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2.4 বমবলয়র্ র্ারী 2019 সাম্বল স্তর্ কোন্সার বিবর্িং গপম্বয়ম্বের্ 

  
বর্উ ইয়কন  গেট বিপাটন ম্বমন্ট অফ গেল্থ বিবর্িং গরট িাডাম্বত মাবিবমবিয়া কোম্বেইর্ োলু 

কম্বরম্বে 
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ওযার্ ওযার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার, গভর্নর মাররও 
এম কুওমমা রিজ, কাশুমকা রিজ, এইচ কার্ন মযাককর্ ঘেট ইউরর্ভারেনটি অ্ফ রর্উ ইযকন  
(SUNY) রিরর্ল্িং, ঘেট এডুমকশর্ রিরর্ল্িং, আর্মেড ই রিথ ঘেট অ্রফে রিরর্ল্িং, রর্উ ইযকন  
ঘেট ঘফযারগ্রাউন্ড, র্াযাগ্রা ফর্ে, রমড হাডের্ রিজ, গ্রযান্ড ঘেন্ট্রার্ টারমনর্ার্এিিং অ্যার্মিরর্ 
আন্তজন ারিক রিমার্িন্দর ঘগটওময স্তর্ কযান্সার েমচির্িা মামের উদোপমর্ ঘগার্ারপ রমে প্রজ্বরর্ি 
হমি। স্তর্ কযান্সার েি ঘচময ঘিরশ ধরা পড়া কযান্সার এিিং রর্উ ইযকন  ঘেমটর মরহর্ামদর মমধয 
কযান্সার মৃিুযর রিিীয প্রধার্ কারণ। েখর্ রর্উ ইযকন  ঘেট COVID-19 মহামারীর োমথ র্ড়াই 
করমে, িখর্ও র্ারীরা কযান্সামরর কারমণ মারা োমে। প্ররি িের, রর্উ ইযমকন  16,200 এর ঘিরশ 
র্ারী স্তর্ কযান্সামর আক্রান্ত হর্ এিিং প্রায 2,500 এই ঘরামগ মারা োর্। 
  
"েরদও COVID-19 অ্মর্ক রর্উ ইযকন িােীমক মহামারীর েিমচময খারাপ অ্িস্থায রর্যরমি স্বাস্থয 
পরীক্ষা িন্ধ করমি িাধয কমরমে, জরুরর র্য এমর্ রচরকৎো ঘেিার উপর ঘথমক রর্মষধাজ্ঞা িুমর্ 
ঘর্ওযা হমযমে, িাই আমরা র্ারীমদর িামদর স্তর্ কযান্সামরর রিরর্িংমযর োমথ হার্র্াগাদ থাকমি 
উৎোরহি কররে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এটামক অ্গ্রারধকার ঘদওযা অ্রিরি রাখমিা 
এিিং রর্উ ইযমকন র প্রমিযক র্ারীর জর্য এই জীির্ রক্ষাকারী রির্ করা আমরা েহজ কমর 
িুর্মিা।" 
  
রডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘহল্থ (Department of Health, DOH) অ্মটাির িাররমখ একটি িহুমুখী রমরডযা 
প্রচারারভোর্ শুরু কমর। এই প্রচারণা োরা িামদর রিরর্িং-এ হার্র্াগাদ র্র্ িামদর মযামমাগ্রাম 
ঘপমি উৎোরহি কমর। উচ্চ ঝুুঁ রকপূণন গ্রুমপর র্ারীমদর মিামমির উপর রভরি কমর এই প্রচারণার 
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উপাদার্ তিরর করা হমযমে এিিং স্তর্ কযান্সার এিিং রিরর্িং েম্পমকন  িামদর ভয এিিং ভুর্ ধারণা 
িুমর্ ধরা হমযমে।  
  
