
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ওয়াম্বরর্ কাউবির আঞ্চবলক কোন্সার গম্বিষণা এলাকায় কোন্সাম্বরর উচ্চ হাম্বরর 

মমাকাম্বিলায় র্তুর্ পদম্বেপ মর্ওয়ার কথা ম াষণা কম্বরম্বের্  
  

মেট স্বাস্থ্ে বিভাগ (Department of Health, DOH) গম্বিষণায় মদখা মগম্বে, তামাক িেিহার, 
অোলম্বকাহল মেির্, দিুনল পবুি ও বহউমোর্ পাবপম্বলামা ভাইরাে (HPV)েংক্রমম্বণর কারম্বণ 

ওয়াম্বরর্ কাউবিম্বত কোন্সাম্বরর হার িৃবি পাওয়ার েম্ভাির্া রম্বয়ম্বে  
  
স্থ্ার্ীয় জর্স্বাস্থ্ে েহম্ব াগীরা েুস্থ্ জীির্ াত্রার মার্ িজায় রাখার জর্ে মেখাম্বর্ পদম্বেম্বপর 

গুরুত্বম্বক বিবিত কম্বরম্বে  
  

স্থ্ার্ীয় কোন্সার প্রবতম্বরাধ পরুস্কাম্বর 675,000 মাবকন র্ ডলার প নন্ত র্তুর্ অর্ুদার্ প্রদাম্বর্র েুম্ব াগ  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওয়ামরর্ কাউন্টি এলাকায় কযান্সামরর উচ্চহার মমাকামেলায় র্তুর্ 
পদমেমপর ম াষণা ন্টদময়মের্। সম্প্রন্টত মেট স্বাস্থ্য ন্টেভামগর একটি গমেষণায় মদখা মগমে পুন্টির 
অ্ভাে, তামাক েযেহার এেং অ্যালমকাহল মসের্ এই এলাকায় ন্টর্ন্টদনি কন্টতপয় কযান্সামরর প্রমকাপ 
েৃন্টিমত অ্েদার্ রাখমত পামর। গমেষণার ফলাফমলর উপর ন্টভন্টি কমর, এই পন্টরকল্পর্ার একটি 
প্রাথন্টমক গুরুমের ন্টদক হমে স্বাস্থ্যকর খাোর খাওয়ার মাত্রা েৃন্টি করার মকৌশল গ্রহণ এেং এলাকায় 
তামাক েযেহার এেং অ্যালমকাহল গ্রহমণর হার কমামর্া। গভর্নর স্বাস্থ্য ন্টেভাগ-মক স্থ্ার্ীয় জর্স্বাস্থ্য 
সহম াগীমদর সমে কাজ করার ন্টর্মদনশ ন্টদময়মের্  ামত এই অ্ঞ্চমলর মার্ুমষর সুস্থ্ জীের্ াত্রার মার্ 
ন্টফন্টরময় আর্া  ায়, আর এটিই হমলা কযার্সামরর ঝুুঁ ন্টক মরাধ ও কমামর্ার মূল উপাদার্। আমরা 
েলা  ায়, এই উমদযামগর মমধয রময়মে কন্টমউন্টর্টি কযান্সার প্রন্টতমরাধ (Community Cancer 
Prevention in Action) অ্র্ুদামর্র সুন্টেধা,  া োন্টষনক 225,000 মান্টকন র্ ডলামরর অ্র্ুদার্, া 
স্থ্ার্ীয় কযান্সার প্রন্টতমরাধ মধযস্থ্তার উমেমশয প্রায় ন্টতর্ েের  ােত চলমত থাকমে এেং  ার 
মূলযমার্ সেনমমাট 675,000 মান্টকন র্ ডলার।  
  
"ন্টর্উ ইয়কন  কযান্সামরর ন্টেরুমি  ুি করার জর্য কম ার পদমেপ ন্টর্ময়মে এেং সেমচময় ঝুুঁ ন্টকর 
মমধয থাকা সম্প্রদায় এেং েযন্টিমদর তাৎপ নপূণন সহায়তা এেং মসো প্রদার্ করমত উমদযাগী হময়মে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আন্টম DOH-মক ন্টর্মদনশ করন্টে ম র্ ম  সকল গ্রামীণ সম্প্রদায় চযামলমের 
মুমখামুন্টখ আমে তামদর জর্য একটি পন্টরকল্পর্া গ্রহণ করমত এেং অ্ন্টেলমে ওয়ামরর্ কাউন্টি এলাকার 
উচ্চ কযান্সার হার ম কামত র্তুর্ েযেস্থ্া োস্তোয়র্ করমত।"  
  



