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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্ট্রাক স্ট্েম্বক বর্উম্বরালবিকোল অক্ষমতা সাবরম্বে স্ট্তালার ির্ে র্তু র্ পদ্ধবত
প্রদেন র্ করার ির্ে 5 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর বর্উম্বরাবকওরসএর্ওোই (NEUROCURESNY,
NCNY) অর্ুদাম্বর্র কো স্ট্ াষণা কম্বরম্বের্

স্ট্েরাবপউটিক লাম্বভর আম্বরা বর্খুুঁত পবরমাম্বপর সম্ভাির্া প্রদার্ কম্বর, যাম্বত বিবর্কাল ট্রাোলগুবল
কম সংখেক স্ট্রাগীর সাহাম্বযে পবরসংখোর্গত গুরুত্ব স্ট্প ুঁোম্বত সক্ষম হে
বর্উ ইেম্বকনর 620 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর লাইফ সাম্বেন্স ইবর্বেম্বেটিম্বভর (Life Science
Initiative) অংে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর অ্র্ুদার্ ঘ াষণা কমরমের্ যা
মর্উমরামকওর্নএর্ওয়াই ইর্কম্নামরমেডমক (NeuroCuresNY, Inc) তার অ্র্র্য মিমর্কাি ট্রায়াি
ঘর্েওয়ামকন র দুই বেমরর প্রদর্নর্ী এবং মর্উমরািমজকযাি অ্বর্মতর কারমণ অ্ক্ষমতার মিমকৎর্ার
জর্য ওষুধ ্রীক্ষা করার প্রমিয়া িািামর্ার অ্র্ুমমত ঘদমব। বাকন মর্উমরািমজকযাি ইর্মিটিউে
(Burke Neurological Institute), রমিিার মবশ্বমবদযািয় (University of Rochester) এবং
ওময়ডর্ওয়ার্ন ঘর্ন্টার (Wadsworth Center) দ্বারা দী নস্থায়ী স্নায়মবক দুবনিতা ও অ্ক্ষমতার জর্য
ওষুমধর মিমর্কাি ট্রায়াি ্মরিাির্া করার জর্য একটি অ্িাভজর্ক উমদযাগ NCNY এর িক্ষয হমে
ঘরামকর কারমণ অ্ক্ষম ঘরাগীমদর জর্য ওষুধ ততমর করার র্ময় ও খরি কমামর্া যারা স্বাস্থযমর্বা
বযবস্থা বতন মামর্ যা প্রদার্ কমর তা র্ব মকেু বযবহার কমর ঘদমখমের্। মর্উ ইয়মকন একটি
মবশ্বমামর্র জীবর্-মবজ্ঞার্ গমবষণা িািার গমে ঘতািার এবং এই গমবষণার বামণমজযকীকরণ ও
অ্র্নর্ীমতর মবকামর্র জর্য মর্উ ইয়কন ঘিমের 620 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর উমদযামগর এক অ্ংর্
হি এই অ্র্ুদার্।
"মর্উ ইয়মকন র জর্য স্বাস্থযকর ভমবষযত গমে ঘতািার অ্র্ন আজমকর গুরুত্ব্ূণন তবজ্ঞামর্ক গমবষণা ও
উন্নয়মর্র প্রকল্পগুমির ঘক্ষমে ্র্ প্রদর্নর্ করা", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উমরামকওরএর্ওয়াই এর
প্রদর্নর্মূিক ্রীক্ষা র্তু র্ উদ্ভাবর্ী ওষুধ ও ঘর্রাম্ ্রীক্ষা করমব যা ঘরামকর প্রভাব ঘভাগ
করমের্ ঘয ঘরাগীরা তামদর জর্য আমূি ্মরবতন র্ মর্ময় আর্মত ্ামর এবং জীবর্ মবজ্ঞার্ মর্মল্প
মর্উ ইয়মকন র অ্ভূ ত্ূবন বৃমি অ্মবরত রাখমত ্ামর।"
"আধুমর্কতম গমবষণা এবং উন্নয়মর্ মবমর্ময়ামগর কারমণ র্ারা রাজয জুমে জীবর্ মবজ্ঞার্ মর্মল্পর
বৃমি অ্মবরত র্ামক", স্ট্লম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে স্ট্হাচু ল িম্বলর্। "এই অ্র্নায়র্ একটি ঘরামকর
ফমি ঘয স্নায়মবক মবকিতাগুমি হয় তা ঘর্মক আমরাগযিামভর একটি ্র্ খুুঁমজ ঘ্মত র্াহাযয করমত

