্টর্ৌশল এবং সামনির্ সযস্থিা উন্নয়টির জিু স্বাস্থু দপ্তরটর্ (Department of Health) 
পরামশক স্টদওয়ার দানয়ত্ব নদটয় এর্টি মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু পর্কাটলাচিা স্টবার্ক  (Maternal Mortality 
Review Board) তিনর র্রটি গভিকর অ্ুাড্রয এম. কুওটমা অ্ুাজ আইি (S.1819/A.3276) পাশ 
র্টরটেি।  
  
"গভক াবস্থার আটগ, গভক াবস্থার সময় এবং পটর স্টেটের সমস্ত িানরটর্ উচ্চ মাটির স্বাস্থু পনরচর্কায় 
অ্ুাটেটসর নিশ্চয়িা নদটি নিউ ইয়র্ক  উটেখটর্াগু অ্িগনি র্টরটে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "মািৃত্বর্ালীি মিৃয ুটি বণক তবষমু এর্টি জানিয় সমসুা, এবং এই নবটশষজ্ঞ পর্কাটলাচিা 
স্টবার্ক  এবং উপটদষ্টা পনরষদ তিনরর মাধুটম, সর্টলর জিু নিরাপদ, সযস্থ গভক াবস্থা নিনশ্চি র্রটি 
আমরা সমসুাটির সরাসনর স্টমার্ানবলা র্রনে।"  
  
"গি শিটর্ আমাটদর স্টদশ নচনর্ত্সা স্টেটে অ্টির্ অ্িগনি স্টদটখটে, িা সটত্বও অ্িুনধর্ সংখুর্ 
রৃ্ষ্ণাঙ্গ িানর র্ারা সন্তাটির জন্ম স্টদওয়ার সময় মারা র্ায়, এবং আমরা এই অ্নবচার সংটশাধি 
র্রটি এবং সমি স্টেটের মাটয়টদর জীবি রো র্রটি বদ্ধপনরর্র", বলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে 
ব াচুল িম্বলর্। "আমাটদর মািৃত্বর্ালীি মৃিয ুর োস্ক স্ট াসক প্রনিটি নদর্ স্টেটর্ এই সমসুাটি পরীো 
র্রটি সহায়িা র্রটে, এবং গঠিি মািৃত্বর্ালীি মিৃয ুর পর্কাটলাচিা স্টবার্ক  মািৃত্বর্ালীি মিৃয ুগুনল 
পর্কাটলাচিা র্রটব এবং সমসুাটির সমাধাি র্রার জিু পরামশক স্টদটব। আমাটদর উইটমি'স 



 

 

অ্ুাটজন্ডার অ্ংশ নহটসটব, আমরা আমাটদর সমাটজর র্াঠাটমাগি বণক তবষমু র্া প্রায়ই এর্টি 
মমকানন্তর্ ঘেিায় নগটয় স্টশষ হয়, স্টসটিটর্ স্টশষ র্রটি দঢ়ৃ পদটেপ িহণ র্রনে।"  
  
উন্নি স্টদশগুনলর মটধু মানর্ক ি র্যক্তরাষ্ট্র মািৃত্বর্ালীি মৃিয ুর হার স্টবশ স্টবনশ – স্টর্টহিয  সমি স্টদটশ 
সন্তাি প্রসটবর সময় রৃ্ষ্ণাঙ্গ িানরটদর মৃিয ুর সম্ভাবিা প্রায় চার গুণ, এবং নিউ ইয়টর্ক  িা প্রায় 
নিি গুণ, িাই বণক তবষমু অ্বুাহি রটয়টে। 2010 সাল স্টেটর্ নিউ ইয়র্ক  স্টেে মািৃত্বর্ালীি 
মৃিয ুর হার হ্রাটসর স্টেটে উন্ননি র্টরটে, স্টদটশর মটধু এর র্কার্ঙ্ক র্খি সবকনিম্ন মৃিয ুর হার নিটয় 
46িম, স্টসখাটি স্টেটের র্কা ঙ্ক এখিও 30িম।  
  
বর্উ ইয়কন  বিম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার র্া.  াওয়ার্ন  জকুার িম্বলর্, "মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু 
সবসময়ই মমকানন্তর্, নর্ন্তু প্রনিটরাধটর্াগু হওয়া সটত্বও র্খি স্টসই মৃিয ু হয় িখি স্টসটি আরও স্টবনশ 
হৃদয় নবদারর্। নিউ ইয়র্ক  স্টেে সনিয়ভাটব এই মূল সমসুাটি সমাধাি র্রটে, এবং আমরা 
ভাগুবাি স্টর্ নর্ভাটব এই মৃিয ুর সংখুা হ্রাস র্রা র্ায় িা খযুঁটজ স্টবর র্রার এবং মািৃত্বর্ালীি 
 লা লগুনলটর্ উন্নি র্রার মযখু সহটর্াগী আমাটদর আটে।"  
  