 

 

সন্টিয় কন্টমউন্টর্টি কযান্সার প্রন্টতমরাধ হল স্বাস্থ্ দপ্তমরর একটি কমনসূন্টচ  া ন্টর্উ ইয়কন  মেমটর 
একান্টধক কন্টমউন্টর্টির স্থ্ার্ীয় কযান্সার প্রন্টতমরাধ এেং ঝুুঁ ন্টক হ্রাস মধযস্থ্তায় সহায়তা কমর।  
  
এোড়া, মলংস ফলস হসন্টপটাল (Glens Falls Hospital) এেং ওয়ামরর্ কাউন্টি মহলথ সান্টভন মসস 
(Warren County Health Services) অ্র্যার্য জর্স্বাস্থ্য অ্ংশীদার, ম মর্ আন্টদরর্ডাক গ্রামীণ 
স্বাস্থ্য মর্টওয়াকন  (Adirondack Rural Health Network)-এর সামথ কাজ করমে ম র্ কন্টমউন্টর্টি 
ইমপ্রুভমমি পন্টরকল্পর্ার উন্নয়র্ সাধর্ করা  ায়  ার ফমল স্বাস্থ্যসম্মত জীের্  াত্রার মার্ ন্টর্ধনারণ 
করা  ামে এেং এই পন্টরকল্পর্া গ্রামীণ সমামজ কযান্সামরর ঝুুঁ ন্টক মরাধ করমত সাহা য করমে।  
  
ন্টেভামগর গমেষকরা ওয়ামরর্ কাউন্টির এই এলাকার তদন্ত কমরমের্ কারণ এই কাউন্টিমত 2011-
2015 তমথযর উপর ন্টভন্টি কমর মদখা  ায় ম  ন্টর্উ ইয়কন  ন্টসটিমত সে ধরমর্র কযান্সামরর সমেনাচ্চ 
হার ন্টেল এই অ্ঞ্চমল। এই গমেষণায় র্য় ধরমর্র কযান্সার পরীো করার জর্য তামদর মেত্রমক 
সংকুন্টচত কমর মুমখর, কমলামরক্টাল, লযান্টরর্াল, ফুসফুস, মন্টস্তষ্ক এেং অ্র্যার্য স্নায়ুতমের, থাইরময়ড, 
খাদযর্ালীর, েক এেং ন্টলউমকন্টময়া এর মমলামর্ামা - এইগুমলার পরীো কমর। এই পরীো মথমক 
েতন মার্ এেং সামেক তামাক েযেহার, পুন্টিকর খাোমরর স্বল্পতা, অ্যালমকাহল মসের্ এেং HPV 
সংিমণমক কযান্সার েৃন্টির সম্ভােয কারণ ন্টহমসমে শর্াি করা হময়মে। এই গমেষণাটি সম্পমকন  আমরা 
ন্টেস্তান্টরত তথয এখামর্ পাওয়া  ামে।  
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "দুভন াগযেশত, কযান্সার, 
সাধারণ মরামগর মমধয অ্র্যতম একটি ম টিমত দইু জর্ পুরুমষর মমধয এেং ন্টতর্ জর্ মন্টহলার মমধয 
একজর্ জীেেশায় মকামর্া র্া মকামর্া ধরমর্র কযান্সামর আিান্ত হময় থামক। এই গমেষণা মথমক প্রাপ্ত 
মডটা ন্টর্উ ইয়মকন র সামথ একটি সংম াগ স্থ্াপর্ করমে  ার ফমল ন্টর্উ ইয়কন  তার  ােতীয় মকৌশল 
প্রস্তুত কমর কযান্সামরর ঝুুঁ ন্টক কমামত সাহা য করমত পারমে আর এর মধয ন্টদময় কাউন্টির মার্ুষ 
দী নজীেী এেং স্বাস্থ্যসম্মত জীের্ লাভ করমে।"  
  
