
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড আঞ্চবলক কোন্সার গম্বিষর্াধীর্ এলাকায় থাইরম্বয়ড কোন্সাম্বরর উচ্চতর 

হাম্বরর মমাকাম্বিলায় গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ পদম্বেপ মর্িার কথা ম াষণা কম্বরম্বের্ 
  

মস্ট্ে বডপােন ম্বমম্বের স্বাস্থ্ে (Department of Health, DOH) গম্বিষর্া িার কম্বরম্বে মে অবত মাত্রায় 
মরাগ বর্র্নয় িবধনত থাইরম্বয়ড কোন্সাম্বরর হাম্বরর কারণ  

  
থাইরম্বয়ড বিবর্িংম্বয়র জর্ে মেরা অর্ুেীলম্বর্র স্বাস্থ্েম্বেিা প্রদার্কারীম্বদর জর্ে র্তুর্ প্রবেেণ ও 

বেোর ম ারাম  
  

স্থ্ার্ীয় কোন্সার প্রবতম্বরাধ পরুস্কাম্বর 675,000 মাবকন র্ ডলার পেনন্ত র্তুর্ অর্ুদার্ প্রদাম্বর্র েুম্বোগ  
  

  
স্ট্যাটেন আইল্যাটে থাইরটেড ক্যান্সাটরর উচ্চতর হাটরর ম াক্াটেল্াে গভননর অ্যানু্ড্র এ . 
কুওট া নতুন পদটেপ মনোর ক্থা ম াষণা ক্টরটেন। মস্ট্টেন দ্বীটপ বেটেষভাটে রাষ্ট্রীে স্বাস্থ্য 
বেভাটগর এক্ গটেষণাে মদখা মগটে, থাইরটেড ক্যান্সাটরর অ্বতবনণনে এক্টি উটেখট াগয ফ্যাক্টর 
বহটেটে বনর্নাবরত হে েবর্নত মরাটগর হাটরর জনয। বডপােন ট ন্ট অ্ফ্ মহল্থ (DOH) এেং  াবক্ন ন 
রেণাত্মক্ পবরটষো োস্ক মফ্াটেনর (US Preventative Services Task Force)  টত, অ্নযানয 
ক্যান্সাটরর  টতা, থাইরটেড ক্যান্সাটরর জনয বিবনং প্রাপ্তেেস্কটদর  টর্য ল্েণ ো মরাটগর উপেগন 
োডা োঞ্ছনীে নে ক্ারণ প্রােই এই বিবক্ত্োর েবত, তার েবুের্াগুবল্র মিটে মেবে হে। 
গটেষণার ফ্ল্াফ্টল্র উপর বভবি ক্টর, থাইরটেড ক্যান্সার বিবনংটের জনয মেরা অ্নুেীল্ন েম্পটক্ন  
অ্ঞ্চটল্র ম বডক্যাল্ প্রটফ্েনাল্ এেং মহল্থটক্োর মপ্রাভাইডরগুবল্র জনয নতুন প্রবেেণ ও বেোর 
মফ্ারা  ম াষণা ক্টরন গভননর। উপরন্তু, বনউ ইেটক্ন র েেনত্র এক্াবর্ক্ েম্প্রদাটের স্থ্ানীে ক্যান্সার 
প্রবতটরার্ এেং ঝুুঁ বক্ হ্রাে ক্রাটক্ ে থনন জাবনটে DOH এর উটদযাটগ এক্টি আঞ্চবল্ক্ ক্ব উবনটি 
ক্যান্সার প্রবতটরার্ আওোডন  (Community Cancer Prevention in Action Award) োেদ 
675,000  াবক্ন ন ডল্ার অ্থনােন পাওোর ম াষণা ক্টরন গভননর।  
  
