
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা েবর্িার জাতীয় টু্েম্বরট্ বির্ম্বরাম িম্বেতর্তা মাি (NATIONAL TOURETTE 

SYNDROME AWARENESS MONTH) উপলম্বে মাবরও এম. কুওম্বমা সিতুম্বত (MARIO M. 
CUOMO BRIDGE) র্ীলাভ িিুজ আম্বলাকিজ্জা করার বর্ম্বদন ের্া বদম্বয়ম্বের্  

  
আর্ুমাবর্ক 200,000 জর্ আম্বমবরকার্ গুরুতর পর্নাম্বয়র টু্েম্বরট্ বির্ম্বরাম্বম আক্রান্ত  

  
র্কু্তরাম্বের 5 সেম্বক 17 িের িয়িী প্রবত 160 জর্ বেশুর 1 জর্ এই সরাম্বগ আক্রান্ত  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ গভর্নর মাররও এম. কুওমমা সেতুমত 15 জরু্, শরর্বার েন্ধ্যায় 
জাতীয় টু্যমরট্ রের্মরাম েমেতর্তা মাে উপলমে র্ীলাভ েবুজ আমলাকেজ্জা করার রর্মদনশর্া 
রদময়মের্। টু্যমরট্ রের্মরাম একটি োরাজীবমর্র েমেযা এবং র্যাশর্াল ইর্রিটিউট্ অ্ব 
রর্উমরালরজকাল রিেঅ্িন ারে এন্ড সরাক (National Institute of Neurological Disorders and 
Stroke) এর তথ্যমমত সদখা যায় সয যকু্তরামের প্রায় 200,000 মার্ুষ এই সরামগর েবনারিক 
গুরুতর অ্বস্থায় ভুগমের্। এর সেময় আমরা সবরশ েংখযক আমমররকার্মদর মমিয টু্যমরট্ রের্মরামমর 
অ্মপোকৃত কম গুরুতর লেণ সযমর্ সভাকাল টিকে (vocal tics) সদখা যায়।  
  
"টু্যমরট্ রের্মরাম অ্মর্মক যতট্া উপলরি করমত পামর তার সেময় অ্মর্ক সবরশ বযাপক এবং যরদও 
এই দরুামরাগয সরামগর রেরকৎো রবদযমার্ সেগুমলা প্রায়ই সরাগী ও তামদর পররবামরর জর্য সবাঝা 
হময় দাাঁড়ায়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েমেতর্তা বৃরি এবং জাতীয় টু্যমরট্ রের্মরাম েমেতর্তা 
মাে েমাপ্ত হওয়া উপলমে যারা এই জীবর্বযাপী সরামগ আক্রান্ত হময়মের্ তামদর েম্মামর্ শরর্বার 
েন্ধ্যায় মাররও এম. কুওমমা সেতুমত র্ীলাভ েবুজ আমলাকেজ্জা করার রর্মদনশ রদরি।"  
  
টু্যমরট্ অ্যামোরেময়শর্ অ্ব আমমররকার (Tourette Association of America) তথ্যমমত টু্যমরট্ 
রের্মরাম সমময়মদর তুলর্ায় সেমলমদর মমিয রতর্ সথ্মক পাাঁেগুণ সবরশ বযাপক। টু্যমরট্ রের্মরামমর 
সকামর্া প্ররতকার জার্া সর্ই এবং রেরকৎোর মমিয একারিক ওষুি ও সথ্রারপ অ্ন্তভুন ক্ত যার বযয় 
প্রায়শই বহর্মযাগয হয় র্া।  
  
এ েপ্তামহ, রর্উ ইয়কন  সিট্ সেমর্ট্ একটি আইর্ পাশ কমরমে সযখামর্ গভর্নর কুওমমা জাতীয় 
টু্যমরট্ রের্মরাম েমেতর্তা মাে উদযাপমর্র োমথ্ একাত্ম হময় 2019 োমলর 15 সম সথ্মক 15 জরু্ 
েময়মক রর্উ ইয়কন  সিমট্ টু্যমরট্ রের্মরাম েমেতর্তা মাে রহমেমব প্রস্তাব কমরমের্।  
  



 

 