বিট বসম্বর্টর গুস্তাম্বভা বরম্বভরা, বসম্বর্ট ব লে কবমটির সভাপবত এিং বিলটির প্রম্বর্াজক 
িম্বলম্বের্, "দযুঃখজির্ভাটব, নিউ ইয়র্ক  স্টেটে বহু সংখুর্ িানর প্রসটবর পটর মারা র্াটেি এবং 
িাটদর জীবিহানির সম্ভাবিার্যক্ত জটিলিা তিনর হটে, নবটশষ র্টর রৃ্ষ্ণাঙ্গ মাটয়টদর। S.1819 স্টর্ 
আইটি স্বােনরি র্টর, এই সবকজিীি স্বাটস্থুর সমসুা সমাধাটি আমাটদর সহায়িা র্রটি সযস্পষ্ট 
স্টর্ৌশলগুনল গঠি এবং বাস্তবানয়ি র্রার জিু আমাটদর স্টেে দঢ়ৃ পদটেপ নিটে। উপরন্তু, রৃ্ষ্ণাঙ্গ 
িানরটদর, নবটশষ র্টর অ্িুন্ত দনরদ্র অ্ঞ্চটলর িানররা বণক তবষটমুর র্ারটণ মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু এবং 
স্টরাগ দ্বারা স্টবনশমাোয় েনিিস্ত এবং িিয ি আইিটি এই সমসুাগুনলর সমাধাটি সহায়িা র্রটব। 
আইটির এই গুরুত্বপূণক অ্ংটশ স্বাের র্রার আনম গভিকর কুওটমাটর্ ধিুবাদ জািাই।"  
  
অোম্বসেবল সেসে লাম্বটায়া জয়র্ার িম্বলর্, "নিউ ইয়টর্ক র অ্িুিম নর্েয খুািিামা স্বাস্থুটসবা 
স্টপশাদারটদর অ্নভজ্ঞিা এবং পারদনশকিাটর্ র্াটজ লানগটয়, স্টেেওয়াইর্ মািৃত্বর্ালীি মিৃয ু পর্কাটলাচিা 
স্টবার্ক  আমাটদর সমি স্টেটের িানরটদর জীবি রো র্রটব। স্টর্ র্নমউনিটিগুনল সবসময়ই বনঞ্চি 
হটয় এটসটে িাটদর স্টেটর্ স্টিওয়া নবনবধ প্রনিনিনধ সহ, এই স্টবার্ক টির গঠি নিউ ইয়টর্ক  িানরটদর 
স্বাস্থু পনরচর্কার স্টেটে এর্টি গুরুত্বপূণক পদটেপ এবং এই গুরুত্বপূণক সবকজিীি স্বাস্থু সমসুার স্টেটে 
গভিকর কুওটমার স্টিিৃটত্বর জিু আনম িাটর্ ধিুবাদ জািাই।"  
  
এই স্টবার্ক  নিউ ইয়টর্ক  স্টেটের প্রনিটি মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু পর্কাটলাচিা র্রটব, এবং, স্টরাগীর 
স্টগাপিীয়িা রো র্রটি, িাটদর সাোিগুনল সবকসমটে হটব িা। মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু এবং স্টরাগগুনল 
র্মাবার দ্বারা মািৃত্বর্ালীি পনরণনিগুনল উন্নি র্রটি স্টবার্ক টি িীনিও তিনর র্রটব এবং নিউ ইয়র্ক  
স্টেে স্বাস্থু দপ্তর (New York State Department of Health) স্টর্ সটবকাত্তম উপায়গুনলর সযপানরশ 
র্রটব। স্টবাটর্ক র সযপানরশগুনল নবটশষ র্টর বণক ও অ্েকনিনির্ তবষমুগুনলটর্ পর্কটবেণ র্রটব।  
  



 

 