"বনউ ইেক্ন  অ্বর্ক্াংে ক্যান্সাটরর জনয প্রারবিক্ েনাক্তক্রণ েম্পটক্ন  েটিতনতা োডাটত 
আক্র নাত্মক্ পদটেপ বনটেটে, বক্ন্তু বক্েু মেটত্র থাইরটেড ক্যান্সাটরর জনয প্রারবিক্ িীবনং 
অ্প্রটোজনীে বিবক্ত্োরক্ারণ হে  া ভাটল্ার মিটে মেবে েবত মেবে ক্টর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ক্যান্সার বিবনং এর জনয েটেনাি  পদ্ধবত েম্পটক্ন  েটিতনতা েবৃদ্ধর এই েযাপক্ প্রটিষ্টা 
স্ট্যাটেন আইল্যটের স্বাস্থ্যটেো প্রদানক্ারীটদর োহা য ক্রটে এেং রাটজযর বেবভন্ন প্রাটে মরাগীটদর 
অ্বতবনননটের েিােয বেপদ এবডটে িল্টত এেং বনউ ইেক্ন োেীটদর বনরাপদ রাখটত োহা য ক্রটে।"  



 

 

  
বর্উ ইয়কন  মস্ট্ম্বের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "মেস্ট্, োবভন ক্যাল্, এেং 
মক্াল্ন ক্যান্সাটরর  টতা অ্টনক্ ক্যান্সাটরর জনয িীবনং প্রাথব ক্ েনাক্তক্রণ এেং প্রাথব ক্ 
বিবক্ত্োর েবুের্া মদে।  াইটহাক্, বক্েু ক্যান্সাটরর জনয  ারা ল্েণ ুক্ত নে িীবনং তাটদর 
ভাটল্ার মিটে মেবে েবত ক্রটত পাটর। থাইরটেড ক্যান্সার এর  টর্য এক্টি, ক্ারণ িীবনং প্রােই 
বিবক্ৎো ূল্ক্ ল্াভ োডাই এক্টি বনণনে প্রক্াে ক্টর। থাইরটেড ক্যান্সার িীবনং এর অ্তযবর্ক্ 
েযেহার েম্পটক্ন  েটিতনতা েৃবদ্ধ ক্টর আ রা বিবক্ত্োর েটে  ুক্ত েবত েীব ত ক্রটত পাবর।"  
  
থাইরটেড িীবনং এক্জন উচ্চ ঝুুঁ বক্পূণন  ানুটষর জনয উপ ুক্ত হটত পাটর ম ডুল্াবর থাইরটেড 
ক্যান্সাটরর  ত পাবরোবরক্ ইবতহাটের ক্ারটণ। থাইরটেড ক্যান্সার এোডাও  েনাক্রট , োজন াবর ো 
ডাোগনবস্ট্ক্ ইট বজং ো অ্নযানয অ্েস্থ্ার জনয পরীোর ে ে বনণনে ক্রা ম টত পাটর।  
  
থাইরটেড িীবনটে প্রােই এক্টি গল্ার আল্ট্রাোউে জবডত হটত পাটর, ও পটর বনডল্ োটোপবে 
এেং েিােয োজন াবর এেং বেবক্রণ বিবক্ত্োর োটথ,  বদ অ্স্বাভাবেক্ ফ্ল্াফ্ল্ পাওো  াে। 
থাইরটেড ক্যান্সার বিবক্ত্োর েবতর  টর্য রটেটে আজীেন থাইরটেড হরট ান প্রবতস্থ্াপটনর 
প্রটোজন, মেই স্নােুর েিােয অ্টরাপিাটরর েবত  া ক্থা েল্া ও শ্বাে বনটত োহা য ক্টর, এেং 
বেবক্রণ বিবক্ত্োর েিােয এক্সটপাজার। এেে েবত প্রােই ল্াটভর অ্টনক্ মেবে হে।  
  
