
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সাম্ব াক কাউবির আঞ্চবলক কোন্সার গম্বিষণা এলাকায় কোন্সাম্বরর উচ্চ হাম্বরর 

মমাকাম্বিলায় র্তুর্ পদম্বেপ মর্ওয়ার ম াষণা বদম্বলর্  
  
স্থার্ীয় কোন্সার প্রবতম্বরাধ পরুস্কাম্বর 675,000 মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত র্তুর্ অর্ুদার্ প্রদাম্বর্র সুম্বর্াগ  

  
স্থার্ীয় ম াটম্বক তামাক িেিহার কমাম্বত এিং ভারী ধূমপাম্বর্র ইবতহাস রম্বয়ম্বে এমর্ মার্ুম্বষর 
মম্বধে  ুস ুস কোন্সাম্বরর বিবর্ং িাডাম্বর্ার  র্ে হস্তম্বেপ বিবিতকরম্বণর দাবয়ত্ব মদয়া হম্বয়ম্বে  

  
মেম্বটর স্বাস্থে দপ্তম্বরর (Department of Health, DOH) গম্বিষণা মেম্বক পাওয়া বগম্বয়ম্বে মর্ - সকল 
মেম্বটর গডপডতা মেম্বক প্রায় বিগুর্ - তামাম্বকর িেিহার সাম্ব াক কাউবির মসিারবরি, 
 াবমনংবভল এিং মেলম্বডর্ এলাকায় িবধনত  ুস ুস এিং ব্লাডার কোন্সাম্বরর সম্ভািে কারণ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ সেন্টারররচ, ফারমনিংরভল এবিং সেলমের্ এলাকা েহ োমফাক কাউরন্ট 
এলাকায় কযান্সামরর উচ্চহার সমাকামবলায় র্তুর্ পদমেমপর স াষণা রদময়মের্। সেমের স্বাস্থ্য দপ্তমরর 
একটি োম্প্ররতক গমবষণায় এটি সদখা রগময়মে সে এই এলাকায় - েকল সেমের গড়পড়তার প্রায় 
রিগুর্ - তামামকর বযবহার এই এলাকার রর্রদনষ্ট রকেু বরধনত কযান্সামরর েম্ভাবয কারণ হমত পামর। 
গমবষণার ফলাফমলর উপর রভরি কমর, এই পররকল্পর্াটির প্রাথরমক মমর্ামোমগর রবষয় হমে ধূমপার্ 
রর্বৃরির েিংস্থ্ার্ ের্াক্ত করা এবিং উচ্চ ঝুুঁ রকমত থাকা মার্ুমষর মমধয ফুেফুমের কযান্সার রিরর্িং 
বযবহার বরৃি করা। ফুেফুমের কযান্সামরর উচ্চ ঝুুঁ রকমত থাকা বযরক্তমদর রিরর্িং করা এই সরামগ সবুঁমচ 
োবার েম্ভাবর্ামক বারড়ময় রদমত পামর, রকন্তু এটি এমর্ একটি সকৌেল সেটিমক পেনাপ্তভামব কামজ 
লাগামর্া হমে র্া।  
  
গভর্নর তামাক বযবহার কমামত এবিং উচ্চ ঝুুঁ রকর জর্মগাষ্ঠীর মমধয ফুেফুমের কযান্সার রিরর্িং এর 
বযবহার বাড়ামর্ার জর্য সকৌেল উন্নয়র্ ও বাস্তবায়মর্ স্থ্ার্ীয় অ্িংেীদারমদর েমে কাজ করার জর্যও 
স্বাস্থ্য দপ্তরমক রর্মদনে রদময়মের্। পুমরা োমফাক কাউরন্টর েতকরা 16 এবিং সেেবযারপ 14 ভামগর 
তুলর্ায় এই অ্ঞ্চমল ধূমপামর্র হার েতকরা 27 ভাগ। অ্রধকন্তু, এই উমদযামগর মমধয রময়মে 
করমউরর্টি কযান্সার প্ররতমরাধ (Community Cancer Prevention in Action) অ্র্ুদামর্র েুরবধা, 
ো বারষনক 225,000 মারকন র্ েলামরর অ্র্ুদার্,ো স্থ্ার্ীয় কযান্সার প্ররতমরাধ মধযস্থ্তার উমেমেয প্রায় 
রতর্ বের োবত চলমত থাকমব এবিং োর মূলযমার্ েবনমমাে 675,000 মারকন র্ েলার।  
  



