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মাতৃত্বকালীর্ মৃতুের হার কমাম্বত চলমার্ কাম্বের সমর্নম্বর্ ফেডাম্বরল গ্রান্ট ফ াষণা কম্বরম্বের্ 

গভর্নর কুওম্বমা  
  
মাতৃত্বকালীর্ মৃতুের বরবভউ ফিাম্বডন র (Maternal Mortality Review Board, MMRB) সদসেম্বদর 

ফ াষণাও কম্বরর্ গভর্নর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, নর্উ ইয়কন  হমে 24টি রামজযর মমযয 
একটি, োমক ঘেন্টােন ফর নিনজজ কমরাল অ্যান্ড নিমভর্শর্ (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) ঘেমক অ্র্ুদার্ িদার্ করা হময়মে মাতৃত্বকালীর্ মতুৃযর হার কমামর্ার জর্য 
এবং জানতগত ববষমমযর ঘমাকানবলা করার জর্য। গভর্নর তাাঁর েম্প্রনত গঠিত নর্উ ইয়কন  ঘেট 
মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয পেনামলাচর্া ঘবামিন র েদেযমদর কো ঘ াষণা কমরর্, ো রামজয িনতটি 
মাতৃত্বকালীর্ মৃতুযর কারণ পেনামলাচর্া কমর এবং স্বাস্থ্য দপ্তমরর কামে ঘকৌশল েংক্রান্ত েুপানরশ 
িদার্ কমর ভনবষযমত মৃতুয িনতমরায করমত এবং োমনিক স্বাস্থ্য ফলাফমলর উন্ননতোযমর্র জর্য।  
  
"েব মনহলামদর গুণগত মার্ েম্পন্ন স্বাস্থ্য পনরমষবার অ্যামেে োকা উনচত নবমশষ কমর িেমবর 
আমগ, িেমবর েময় এবং তার পমর - এবং আমরা আমামদর গুরুত্বপূণন কাজ অ্বযাহত রাখার 
জর্য ঘেরা এবং ঘমযাবীমদর তানলকাভূক্ত কমরনে নর্নিত করমত োমত তা হয়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই পুরস্কার নর্উ ইয়কন মক এই জাতীয় েংকমটর েুরাহা করমত োহােয করমব আমরা 
আমামদর মাতৃত্বকালীর্ মতুৃযর পেনামলাচর্া ঘবামিন  তানলকাভূক্ত নবমশষজ্ঞমদর িমচষ্টামক েমেনর্ কমর।"  
  
"গত শতমক আমামদর ঘদশ নচনকৎো ঘেমে অ্মর্ক অ্িগনত ঘদমখমে, তা েমত্বও অ্তযনযক েংখযক 
কৃষ্ণাঙ্গ র্ানর োরা েন্তামর্র জন্ম ঘদওয়ার েময় মারা োয়, এবং আমরা এই অ্নবচার েংমশাযর্ 
করমত এবং েমি নর্উ ইয়কন  ঘেমটর মাময়মদর জীবর্ রো করমত বদ্ধপনরকর," ফলেম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবর্ ফহাচুল িম্বলর্। "ঘেন্টােন ফর নিনজজ কমরাল অ্যান্ড নিমভর্শর্ এবং আমামদর 
মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয পেনামলাচর্া ঘবািন  ঘেমক এই অ্র্দুার্ নর্ময় আমরা এই নবষময় কাজ চানলময় োনে 
এবং এই েঙ্কমটর ঘমাকামবলার জর্য োহেী িস্তাব তুমল যরনে। আমরা আমামদর েমামজর 
কাঠামমাগত বণন ববষময ো িায়ই একটি মমনানন্তক  টর্ায় নগময় ঘশষ হয়, ঘেটিমক ঘশষ করমত 
পদমেপ িহণ করার িনত অ্নঙ্গকারবদ্ধ।"  
  
নর্উ ইয়কন  নেটি নিপাটন মমন্ট অ্ফ ঘহলে অ্যান্ড ঘমন্টাল হাইনজমর্র (New York City Department 
of Health and Mental Hygiene) েমঙ্গ অ্ংনশদানরমত্ব কাজ করমত রাজয স্বাস্থ্য দপ্তরমক (State 

https://health.ny.gov/press/releases/2019/docs/mmrb_member_list.pdf


 

 

Department of Health) 450,000 মানকন র্ িলার িদার্ কমর ঘেন্টারে ফর নিনজজ কমরাল 
অ্যান্ড নিমভর্শর্। CDC ঘেমক অ্েন োহােয করার উমেশয হল, মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয ও গভন যারমর্র 
জটিলতার চালকগুনলমক ঘবাঝার েুনবযার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয নরনভউ ঘবামিন র 
কাজ টিনকময় রাখমত োহােয করা, এবং মাতৃত্বকালীর্ মৃতুযর হামরর ঘেমে জানতগত ববষমমযর 
ভূনমকামক ঘবাঝা। মাতৃত্বকালীর্ মতুৃয নরনভউ ঘবািন  (MMRB) পনরবার ও েম্প্রদাময়র জর্য 
ফলাফমল উন্ননতোযমর্র জর্য কনমশর্ারমক নিনর্কযাল ও কনমউনর্টির হস্তমেমপর েুপানরশ করমব।  
  