এোডাও স্বাস্থ্য বেভাগটক্ ক্যান্সার বিবনং মপ্রাগ্রা  মস্ট্েে ূটহর জনয েটেনাি  ক্া নাভযাে বনর্নারটণ 
বনটদনে বদটেটেন গভননর। স্ট্যাটেন আইল্যাটে রাজয মগ্রোর বনউ ইেক্ন  হেবপোল্ অ্যাটোবেটেেন 
(Greater New York Hospital Association), স্ট্যাটেন আইল্যাে PPS (Staten Island 
PPS), ম বডক্াল্ মোোইটি অ্ফ্ দয মস্ট্ে অ্ে বনউ ইেক্ন  (Medical Society of the State of 
New York), স্ট্যাটেন আইল্যাে ইউবনভাবেনটি হেবপোল্ (Staten Island University Hospital) 
এেং বরি ে ইউবনভাবেনটি ম বডটক্ল্ মেন্টাটরর (Richmond University Medical Center) োটথ 
অ্ংেীদাবরত্ব ক্রটে স্বাস্থ্য পবরটষো প্রদানক্ারীটদর জনয এক্টি প্রবেেণ ও তথয ূল্ক্ মফ্ারাট র 
জনয।  
  
বেভাটগর গটেষক্রা স্ট্যাটেন আইল্যাটের এই এল্াক্ার তদে ক্টরন ক্ারণ এই মোটরাটত 2011-
2015 তটথযর উপর বভবি ক্টর বনউ ইেক্ন  বেটিটত েে র্রটনর ক্যান্সাটরর েটেনাচ্চ হার বেল্। 
বক্ন্তু  খন ক্যান্সাটরর র্রন স্বার্ীনভাটে  ূল্যােন ক্রা হে তখন থাইরটেড ক্যান্সার এক্ াত্র 
ক্যান্সার  া বনউ ইেক্ন  রাটজযর অ্নযানয এল্াক্ার তুল্নাে অ্স্বাভাবেক্ভাটে মেবে েটল্ মদখা 
মগবেল্। তাই বনউ ইেক্ন  মস্ট্ে ক্যান্সার মরবজবি মথটক্ তথয েযেহার ক্টর আরও বেেটদ থাইরটেড 
ক্যানোর প নাটল্ািনা ক্রা হে।  
  
বনউ ইেটক্ন র মস্ট্ে স্বাস্থ্য বডপােন ট টন্টর ক্ নক্তন াটদর োটথ অ্নুেন্ধাটনর ফ্ল্াফ্ল্ এেং প্রটের উির 
বনটে আটল্ািনা ক্রার জনয স্ট্যাটেন আইল্যাটে আজ 29 অ্টক্টাের েন্ধযা 7োে বেঠক্ অ্নুবিত 
হটে:  

  



 

 

উইবল্ো েন বথটেোর, বেটি ইউবনভাবেনটি অ্ফ্ বনউ ইেক্ন  (City University of New York, 
CUNY) ক্টল্জ অ্ফ্ স্ট্যাটেন আইল্যাে  

2800 বভবি েুটল্ভাডন , স্ট্যাটেন আইল্যাে, বনউ ইেক্ন  10314  
  
স্ট্যাটেন আইল্যাে (বরি ে ক্াউবন্ট) স্ট্াবড এবরো োডাও, েবর্নত ক্যান্সাটরর  েনার এল্াক্া 
বনেনািন ক্রা হে মেন্টাবরি, ফ্ারব ংবভল্, মেল্টডন (োটফ্াক্ ক্াউবন্ট); পূেন োটফ্টল্া/পবি  
বিক্টোওোগা (এবর ক্াউবন্ট); ও ওোটরন ক্াউবন্টটত। গটেষণার ল্েয বেল্ মস্ট্টের বনবদনষ্ট 
ক্টেক্টি অ্ঞ্চটল্ ক্যান্সাটরর উচ্চ হাটর প্রভাে রাখার ক্ারণগুটল্া আরও ভাটল্াভাটে মোঝা এেং 
ক্যান্সার প্রবতটরার্ ও বিবনংটের প্রটিষ্টাটক্ আরও ভাটল্াভাটে ওোবক্েহাল্ ক্রা এেং উচ্চ াটনর 
মেো গ্রহটণ উৎোবহত ক্রা। মক্ান ক্যান্সার প্রবতটরার্  র্যস্থ্তাটক্ প্রিার ক্রটত হটে এেং 
েংস্থ্ানগুটল্ার োটথ মরাগীটদর েং ুক্ত ক্রার ে ে মক্ান ডাোগনবস্ট্ক্ এেং বিবক্ৎো পবরটষোগুটল্া 
েেটিটে উপক্ারী হটে তা বনর্নারটন এই েক্ল্ অ্ঞ্চল্গুটল্ার েিােয প্রেণতাগুটল্ার পরীো বেভাগটক্ 
েহােতা ক্টর।  
  