"স্তর্ কযান্সার েমচির্িা মামে, আমরা রর্উ ইযকন িােীমদর জর্য েম্পদ এিিং ঘেিা িুমর্ ধমররে 
োমি িারা পরীক্ষা করমি পামর এিিং িামদর এর গুরুমের কথা িরণ কররময ঘদয ঘেমহিু আমরা 
COVID-19 মহামারীর রিরুমে র্ড়াই চারর্ময োরে," গলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ গোেুল 
িম্বলর্, "আমরা স্তর্ কযান্সার গমিষণা এিিং উন্নযমর্ অ্মর্ক অ্গ্রগরি কমররে, এিিং আমরা রর্রিি 
করমি চাই ঘে িযরি এিিং পররিামরর েসু্থ এিিং রর্রাপদ জীির্ োপমর্র জর্য প্রমযাজর্ীয েত্ন 
ঘর্ওযার েুমোগ আমে। এই রিষময েমচির্িা িৃরের আমামদর প্রমচষ্টার অ্িংশ রহমেমি এিিং রর্উ 
ইযকন  ঘেটমক আমামদর িারেন্দা এিিং পররিামরর জর্য একটি রর্রাপদ, ভামর্া জাযগা রহমেমি গমড় 
িুর্মি োহােয করমি ঘপমর আরম গরিনি।" 
  
রর্উ ইযমকন  50 ঘথমক 74 িের িযেী র্ারীরা োরা জারর্মযমের্ ঘে গি দইু িেমর িারা 
মযামমাগ্রাম কররমযমের্, িামদর হার 2018 োমর্ 82.1 শিািংশ ঘথমক ঘিমড় 2019 োমর্ 83.3 
শিািংমশ উন্নীি হমযমে। ইউর্াইমটড ঘেটে রপ্রমভরন্টভ োরভন মেে টাক ঘফােন েুপাররশ করমে ঘে 50 
ঘথমক 74 িের িযেী মরহর্ামদর প্ররি দইু িের অ্ন্তর মযামমাগ্রাম করা উরচৎ। অ্র্যার্য মরহর্ামদর, 
োমদর মমধয 40 এিিং 49 িেমরর মরহর্ারা আমের্, োমদর স্তর্ কযান্সামরর পাররিাররক ইরিহাে 
আমে িা অ্র্যার্য ঝুুঁ রকর কারণ আমে স্তর্ কযান্সামরর, এিিং োমদর স্তমর্ ঘকার্ উপেগন িা 
পররিিন র্ আমে, িামদর ডািামরর োমথ কথা ির্া উরচি জার্ার জর্য ঘে ঘকার্ রিরর্িং েূরচ 
িামদর জর্য েঠিক। 
  
বর্উ ইয়কন  গেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার িা. োওয়ািন  যকুার িম্বলর্, "েরদও কযান্সার রিরর্িং 
COVID-19 মহামারী িারা প্রভারিি হমযমে, আমরা রিরর্িংমক অ্গ্রারধকার রদমি থাকি। আরম রর্উ 
ইযকন  ঘেট জমুড় র্ারীমদর উৎোরহি কররে কযান্সার আমগ আমগ শর্াি করার র্মক্ষয রিরর্িং 
করমি, েখর্ এর রচরকৎো করা েহজ হমি।" 
  
