
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্তর্ কোন্সার সম্বেতর্তা মাসম্বক (BREAST CANCER AWARENESS MONTH) 
স্বীকৃবত বিম্বত রাম্বযের লোন্ডমাকন গুবলম্বক গগালাপী আম্বলাকসজ্জায় সবজ্জত করার কথা গ াষণা 

কম্বরম্বের্  
  

আম্বরা 50,000 মবিলাম্বির 2017 এিং 2018 সাম্বলর মম্বযে বির্ করা িয়  
  

গভর্নর অক্টির মাসম্বক স্তর্ কোন্সার সম্বেতর্তা মাস বিম্বসম্বি গ াষণা কম্বরম্বের্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার, গভর্নর মাররও 
এম. কুওমমা রিজ, কসু্কইজমকা রিজ, জজন  ওয়ার িংটর্ রিজ, ঘগাময়ঠালে রিজ, ঘেওময়র্ রিজ, 
SUNY প্লাজা, ঘেট এডুমক র্ রেরর্ল্িং, আলমেড ই. রিথ রেরর্ল্িং এেিং রর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেয়ার 
এক্সম ারজ র্ রেরর্ল্িং ঘগালা ী আমলায় েরিত হমে ঘিে কযান্সার েমেতর্তা মামের উ লমে। স্তর্ 
কযান্সার েে ঘেময় ঘের  ধরা  ড়া কযান্সার এেিং রর্উ ইয়কন  ঘেমটর মরহলামের মমধয কযান্সার 
মৃতুযর রিতীয় প্রধার্ কারণ। প্ররত েের, রর্উ ইয়মকন  প্রায় 16,000 র্ারী র্তুর্ কমর স্তর্ কযান্সামর 
আক্রান্ত হর্ এেিং প্রায় 2,500 এই ঘরামগ মারা োর্।  
  
"প্রাথরমক ের্াক্তকরণ এেিং প্ররতমরাধমূলক ঘেো েম্পমকন  েমেতর্তা েৃরি, স্তর্ কযান্সামরর রেরুমি 
আমামের েে ঘেময় েড় অ্স্ত্র", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এটামক অ্গ্রারধকার ঘেওয়া 
অ্রেরত রাখমো এেিং রর্উ ইয়মকন র প্রমতযক র্ারীর জর্য রির্ করা আমরা েহজ কমর তুমবা।"  
  
"আমরা ঘিে কযান্সার রিরর্িং প্রমেষ্টা রাজযেযা ী োরলময় োরি এেিং আমামের রেরর্ময়ামগর উ র 
রভরি কমর র্তুর্ ইয়কন োেীমের জর্য তামের ঘে স্বাস্থ্য  ররমষো প্রময়াজর্ তা অ্যামক্সে করমত 
োহােয কররে", গলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ গিােুল িম্বলর্। "স্তর্ কযান্সার েমেতর্তা মামের 
েময়, আমরা রির্ করামর্ার গুরুত্ব েম্পমকন  েলরে এেিং রাজয জমুড় উ লব্ধ জীের্ রোকারী 
 ররমষো  াওয়ার গুরুত্ব েম্পমকন  কথা েলরে। আমরা রর্রিত করমত োই ঘে মযামমাগ্রাম ও 
কযান্সার রিরর্িং েে রর্উ ইয়কন োেীমের কামে উ লব্ধ হয় োমত জীের্ োাঁোমত োহােয করা 
োয়।"  
  
রর্উ ইয়মকন  স্তর্ কযার্োমরর জর্য ঘে েকল মরহলামের রির্ করা হমি তার েিংখযা 2017 োমল 
80.3  তািং  ঘথমক ঘেমড় 2018 োমল 82.1  তািং  হময়মে। র্তুর্ তথয আেরণগত ঝুাঁ রক 
কারমণর র্জরোরর রেমেম (Behavioral Risk Factor Surveillance System, BRFSS) ঘথমক 



 

 

আমে, ো একটি রাজযেযা ী ঘটরলমোর্ জরর  ো োরষনক 50 ঘথমক 74 েের েয়মের রর্উ ইয়কন  
ঘেট মরহলামের ঘথমক তথয েিংগ্রহ কমর োরা গত েইু েেমরর মমধয একটি মযামমাগ্রাম কররময়মের্ 
েমল জারর্ময়মের্। রিরর্িং এর হামরর এই েৃরির অ্থন এই ঘে আর্ুমারর্ক আমরা 50,000 মরহলামের 
রির্ করা হয় 2018-ঘত, 2017-র তুলর্ায়।  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বযের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. িাওয়াডন  যকুার িম্বলর্, "এই রিরর্িং এরেমমট 
আমরা অ্মর্ক েের ধমর ো ঘেমখরে তার মমধয েে ঘেময় ঘের  এেিং আমরা আ া করর এই 
ঊর্ধ্নমুখী প্রেণতা অ্েযাহত থাকমে। আমামের অ্রেশ্বােযভামে েযা ক স্তর্ কযান্সার রিরর্িং ঘপ্রাগ্রাম 
এেিং রর্উ ইয়কন  ঘেমট েরলষ্ঠ র োগত উমেযাগ আমরা মরহলামের োহােয করার ঘেমে মূল কারণ 
প্রাথরমক ের্াক্তকরণ উন্নত করমত প্রময়াজর্ীয় রিরর্িং এর অ্যামক্সে ঘ মত।"  
  
