
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

স্তর্ কোন্সার হিম্বক হিেঁম্বে বিম্বর আসা িেক্তিম্বেরম্বক তাম্বের আম্বরাগে লাম্বভর সমম্বে 

স ােতা করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর  

  

আইর্টি (A.8537/S.7881) স্তর্ কোন্সার হিম্বক হিেঁম্বে বিম্বর আসা িেক্তিম্বের মম্বযে যারা 

মাম্বেকিবম করাম্বর্ার পম্বর বরকর্স্ট্রাবিভ সাজনাবর করাম্বর্াম্বক হিম্বে বর্ম্বেম্বের্ তারা 

যাম্বত যিাযি বিমার কভাম্বরজ পার্ হস বিষেটি বর্ক্তিত কম্বর  

  

অম্বিাির মাম্বস পাবলত  ওো স্তর্ কোন্সার সম্পম্বকন সম্বেতর্তার মাম্বস গভর্ নর এই 

আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ এক্টি আইনর্ স্বাক্ষর ক্নরনের্ যা স্তর্ ক্যান্সার হিনক্ হ েঁনে থিনর 

আসা  যক্তিনেরনক্ তানের আনরাগয লানভর সমনে স ােতা ক্রন । আইর্টি (A.8537/S.7881) 

স্তর্ ক্যান্সার হিনক্ হ েঁনে থিনর আসা  যক্তিনের মনযয যারা মানেক্িথম  া আংথিক্ মানেক্িথম 

ক্রানর্ার পনর হেে থরক্র্স্ট্রাক্ির্ সাজনাথর ক্রানর্া হ নে থর্নেনের্ তানের যিাযি থ মার 

ক্ভানরজ পাওোর থ ষেটি থর্ক্তিত ক্রন । গভর্ নর এই থ নল স্বাক্ষর ক্নরনের্ স্তর্ ক্যান্সার 

সম্পনক্ন সনেতর্তার মানস, হযটি অনটা র মানস পালর্ ক্রা  নে িানক্।  

  

"স্তর্ ক্যান্সার হিনক্ হ েঁনে থিনর আসা  যক্তিরা আমানের স্বাস্থ্যনস া  য স্থ্ার ক্াে হিনক্ 

ময নাোপূর্ ন ও সম্মার্জর্ক্ আেরর্ পাওোর অথযক্ার রানের্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"হযস  মথ লা মানেক্িথম ক্রানর্ার পনর হেে ওোল থরক্র্স্ট্রাক্ির্ সাজনাথর ক্রানর্া হ নে 

থর্নেনের্ তারা এের্ এই প্রক্তিোর জর্য থ মার ক্ভানরজ এ ং এই অপির্ হ নে হর্ওোর জর্য 

প্রনোজর্ীে তিয পান র্। স্তর্ ক্যান্সার সম্পনক্ন সনেতর্তার মানস এই আইনর্ স্বাক্ষর ক্রনত 

হপনর আথম গথ নত এ ং আথম থর্উ ইেনক্নর প্রনতযক্ মথ লানক্ এ ের এক্টি মযানমাগ্রাম 

ক্রানর্ার জর্য সথর্ নন্ধ অর্ুনরায ক্রথে।"  

  

এই আইর্ (A.8537/S.7881) স্তর্ ক্যান্সার হিনক্ হ েঁনে থিনর আসা  যক্তিনের মনযয যারা 

মানেক্িথম  া আংথিক্ মানেক্িথম ক্রানর্ার পনর হেে থরক্র্স্ট্রাক্ির্ সাজনাথর হ নে 

থর্নেনের্ তানের অনরাপোনরর জর্য যিাযি থ মার ক্ভানরজ পাওোর থ ষেটি থর্ক্তিত ক্রন । 

এই র্তুর্ আইনর্র আওতাে, হেে থরক্র্স্ট্রাক্ির্ এ ং হেে ওোল থরক্র্স্ট্রাক্ির্ উভেটি 

ক্ভানরজ পান , যা মথ লানেরনক্ তানের মানেক্িথম-পর তী হে  হক্মর্ হেোন  হসিা হ নে 

হর্ওোর সুনযাগ প্রোর্ ক্রন । এোড়াও ডািাররা যানত তানের হরাগীনের সনে হেে ওোল 



থরক্র্স্ট্রাক্িনর্র অপির্ সম্পনক্ন আনলাের্া ক্নরর্ হস থ ষেটি এই আইর্ থর্ক্তিত ক্রন  যানত 

