
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ফায়ারফাইটার কোন্সার সম্বেতর্তা মাম্বস অবিবর্ি নাপকগণ ও তাম্বের 

পবরিারম্বক সুরবিত রাখার জর্ে হেম্বটর কোন্সার প্রবতম্বরাম্বের প্রম্বেষ্টার হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

সেে হ াবষত বিকর্টোবমম্বর্ের্ হপ্রাম্বটাকলগুম্বলা অবিবর্ি নাপকম্বের বিষাক্ত পোম্বি নর 

বিম্বফারণ 85 েতাাংে কবমম্বয় হেয়  

  

হেম্বটর অবি প্রবতম্বরাে ও বর্য়ন্ত্রণ অবেেপ্তর কোর্সাম্বরর সম্বেতর্তা ও প্রবতম্বরােমূলক 

বেিা অন্তভভ নক্ত করার জর্ে ক্লাস ও প্রবেিণ িেিস্থার সম্প্রসারণ করম্বে  

  

এই সপ্তাম্ব  স্থার্ীয় ফায়ার বিপাটনম্বমন্ট-এ হসের্ শুরু  ম্বি হেখাম্বর্ বির্ামূম্বলে 

বিকর্টোবমম্বর্ের্ বকট ও বেিামূলক উপকরণ বিতরণ পাওয়া োম্বি  

  

কোন্সাম্বরর ঝুুঁ বকম্বত িাকা অবিবর্ি নাপকম্বের সম্বেতর্তা িাড়াম্বত বেিামূলক এিাং 

বিকর্টোবমম্বর্ের্ হপ্রাম্বটাকম্বলর বিস্তাবরত বভবিও প্রকাে করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেরের অথি প্রথিররাধ ও থর্য়ন্ত্রণ অথধদপ্তর 

থর্উ ইয়রক্নর অথিথর্র্ নাপক্গণ ও িারদর পথরর্াররক্ ক্যান্সাররর ঝ ুঁ থক্ হিরক্ স রথিি রাখার জর্য 

র্িুর্ ক্াে নক্রম থভথিক্ প্ররেষ্টা শুরু ক্ররর্। হেরের অথি সংথিষ্ট ক্মীগণ প্রািথমক্ভারর্ 2020 

সারলর শুরুর থদরক্ অর্ রূপ ক্াে নক্রম থভথিক্ ক্ম নসূথে োল  ক্ররথেল ো ম ামারীর ক্াররণ 

আেরক্ রাখা  রয়থেল। র্িুর্ এই উরদযাগটে জার্ য়াথরর ফায়ার ফাইোর ক্যান্সার সরেির্িা মাস 

(Firefighter Cancer Awareness Month)-এর সারি থমরল োয় ো ক্যান্সার প্রথিররারধর হিরে 

জীর্র্ রিাক্ারী হপ্রারোক্ল থক্ভারর্ তিথর ক্ররি  য় এর্ং ফায়ার থিপােনরমরে োরা 

ইরিামরধযই ক্যান্সারর আক্রান্ত  রয়রে িারদর স ায়িা ক্রার জর্য ফায়ার সাথভনরসর মরধয 

সরেির্িা র্দৃ্ধি ক্রর।  

  

"হেরের অথিথর্র্ নাপক্ ক্মীগণ সা রসর সারি িারদর স ক্মী থর্উ ইয়ক্নর্াসীরদর স রথিি 

রাখার জর্য প্রথিথদর্ িারদর থর্রজরদর জীর্র্ ও থর্রাপিার ঝ ুঁ থক্ থর্রয় িারক্," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "দ ুঃখজর্ক্  রলা, ক্যান্সার আমারদর সক্ল ফায়ার সাথভনস সদসযরদর স্বাস্থ্য ও স স্থ্িার 

হিরে এক্টে গুরুির হুমথক্ এর্ং আমরা থর্দ্ধিি ক্ররি প্রথিশ্রুথির্ি হে এই র্ীররদর থর্ক্ে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D746Nq6kYvhM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VLL9F0SapogX5CHZmmKJLnn2pAbUUXPGg915LekQMvI%3D&reserved=0


সর্রেরয় আপ-েু-হিে থর্রদনথিক্া ও িিয ররয়রে োরি িারা দী ন, থর্রাপদ ক্ম নজীর্র্ উপরভাগ 

এর্ং এক্টে স স্থ্ জীর্র্োপর্ থর্দ্ধিি ক্ররি পারর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সন্স সাবভনম্বসস কবমের্ার জোবক 

হে িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর ফায়ার সাথভনরসর সা সী র্ারী ও প রুষ ক্মীগণ প্রথিথদর্ আমারদররক্ 