আইন অ্নু ােী বনউ ইেটক্ন  ক্যান্সার বনণনে ো বিবক্ৎোর প্রবতটি  েনা তাটদর স্বাস্থ্য মেো 
প্রদানক্ারী প্রবতিান ক্তৃন ক্ বনউ ইেক্ন  মস্ট্ে ক্যান্সার মরবজবিটক্ (New York State Cancer 
Registry) জানাটনা হে। মদটের প্রথ  বদক্ক্ার ক্যান্সার মরবজবি বহটেটে 1940 োটল্ বনউ ইেক্ন  
ক্যান্সার মরবজবি প্রবতবিত হে এেং এর পর মথটক্ েহু প্রেংো অ্জন ন ক্টরটে,  ার  টর্য রটেটে 
মরাগ বনেন্ত্রণ এ প্রবতটরার্ মক্ন্দ্র (Centers for Disease Control, CDC) ক্তৃন ক্ মরবজবি অ্ফ্ 
এবক্সটল্ন্স (Registry of Excellence) বহটেটে বনেনািত হওো এেং উির আট বরক্ান মক্ন্দ্রীে 
ক্যান্সার মরবজবি েংস্থ্া (North American Association of Central Cancer Registries) ক্তৃন ক্ 
এটির েমূ্পণনতা এেং বনভুন ল্তার জটনয মগাল্ড োটিন বফ্টক্েন (Gold Certification) পাওো। 
আঞ্চবল্ক্ ক্যান্সার গটেষনাগুটল্া ক্যান্সার মরবজবিটত বরটপােন  ক্রা তটথযর উপটর বনভন রেীল্ এেং 
অ্নযানয উৎে মথটক্ প্রাপ্ত মডোর োটথ েং ুক্ত বেল্।  
  
মক্াটনা অ্ঞ্চটল্র জনেংখযার বিত্র এেং আথন-ো াবজক্ অ্েস্থ্ান, র্ ূপান এেং প্রবতটি অ্ঞ্চটল্র 
মপোগত এেং বেল্প ইবতহাটের  টতা আিরণগত এেং জীেনর্ারার বেষেগুটল্া বেটেিনা ক্রা 
হটেবেল্। DOH পবরটেেগত বনো টক্র বেষটে তটথযর উৎেগুটল্া  ূল্যােটনর উটেটেয পবরটেে 
েংরেণ দপ্তটরর (Department of Environmental Conservation) োটথও পরা েন ক্টরটে এেং 
গটেষনার মক্াটনা মেটত্রই পবরটেেগত অ্স্বাভাবেক্ মক্াটনা এক্সটপাজার েনাক্ত ক্রটত পাটরবন। আরও 
তথয এখাটন রটেটে।  
  
স্ট্োম্বের্ আইলোন্ড মিাম্বরা মপ্রবেম্বডে মজমে ওম্বডা িম্বলর্, "আ রা আ াটদর মহল্থ বিবনং শুরু 
ক্বর মোটরা হটল্ ে াটজর এক্টি েুবের্া বহটেটে এেং তাটদর জনয  ারা  টন ক্টরন ম  তারা 
হেত বেপন্ন, মেই ে স্ত েংস্থ্ান অ্যাটক্সে ক্রটত  া তাটদর প্রটোজন হটত পাটর বিন ক্রাটনার 
জনয। আ রা েবক্রেভাটে েেনটেষ গটেষণা েম্পটক্ন  েটিতন এেং মোঝার জনয ক্াজ ক্বর। স্বাস্থ্য 
বেভাটগর ক্যান্সার অ্র্যেন ফ্ল্াফ্টল্র আটল্াটক্, আ রা প্রথ  প্রবতবক্রোক্ারীটদর ল্টেযর উটেেয 
ক্রে  াটদর থাইরটেড ক্যান্সাটরর জনয বিন ক্রা উবিৎ ক্ নটেটত্র েবক্সটনর েংস্পটেন আোর 

http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/cancer_research_initiative/