প্রময়াজর্ীয় র্ংস্থার্গুমি প্রদার্ করমব। মর্উমরামকওরর্এর্ওয়াই এর অ্র্ুদার্ র্কি মর্উ ইয়কন বার্ীমদর
স্বাস্থয ও র্ুস্থতা মর্মিত করার জর্য উদ্ভাবর্ী গমবষণা ও মিমকত্র্াগুমিমক র্মর্নর্ করার জর্য
আমামদর অ্ঙ্গীকামরর উ্র মভমি কমর গমে ঘতামি।"
প্রদর্নমর্র ্রীক্ষা ঘরামবাটিক প্রমর্ক্ষণ প্রযুমির র্ামর্ ওষুধ বযবহারমক একমেত করমব মমিমের
ঘমরামমতর জর্য, যা বযমির স্নায়ুতন্ত্রমক ্ুর্রায় মর্মক্ষত করমত ্ামর। এই দুই বেমরর ট্রায়ামির
জর্য দী নস্থায়ী ঘরামকর কারমণ অ্ক্ষমতা র্হ 150 ঘরাগীর প্রময়াজর্ হমব এবং এটি প্রায় 24 মার্
িিমব। র্মময়র র্ামর্ র্ামর্, NCNY মমিমের আ াত, আম্হহইমার ঘরাগ এবং ঘমরুদমের আ ামতর
মত মর্উমরািমজকাি অ্বস্থার কারমণ অ্ক্ষমতার জর্য মিমকত্র্া মূিযায়র্ করার ্মরকল্পর্া কমরমে।
NCNY এর অ্র্র্য ্িমত ট্রায়ামির ঘক্ষমে ্মরকাঠামমা র্ংিান্ত খরি হ্রার্ করার জর্য ততমর করা
হময়মে, যা তামদর আরও দক্ষতার র্ামর্ িািামর্া র্ক্ষম কমর। এই ্িমতমত রময়মে:
•

•

•

মিমকৎর্কমদর একটি মস্থমতর্ীি ঘর্েওয়াকন যা ঘরাগীমদর ট্রায়ামি অ্ংর্গ্রহণ করার
জর্য ঘরফার কমর এবং ট্রায়ামির তদন্তকারী মহর্ামবও কাজ কমর, ট্রায়ামির
অ্ংর্গ্রহণকারীমদর এক অ্মবরত উৎর্ মর্মিত কমর এবং ঘরাগীমদর মর্ময়ামগর
িযামিঞ্জ অ্মতিম কমর,
মিমকৎর্ার ঘকৌর্ি যা মমিে ঘমরামমতর জর্য ওষুধ বযবহার কমর ঘরামবাটিক
প্রযুমির র্ামর্ একমে, যা স্নায়ুতন্ত্রমক "্ুর্রায় ঘর্খায়" এবং ঘর্রাম্উটিক
ঘবমর্মফমের আমরা মর্খুুঁত ্মরমা্ ঘদয়, এবং
র্মি ট্রায়ামির মভমি মহর্ামব একটি মার্র্ম্মত, কমঠার অ্ধযয়মর্র ঘপ্রামোকি বযবহার
কমর, যামত ঘপ্রামোকিগুমি প্রমতটি ট্রায়ামির জর্য র্তু র্ কমর প্রস্তুত করমত র্া হয়,
এবং যামত আমরা দক্ষ ্রীক্ষার ্মরমবর্ ততমর হয়।

