
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা জারু্য়াবর মাম্বে কার্নকর করা ইর্ বভম্বরা ফার্টন লাইম্বজের্ (In Vitro Fertilization, 

IVF) কভাম্বরজ েম্প্রোরণ করার অবিকার বর্উ ইয়কন িােীম্বের মম্বর্ কবরম্বয় দের্  
  

IVF এিং ফার্টন বলর্ট েংরক্ষণ পবরম্বেিায় অোম্বেে উন্নত করার একর্ট বভবি  
গভন র্ম্বরর র্ারীর র্োয়বিচাম্বরর বিেয়েূচী  

  
আবথনক পবরম্বেিা অবিেপ্তম্বরর (Department of Financial Services, DFS) ইেুেেমূহ প্রায়েই 
বজজ্ঞাবেত প্রশ্নািলী বর্উ ইয়কন িােীম্বেরম্বক ও বিমাকারীম্বেরম্বক IVF এিং ফার্টন বলর্ট েংরক্ষণ 

পবরম্বেিা েম্পম্বকন  তথে েরিরাহ কম্বর ও বর্ম্বেন ের্া প্রোর্ কম্বর  
  

িড় গ্রুপ স্বাস্থ্ে বিমা র্ীবতমালা অিেেই IVF দপ্রেবিপেম্বর্র ঔেি কভার করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র অ্নিবাসীমের মমর্ কনরময় নেময়মের্ নর্উ ইয়কন  নভমরা 
ফার্টন লাইমজশর্-বা IVF - কভামরজ এর সম্প্রসারণ এবং ফার্টন নলর্ট সংরক্ষণ পনরমেবা যা 1 
জার্ুয়ারী, 2020-এ কাযনকর হমব। নর্উ ইয়মকন র বানসন্দা এবং নবমাকারীমের র্তুর্ আইর্ সম্পমকন  
ভামলাভামব বুঝমত সাহাযয করার জর্য, স্টেমের আনথনক পনরমেবা নবভাগ IVF পনরমেবার সামথ 
স্টযাগামযাগ করা বড় গ্রুপ স্বাস্থ্য নবমা দ্বারা স্টেসনিপশর্ ওেুমির বািযতামূলক কভামরজ সহ IVF 
কভামরজ এবং ফার্টন নলর্ট সংরক্ষণ পনরমেবাগুনলমত পনরবতন র্ স্পষ্ট করার জর্য োয়শই নজজ্ঞানসত 
েশ্নাবলীর র্নথ েোর্ কমর। োয়শই নজজ্ঞানসত েশ্নাবলী নর্উ ইয়কন বাসীমের স্টযাগযতা এবং নবস্তানরত 
তথয বুঝমত সাহাযয কমর এবং সম্প্রসানরত েজর্র্ কভামরমজর অ্িীমর্ আইর্গত েময়াজর্ীয়তা স্টমমর্ 
চলার জর্য নবমাকারীমের নর্মেনশ েোর্ কমর।  
  
"নর্উ ইয়কন  সকল নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য েজর্র্ স্বাস্থ্য অ্যামেস েসানরত করার লড়াইময় স্টর্তৃত্ব 
নেমে, তারা কামক ভালবামস বা তামের কত অ্থন আমে স্টসো নবেয় র্য়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্তুর্ আইর্ অ্থননর্নতক েনতবন্ধকতা স্টভমে স্টফলমত সাহাযয করমব যা অ্মর্ক বযনি 
এবং পনরবারমক তামের নর্জস্ব সন্তার্ জন্মোর্ হমত বািা নেময়মে এবং নর্উ ইয়কন বাসীমের তামের 
েজর্র্ স্বাস্থ্য ও পনরবার পনরকল্পর্ার নসদ্ধামন্তর উপর আরও নর্য়ন্ত্রণ েোর্ কমরমে।"  
  