বিম্বর্ট্ িংখ্োগবরষ্ঠ সর্তা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াট্ন -কাবজন্স িম্বলর্, "জাতীয় টু্যমরট্ রের্মরাম েমেতর্তা 
মাে গমবষণায় উন্নয়র্ এবং এই সরামগ আক্রান্তমদর োমারজক গ্রহণমযাগযতা বরৃির েুমযাগ েৃরি 
কমর। রর্উ ইয়মকন র হাজামরা পররবার এই টু্যমরট্ রের্মরাম কতৃন ক প্রভারবত এবং এই সরাগ েংক্রান্ত 
রর্ন্দা দরূ করা ও েমেতর্তা বৃরির ফমল তামদর জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত হমব। সেমর্ট্ েংখযাগররষ্ঠ 
রর্উ ইয়কন  সিট্জমুড় এই সরামগর কারমণ প্রভারবত রশশু, পররবার ও বযরক্তবমগনর প্ররত 
প্ররতশ্রুরতবি।"  
  
অোম্বিেবল বিকার কালন বিবস্ট িম্বলর্, "অ্যামেম্বরল েংখযাগররষ্ঠ টু্যমরট্ রের্মরাম কতৃন ক প্রভারবত 
প্রমতযক রর্উ ইয়কন বােীর পামশ দাাঁড়ামত সপমর গরবনত এবং তারা গণেমেতর্তা বৃরি, োমারজক 
গ্রহণমযাগযতার প্রোর এবং সিট্জমুড় এই জটিল সরামগর োমথ্ জরড়ত েযামলঞ্জগুমলা সমাকামবলায় 
করমউরর্টিগুমলার েমতায়মর্ কাজ কমর যামি। আমামদর প্রতযাশা সেতুর আমলাকেজ্জা এই রর্উ 
ইয়কন বােীমদর োমথ্ আমামদর েংহরতর প্রতীক হমব।"  
  
সিম্বর্ট্র সেলী সময়ার িম্বলর্, "জাতীয় টু্যমরট্ রের্মরাম মাে উপলমে মাররও এম. কুওমমা সেতু 
র্ীলাভ েবুজ আমলাকেজ্জায় েরজ্জত করার জর্য গভর্নর কুওমমামক ির্যবাদ। টু্যমরট্ রের্মরাম একটি 
দরুামরাগয অ্বস্থা যা রশশুমদর জর্য রবমশষভামব কঠির্ হমত পামর। আরম আমামদর ওময়িমেিার 
কাউরি ইয়ুথ্ অ্যাম্বামেিরগণমক টু্যমরট্ অ্যামোরেময়শর্ অ্ব আমমররকার পে সথ্মক েমেতর্তা বরৃি 
এবং টু্যমরট্ রের্মরামম আক্রান্তমদর প্ররত েহর্শীলতা ও েহার্ভূুরতর প্রোর ঘট্ামর্ার জর্য ির্যবাদ 
জার্াই।"  
  
টু্েম্বরট্ অোম্বিাবিম্বয়ের্ অি আম্বমবরকার িাডির্ ভোবল োখ্ার প্রধার্ সিম্বলর্ ওয়াবলম্বিভার 
িম্বলর্, "সেতুর এই আমলাকেজ্জা বযাপকভামব ভুলমবাঝা এই বযারির প্ররত আমামদর েমেতর্তা 
বৃরির রমশমর্ েহায়ক হমব। করমউরর্টিমত বযাপকভামব টু্যমরট্ েক্রান্ত অ্রিক েহার্ুভূরতর প্রোমরর 
ফমল এই সরামগ আক্রান্ত রশশু ও প্রাপ্তবয়স্কমদর স্বাস্থয ও েুস্থতার উপর ইরতবােক প্রভাব পড়মব।"  
  
টু্েম্বরট্ অোম্বিাবিম্বয়ের্ অি আম্বমবরকার ইয়ুে অোোম্বিডর এিং িাট্ন িম্বডম্বলর অবধিািী 
আম্বলকজান্দ্রা কাট্লার িম্বলর্, "এই শরর্বার রামত টু্যমরট্ রের্মরাম েংক্রান্ত েমেতর্তা বৃরি এবং 
োমারজক গ্রহণমযাগযতা েৃরিমত োহাযয করার উমেমশয গভর্নর মাররও এম. কুওমমা সেতুমত র্ীলাভ 
েবুজ আমলাকেজ্জার বযবস্থা করায় আরম গভর্নর কুওমমা এবং আমামদর রর্বনারেত কমনকতন ামদর 
ির্যবাদ জার্ামত োই। আমার েঠিকভামব সরাগ রর্ণনময় বহু বের েময় সলমগরেল এবং রশশুরা সযর্ 
তামদর প্রময়াজর্ীয় োহাযয যতদ্রুত েম্ভব সপমত পামর তা রর্রিত করার জর্য আরম েম্ভাবয েবরকেু 
করমত োই।"  
  

###  
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