
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা 2019 সাম্বলর শুরুর বিম্বক ইবর কাউবি এিং ব্রুকবলম্বর্র বকছু অংম্বে ডুলা 
মমবডম্বকইড পাইলট (DOULA MEDICAID PILOT) শুরুর ম াষণা কম্বরম্বছর্  

  

এই মাম্বস ডুলা, সরিরাহকারী এিং প্রত্োবেত্ মাম্ব়েম্বির প্রবেক্ষণ ও প্রসার শুরু হিার কথা  
  

স্বাস্থ্ে অবিিপ্তর (Department of Health, DOH) 1 বডম্বসের, 2018 এ ডুলা সরিরাহকারী 
আম্বিির্পত্র গ্রহণ শুরু করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রামজযর স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর ইনর কাউনি এবং 
নকংস কাউনির নকেু অ্ংমে শুরু হওয়া ডুলা পনরমষবানদগুনল সম্পাদমর্র জর্য রাজয ঘমনডমকইড ঘরাগ্রামমর 

পাইলট সম্প্রসারণ শুরু করমব। এই মামস, স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর পাইলমটর সফল রবর্ন র্ নর্নির্ করার জর্য 
রময়াজর্ীয় রনেক্ষণ, রসার এবং নেক্ষা রমেষ্টার সূের্া করমব। 1 মােন , 2019 র্ানরমে উমবািমর্র সময়সূনে 

নর্িনানরর্ হওয়া ডুলা পাইলটটি মারৃ্মৃরু্যর হার হ্রাস এবং স্বামস্থ্যর ফলাফমল জানর্গর্ ববষমযমক হ্রাস করার 

জর্য গভর্নর এর বহুমুেীউমদযাগ এর একটি অ্ংে।  

  

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বছর্, "রমর্যক নর্উ ইয়কন বাসীর জানর্, জন্মস্থ্ার্ বা অ্র্ননর্নর্ক অ্বস্থ্া নর্নবনমেমষ 

স্বাস্থ্যকর রসব অ্নভজ্ঞর্া পাওয়ার অ্নিকার আমে এবং মারৃ্মৃরু্য হামরর মমিয জানর্গর্ ববষময হ্রাস করার 

জর্য ডুলা পনরমষবানদমর্ অ্নিকার নবসৃ্তর্ করা অ্র্যন্ত জরুনর। নর্উ ইয়কন  মনহলামদর রময়াজর্ীয় সংস্থ্ার্ ও 

নেশুর েত্ন রদার্ করার জর্য পদমক্ষপ ঘর্মব এবং এই পাইলট ঘরাগ্রামটি সবার জর্য নর্রাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং 
আরও র্যােয নর্উ ইয়কন  নর্নির্ করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ।"  

  

"এটি একটি গুরুর্র অ্নবোর ঘে এোমর্ নর্উ ইয়কন  রামজযর কৃষ্ণাঙ্গ র্ারীমদর রসমবর সময় মারা োওয়ার 

সম্ভাবর্া ঘের্াঙ্গ র্ারীমদর রু্লর্ায় োরগুণ ঘবনে,"মলম্বের্োি গভর্নর কোবথ মহাচুল িম্বলর্। "েনদও নর্উ 

ইয়কন  মারৃ্মৃরু্য রনর্মরামি সব র্ারীর সাশ্রয়ী এবং উন্নর্মামর্র স্বাস্থ্যমসবা পাওয়া নর্নির্ করার জর্য অ্গ্রগনর্ 

অ্জন র্ কমরমে, র্বুও একটি নবসৃ্তর্ জানর্গর্ ববষময এের্ও নবদযমার্ রময়মে োর জর্য সৃজর্েীল সমািার্ এবং 
সাহসী পদমক্ষমপর রময়াজর্। এই ঘমনডমকইড পাইলট ইনর কাউনি এবং নকংস কাউনি এর নকেু অ্ংমে ডুলা 
পনরমষবানদ সম্পন্ন করমব ো মাময়র েত্ন এবং জীবর্ রক্ষা করমর্ সহায়র্া করমব। সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসী 
মাময়মদর, জানর্ নর্নবনমেমষ, দী ন এবং সুস্থ্ জীবর্োপর্ করার সমার্ সুমোগ র্াকা উনের্। "  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-comprehensive-initiative-target-maternal-mortality-and-reduce-racial#_blank