 

 

ক্ারটণ। তটে এো মখোল্ ক্রা দরক্ার ম , মোটরা হটল্র থাইরটেড বিবনং মক্াটনা বেবক্রণ োডা 
আল্ট্রাোউটের  ার্যট  ক্রা হে। েযবক্তগণ, তাটদর বিবক্ত্েটক্র েটে, তাটদর ঝুুঁ বক্ পবর াপ ক্টর 
বিবনং এর জনয উপ ুক্ত ে ে এেং পদ্ধবত বনর্নারণ ক্রটেন।"  
  
েিংেদ েদেে চালনে বড.  ল িম্বলর্, "আব  গভননর অ্যানু্ড্র কুওট াটক্ র্নযোদ জানাটত িাই আঞ্চবল্ক্ 
ক্ব উবনটি ক্যান্সার প্রবতটরার্ অ্যাক্েন পুরস্কাটর অ্থনােন ক্রার জনয।,  া স্বাস্থ্য বেভাটগর এক্টি 
উটদযাগ  া স্থ্ানীে ক্যান্সার ও ঝুুঁ বক্ হ্রাে ক্রার হস্তটেটপ েহােতা প্রদান ক্টর োরা বনউ ইেক্ন  
জটুড। বরি ে ইউবনভাবেনটি ম বডটক্ল্ মেন্টার,স্ট্যাটেন আইল্যাে ইউবনভাবেনটি হেবপোল্, বনউ 
ইেটক্ন র ম বডক্যাল্ মোোইটি, এেং মগ্রোর বনউইেক্ন  হেবপোল্ অ্যাটোবেটেেটনর োটথ অ্ংেীদাবরটত্বর 
বভবিটত েক্ল্ বনউ ইেক্ন োেীটদর জনয এক্টি িযাটল্ঞ্জটক্ এক্টি জীেনদােী েুট াটগ পবরণত ক্রটত 
েহােতা ক্রটে। এটি মরাগ প্রবতটরার্, পূেন েনাক্তক্রণ এেং বিবক্ৎো েম্পটক্ন   খন এই  ারাত্মক্ 
মরাগ জে বনটে আটল্ািনা ক্রা হে।"  
  
অোম্বেেবল মমোর মাইম্বকল রাইবল িম্বলর্, "গত েের এই ক্যান্সার অ্র্যেন িাল্ুর উটদযাগ 
মনওোর জনয গভননর কুওট া এেং বনউ ইেক্ন  মস্ট্ে মহল্থ বডপােন ট ন্টটক্ র্নযোদ জানাটত িাই। 
ফ্ল্াফ্ল্ আ রা  া প্রতযাো ক্টরবেল্া  তাই বেল্, আ াটদর েম্প্রদাটের  টর্য এক্ অ্তযাবর্ক্ 
আেঙ্কাজনক্ হাটর ক্যান্সাটরর প্রাদভুন াে  খন েহর ও রাটজযর অ্নযানয অ্ংে োটথ তুল্না ক্রা হে। 
এখন এই েম্প্রদাটের বনেনাবিত প্রবতবনবর্ বহটেটে আ াটদর ক্াজ হটে এই তথয গ্রহণ ক্রা এেং 
এটি েযেহার ক্রা  খন আ রা আ াটদর বনজ মিম্বাটর প্রাণপণ  ুদ্ধ ক্রবে  াটত স্ট্যাটেন 
আইল্যােোেীরা বিবক্ৎো এেং গুণগত  ান্সম্পন্ন স্বাস্থ্য পবরটষোর েুট াগ পান।"  
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