 

 

"আমরা কযান্সার সমাকামবলার জর্য রাজয জমুড় আগ্রােী পদমেপ গ্রহণ কররে এবিং এর মমধয রময়মে 
স্থ্ার্ীয় েম্প্রদায়মক উচ্চ ঝুুঁ রকর বযরক্তর েহায়তা করার জর্য তামদর সে েম্পদ প্রময়াজর্ তা 
েরবরাহ করা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ পদমেপগুমলা োমফাক কাউরন্ট করমউরর্টির 
হাজার হাজার ধূমপায়ীমক একটি আেরক্ত-েৃরষ্টকারী এবিং মারাত্মক অ্ভযােমক তযাগ করায় এবিং 
তামদর মমধয রিরর্িং সরে বাড়ামর্ায় োহােয করমব ফমল োমদর রচরকৎো প্রময়াজর্ তারা দ্রুত সেটি 
পামব।"  
  
েরিয় করমউরর্টি কযান্সার প্ররতমরাধ হল স্বাস্থ্ দপ্তমরর একটি কমনেূরচ ো রর্উ ইয়কন  সেমের 
একারধক করমউরর্টির স্থ্ার্ীয় কযান্সার প্ররতমরাধ এবিং ঝুুঁ রক হ্রাে মধযস্থ্তায় েহায়তা কমর। স্বাস্থ্য 
দপ্তর (DOH) োমফাক কাউরন্ট কযান্সার প্ররতমরাধ ও সহলথ সপ্রামমাের্ সকায়ারলের্ (Suffolk 
County Cancer Prevention and Health Promotion Coalition)- এর োমথ কাজ করমব, োর 
েভাপরতত্ব করমের্ োমফাক কাউরন্ট রেপােন মমন্ট অ্ব সহলথ োরভন মেে-এর করমের্ার ে. সজমে 
েমামকন র্। এই সজামের মমধয অ্মর্ক েদেয েিংস্থ্া অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
বয়ে এবিং ধমূপামর্র ইরতহামের উপর রভরি কমর ফুেফুমের কযান্সামরর উচ্চ ঝুুঁ রকমত থাকা 
প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য সলা-সোজ কমরপউমেে সোমমাগ্রারফর (কম সোজ রেটি স্কযার্) েমে ফুেফুমের 
কযান্সার রিরর্িং েুপাররে করা হয়। রিরর্িং দ্রুত ফুেফুমের কযান্সার খুুঁমজ সপমত পামর, েখর্ 
রচরকৎো আমরা কােনকর হমত পামর। তমব জাতীয় গমবষণায় সদখা রগময়মে সে, খুব অ্ল্প েিংখযক 
মার্ুষই েুপাররে সমমর্ ফুেফুে কযান্সামরর রিরর্িং করমে।  
  