এই ট্রায়ািটি মর্উমরামকওরর্এর্ওয়াইমক স্ব-র্ম্পূরকতার মদমক তার ্র্ ্মরমাজনর্ করমত র্ক্ষম
করমব, তার মিকৎ্ র্কমদর ঘর্েওয়াকন প্রর্ামরত করমব এবং মর্উমরািমজক মিমর্কাি ঘডমভি্মমমন্টর
জর্য একটি মস্থমতস্থা্ক র্িা মহর্ামব তার অ্বস্থার্মক দৃঢ় করমত র্ক্ষম করমব। এই র্াফমিযর
র্ামর্, মর্উমরামকওরর্এর্ওয়াই এমর্ দী নমময়াদী অ্র্ননর্মতক উন্নয়মর্র র্ুমবধার্মূমহর র্ম্ভাবর্া প্রদার্
করমব ঘযমর্:
•
•
•
•
•
•

মিমর্কাি ট্রায়াি িািামর্ার জর্য এবং মর্উ ইয়কন ঘিমে রাজস্ব ততমর করার জর্য
বামণমজযক র্ংস্থাগুমিমক আকষনণ করা
ট্রায়াি মযামর্জমমন্ট, ্ণয উন্নয়র্, ্ুর্বনার্র্ এবং তর্য মবমেষমণর ঘক্ষেগুমিমত কাজ
ততমর করা
বৃহির একক এবং ঘভঞ্চার মবমর্ময়াগমক উৎর্ামহত কমর
র্তু র্ ঘবৌমিক র্ম্পমি এবং এটি র্ম্পমকন ত র্ংস্থা ততমর কমর
মর্উমরািমজকাি ট্রায়ািগুমিমত অ্ংর্গ্রহমণর জর্য মর্উ ইয়মকন র মিমকৎর্া র্ংিান্ত
্যনেকমদর আকষনণ কমর
মর্উ ইয়মকন র প্রর্ম র্ারীর মর্উমরািমজকযাি মিমকৎর্ার র্ুমবধাগুমি প্রদর্নর্ কমর