অোম্বেেবল েদেে ডোর্ মেক িম্বলর্, "কযান্সার আমামদর কন্টমউন্টর্টির অ্মর্ক পন্টরোরমক আিমণ 
করমে। এই মারাত্মক মরাগমক মমাকান্টেলার এেং প্রন্টতমরামধর উপায় মখাুঁজার গুরুে আন্টম অ্র্ুভে 
কন্টর তাই আন্টম চাই র্া এটি আমামদর উপর খুে মার্ন্টসক চাপ সৃন্টি করুক। এই অ্থনায়র্ 
আমামদর অ্ন্টধোসীমদর মমধয স্বাস্থ্যসম্মত জীের্ধারা মেমে ন্টর্মত এেং কযান্সামরর হার হ্রাস করার 
লমেয গৃহীত উমদযাগমক মজারদার করমত সাহা য করমে।"  
  
ওয়াম্বরর্ কাউবি মিাম্বডন র েুপারভাইজার মিয়ারমোর্ মরার্াল্ড কর্ওভার িম্বলর্, "কযান্সার 
জীেমর্ েড় ধরমর্র পন্টরেতন র্ মডমক আমর্ এেং এটি শুধু মরাগীমদর র্য়, তামদর ন্টপ্রয়জর্মদরমকও 
প্রভান্টেত কমর। গভর্নর কুওমমার কযান্সার গমেষণার উমদযামগর কারমণ, আমরা এখর্ আমরা ভামলা 
কমর জটিল প নাময়র কযান্সামরর হামরর কারণগুন্টল েুঝমত পান্টর এেং আমামদর স্থ্ার্ীয়ভামে কযান্সার 
মমাকামেলার জর্য ম  সকল উপকরমণর সহজলভযতা আমে তা জার্মত পান্টর এেং মার্ুষমদরমক 
এগুমলার সামথ সং ুি করমত পান্টর।"  
  

https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/docs/warren_executive_summary_2019.pdf


 

 

ওয়াম্বরর্ কাউবি অোডবমবর্ম্বেটর রায়ার্ মুর িম্বলর্, "এই গমেষণা পন্টরচালর্া এেং সংন্টিি 
ওয়ামরর্ কাউন্টির অ্ন্টধোসীমদর কামে তামদর ফলাফল উপস্থ্াপর্ করার জর্য আন্টম ন্টর্উ ইয়কন  
মেট মহলথ ন্টডপাটন মমমির ন্টর্মেন্টদত কমীমদর ধর্যোদ জার্ান্টি। আমরা আমামদর এলাকার জর্স্বাস্থ্য 
ন্টেকামশ গভর্নর কুওমমার মর্তৃমের প্রশংসা করন্টে এেং আমরা তার স্থ্ার্ীয় কযান্সার প্রন্টতমরামধর 
সমথনমর্ রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদামর্র জর্য তামক ধর্যোদ জার্াই।"  
  
মলংে ফলে মময়র ডোবর্ম্বয়ল হল িম্বলর্, "েনু্ধ মহাক ো সহম াগী মহাক ো ন্টর্মজমদর পন্টরোর 
মহাক র্া মকর্, কযান্সার আমামদর সকলমক স্পশন কমরমে। আমরা গভর্নমরর কযান্সার গমেষণা 
উমদযামগর অ্ংশ ন্টহমসমে কযান্সার প্রন্টতমরাধ ও দ্রুত পদমেপমক অ্গ্রান্টধকার মদওয়ার মেমত্র গভর্নমরর 
ম  প্রয়াস তার প্রশংসা করন্টে।"  
  
ওয়ামরর্ কাউন্টিমত আজ 7 র্মভের সন্ধযা 7 টায় বে ক অ্র্ুন্টিত হমে ম খামর্ ন্টর্উ ইয়কন  মেট 
এর স্বাস্থ্য ন্টেভামগর কমনকতন ামদর সামথ অ্র্ুসন্ধামর্র ফলাফল এেং প্রমের উির ন্টর্ময় আমলাচর্া করা 
হমে।  