হরাগী এক্টি অ থ ত থসদ্ধান্ত গ্র র্ ক্রনত পানরর্।  

  

যুিরানে আর্ুমাথর্ক্ প্রথত আিজর্ মথ লার মনযয এক্জনর্র জী র্ক্ানল স্তর্ ক্যান্সার  নেনে 

 নল যরা পনড়, এ ং অনর্নক্ই তানের ক্যান্সার অপসারর্ ক্রার থেথক্ৎসার অংি থ নসন  

মানেক্িথম  া আংথিক্ মানেক্িথমর মযয থেনে যার্। মানেক্িথম  া আংথিক্ মানেক্িথম 

ক্রানর্ার পনর, থক্েু মথ লা হেে থরক্র্স্ট্রাক্ির্ সাজনাথর ক্রানর্া হ নে হর্র্, অর্যথেনক্ অর্যরা 

হেে ওোল থরক্র্স্ট্রাক্ির্ সাজনাথর হ নে হর্র্; এর আনগ, আইর্ অর্ুযােী শুযু হেে 

থরক্র্স্ট্রাক্ির্-এর জর্য থ মার ক্ভানরজ প্রোর্ ক্রা আ িযক্ থেল থক্ন্তু হেে ওোল 

থরক্র্স্ট্রাক্ির্ সাজনাথরর জর্য এটি আ িযক্ থেল র্া, হযটিনক্  হু থ মাোতা "ক্সনমটিক্" 

থ নসন  হেথর্ভুি ক্নরথেল।  

হেি বসম্বর্ির হিাবি অোর্ েোবভবি িম্বলর্, "আমরা থ শ্বাস ক্থর হয মথ লারা থর্নজর 

হেন র  যাপানর স্বাযীর্তা পাওোর অথযক্ারী। যথে হক্ানর্া মথ লা স্তর্ ক্যান্সানরর থ রুনদ্ধ লড়াই 

ক্রার জর্য মানেক্িথম ক্রার্, তা নল তার সাজনাথর-পর তী স গুনলা অপির্ হিনক্ হ নে 

হর্ওোর অথযক্ার রনেনে। যথে হক্ানর্া মথ লা হেে ওোল থরক্র্স্ট্রাক্ির্ ক্রানত োর্ তা নল 

এটি হেে থরক্র্স্ট্রাক্ির্ এর মনতা এক্ইভান  থ মার ক্ভানরজ পাওো উথেত। অযানসম্বথল 

সেসয হিিার-অযামানিার সনে এই আইনর্র জর্য পৃষ্ঠনপাষক্তা ক্রনত হপনর আথম গথ নত এ ং 

এটিনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরর্ত ক্রাে আথম গভর্ নর হ াক্লনক্ যর্য াে জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে েোবস হিিার-অোমাম্বিা িম্বলর্, "আজ থর্উ ইেক্ন হেনির মনযয প্রিম 

হেি থ নসন  মথ লানেরনক্ এই ক্ভানরজ প্রোর্ ক্রার মাযযনম ইথত াস ততথর ক্নরনে। এই 

আইর্ এক্জর্ মথ লানক্ তার মানেক্িথম-পর তী হে  হক্মর্ হেোন  হস থসদ্ধান্ত হর্ওোর 

সুনযাগ প্রোর্ ক্রনে। এই থ লটিনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরর্ত ক্রাে গভর্ নর হ াক্লনক্ 

যর্য াে, এ ং থসনর্নি এই থ লটিনক্ সমি নর্ ক্রাে এ ং এক্জর্ েমৎক্ার হর্তার ভূথমক্া পালর্ 

ক্রাে থসনর্ির হিাথ  অযার্ েযাথভথিনক্ যর্য াে। আমরা স্তর্ ক্যান্সানর আিান্ত মথ লানেরনক্ 

শুযু হ েঁনে থিনর আসনত হেেনত োই র্া,  রং হসইসানি তানের জী র্নক্ সমৃদ্ধ ক্নর তুলনতও 

হেেনত োই, এটি হেথেনে হেওোর মাযযনম আমানের হেজ ভথ ষযনতর থেনক্ এথগনে যাওোর 

হক্ষনে এক্টি  ৃ ৎ পেনক্ষপ গ্র র্ ক্নরনে।"  
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