এম্পাোর স্ট্েট স্ট্ডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) স্ট্প্রবসম্বডন্ট, বচফ একম্বিবকউটিভ
অবফসার এিং কবমের্ার হাওোডন স্ট্িমবি িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন ঘিে মর্উমরামকওরএর্ওয়াই এর
মত অ্মভর্ব প্রমিষ্টাগুমিমক র্মর্নর্ করার জর্য অ্ঙ্গীকারবি, যা আমামদর প্রাণবন্ত জীবর্ মবজ্ঞার্
মর্ল্পমক আরও উন্নত কমর এবং জীবর্যাোর উন্নয়মর্র জর্য মিমকত্র্াগুমিমক উন্নত করমত র্ক্ষম
কমর।"
"িক্ষ িক্ষ আমমমরকার্রা এবং তামদর ্মরবারগুমি তদমর্ক মভমিমত ঘরাক, আম্হহইমার ঘরাগ এবং
ঘমরুদমের আ ামতর মত স্নায়মবক ঘরামগর কারমণ অ্ক্ষমতার িযামিঞ্জগুমির মকামবিা কমর," ডঃ
রাবিি রতর্, িাকন বর্উম্বরালবিকোল ইর্বেটিউম্বটর (Burke Neurological Institute) পবরচালক,
ওম্বেল কম্বর্ন ল স্ট্মবডবসম্বর্র (Weill Cornell Medicine) অবিভুক্ত, এিং বর্উম্বরাবকওরএর্ওোই,
ইর্কম্বপনাম্বরম্বটম্বডর অন্তিন তী পবরচালক িম্বলম্বের্, "এই স্নায়মবক অ্বস্থার মার্ুষগুমি ঘয
প্রমতবন্ধকতার র্ম্মুখীর্ হর্ উমেখমযাগযভামব তার ঘমাকামবিা করার জর্য মিমকৎর্ার মবকল্পগুমির
ঘক্ষমে দী নস্থায়ী অ্ভামবর কারমণ একটি র্তু র্, যুগান্তকারী ্িমতর প্রময়াজর্ীয়তামক তু মি ধমর।
এম্পায়ার ঘিে ঘডমভি্মমন্ট কম্নামরর্র্ এবং গভর্নর অ্মফমর্র র্াংগঠমর্ক ও আমর্নক র্হায়তার
র্ামর্, বাকন মর্উমরািমজকযাি ইর্মিটিউে, রমিিার মবশ্বমবদযািময়র মর্উমরামরমিামরর্র্ ইর্মিটিউে
(Neurorestoration Institute at the University of Rochester) (ব্র্যাড বাকন এমমড, ম্এইিমডর
ঘর্তৃ মত্ব); এবং মর্উ ইয়কন ঘিে মড্ােনমমন্ট অ্ফ ঘহিমর্র (New York State Department of
Health, NYSDOH) ওয়াডনর্ওয়ার্ন িযাবমরেমরমজর (Wadsworth Laboratories) ঘর্ন্টার ফর
অ্যাডামিভ মর্উমরামেমকািমজ (Center for Adaptive Neurotechnology) (জর্ ওয়াি্াউ
এমমডর ঘর্তৃ মত্ব); এমদর মমধয একটি অ্ভূ ত্ূবন র্হমযামগতা শুধু মর্উ ইয়মকন ই র্য়, জাতীয় ও
মবশ্ববযা্ী ্মরবতন র্ আর্ার র্ম্ভাবর্া র্হ একটি অ্র্র্য, উদ্ভাবর্ী মিমর্কাি ট্রায়াি মমডি ততমর
কমরমে।"
অ্ক্ষমতার মিমকত্র্ার প্রময়াজর্ীয়তা র্মেও মিমর্কাি ট্রায়ামির িযামিঞ্জগুমি এবং ্মরিাির্ার ঘবমর্
খরমির কারমণ মর্উমরািমজকযাি অ্ক্ষমতা এবং অ্ক্ষমতা র্ংিান্ত গমবষণা প্রায়ই উম্মক্ষত হয়।
NCNY মবমর্ষ কমর এই িযামিঞ্জগুমি অ্মতিম করার জর্য ততমর হময়মেি। মর্উমরািমজকাি অ্বস্থা
ঘযমর্ ট্রমাযুি মমিে এবং ঘমরুদমের আ াত এবং ঘরাক মামকন র্ যুিরামে প্রমত বের প্রায় 1
মমমিয়র্ বযমিমক স্থায়ীভামব অ্ক্ষম কমর, যার ঘমাকামবিা করমত বেমর প্রায় 387 মবমিয়র্ মামকন র্
ডিার খরি হয়। মর্উমরািমজকাি অ্ক্ষমতার মিমকত্র্া বা মর্রামময়র মিমকত্র্াগত উন্নয়র্
প্রমতবন্ধকতা র্ম্পন্ন এবং বযয়বহুি মেি। মর্উমরািমজকাি বযামধর কাযনকর মিমকত্র্ার অ্ভামবর
ফমি দী নস্থায়ী অ্ক্ষমতা এবং মবকিতা উমেখমযাগয বযমিগত এবং আমর্নক অ্র্ের্ র্ৃমষ্ট করমত
্ামর। মিমর্কাি ট্রায়ামির র্ময়কাি এবং মর্উমরািমজকাি ওষুমধর উন্নয়মর্র খরি হ্রামর্র র্ম্ভাবর্া
ইমতমমধযই মিমর্কাি মূিযায়মর্র জর্য প্রস্তুত ্ণয র্হ র্ংস্থাগুমির মমধয আগ্রহ ততমর কমরমে।
বর্উ ইেকন স্ট্েম্বটর 620 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর িীির্-বিজ্ঞার্ সংবিষ্ট উম্বদোগ
2018 অ্র্ন বেমরর বামজমে মর্উ ইয়কন ঘিমের মর্উ ইয়মকন একটি মবশ্বমামর্র জীবর্-মবজ্ঞার্
গমবষণা িািার গমে ঘতািার এবং এই গমবষণার বামণমজযকীকরণ ও অ্র্নর্ীমতর মবকামর্র জর্য
620 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর উমদযাগ গ্রহণ কমরমে।

