
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা েোর্ম্বর্র আইর্টি স্বাক্ষর কম্বরর্ যেখাম্বর্ িড় িীমাকারী গ্রুম্বের বিবকৎসাগতভাম্বি 

প্রম্বয়াজর্ীয় মোম্বমাগ্রামগুম্বলা আওতাধীর্ করা আিেেক  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "আমরা জাবর্ যে কোন্সার যরাম্বগর যক্ষম্বে, প্রাথবমক ের্াক্তকরণই সম্বিনাত্তম সম্ভািে 
বিবকৎসা। এই প্রোসর্ যেটজমু্বড় মবিলাম্বের স্তর্ কোন্সাম্বরর বিবর্িংম্বয় যে যকাম্বর্া প্রবতিন্ধকতা 

যরাধ করম্বত সবিয় েেম্বক্ষে গ্রিণ কম্বরম্বে এিিং তা অিোিত রাখম্বি।"  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মহিলামের স্বাস্থ্যমেবা েুরক্ষা আমরা জজারোর কমর আইমর্ স্বাক্ষর 
কমরর্। হবল (S.3852-A/A.5502-A)-এ 35 জেমক 39 বছর বয়েী মহিলামের জর্য বড় 
বীমাকারী জগাষ্ঠীগুহলর হিহকৎোগতভামব প্রময়াজর্ীয় মযামমাগ্রামগুহল আওতাভুক্ত করা আবশ্যক কমর। 
আইর্টি, "শ্যার্মর্র আইর্", র্ামম পহরহিত যা লং আইলযামের বযাহবলমর্র শ্যার্র্ েযাটামর্না এর 
র্ামম র্ামকরণ করা িময়মছ, হযহর্ 28 বছর বয়মে স্তর্ কযান্সামর আক্রান্ত িময় 31 বছর বয়মে 
মারা জগমছর্।  
  
"আমরা জাহর্ জয কযান্সার জরামগর জক্ষমে, প্রােহমক শ্র্াক্তকরণই েমবনাত্তম েম্ভাবয হিহকৎো। এই 
প্রশ্াের্ জেটজমুড় মহিলামের স্তর্ কযান্সামরর হিহর্ংময় জয জকামর্া প্রহতবন্ধকতা জরাধ করমত েহক্রয় 
পেমক্ষপ গ্রিণ কমরমছ এবং তা অ্বযািত রাখমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্টি স্বাক্ষর 
কমর, আমরা স্তর্ কযান্সামরর হিহর্ংময়র প্রহতবন্ধকতাগুহল েরূ করার এবং হর্উ ইয়মকন র েব মহিলার 
স্বাস্থ্যমেবায় প্রমবশ্াহধকার উন্নত করার জর্য আরও একটি পেমক্ষপ হর্হি।"  
  
"েম্ভাবয জীবর্ রক্ষামূলক পহরমেবাগুমলামত প্রমবশ্াহধকার প্রোহরত করার জর্য আমরা আমামের 
প্রমিষ্টামক হিগুণ কমরই িলহছ", যলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ যিািুল িম্বলর্। "আমরা জাহর্ 
মযামমাগ্রাম এবং কযান্সামরর হিহর্ংগুহল েমস্ত হর্উ ইয়কন বােীর জর্য অ্বশ্যই উপলভয োকমত িমব 
এবং এই আইর্টি েমস্ত এলাকাটিমত, প্রােহমক শ্র্াক্তকরণ এবং হিহকৎো হর্হিত করমত েিায়তা 
করমব। আমরা জেটজমুড় স্তর্ কযান্সামরর হিহর্ং এবং জীবর্ বাাঁিামত প্রিারণা অ্বযািত রাখমত 
প্রহতশ্রুহতবদ্ধ।"  
  
বতন মামর্, অ্মর্কগুহল বীমা জকাম্পাহর্মক শুধু 40 বছমরর জবহশ্ বয়েী মহিলামের বাহেনক মযামমাগ্রামমর 
হিহর্ংগুহল আওতাভুক্ত করমত িমব, তমব স্তর্ কযান্সামরর 12,000 এরও জবহশ্ জক্ষমে প্রহত বছর 40 
বছমরর কম বয়েী মহিলামের মমধয জেমক শ্র্াক্ত করা িয় এবং প্রায়শ্ই পরবতী পযনাময় এবং তা 
আমরা আক্রমণাত্মক কযান্সার এর রূপ ধারণ কমর।  



 

 

  
শ্যার্মর্র আইমর্ বড় বীমা জকাম্পাহর্গুহলর হিহকৎোর প্রময়াজমর্ 35 জেমক 39 বছর বয়েী 
মহিলামের বাহেনক মযামমাগ্রামমর হিহর্ংগুহলর আওতাভুক্ত করার প্রময়াজর্ িমব।  
  
যেট যসম্বর্টর মবর্কা আর. মাটিন ম্বর্জ িম্বলর্, "আহম প্রােহমকভামব শ্র্াক্তকরমণর গুরুমের উপর 
খুব েঢ়ৃভামব হবশ্বাে কহর এবং 40 বছমরর কম বয়েী বযহক্তমের হিহকৎোর জর্য প্রময়াজর্ীয় মমর্ 
করা িমল বাহেনক মযামমাগ্রামম তামের প্রমবশ্াহধকার োকা জরুহর। 8 জমর্র মমধয 1 জর্ মহিলা 
তামের জীবদ্দশ্ায় স্তর্ কযান্সামর আক্রান্ত িওয়ার োমে োমে, প্রারহম্ভক শ্র্াক্তকরণ এবং জীবর্ 
বাাঁিামত েক্ষম করার জর্য এই হবলটি খুবই গুরুেপণূন।"  
  
অোম্বসেবল সেসে বকোরবল বজর্-বেম্বয়ম্বর িম্বলর্, "জেহরমত জরাগ ধরা পড়ার কারমণ কম বয়েী 
অ্মর্ক র্ারী স্তর্ কযান্সামর প্রাণ িাহরময়মছ। এই জরাগটি অ্ল্প বয়েী এবং বৃদ্ধ মহিলামের উপর 
প্রভাব জেমল, তাই মযামমাগ্রামমর জর্য কভামরজ েম্প্রোরণ খবুই গুরুেপূণন। বাহেনক মযামমাগ্রাম 
হিহর্ংময়র বয়ে হ্রাে করা হর্হিত করমব জযমর্া মহিলারা খুব জেরী িওয়ার আমগই পেমক্ষপ হর্মত 
পামর। শ্যার্মর্র আইর্ েীর্ন েময় েীমার এবং আহম েমেনমর্র জর্য গভর্নর কুওমমার কামছ 
কৃতজ্ঞ।"  
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