 

 

উভয় কাউনিমর্ স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর (DOH) ঘমনডমকইড র্ানলকাভুনি এবং বযনিগর্ভামব ঘমনডমকইড নবনলং 
রনেক্ষণ এবং ডুলামদর সহায়র্া করা র্মভম্বর মাস ঘর্মক শুরু করমব এবং জার্ুয়ানর 2019 পেনন্ত েলমর্ 

র্াকমব। ডুলা হমলর্ একজর্ র্র্-ঘমনডকযাল রসব ঘকাে নেনর্ রময়াজমর্ নেশুর জমন্মর আমগ, জমন্মর সময় বা 
র্ারপর সাহােয কমরর্। ডুলামদর বযবহারটি স্বামস্থ্যর ইনর্বােক ফলাফল বৃনি রদেনর্ কমর, োর মমিয মা ও 

নেশুর জর্য রসবজনর্র্ জটিলর্া হ্রাস করা অ্ন্তভুন ি। ইনর এবং নকংস কাউনির ঘমনডমকইড জন্ম এবং মা এবং 
নেশু মরুৃ্যর হার রামজযর মমিয সমবনাচ্চ।  

  

নর্উ ইয়কন  রামজযর ঘমনডমকইড ঘরাগ্রাম (New York State Medicaid Program) রসবমবদর্া েলাকালীর্ 

ও রসমবর সময়, নর্র্টি রারনম্ভক পনরদেনর্ এবং োরটি রসমবাত্তর পনরদেনর্ পেনন্ত সহায়র্া করার জর্য 
অ্ংেগ্রহণকারী ডুলামক ঘবর্র্ ঘদমব। পাইলমট অ্ংেগ্রহমণর জর্য, ডুলামক অ্বেযই DOH করৃ্ন ক রদত্ত একটি 

রর্যয়র্পমে স্বাক্ষর করমর্ হমব ঘে র্ারা ঘেই ডুলা রনেক্ষণ কমনসূনেটি সম্পন্ন কমরমে, র্া সাংসৃ্কনর্ক দক্ষর্ায় 

নর্মদনের্া সহ মূল দক্ষর্াগুনলর একটি ঘসট পূরণ কমর।  

  

গর্ সপ্তামহ DOH পাইলট ঘরাগ্রামমর েূডান্ত নববরমণ ডুলা, সরবরাহকারী এবং পনরোনলর্ েত্নকারী সংস্থ্া সহ 
ঘেকমহাল্ডার সম্প্রদায়মক নেনক্ষর্ করার জর্য একটি ওময়নবর্ার এর আময়াজর্ কমরনেল। ঘমনডমকইড ঘরাগ্রামম 

ডুলামদর র্ানলকাভুিকরণ এবং র্রু্র্ সুনবিামর্ ঘমনডমকইড সদসযমদর নেনক্ষর্ করার জর্য অ্নর্নরি রনেক্ষণ, 

নেক্ষা এবং রোরণা রর্যানের্ আরমম্ভর র্ানরে পেনন্ত েলমর্ র্াকমব। DOH এোডাও ঘোট বই এবং অ্র্যার্য 
র্র্য উপাদার্ বর্নর করমব ো ডুলা, সরবরাহকারী এবং পনরোনলর্ েত্ন সংস্থ্ার বারা ঘোগয ঘমনডমকইড 

সদসযমদর সামর্ ভাগ কমর ঘর্ওয়ার জর্য বযবহার করা ঘেমর্ পামর। স্থ্ার্ীয়ভামব মমর্ামোগ রাপ্ত সামানজক 

রোর মািযম অ্নভোমর্র মািযমম, DOH ইনর কাউনি ও নকংস কাউনির নকেু অ্ংমের ঘমনডমকইড সদসযমদর 

কামে ডুলা পনরমষবানদর রাপযর্া রোর করমব।  

  

বর্ন মার্ এবং হালর্াগাদ করা র্র্য এোমর্ও পাওয়া োমব।  

  

বর্উ ই়েকন  রাম্বযের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডাাঃ হাও়োডন  এ. যকুার িলম্বলর্, "গমবষণায় ঘদো ঘগমে ঘে 

