
প্রতি বছর তিউ ইয়র্ক  তিটিতি (NYC) 
আিমুাতির 3,000 মতিলা প্রিবরালীি 
মারাত্মর জটিলিার রারতে মারা যায় বা 

মারা যাওয়ার অবস্ায় থাতর। এইিব জটিলিা 
প্রিবরালীি মারাত্মর মিুৃযু (severe maternal 
morbidity, SMM) িাতম পতরতিি এবং প্রিণ্ড 
রক্তপাি, রক্ত িঞ্চি, গুরুির িংক্রমে এবং 
তরডতি ফেইতলওরও এর মত্যু রতয়তছ।  
রৃষ্াঙ্গ মতিলাতের মত্যু SMM এ
আক্রান্ত িবার িম্াবিা ফবেিাঙ্গ 
মতিলাতের ফথতর তিিগুে ফবতি 
থাতর। তিটি SMM এর বে্কগি 
বযুব্াি ফমটাতি এবং প্রিবরালীি 
জটিলিা এবং মিুৃযুর িংখযুা 
িামতরিরভাতব রমাতি 
বদ্ধপতররর।

“  শিশুর জন্ম হওয়া সকল পশরবাররর কারে 
আনরদের মহূুর্ত , শকন্তু শিশুর জরন্মর সময় 
জটিলরার কাররে [আমারের] এর কৃষ্াঙ্গ 
মশহলারের মরুৃযু হওয়া একবাররই মমরন 
মনওয়া যায় না।” 

  ডাঃ িারতমতিয়া পালাতিও (DR. HERMINIA PALACIO)  
স্াস্যু ও মানব পশররেবার মেপুটি মময়র  
(DEPUTY MAYOR FOR HEALTH AND HUMAN SERVICES)

 প্রিবরালীি   
 মারাত্মর  
 মিুৃযু কী? 
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প্রিবরালীি মিুৃযুর মারাত্মর িার রমাতি তিউ ইয়র্ক  তিটি’র স্াস্যু তবভাগ রী 
ররতছ
মািৃত্ব িািপািাতলর মাি উন্নয়ি ফিটওয়ার্ক  (Maternity Hospital 
Quality Improvement Network) 
শলিশনশসয়ান প্রশিক্ষে এবং পশরচয্তার মান উন্নর কররর SMM-এ আক্ান্ত মশহলারের অশিজ্ঞরার রথযু সংগ্রহ করার জনযু স্াস্যু 
শবিাগ িহররর সব্তত্র হাসপারারলর সরঙ্গ কাজ কররে। এই উরেযুাগরক বলা হয় মারৃত্ব হাসপারারলর মান উন্নয়ন মনটওয়াক্ত , এোড়াও 
এখারন শনউ ইয়ক্ত  (NYC) শসটির সমস্ত মশহলারের, শবরিে করর কৃষ্াঙ্গ মশহলারের ময্তাোসম্পন্ন পশরচয্তা প্রোন কররর প্রোনকারীরের 
প্রশিক্ষে মেয়। ময্তাোসম্পন্ন পশরচয্তা মারন হরলা এই ময প্রোনকারীরা শিশুর জরন্মর আরগ, জরন্মর সময় এবং পরর মরাগীরের 
অশিকার ও কী কী কররর হরব ও হরব না মস সম্পরক্ত  মরাগীরের রথযু প্রোন করর। ময্তাোসম্পন্ন পশরচয্তা সম্পরক্ত  আরও জানরর 
nyc.gov/health মেখুন এবং ফযৌি ও প্রজিি িযুায় (sexual and reproductive justice, SRJ) খুজঁনু। 

প্রিবরালীি পতরিয্কা িংতযাগ (Maternal Care Connection) 
স্াস্যু শবিাগ Central Brooklyn-এ শিশু প্রসব ও প্রাথশমক পশরচয্তা উন্নর কররর প্রসবকালীন পশরচয্তা সংরযাগ প্রকল্প শুরু 
করররে। এই প্রকরল্পরও লক্ষযু হরলা সম্প্রোয়রক ময্তাোসম্পন্ন পশরচয্তা সম্পরক্ত  শিক্ষা প্রোন।

SMM রমাতি িািাযযু ররতি আপতি রী ররতি পাতরি 
   মারৃত্ব হাসপারারলর মান উন্নয়ন মনটওয়ারক্ত  অংি শনরর আপনার স্ানীয় হাসপারালরক উৎসাশহর করুন। 

  শিশুর জন্ম সংক্ান্ত নযুায় রক্ষাকর্ত া (Birth Justice Defenders) — স্ানীয় বাশসদো যারা ময্তাোসম্পন্ন পশরচয্তার স্পরক্ষ 
রারের সম্পরক্ত  জাননু। আরও ররথযুর জনযু BirthJustice@health.nyc.gov এ ইরমল করুন। 

  প্রসবকালীন ও পশরবার সুস্রা সহায়রার জনযু আপনার স্ানীয় শবিানমণ্ডলীর সেসযুরেররক উৎসাশহর করুন।

  আপশন গি্ত বরী হরল, আপনার স্াস্যু মসবা প্রোনকারীরক গি্ত াবস্া ও শিশুর জরন্মর সমরয়র সািারে সমসযুা সম্পরক্ত  শজজ্ঞাসা 
করুন। nyc.gov/health এ শগরয় SRJ খুজঁনু এবং “শিশু জন্ম সংক্ান্ত ময্তাোসম্পন্ন পশরচয্তার জনযু NYC মানক (NYC 
Standards for Respectful Care at Birth)” োউনরলাে করুন। এই প্রচারপরত্র এমন শকেু রথযু আরে যা আপনারক 
শিশুর জরন্মর আরগ, জরন্মর সময় এবং পরর আপনার ময পশরচয্তা পাওয়া উশচৎ মস সম্পরক্ত  আপনার স্াস্যু মসবা প্রোনকারীর সরঙ্গ 
কথা বলরর সহায়রা কররব। 

  গি্ত াবস্ার সময় শবনামরূলযুর বা স্ল্প মরূলযুর স্াস্যু শবমারর নাম নশথিুক্ত করুন: 311 নম্বরর ম�ান করুন অথবা  
nyc.gov/health এ শগরয় স্াস্যু তবমা (health insurance) খুজঁনু।

 িসু্ গভ্ক াবস্ার িিায়িায় পতরতেবা এবং িম্পে 
 অশিবাসন শস্শর শনশব্তরিরে মযাগযুরের কারে এইসব পশররেবা ও সংস্ান শবনামরূলযুর:

  নাস্ত-�যুাশমশল পাট্ত নারশিপ (Nurse-Family Partnership)

  শনউবন্ত মহাম শিশজটিং প্রকল্প (Newborn Home Visiting Program) 

  মহলশে স্াট্ত  ব্রুকশলন (Healthy Start Brooklyn) 

   স্াস্যু শবিারগর মনবারহুে মহলথ অযুাকিন মসন্ারগুরলারর পাশরবাশরক সুস্রা সম্পরক্ত  লিাস।

আরও ররথযুর জনযু 311 নম্বরর ম�ান করুন অথবা nyc.gov/health এ শগরয়  
গভ্ক াবস্া িম্পতর্ক ি িংস্াি (pregnancy resources) খুজঁনু।
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