মারকন র্ েকু্তরামের প্ররতমষধক  ররমষো টাস্ক ঘোেন (United States Preventive Services Task 
Force) ে ুারর  কমর ঘে 50 এেিং 74 েের েয়েী মরহলারা প্ররত েইু েের অ্ন্তর একটি 
মযামমাগ্রাম করার্; অ্র্যার্য মরহলামের, োমের মমধয 40 এেিং 49 েেমরর মরহলারা আমের্, োমের 
স্তর্ কযান্সামরর  াররোররক ইরতহাে আমে ো অ্র্যার্য ঝুাঁ রকর কারণ আমে স্তর্ কযান্সামরর, এেিং 
োমের স্তমর্ ঘকার্ উ েগন ো  ররেতন র্ আমে, তামের ডাক্তামরর োমথ কথা েলা উরেত জার্ার 
জর্য রক িীরর্িং েূরে তামের জর্য েঠিক।  
  
রর্উ ইয়কন  ঘেট স্তর্ কযান্সার রিরর্িং এেিং প্ররতমষধক স্বাস্থ্য ঘেো অ্যামক্সে উন্নত করার জর্য 
 ররকরিত একারধক উমেযাগমক রিরর্িং এর হার েৃরি হওয়ার জর্য োয়ী করমত  ামর। রর্উ 
ইয়মকন র কযান্সার ঘেো কােনক্রমমর মাধযমম র্ারীরা র য়ার আউটররে ও র ো কােনক্রম, একটি 
ঘরাগীর র্যারভমগ র্ ঘপ্রাগ্রাম, এেিং েতন মামর্ 40 ঘেম   ররমষো প্রোর্কারী একটি ঘমাোইল 
মযামমাগ্রারে ঘপ্রাগ্রাম ঘথমক রিরর্িং তথয ও ঘেো অ্যামক্সে করমত  ারমের্। র্তুর্ আইর্ ো রিরর্িং 
এর েময় প্রোররত কমর এেিং েরকারী কমনোরীমের ঘেমে রিরর্িং এর জর্য অ্থন েহ কামজর 
েমময়র োড় প্রোর্ কমর মরহলামের জর্য রর্মজমের রির্ করামর্া েহজ কমর তুলমে। তাোড়াও, 
আগমে গভর্নর কুওমমা  যার্মর্র আইর্ (Shannon's Law) স্বাের কমরর্ ঘেখামর্ েড় েীমাকারী 
গ্রু গুরলর জর্য রেরকৎোগতভামে প্রময়াজর্ীয় 35 ঘথমক 39 েের েয়স্ক মরহলামের জর্য মযামমাগ্রাম 
আওতাধীর্ করা োধযতামলূক কমর।  
  
এই মাে েযা ী  ালমর্র েময় েিংক্রান্ত রক্রয়াকলাম  েকল রর্উ ইয়কন োেীমের েুক্ত হমত উৎোহ 
প্রোর্ করা হয় েমথনর্ এেিং েমেতর্তা েরৃি করমত। রর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ঘেমে অ্িং গ্রহণকারী 
ঘমরডমকইড এেিং ঘহলথ প্লযার্ েহ অ্রধকািং  স্বাস্থ্য  ররকির্ার আওতায় রময়মে ঘিে কযান্সার 
রিরর্িং। রর্উ ইয়কন  ঘেট রড াটন মমন্ট অ্ে ঘহলথ (New York State Department Of Health, 
NYSDOH) এর কযান্সার োরভন মেে ঘপ্রাগ্রাম (Cancer Services Program, CSP) - প্ররতটি 
কাউরন্ট এেিং ঘোমরামত ঘোগয অ্েীমাকৃত  ুরুষ ও মরহলামের রিরর্িং অ্োর কমর রর্উ ইয়কন  
ঘেমট। আ র্ার কাোকারে একটি CSP খুাঁমজ ঘ মত, 1-866-442-CANCER (2262)-ঘত কল 
করুর্ ো ঘেখুর্ 
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/services/community_resources/।  

http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/services/community_resources/
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