ডুলারা মনহলামদর এবং র্ামদর বাচ্চামদর জর্য আরও ইনর্বােক গভন াবস্থ্ার অ্নভজ্ঞর্া এবং স্বামস্থ্যর ভাল 

ফলাফল ঘপমর্ সহায়র্া করমর্ পামর। এই পাইলটটি র্ামদর গভন িারমণর সময় এবং পমর আমরা ঘবনে র্ারীমক 

ডুলা পনরমষবা লামভর সুমোগ ঘদয়, ো মারৃ্মৃরু্য এবং ঘরাগবযানি হ্রাস করমব বমল আো করা োয়। আবামরা, 
গভর্নর কুওমমা ঘদনেময়মের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রামজয র্ারী স্বাস্থ্য সমসযাগুনল অ্গ্রানিকার পায়। "  

  

বসম্বর্ট মডম্বমাম্বেট মর্ত্রী অোবন্ড্র়ো সু্ট়োটন -কাবযন্স িম্বলম্বছর্, "র্ারীর অ্নিকার ও স্বাস্থ্যমসবা সুমোগ 

রক্ষা ও সম্প্রসানরর্ করা নসমর্ট ঘডমমামেটমদর েীষনস্থ্ার্ীয় অ্গ্রানিকারগুনলর মমিয একটি। ঘমনডমকইমডর ডুলা 
পনরমষবা সম্পাদর্ করার জর্য এই পাইলট ঘরাগ্রাম একটি গুরুত্বপূণন উমদযাগ এবং আনম এই নবষময় র্ার 

ঘর্রৃ্মত্বর জর্য গভর্নর কুওমমামক রেংসা কনর। ডুলামদর রাপযর্া বৃনির ফমল মারৃ্ এবং নেশু মৃরু্যর ঘমাকামবলা 
কমর জীবর্ বাাঁোমর্ার সম্ভাবর্া রময়মে। এটা আমার আো ঘে এই পাইলট ঘরাগ্রাম একটি দদুন ান্ত সাফলয হমব 

এবং নর্উ ইয়কন  রাজয জমুড এটি নবসৃ্তর্ করা োমব। "  

  

অোম্বসেবল সিসে লাট়ো য়ের্ার িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  রামজযর মারৃ্স্বামস্থ্যর হার বাডামর্ার নবষয়টি 

ঘকন্দ্রীয় মমর্ামোগ হময় উমেমে, র্াই আনম েুনে ঘে ডুলা ঘসবাগুনল এের্ ঘমনডমকইড ঘরাগ্রামম অ্ন্তভুন ি করা 

http://www.health.ny.gov/doulapilot#_blank


 

 

হমব। একটি রিার্ গণস্বাস্থ্য সংকট ঘমাকামবলায় উমেেমোগয রর্ম পদমক্ষপ গ্রহমণর জর্য আনম গভর্নর 

কুওমমার রেংসা করনে। আনম এই পনরমষবাগুনল সারা ঘদমে রসানরর্ হওয়ার জর্য উন্মেু। "  

  

অোম্বসেবল সিসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "এটা জরুনর ঘে আমরা নর্উ ইয়মকন  মারৃ্মরুৃ্য বৃনির হারমক 

ঘমাকামবলা করনে। এই উমদযাগ আমামদর রামজযর বনির্ জর্সংেযার জর্য অ্মর্ক রময়াজর্ীয় সহায়র্া রদার্ 

করমব। র্ারী ও নেশুমদর জর্য উন্নর্র্র ফলাফমলর রনর্শ্রুনর্র জর্য আনম গভর্নর ও স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তমরর 

রেংসা কনর। "  

  

মহলথফাম্বস্টন র (Healthfirst) সহ সভাপবত্ ও মমবডম্বকল পবরচালক ড. সযুোর্ বির্ িম্বলর্, 

"আমামদর সদসযমদর পক্ষ ঘর্মক ঘহল্র্ফােন  এই গুরুত্বপূণন পাইলট ঘরাগ্রামমর অ্ংে হমর্ ঘপমর আর্নির্, োরা 
ডুলা পনরমষবাগুনল ঘর্মক উপকৃর্ হমব ো নর্উ ইয়কন  রামজযর ঘমনডমকইড ঘরাগ্রাম বারা সরবরাহ করা হমব। 

