
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেস্ট কোন্সার সম্বেতর্তা মাম্বসর শুরু উদযাপম্বর্ NYS এর লোন্ডমাকন 

এিং বেজগুবল আম্বলাবকত করার কিা হ াষণা বদম্বেম্বের্  

  

হতম্বরাটি লোন্ডমাকন হগালাবপ রম্বে রাোম্বর্া  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে আজ, 25 অকটাবর, 2021 তাথরকে থর্উ 

ইয়ক্ন হেকের থিজ এবং লযান্ডমাক্নগুথল হিে ক্যান্সার সকেতর্তা মাকসর শুরু উদোপকর্ 

হগালাথপ রকে রাোকর্া  কব।  

  

হিে ক্যান্সার সকেতর্তা মাস তাকদর ক্িা থেন্তা ক্রার সময় োরা হিে ক্যান্সাকরর ক্ারকণ 

তাকদর জীবর্  াথরকয়কের্, এবং োরা রকয় হগকের্ থক্ন্তু তাকদর বনু্ধ, স ক্মী এবং ভাকলাবাসার 

মার্ুষকদর  াথরকয় গভীর ক্কে রকয়কের্, এবং তাকদর স্বীকৃ্থত হদওয়ার সময় োরা হিে 

ক্যান্সারকক্ পরাজজত ক্করকের্ অিবা বতনমাকর্ হরাগটের সাকি লড়াই ক্রকের্," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "এই মাসটে সকেতর্তা েড়াকর্ার জর্য এবং আমাকদর ভাকলাবাসার মার্ুষকদর এক্টে 

থর্য়থমত মযাকমাগ্রাকমর সময়সূেী থর্র্ নারণ এবং বযজিগত বক্ষ পরীক্ষা ক্রকত উৎসা  হদওয়ার 

হক্ষকেও এক্টে গুরুত্বপূণ ন মাস থ সাকব ক্াজ ক্কর। আমরা জাথর্ হে েত আকগ আকগ 

শর্ািক্রণ  ল োথবক্াটি এবং েথদও আমরা অকটাবর মাকস হিে ক্যান্সার সকেতর্তা মাস 

উদোপর্ ক্থর, সকেতর্তা বৃজি এবং ক্যান্সাকরর থবরুকি লড়াই ক্রা এবং হবেঁকে োওয়া মার্ুষকদর 

প্রথত আমাকদর সমি নর্ প্রকেো বেরজকুড় েকল।"  

  

হস্টম্বির হ লি কবমের্ার ডঃ  াওোডন জুকার িম্বলর্, "অকর্ক্ হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী হিে 

ক্যান্সাকরর  াকত তাকদর ভাকলাবাসার মার্ুষ  ারাকর্ার েন্ত্রণা হভাগ ক্করকে। থিপােনকমন্ট অফ 

হ লি (Department of Health, DOH) জিথর্ং এবং স ায়তার প্রকয়াজর্ আকে এমর্ মার্ুষকদর 

হসবা এবং হরফাকরল প্রদার্ ক্রার ক্াজ োথলকয় োকে, তাকদর বীমা িাকু্ক্ বা র্া িাকু্ক্। 

হক্াথভি-19 এর পথরকপ্রথক্ষকত থর্য়থমত স্বাস্থ্য জিথর্ং এর হক্ষকে গত থবশ মাকসর থবকের ক্ারকণ, 

এটে অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন হে আমরা ঐসব সম্ভাবয জীবর্ রক্ষাক্ারী জিথর্ং এবং অযাপকয়ন্টকমন্ট 

বজায় রাোয় হফরত আথস। হিে ক্যান্সাকরর থবরুকি সকেতর্তা বৃজিকত এবং সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকদর ক্ম নক্ষম, স্বাস্থ্যক্র জীবর্োপকর্ আমাকদর সবাইকক্ ক্াজ ক্রকত  কব।"  

   

হিে ক্যান্সার সকেতর্তা মাকসর স্বীকৃ্থতকত হেসব থিজ এবং লযান্ডমাক্ন আকলাথক্ত ক্রা  কব 

তার মকর্য রকয়কেেঃ  

• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন হেি হসন্টার (One World Trade Center)  



• গভর্ নর মাথরও এম. কু্ওকমা থিজ (Mario M. Cuomo Bridge)  

• ক্সু্কইজকক্া থিজ (Kosciuszko Bridge)  

• এইে. ক্াল ন মযাক্ক্ল সাথর্ থবজর্ল্ং  

• রাষ্ট্রীয় থশক্ষা ভবর্  

• আলকেি ই. জিি হেে অথফস থবজর্ল্ং (Alfred E. Smith State Office Building)  

• হেে হফয়ারগ্রাউন্ডস - হমইর্ হগে অযান্ড এক্সকপা হসন্টার  

• র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত (Niagara Falls)  

•  ফ্রোলথলর্ হিলাকর্া রুজকভ"ফ্র মর্য- ািসর্ থিজ  

• গ্রযান্ড হসন্ট্রাল োথম নর্াল - পারথশং স্কয়ার ভায়ািাট  

• অযালকবথর্ আন্তজনাথতক্ থবমার্বন্দর হগেওকয় (Albany International Airport 

Gateway)  

• হলক্ প্লাথসি অথলম্পিক্ জাম্পিং ক্মকপ্লক্স  

• MTA LIRR - ইে এন্ড হগেওকয় ো হপর্ হেশকর্ আকে  

  

হিে ক্যান্সার থর্উ ইয়কক্নর র্ারীকদর মকর্য সবকেকয় হবথশ থবস্তারক্ারী ক্যান্সার।  2021 সাকল 

হিে ক্যান্সাকরর 255,000টে ইর্কভথসভ এবং র্র্-ইর্কভথসভ হক্স শর্াি  কয়থেল, এবং মাথক্নর্ 

েুিরাকষ্ট্র হিে ক্যান্সাকরর ক্ারকণ প্রায় 42,000 র্ারী মারা োকবর্। হিে ক্যান্সার পৃথিবীর 

র্ারীকদর মকর্য সবকেকয় হবথশ থবস্তারক্ারী ক্যান্সার। এটে থর্উ ইয়কক্নর র্ারীকদর মকর্য ক্যান্সার 

সংক্রান্ত ক্ারকণ মৃতয যর থিতীয় প্রর্ার্ ক্ারণ। হিে ক্যান্সাকরর থবরুকি হসরা সুরক্ষা  ল আকগ 

আকগ শর্ািক্রণ এবং িায়াগকর্াথসস।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে হিে ক্যান্সার জিথর্ং এ অযাকক্সস উন্নত ক্রার জর্য হদকশর সবকেকয় আগ্রাসী 

পদকক্ষপ থর্কে োকত আরও হবথশ র্ারীকক্ তাকদর প্রকয়াজর্ীয় এবং প্রাপয স্বাস্থ্যকসবা এবং 

স ায়তা প্রদার্ ক্রা োয়। থর্উ ইয়ক্ন  াসপাতাকল জিথর্ং এর সময়সূেী সম্প্রসারণ ক্করকে, 

বীমার বার্া দরূ ক্করকে এবং সক্ল সরক্াথর ক্ম নোরীর জর্য জিথর্ং এর জর্য সকবতর্ েয টের 

বযবস্থ্া হরকেকে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকে আপর্ার থর্ক্েস্থ্ হিে ক্যান্সার জিথর্ং হলাকক্শর্ জার্কত GET SCREENED 

থলকে 81336 র্ম্বকর হেক্সে ক্রুর্।  

  

###  
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