উদ্দীষ্ট অ্ংশিহণর্ারীর প্রনিনিনধত্ব সযনিনশ্চি র্রটি এবং েনিিস্ত র্নমউনিটিগুনলর স্টেটর্ সরাসনর 
শুিটি, র্নমউনিটির সংস্থা, সরর্ারী স্টপশাদার নচনর্ত্সর্, নিনিনসয়াি এবং তবষমুমূলর্ মািৃত্বর্ালীি 
স্বাটস্থুর পনরণনিগুনলর দ্বারা সবটেটর্ স্টবনশ েনিিস্ত বুনক্তটদর নিটয় এর্টি র্নমউনিটি দ্বারা 
পনরচানলি মািৃত্বর্ালীি মিৃয ুর উপটদষ্টা পনরষদ গঠি র্রার মাধুটম আইিটি স্বাস্থু দপ্তরটর্ও 
দায়বদ্ধ র্রটব। বণক নবটদ্বষ এবং প্রেন্ন পেপানিটত্বর মটিা মলূ র্ারণগুনল সহ, মািৃত্বর্ালীি স্বাটস্থুর 
স্টেটে তবষটমুর র্ারণ এবং স্টসটি বৃনদ্ধ র্রার স্টেটে জািা সামানজর্ নিধকারর্ নবষয়গুনলর এর্টি 
আন্তনরর্ উপলনি গটে িয লটি মািৃত্বর্ালীি মিৃয ুর উপটদষ্টা পনরষদ নিউ ইয়র্ক  স্টেে মািৃত্বর্ালীি 
মৃিয ু পর্কাটলাচিা স্টবাটর্ক র সাটে এর্টে র্াজ র্রটব।  
  
মািৃত্বর্ালীি মৃিয ুর উপটদষ্টা পনরষদ গভিকটরর র্াউনিল অ্ি উইটমি অ্ুান্ড গালকস (Council on 
Women and Girls) এবং মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু এবং বিক তবষটমুর পনরণনি সম্পনর্ক ি োস্কট াটসকর 
(Taskforce on Maternal Mortality and Disparate Racial Outcomes) সযপানরশ অ্িযর্ায়ী 
গঠিি এবং নবনভন্ন নবভাটগর স্টপশাদার নচনর্ত্সর্ র্ারা স্টেটের নবনভন্ন র্নমউনিটিগুনলর স্টসবা 
র্টরি এবি/অ্েবা প্রনিনিনধত্ব র্টরি, িাটদর নিটয় গঠিি। মািৃত্বর্ালীি মৃিয ুর নবরুটদ্ধ লোই 
র্রটি এবং বণক তবষটমুর ঘেিা হ্রাস র্রটি, গি এনপ্রল মাটস, গভিকর, োস্কট াসক গঠি, এবং 
অ্িুািু নবনভন্ন উটদুাটগর র্ো স্টঘাষণা র্টরনেটলি। প্রনণি বাটজেটি মািৃত্বর্ালীি মৃিয ু পর্কাটলাচিা 
স্টবার্ক  এবং মািৃত্বর্ালীি মৃিয ুর উপটদষ্টা পনরষদ সহ, োস্কট াটসকর সযপানরশগুনলটর্ সহায়িা র্রটি 
দযই বের ধটর 8 নমনলয়ি র্লার অ্ন্তভযক ক্ত র্টরটে, স্টসইসাটে স্টেটের উচ্চ ঝযুঁ নর্ সম্পন্ন অ্ঞ্চলগুনলটি 
র্নমউনিটি স্বাস্থু র্মীটদর অ্ুাটেস বৃনদ্ধ র্রটি স্বাস্থু দপ্তটরর মা এবং সদুজাি র্নমউনিটির স্বাস্থু 
সহটর্ানগিার (Department of Health's Maternal Infant Community Health Collaborative) 
মাধুটম 2 নমনলয়ি র্লাটররও স্টবনশ বুবহার র্রা হটব। সামানজর্ সহায়িা, িেু, স্টদখাশুিা এবং 
পনরটষবাগুনলর সাটে সংটর্াটগর স্টেটে র্নমউনিটি স্বাস্থু র্মীগণ (community health workers, 
CHWs) এর্টি গুরুত্বপূিক ভূনমর্া পালি র্টর।  
  
এই িিয ি আইি, অ্িুািু চলটি োর্া স্টেে প্রটচষ্টাগুনলর সাটে এর্টে, নিউ ইয়র্ক টর্ মািৃত্বর্ালীি 
মৃিয ুর হার হ্রাস র্রটি এবং পনরণনিগুনলটি বণক তবষটমুর সমসুার সমাধাি র্রটি এর্জি পে 
প্রদশকর্ র্টর িয লটব।  
  

###  
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