নকংস কাউনি এর ডুলামদর সামর্ অ্ংেীদার হওয়ার জর্য আমরা অ্র্যন্ত গনবনর্, োমদর এই পনরমষবাটি সবমেময় 

ঘবনে রময়াজর্ এমর্ মনহলামদর এবং পনরবামরর কামে এই পনরমষবা রদামর্র একটি ট্র্যাক ঘরকডন  রময়মে। "  

  

কাবমং মসিার ডুলা মসিার (Calming Center Doula Center) মথম্বক েোর্র্ যর্স িম্বলর্, 

"বনির্ সম্প্রদাময়র মমিয ডুলামদর রময়াজর্ীয়র্ার স্বীকৃনর্ নর্উ ইয়মকন র মনহলামদর জর্য জানর্গর্ ববষময 
ঘমাকামবলার ঘক্ষমে একটি বড পদমক্ষপ। আমরা র্ার ঘর্রৃ্মত্বর জর্য গভর্নর কুওমমামক রেংসা কনর এবং এই 
র্রু্র্ এবং উমত্তজর্াপূণন পনরমষবানদর সহমোনগর্া ও রোর করার জর্য উন্মেু।"  

  

িাম্বফম্বলা মপ্রম্বর্টাল-মপবরম্বর্টাল মর্টও়োকন , ইর্কম্বপনাম্বরম্বটম্বডর বসইও লুঅোর্ ব্রাউর্, আরএর্, 

িম্বলর্, "বামফমলা এর মনহলামদর ফলাফল উন্ননর্র জর্য র্ার েমাগর্ রমেষ্টার জর্য গভর্নর কুওমমা আপর্ামক 

ির্যবাদ। নর্উ ইয়কন  ঘেমটর েনিোলী ঘর্রৃ্ত্ব এবং স্বাস্থ্য সমর্ামর্ মমর্ামোগ জানর্গর্ ববষমমযর অ্বসার্ 

করমর্ কামজর রনর্ র্ামদর অ্ঙ্গীকারমক বাডায় এবং মারৃ্স্বাস্থ্যমক রভানবর্ কমর এমর্ সামানজক 

নর্িনারণকারকসমূহমক রনর্হর্ কমর।"  

  

কোবরবি়োর্ মবহলা স্বাস্থ্ে সবমবত্র (Caribbean Women's Health Association) মডিরা 
মলম্বসর্ িম্বলর্, "আমরা এটি ঘদমে আর্নির্ ঘে নর্উ ইয়কন  রামজযর স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর নকংস কাউনিমর্ গভন বর্ী 
মনহলামদর জর্য ডুলা সহায়র্া অ্ন্তভুন ি করার জর্য ঘমনডমকইড কভামরমজর সম্প্রসারণ শুরু কমরমে। আমরা 
নবোস কনর ঘে এই পাইলট মারৃ্স্বামস্থ্যর জানর্গর্ ববষময দরূ করমর্ সহায়র্া করবে । আমরা আস্থ্া রানে ঘে 

র্ারীমক ডুলা সহায়র্া পনরমষবানদ রদামর্র নবিার্ মা ও নেশু উভময়র জর্য ফলাফল উন্নর্ করমর্ সহায়র্া 
করমব। "  

  

ডারহোম্বমর মিবি কোম্বফ (Durham's Baby Café) এর বর্িনাহী পবরচালক মরভাম্বরন্ড বড়োর্ 

মহাল্ট িম্বলর্, "আমরা ডুলা পনরমষবাগুনল সম্পাদর্ করার মািযমম মারৃ্ ও নেশু মরুৃ্যর হার উন্নয়মর্ নর্উ 

ইয়মকন র রনর্শ্রুনর্র রেংসা করনে। আমরা এই উমত্তজর্াপূণন পাইলমট রামজযর সামর্ সহমোনগর্া করার জর্য 
উন্মেু। "  

  

নর্উ ইয়কন  রামজযর ঘমনডমকইড ডুলা পাইলট সম্পমকন  আরও র্মর্যর জর্য, এোমর্ ঘদেুর্ঃ 
www.health.ny.gov/doulapilot.  
  

###  

http://www.health.ny.gov/doulapilot#_blank
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