দপ্তর এোড়াও রলউমকরময়া, রবমেষ কমর শেেমব রর্ণনময়র মমতা  ের্া সবমড় োওয়ার পরররস্থ্রতর 
তদন্ত চারলময় োমব। োম্প্ররতকতম  ের্া তদন্ত কমর আমরা রর্ধনারণ করমত েেম হমত পারব সে 
সকামর্া ঝুুঁ রকর রর্য়ামক রক এই সবমড় োওয়ার  ের্া বযাখযা কমর রকর্া। দপ্তমরর গমবষকরা 
ফুেফুে, মূত্রােয় এবিং থাইরময়ে কযান্সার আর রলউমকরময়ার উচ্চতর েিংখযার কারমণ লিং 
আইলযামের এই এলাকাটিমত তদন্ত কমরমের্। এই গমবষণা েম্পমকন  আরও রবস্তাররত তমথযর জর্য 
এখামর্ রিক করুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্ব ের স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন   কুার িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমার 
রর্মদন মে, দপ্তর েথােথ প্ররতমরামধর েিংস্থ্ার্গুমলার োমথ জর্গমণর আরও ভালভামব েিংমোগ স্থ্াপমর্র 
লমেয গমবষণা সেমত্রর স্বাস্থ্য েম্পরকন ত সেো পেনামলাচর্া কমরমে। এই তহরবল আমামদর কাউরন্ট 
অ্িংেীদারমদরমক তামদর বতন মার্ কমনেূরচ রবসৃ্তত করমত এবিং এই প্রভারবত েম্প্রদায়গুমলার মমধয 
তামামকর বযবহার হ্রাে করমত অ্রতররক্ত সকৌেল গমড় তুলমত োহােয করমব।"  
  
োমফাক কাউরন্টমত আজ 12 র্মভম্বর েন্ধ্যা 7 োয় শবঠক অ্র্ুরষ্ঠত হমব সেখামর্ রর্উ ইয়কন  সেে 
এর স্বাস্থ্য রবভামগর কমনকতন ামদর োমথ অ্র্ুেন্ধ্ামর্র ফলাফল এবিং প্রমের উির রর্ময় আমলাচর্া করা 
হমব:  
  
রেেরর্ সগলবার রমলর্ায়তর্, োত্র কােনিম সকন্দ্র  

https://protect2.fireeye.com/url?k=87cc925e-dbeaaa60-87ce6b6b-000babda0031-4b76438fdd4e9d54&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.suffolkcountyny.gov%2FDepartments%2FHealth-Services%2FCancer-Prevention-andHealth-Promotion-Coalition%2FOrganizations-and-Committees%23Member
https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/docs/cfs_executive_summary_2019.pdf


 

 

সেে ইউরর্ভারেনটি অ্ফ রর্উ ইয়কন  (SUNY) সোরর্ ব্রুক  
100 Nicolls Road, Stony Brook NY 11794  
  
োমফাক কাউরন্ট োরে এররয়া োড়াও, বরধনত কযান্সামরর  ের্ার তদন্ত েযামের্ আইলযাে (ররচমে 
কাউরন্ট), ইে বামফমলা/ওময়োর্ন রচকমোওয়াগা (এরর কাউরন্ট), ও ওয়ামরর্ কাউরন্টমত পররচারলত 
হময়রেল। গমবষণার লেয রেল সেমের রর্রদনষ্ট কময়কটি অ্ঞ্চমল কযান্সামরর উচ্চ হামরর কারণগুমলা 
আরও ভামলাভামব সবাঝা এবিং কযান্সার প্ররতমরাধ ও রিরর্িংময়র প্রমচষ্টামক আরও ভামলাভামব অ্বগত 
করা এবিং উচ্চমামর্র সেবা গ্রহমণ উৎোরহত করা। সকার্ কযান্সার প্ররতমরাধ মধযস্থ্তামক প্রচার 
করমত হমব এবিং েিংস্থ্ার্গুমলার োমথ সরাগীমদর েিংেকু্ত করার েময় সকার্ োয়াগর্রেক এবিং 
রচরকৎো পররমষবাগুমলা েবমচময় উপকারী হমব তা রর্ধনারমর্ এই েকল অ্ঞ্চলগুমলার েম্ভাবয 
প্রবণতাগুমলার পরীো রবভাগমক েহায়তা কমর।  
  