এই বহুমুখী উমদযামগ িাইফ র্াময়ন্স মর্ল্প জুমে এমেিমর্য়র জবর্ ঘপ্রাগ্রাম েযাে ঘিমডে (Excelsior
Jobs Program Tax Credit) প্রর্ারমণর জর্য 100 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার, িাইফ র্াময়মন্সর্
মরর্ািন অ্যাে ঘডমভি্মমন্ট মরফামেবি েযাে ঘিমডে ঘপ্রাগ্রামমর (life sciences research and
development refundable tax credit program) জর্য 100 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার, এবং
মবমর্ময়ামগর অ্র্যার্য রূম্ 320 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্ন্তভুন ি। এমত ওময়ে-িযাব এবং উদ্ভাবর্ী
স্থামর্র উন্নয়মর্র জর্য কযাম্োি অ্র্ুদার্ এবং প্রার্মমক ্যনাময়র জীবর্ মবজ্ঞার্ র্ংস্থাগুমির জর্য
্মরিাির্ায় র্হায়তা করার উমেমর্য ঘবর্রকামর খামত অ্ন্তত 100 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর
অ্মতমরি মবমর্ময়ামগর মূিধর্ রময়মে।
জীবর্-মবজ্ঞার্ খাত তজব-প্রযুমি, ফামনামর্উটিকযাি, বাময়ামমমডকযাি প্রযুমি, জীবর্ রক্ষার প্রযুমিমক
অ্ন্তভূন ি কমর এবং ঘর্র্ব র্ংস্থা ও প্রমতষ্ঠার্মক অ্ন্তভুন ি কমর ঘযগুমিা গমবষণা, উন্নয়র্, প্রযুমি
স্থার্ান্তর ও বামণমজযককরমণর মবমভন্ন ্যনাময় তামদর ঘবমর্র ভাগ প্রমিষ্টা মর্ময়ামজত কমর। প্রমতমদর্
এই খামতর ঘকাম্পামর্র্মূহ র্তু র্ মিমকৎর্া এবং ওষুধ আমবোর করমে যামত অ্টিজম এবং
কযান্সামরর মমতা ঘরামগর র্তু র্ মিমকৎর্া বা প্রার্মমক ্যনাময় ঘরাগ মর্ণনময়র মাধযমম জীবর্
বাুঁিামর্ার র্ম্ভাবর্া রময়মে। এর্ব ঘকাম্পামর্ কৃ মষ এবং ্মরমবর্গত তজব প্রযুমির ঘক্ষমেও
উমেখমযাগয অ্গ্রগমত র্াধর্ করমে যা অ্মধক ্মরমবর্ বান্ধব ও ঘেকর্ই ভমবষযত মর্মনামণ র্হায়তা
করমে।
প্রমণাদর্া বামেময়, স্থা্র্ায় মবমর্ময়াগ কমর এবং প্রমতভা ও দক্ষতা র্াগামি ্াওয়ার ঘক্ষমে উন্নয়র্
টিময় মর্ল্প-তহমবমির গমবষণা ও উন্নয়মর্ মর্উ ইয়কন মর্জ মহর্যা উমেখমযাগযভামব বৃমি করমব,
মবদযমার্ একামডমমক গমবষণার বামণমজযকীকরণমক র্হায়তা করমব এবং উন্নত প্রযুমির ্রবতী
প্রজমের মবকামর্র িমক্ষয কাজ করমব। মবজ্ঞামর্র ঘক্ষমে অ্গ্রগমতর বাইমর এই উমদযাগ মর্উ ইয়কন মক
উঠমত উৎ্াদর্ মভমিক উমদযামগর জর্য আকষনণীয় স্থামর্ ্মরণত কমর আঞ্চমিক অ্র্নর্ীমতর মবকার্
োমব এবং হাজার হাজার কমনর্ংস্থার্ র্ৃমষ্ট করমব।
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