ঘে েি মরহর্ামদর স্তর্ কযান্সামরর রিরর্িং স্থরগি করমি হমযমে, িামদর জর্য এখর্ পুর্রায 
েমযেূচী রর্ধনারমণর েময। ডািামরর অ্রফে এিিং মযামমাগ্রারফ োইট আদশন COVID-19 রর্রাপিা 
িযিস্থা অ্র্ুেরণ কমর, োর মমধয রমযমে ঘরাগীমদর োক্ষাৎকামরর আমগ উপেগন েম্পমকন  রজজ্ঞাো 
করা, কমী এিিং ঘরাগীমদর মাক পরা, এিিং মযামমাগ্রারফ েরঞ্জাম এিিং ওমযটিিং রুম  র্  র্ 
জীিাণুমিু করা এিিং পররষ্কার করা। েখর্ ঘমরডমকর্ অ্রফে ঘরাগীমদর রর্রাপিা রর্রিি করার 
জর্য েথাোধয ঘচষ্টা করমে, িখর্ মরহর্ামদর িামদর অ্যপযন্টমমমন্টর েমযেূচী রর্ধনারমণর আমগ 
িামদর োমরগ্রক স্বাস্থয এিিং স্তর্ কযান্সামরর ঝুুঁ রক েম্পমকন  িামদর স্বাস্থয ঘেিা প্রদার্কারীর োমথ 
কথা ির্া উরচি।.  
 
রর্উ ইযকন  ঘেট কযান্সার োরভন মেে ঘপ্রাগ্রাম েহ একারধক রর্উ ইযকন  ঘেট (NYS) উমদযাগ 
রিরর্িং ঘরট িৃরেমি অ্িদার্ রামখ, ো প্ররিটি কাউরন্টমি িীমাহীর্ মরহর্ামদর রিরর্িং প্রদার্ কমর। 
এোড়াও রামের কমনেচূীর মমধয রমযমে র্ারীমদর রিরর্িং-এর গুরুে েম্পমকন  রশরক্ষি করা এিিং 



িামদর স্বাস্থয ঘেিা প্রদার্কারীমদর কর্ করমি উৎোরহি করা। অ্র্যার্য ঘপ্রাগ্রাম রিরর্িং এর িাধা 
অ্পোরমণর উপর মমর্ামোগ প্রদার্ কমর, ঘেমর্ একটি ঘমািাইর্ মযামমাগ্রারফ ঘপ্রাগ্রাম িিন মামর্ 40টি 
কাউরন্টমি ঘেিা প্রদার্ কমর এিিং একটি ঘরাগী ঘর্রভমগশর্ ঘপ্রাগ্রাম ো মরহর্ামদর এক-এক েহাযিা 
প্রদার্ কমর। 
  
2016 োর্ ঘথমক রােীয আইর্ প্রণযর্ করা হমযমে, োর ফমর্ মরহর্ামদর রিরর্িংমযর জর্য েময 
িাড়ামর্া এিিং েরকারর কমনচারীমদর রিরর্িং-এর জর্য েুটি প্রদার্ করার মাধযমম রিরর্িং েহজ হমে। 
িাোড়াও, 2019 োমর্র আগমে গভর্নর কুওমমা শযার্মর্র আইর্ (Shannon's Law) স্বাক্ষর 
কমরর্ ঘেখামর্ িড় িীমাকারী গ্রুপগুরর্র জর্য রচরকৎোগিভামি প্রমযাজর্ীয 35 ঘথমক 39 িের 
িযক মরহর্ামদর জর্য মযামমাগ্রাম আওিাধীর্ করা িাধযিামূর্ক কমর। 
  
স্তর্ কযান্সার রিরর্িং অ্রধকািংশ স্বাস্থয পররকল্পর্া িারা আওিাভুি, োর মমধয রমযমে ঘমরডমকইড 
এিিং রর্উ ইযকন  ঘেট অ্ফ ঘহর্থ-এ অ্িংশগ্রহণকারী স্বাস্থয পররকল্পর্া। িীমাহীর্ এিিং অ্র্যার্য NYS 
স্তর্ কযান্সার রিরর্িং ঘপ্রাগ্রাম েম্পমকন  আমরা িথয এখামর্ পাওযা োমি। এই মাে িযাপী পার্মর্র 
েময েিংক্রান্ত রক্রযাকর্ামপ েকর্ রর্উ ইযকন িােীমদর েুি হমি উৎোহ প্রদার্ করা হয েমথনর্ এিিং 
েমচির্িা িৃরে করমি। 
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