আইর্ অ্র্ুোয়ী রর্উ ইয়মকন  কযান্সার রর্ণনয় বা রচরকৎোর প্ররতটি  ের্া তামদর স্বাস্থ্য সেবা 
প্রদার্কারী প্ররতষ্ঠার্ কতৃন ক রর্উ ইয়কন  সেে কযান্সার সররজরিমত (New York State Cancer 
Registry) জার্ামর্া হয়। সদমের প্রথম রদককার কযান্সার সররজরি রহমেমব 1940 োমল রর্উ ইয়কন  
কযান্সার সররজরি প্ররতরষ্ঠত হয় এবিং এর পর সথমক বহু প্রেিংো অ্জন র্ কমরমে, োর মমধয রময়মে 
সরাগ রর্য়ন্ত্রণ এ প্ররতমরাধ সকন্দ্র (Centers for Disease Control, CDC) কতৃন ক সররজরি অ্ফ 
এরিমলন্স (Registry of Excellence) রহমেমব রর্বনাচত হওয়া এবিং উির আমমররকার্ সকন্দ্রীয় 
কযান্সার সররজরি েিংস্থ্া (North American Association of Central Cancer Registries) কতৃন ক 
এটির েমূ্পণনতা এবিং রর্ভুন লতার জমর্য সগাল্ড োটিন রফমকের্ (Gold Certification) পাওয়া।  
  
আঞ্চরলক কযান্সার গমবষর্াগুমলা কযান্সার সররজরিমত ররমপােন  করা তমথযর উপমর রর্ভন রেীল এবিং 
অ্র্যার্য উৎে সথমক প্রাপ্ত সেোর োমথ েিংেুক্ত রেল। সকামর্া অ্ঞ্চমলর জর্েিংখযার রচত্র এবিং আথন-
োমারজক অ্বস্থ্ার্, ধমূপার্ এবিং প্ররতটি অ্ঞ্চমলর সপোগত এবিং রেল্প ইরতহামের মমতা আচরণগত 
এবিং জীবর্ধারার রবষয়গুমলা রবমবচর্া করা হময়রেল। পররমবেগত রবষয় েিংিান্ত তমথযর উৎে 
মূলযায়মর্র জর্য DOH পররমবে েিংরেণ রবভাগ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)-এর েমেও আমলাচর্া কমরমে। গমবষণা অ্ঞ্চমল এেব পররমবেগত তমথযর মূলযায়মর্র মাধযমম 
এমর্ সকামর্া বযাপক অ্স্বাভারবক পররমবেগত কারমণর পররচয় সমমলরর্, োর িারা সকামর্া সকামর্া 
সেমত্র কযান্সামরর প্রমকাপ বৃরিমত েহায়ক ভূরমকা রাখমত পামর। আরও তথয এখামর্ রময়মে।  
  
বসম্বর্টর  র্ এ . ফ্লার্াগার্ িম্বলর্, "এই তহরবল তামামকর বযবহামরর রবপদগুরল েম্পমকন  েমচতর্তা 
বৃরি কমর এবিং প্রাথরমক ের্াক্তকরমণর গুরুত্ব তুমল ধমর আমামদর স্থ্ার্ীয় েিংস্থ্াগুমলামক তামদর 
কােনকাররতা বৃরি করমত েহায়তা করমব। তামদর জর্য এই অ্ঞ্চমল আমরা সবরে রিরর্িং েরুবধা 
বাড়ামর্ার পাোপারে সেই রেোগত পদমেপ েকল বয়মের অ্রধবােীমদর জর্য উপকারী হমব। এই 
রবষময় তার অ্েীকামরর জর্য গভর্নর কুউমমামক এবিং এই সেৌথ প্রমচষ্টায় তামদর অ্বযাহত প্রমচষ্টার 
জর্য  ের্াস্থ্মল োরা রময়মের্ তামদরমক ধর্যবাদ।"  
  

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


 

 