গভর্নম্বরর েবচি এিং কাউবিল অর্ উইম্বমর্ অোন্ড গালনে (Council on Women and Girls) এর 
েভাপবত দমবলো বিম্বরাো িম্বলর্, "েমতযক বযনির একর্ট পনরবার শুরু করমত পেন্দ থাকা উনচত 
এবং নর্উ ইয়কন  IVF এবং নিম্বাণ ুসংরক্ষণ পনরমেবা কভামরজ সম্প্রসানরত কমর স্টর্তৃত্ব েোর্ 
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করমে। আরও কাজ আমে নকন্তু এই র্তুর্ আইমর্র মািযমম, নর্উ ইয়কন বাসীমের পূমবনর স্টচময় তামের 
নর্রাপে, সাশ্রয়ী েজর্র্ স্বাস্থ্যমসবা যা তামের েময়াজর্ - আথন-সামানজক অ্বস্থ্া, বববানহক অ্বস্থ্া, 
স্টযৌর্ েনৃষ্টভনে বা নলে পনরচয় স্টবমে স্টর্ওয়ার অ্নিকার থাকমব।"  
  
আবথনক পবরম্বেিার েুপাবরর্ম্বেম্বন্ডন্ট এিং কাউবিল অর্ উইম্বমর্ অোন্ড গালনে এর গভর্নম্বরর 
কাউবিম্বলর েেেে বলন্ডা এ. দলেওম্বয়ল িম্বলর্, "আমামের এই নর্মেন নশকা আজ পনরষ্কার কমর স্টেয় 
স্টয DFS এবং নর্উ ইয়কন  স্টেে পনরবামরর পামশ আমে এবং আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমের তামের 
অ্নিকার এবং স্টেমের র্তুর্ IVF এবং ফার্টন নলর্ট সংরক্ষণ আইমর্র অ্িীমর্ নবমাকারীমের তামের 
বািযবািকতা মমর্ কনরময় নেনে। ওয়ানশংের্ স্টযমহতু গুরুত্বপূণন েজর্র্ স্বাস্থ্য অ্নিকার নর্ময় স্টরাল 
বযাক করমে, নর্উ ইয়কন  নর্উ ইয়কন বাসীমের তামের োপয যত্ন নর্নিত করার জর্য লড়াই চানলময় 
যামব।"  
  
আইমর্র অ্িীমর্ র্তুর্ বািযতামূলক সুনবিার মমিয রময়মে:  

• বড় গ্রুপ স্বাস্থ্য নবমা র্ীনতমালা দ্বারা IVF পনরমেবাগুনলর সামথ স্টযাগামযাগ কমর 
স্টেসনিপশমর্র ঔেমির বািযতামূলক কভামরজ।  

• নর্উ ইয়কন বাসীমের নবমা করার জর্য ফার্টন নলর্ট সংরক্ষণ স্টসবা অ্যামেস যারা নলে- 
নর্নিতকরমণর যত্ন নর্ময় চমলমের্।  

• স্বাস্থ্য নবমা র্ীনত যা বযাপক যত্ন েোর্ কমর স্টসগুনলমক অ্বশযই উবনরতা সংরক্ষণ পনরমেবা 
কভার করমত হমব, নতর্র্ট IVF চি সরবরাহ র্া করা অ্বনি নচনকৎসাগতভামব েময়াজর্ীয় 
হমল নিম্বাণু অ্থবা ভ্রূমণর সঞ্চয় অ্ন্তভুন ি।  

• IVF-এর নতর্র্ট চমির জর্য কভামরজ, যখর্ বড় গ্রুপ স্বাস্থ্য নবমা র্ীনত দ্বারা েস্তুনতমূলক 
ঔেি একর্ট তাজা বা নহমানয়ত ভ্রূণ বযবহার কমর IVF এর অ্নভোয়সহ নিম্বাশময়র 
উদ্দীপর্ার জর্য পনরচানলত হয় তখর্ শুরু হয় এমর্ সকল নচনকৎসা।  

  
এই আইমর্ IVF কভামরমজর উপর বয়মসর নবনিনর্মেি আমরাপ করা হয় এবং নবমাকারীমের 
ফার্টন নলর্ট সংরক্ষণ পনরমেবায় আজীবর্ সীমাবদ্ধতা নর্মেি করা হময়মে।  
  