 
Adirondack Hall, Northwest Bay Conference Center  

SUNY Adirondack Community College 
640 Bay Road, Queensbury, NY  

  
ওয়ামরর্ কাউন্টি গমেষর্াধীর্ অ্ঞ্চল োড়াও, মসিান্টরচ, ফান্টমনংমভল এেং সামফাক কাউন্টির মশলমডর্ 
অ্ঞ্চমল; েযামটর্ আইলযান্ড (ন্টরচমন্ড কাউন্টি) এেং ইে োমফমলা/ ওময়ে ন্টচকমটাওয়াগা (ইন্টর 
কাউন্টি) অ্ঞ্চমল জটিল কযান্সামরর  টর্া তদন্ত করা হময়মে। গমেষণার লেয ন্টেল মেমটর ন্টর্ন্টদনি 
কময়কটি অ্ঞ্চমল কযান্সামরর উচ্চ হামরর কারণগুমলা আরও ভামলাভামে মোঝা এেং কযান্সার 
প্রন্টতমরাধ ও ন্টিন্টর্ংময়র প্রমচিামক আরও ভামলাভামে অ্েগত করা এেং উচ্চমামর্র মসো গ্রহমণ 
উৎসান্টহত করা। মকার্ কযান্সার প্রন্টতমরাধ মধযস্থ্তামক প্রচার করমত হমে এেং সংস্থ্ার্গুমলার সামথ 
মরাগীমদর সং ুি করার সময় মকার্ ডায়াগর্ন্টেক এেং ন্টচন্টকৎসা পন্টরমষোগুমলা সেমচময় উপকারী 
হমে তা ন্টর্ধনারমর্ এই সকল অ্ঞ্চলগুমলার সম্ভােয প্রেণতাগুমলার পরীো ন্টেভাগমক সহায়তা কমর।  
  
আইর্ অ্র্ু ায়ী ন্টর্উ ইয়মকন  কযান্সার ন্টর্ণনয় ো ন্টচন্টকৎসার প্রন্টতটি  টর্া তামদর স্বাস্থ্য মসো 
প্রদার্কারী প্রন্টতিার্ কতৃন ক ন্টর্উ ইয়কন  মেট কযান্সার মরন্টজন্টিমত (New York State Cancer 
Registry) জার্ামর্া হয়। মদমশর প্রথম ন্টদককার কযান্সার মরন্টজন্টি ন্টহমসমে 1940 সামল ন্টর্উ ইয়কন  
কযান্সার মরন্টজন্টি প্রন্টতন্টিত হয় এেং এর পর মথমক CDC (মরাগ ন্টর্য়েণ এ প্রন্টতমরাধ মকন্দ্র)-র 
কতৃন ক মরন্টজন্টি অ্ফ এন্টিমলন্স (Registry of Excellence) ন্টহমসমে ন্টর্েনাচত এেং উির 
আমমন্টরকার্ মকন্দ্রীয় কযান্সার মরন্টজন্টি সংস্থ্া (North American Association of Central Cancer 
Registries) কতৃন ক এটির সমূ্পণনতা এেং ন্টর্ভুন লতার জমর্য মগাল্ড সাটিন ন্টফমকশর্ (Gold 
Certification) পাওয়া সহ েহু প্রশংসা মপময়মে। আঞ্চন্টলক কযান্সার গমেষর্াগুমলা কযান্সার 
মরন্টজন্টিমত ন্টরমপাটন  করা তমথযর উপমর ন্টর্ভন রশীল এেং অ্র্যার্য উৎস মথমক প্রাপ্ত মডটার সামথ 
সং ুি ন্টেল।  



 

 

  
মকামর্া অ্ঞ্চমলর জর্সংখযার ন্টচত্র এেং আথন-সামান্টজক অ্েস্থ্ার্, ধমূপার্ এেং প্রন্টতটি অ্ঞ্চমলর 
মপশাগত এেং ন্টশল্প ইন্টতহামসর মমতা আচরণগত এেং জীের্ধারার ন্টেষয়গুমলা ন্টেমেচর্া করা 
হময়ন্টেল। পন্টরমেশগত ন্টেষয় সংিান্ত তমথযর উৎস মূলযায়মর্র জর্য DOH পন্টরমেশ সংরেণ ন্টেভাগ 
(Department of Environmental Conservation, DEC)-এর সমেও আমলাচর্া কমরমে। গমেষণা 
অ্ঞ্চমল এসে পন্টরমেশগত তমথযর মলূযায়মর্র মাধযমম এমর্ মকামর্া েযাপক অ্স্বাভান্টেক পন্টরমেশগত 
কারমণর পন্টরচয় মমমলন্টর্,  ার দ্বারা মকামর্া মকামর্া মেমত্র কযান্সামরর প্রমকাপ েৃন্টিমত সহায়ক 
ভূন্টমকা রাখমত পামর। আরও তথয এখামর্ রময়মে।  
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