অোম্বসেবল সদসে বেভ এম্বেলব্রাইট িম্বলর্, "সেন্টারররচ, সেলমের্ এবিং ফারমনিংমেল-এ উচ্চ হামরর 
কযান্সার পরররস্থ্রত সমাকামবলায়, সেমের স্বাস্থ্য দপ্তর একটি গমবষণা পররচালর্া কমরমে সেটি এই 
অ্ঞ্চমলর রকেু রর্রদনষ্ট কযান্সামরর েম্ভাবয কারণ রহমেমব তামাকমক রচরিত কমরমে। এখর্ মমর্ামোগ 
হমে প্রাথরমক এবিং েম্ভাবয রচরকৎোমোগয স্তমর সরাগ রর্ণনময়র উমেমেয োরা ধমূপায়ী তামদরমক সেই 
েকল অ্রধবােীমদর রর্বৃরি কমনেূরচর োহামেয োহােয প্রদার্ এবিং উচ্চ ঝুুঁ রক েম্পন্ন জর্মগাষ্ঠীর মামঝ 
িমবধনমার্ ফুেফুমের কযান্সামরর রদমক। এই করমউরর্টি কযান্সার িাোর রর্ময় তার কমনমুখী 
প্ররতরিয়ার জর্য আমরা গভর্নর কুউমমার রর্কে কৃতজ্ঞ।"  
  
কাউবি এবিবকউটিভ বেভ মিম্বলার্ িম্বলর্, "আমরা জারর্ সে ধূমপার্ তযামগর প্রমচষ্টার েময় 
আচরণ পররবতন মর্র েহায়তায় এবিং দী নমময়াদী েফলতা রর্রিতকরমণ তামাক রর্বৃরি প্রমচষ্টা অ্তযন্ত 
গুরুত্বপুণন। োমফাক কাউরন্টবযারপ করমউরর্টিগুমলার স্বাস্থ্য উন্নয়র্ এবিং রর্রাপিার সেমত্র ত্বররতগরতর 
পদমেপ, অ্রতররক্ত েিংস্থ্ার্ এবিং অ্িংেীদাররমত্বর জর্য আরম গভর্নরমক ধর্যবাদ জার্ামত চাই।"  
  
সাম্ব াক কাউবির আইর্প্রম্বণতা উইবলয়াম আর. মেন্সার িম্বলর্, "এই েকল োমফাক কাউরন্ট 
করমউরর্টিগুমলায় বরধনত কযান্সামরর উচ্চ হামরর েম্ভাবয কারণ রহমেমব গমবষণা তামাক বযবহারমক 
রচরিত করায়, সকৌেলগতভামব এই জর্স্বাস্থ্যগত েমেযার সমাকামবলায় আমামদর েকল েিংস্থ্ার্ 
বযবহামরর জর্য আমামদরমক রাষ্ট্রীয় অ্িংেীদারমদর োমথ কাজ করমত হমব। োমফাক কাউরন্টমত 
আমরা ধূমপার্ তযামগ প্রময়াজর্ীয় েরঞ্জাম প্রদামর্ এবিং অ্ল্পবয়স্করা োমত তামাক জাতীয় পমণয 
আেক্তই র্া হয় তা বাস্তবায়মর্র রদমক মমর্ামোগ প্রদার্ কমর চমলরে। স্বাস্থ্য দপ্তর সেটি প্রভারবত 
করমউরর্টিগুমলামক োহােয এবিং রেরেত করায় এই গমবষণামক কামজ লাগামব, সেখামর্ আমরা 
আমামদর অ্রভজ্ঞ এবিং রর্মবরদতপ্রাণ স্বাস্থ্ রেোরবদমদর সপময় ভাগযবার্।"  
  
ব্রুকহোম্বভর্ েহম্বরর সুপারভাই ার এড মরাম্বমইর্ িম্বলর্, "কযান্সামরর এই ফলাফল আমার এবিং 
েমগ্র োউর্ সবামেন র (Town Board) জর্য একটি গুরুতর রবষয়। আমামদর েুব বযুমরা (Youth 
Bureau) আমামদর তরুণমদর রেরেত করার লমেয সপ্রাগ্রাম এবিং সেরমর্ার রর্ময় অ্মর্ক বের ধমর 
এই রবষয়টির েম্মখূভামগ রময়মে এবিং মার্ুষমক এই অ্ভযাে তযাগ করমত োহােয কমরমে। আরম 
গভর্নমরর প্রমচষ্টামক েমথনর্ করর এবিং আমামদর করমউরর্টিমত এই উমিগজর্ক েিংখযামক র্ারমময় 
আর্মত োহােয করার জর্য ো প্রময়াজর্ তা করব।"  
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