বর্উইয়কন  ফেে বডপােন ম্বমন্ট অি ফহলর্ কবমের্ার ড. হাওয়াডন  েকুার িম্বলর্, "মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয 
নরনভউ ঘবািন  এই ঘবদর্াদায়ক  টর্াগুনলর ঘমাকানবলা করমত গাইি করমব এই ঘেমের নবমশষজ্ঞমদর 
একনেত কমর োমদর উপর েমস্ত মাতৃত্বকালীর্ মতুৃয নবমেষণ করার ভার র্যস্ত আমে। CDC-র 
েহায়তা এবং নবমশষজ্ঞমদর েহমোনগতায় আমরা এই নবষয়টির েুরাহা করমত পানর এবং জীবর্ 
বাাঁচামর্ার ঘকৌশল বাস্তবায়র্ করমত পারমবা।"  
  
MMRB েদেযমদর মমযয রময়মের্ জর্স্বাস্থ্য, িেূনত ও গাইমর্ামকালনজ, অ্যার্ামস্থ্নশয়া, মাতৃ-ভ্রূমণর 
ওষুয, পানরবানরক ওষুয, োইনকয়ানি, র্ানেনং, যােীনবদযা, েমাজমেবামলূক কাজ ও ফমরর্নেক 
পযােলনজর ঘেমে বহুমুনখ নবমশষজ্ঞরা। অ্গমে েভা শুরু করা েদেযরা নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
মাতৃত্বকালীর্ মৃতুযর েমস্ত  টর্াগুনল পেনামলাচর্ার জর্য নর্য়নমত ববঠক চানলময় োমবর্।  
  
উন্নত ঘদশগুনলর মমযয মানকন র্ েুক্তরাষ্ট্র মাতৃত্বকালীর্ মৃতুযর হার ঘবশ ঘবনশ – ঘেমহতু েমি ঘদমশ 
েন্তার্ িেমবর েময় কৃষ্ণাঙ্গ র্ানরমদর মৃতুযর েম্ভাবর্া িায় চার গুণ, এবং নর্উ ইয়মকন  তা িায় 
নতর্ গুণ, তাই বণন ববষময অ্বযাহত রময়মে। 2010 োল ঘেমক নর্উ ইয়কন  ঘেট মাতৃত্বকালীর্ 
মৃতুযর হার হ্রামের ঘেমে উন্ননত কমরমে, ঘদমশর মমযয তার স্থ্ার্ তখর্ নেল 46তম, এই রাজয 
এখমর্া ঘদমশর 30তম স্থ্ামর্ রময়মে।  
  
MMRB গভর্নমরর র্ারী ও বানলকামদর কাউনিমলর (Governor's Council on Women and 
Girls) এবং মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয ও ববষমযপূণন জানতগত ফলাফমলর টাস্কমফােন (Taskforce on 
Maternal Mortality and Disparate Racial Outcomes)এর েুপানরমশর উপর নভনি কমর গঠর্ 
করমে। এই বের আমগ পাশ করা বামজমট মাতৃত্বকালীর্ মৃতুয পেনামলাচর্া ঘবািন  এবং মাতৃত্বকালীর্ 
মৃতুযর উপমদষ্টা পনরষদ েহ, টাস্কমফামেনর েুপানরশগুনলমক েহায়তা করমত দইু বের যমর 8 নমনলয়র্ 
মানকন র্ িলার বরাে কমরমে, ঘেই োমে ঘেমটর উচ্চ ঝুাঁ নক েম্পন্ন অ্ঞ্চলগুনলমত কনমউনর্টি স্বাস্থ্য 
কমীমদর অ্যামেে বৃনদ্ধ করমত স্বাস্থ্য দপ্তমরর মা এবং েদযজাত কনমউনর্টির স্বাস্থ্য েহমোনগতার 
(Department of Health's Maternal Infant Community Health Collaborative) মাযযমম 2 
নমনলয়র্ মানকন র্ িলামররও ঘবনশ বরাে করা হময়মে। MMRB এবং টাস্কমফামেনর কাজ, আমরা ঘবশ 
নকেু উমদযামগর োমে, মাতৃত্বকালীর্ মতুৃযর ঘমাকামবলায় গভর্নমরর কামজর উপর নভনি কমর গঠর্ 
কমর এবং জানতগত ববষমমযর ফলাফল হ্রাে কমর।  
  

###  
  

https://www.ny.gov/programs/new-york-state-council-women-and-girls
https://www.ny.gov/programs/new-york-state-council-women-and-girls
https://www.health.ny.gov/community/adults/women/task_force_maternal_mortality/
https://www.health.ny.gov/community/adults/women/task_force_maternal_mortality/


 

 

  

 
অ্নতনরক্ত তেয পাওয়া োমব এখামর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  ঘেট | এনেনকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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