বেম্বর্ের বিম্বয়র্ দজ. োবভম্বর্া িম্বলর্, "অ্মর্ক মনহলার জর্য, ফার্টন নলর্ট নচনকৎসা হমলা গভন াবস্থ্া 
অ্জন র্ ও র্টনকময় রাখার একমাত্র উপায়। ইর্-নভমরা ফার্টন লাইমজশর্ বযাপকভামব সবমচময় নর্রাপে 
এবং কাযনকর পদ্ধনত নহমসমব স্বীকৃত। স্টযমহতু র্তুর্ নর্য়মকার্ুর্ নর্ময় র্তুর্ বের কাোকানে স্টসমহতু 
গুরুত্বপূণন স্টয, নর্উ ইয়কন বাসীরা আিনুর্ক এবং তামের নবকল্পগুনল সম্পমকন  সমচতর্। আনম আর্নন্দত 
স্টয আমরা বযয়বহুল পদ্ধনত নর্নিত করার জর্য লড়াই চানলময় যানে, নর্উ ইয়কন  এখর্ একর্ট সুস্থ্ 
পনরবার হমত স্টবনশ েমূর র্য়।"  
  
অোম্বেেবল েেেে আরাম্বভল্লা বেম্বমাতাে িম্বলর্, "বন্ধযাত্ব একর্ট হােন  স্টেনকং নচনকৎসা অ্বস্থ্া যা 
েনতবের নর্উ ইয়মকন র অ্গনণত পনরবারমক েভানবত কমর। ইর্-নভমরা ফার্টন লাইমজশর্-স্টক েীর্ননের্ 
িমর এই স্টরামগর যমত্নর স্বণনমার্ নবমবচর্া করা হয় নকন্তু স্টরাগীগণ এই নর্রাপে এবং কাযনকর 



 

 

নচনকৎসা অ্যামেস করমত অ্ক্ষম নেল। আনম আর্নন্দত স্টয অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বাসী অ্বমশমে IVF 
কভামরজ অ্যামেস করমত পারমব, যামত সামিযর স্টচময় অ্তযনিক পনরমাণ নচনকৎসা খরচ র্া হয় 
এবং পনরবারগুনল তামের ইোর্ুসামর পনরবার শুরু করমত পারমব।"  
  
IVF কভামরজ সমনলমের েম্পনত ও একক র্ারীসহ েজর্মর্ বািার সম্মুখীর্ হওয়া স্টলাকমের জর্য 
একর্ট গুরুত্বপূণন সুনবিা। ফার্টন নলর্ট সংরক্ষণ কযান্সার বা সন্তার্ িারণক্ষমতায় েভাব স্টফলমত পামর 
এমর্ নচনকৎসািীর্ অ্র্যার্য স্টরাগীমের জর্য একর্ট গুরুত্বপূণন সুনবিা। IVF কভামরজমক মযামেে করার 
মািযমম আথন-সামানজক অ্বস্থ্া, বববানহক অ্বস্থ্া, স্টযৌর্ েনৃষ্টভনে এবং নলে পনরচয় নর্নবনমশমে অ্মর্ক 
নর্উ ইয়কন বাসীর কামে এই পনরমেবামক আরও বযাপকভামব সহজলভয কমর স্টতামল।  
  
কযানরয়ার, নববামহ নবলম্ব এবং আনথনক সম্ভাবযতা ইতযানের উপর স্টবনশ স্টজার স্টেওয়ার কারমণ, IVF 
পনরমেবার চানহো বাড়মত থামক। 1970 এর পর স্টথমক আমমনরকায় মনহলামের মমিয েথম 
জন্মোমর্র গড় বয়স 21 স্টথমক 25-এ বৃনদ্ধ স্টপময়মে মূলত 35 বা তার স্টবনশ বয়মসর মনহলামের 
েথম জন্মগ্রহণকারী নশশুমের দ্বারা চানলত। 30 বের বা তার স্টবনশ বয়সী মনহলামের মমিয েথম 
জমন্মর শতকরা হার 1975 স্টথমক 2010 সাল পযনন্ত 5% স্টথমক 26 % স্টবমড়মে। স্টযমহতু মনহলামের 
একর্ট কমনজীবর্ এবং একর্ট পনরবামর থাকার মমিয স্টযমকামর্া একর্ট স্টবমে স্টর্ওয়ার জর্য চাপ 
স্টেওয়া হয় তাই এই র্তুর্ আইর্ অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বাসীমক সাশ্রয়ী মূমলযর উপযুি IVF কভামরজ 
পনরমেবা অ্যামেস করমত সাহাযয কমর।  
  
ইোনি গাইমিমন্স োয়শই নজজ্ঞানসত েশ্নাবলীর একর্ট অ্র্ুনলনপ DFS ওময়বসাইমে পাওয়া যামব।  
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