থর্পদ হিরক্ রিা ক্রর। োইর াক্, অথিথর্র্ নাপক্রদর অরর্রক্র জীর্র্ ক্যান্সারর  াথররয় োরে। 

ফায়ার ফাইোর ক্যান্সার সরেির্িা মাস েলাক্ালীর্ আমরা ফায়ার সাথভনসরক্ দি ক্রার এর্ং 

হধা ুঁয়ায় িাক্া ক্াথস নরর্ারজরর্র সংস্পরি ন িারদর জীর্রর্র ঝ ুঁ থক্ ক্মারর্ার প্ররেষ্টা োথলরয় োদ্ধে। 

এই উরদযারগ হর্িৃত্ব প্রদার্, র্যদ্ধিগি প্রথিিণ হসির্ এর্ং হেে জ রে ফায়ার থিপােনরমরে 

থিক্র্েযাথমরর্ির্ থক্ে সরর্রার  আথম আমারদর হেে ফায়ার টেরমর জর্য গর্ নরর্াধ ক্থর।"  

  

গরর্ষণায় হদখা হগরে হে মূলি দ  নের্ার আগুরর্র হধা ুঁয়ায় িাক্া থর্ষাি পদারি নর র্থধ নি মাোর 

সংস্পরি ন আসার ক্াররণ অথিথর্র্ নাপক্রদর সাধারণ জর্গরণর িুলর্ায় ক্যান্সাররর ঝ ুঁ থক্ অরর্ক্ 

হর্থি। শুধ মাে থর্উ ইয়রক্নর অথিথর্র্ নাপক্ ক্মীগণ এই ঝ ুঁ থক্র থর্ষরয় সরেির্ র্য় র্রং িারদর 

থর্রজরদর ঝ ুঁ থক্ ক্মারি িারা জারর্ িা থর্দ্ধিি ক্রার জর্য, হেরের অথি সংথিষ্ট ক্মীগণ এক্টে 

প্রথিদ্ধক্রয়া ক্রলর পরর থিক্র্েযাথমরর্টেং অথিথর্র্ নাপক্ থগয়াররর জর্য হমৌথলক্ হপ্রারোক্ল 

প্রস্তুি ক্রররে এর্ং অথিথর্র্ নাপক্গণ ক্িৃনক্ হসগুরলার র্যর্ ার প্রোররর জর্য হেে জ রে ভ্রমণ 

ক্ররর্। গরর্ষণায় হদখা হগরে হে ফায়ার সাথভনরসর সদসযগণ িারদর এক্সরপাজার ক্মারি স জ 

এর্ং সস্তা পদরিপ গ্র রণর পািাপাথি িারদর পথরর্াররক্ থর্ষাি পদাি ন ও অর্যার্য 

ক্াথস নরর্ারজর্ হিরক্ 85 িিাংি পে নন্ত স রথিি রাখরি পারর।  

  

হেরের অথি সংথিষ্ট ক্মীগণ অথিথর্র্ নাপক্ দষূণ হ্রাস ও ক্যান্সার প্রথিররাধ থর্ষয়ক্ ক্লাসগুরলা 

থর্ধ নাররণর জর্য হেে জ রে ক্াউথের সারি ক্াজ শুরু ক্রররে৷ এই থমটেংগুরলারি, হেরের 

ফায়ার র্যর্স্থ্া অংিগ্র ণক্ারীরদর  ারি ফায়ার ফাইোর থিক্র্েযাথমরর্ির্ থক্ে থর্িরণ ক্ররর্। 

এই থক্েগুরলারি দ  নের্া হমাক্ারর্লা ও আইরেমগুরলা, হেমর্- এক্টে পাুঁে-গযালরর্র র্ালথি, 

ফায়ার-পরর্িী শুষ্কিা, পারয়র পািার হমাজাথর্রিষ, থিোররজে, ব্রাি এর্ং হে হর্ািরলর মরিা 

আইরেমগুরলা দ্রুি দষূণম িক্ররণর িিয ররয়রে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর ফায়ার অোিবমবর্ম্বেটর ন্সজম কোিল িম্বলর্, "হক্ারর্া দ  নের্া সংথিষ্ট 

প্রথিদ্ধক্রয়ার পরর হেরের ফায়ার সাথভনরসর সদসযরদর স রথিি রাখার িাৎিথণক্ পদরিপ 

সম্পরক্ন িারদর দি ক্রার জর্য আমারদর হপ্রাগ্রাম োথলরয় হেরি হপরর আমরা উচ্ছ্বথসি৷ 

দ ুঃখজর্ক্ভারর্, ক্যান্সার এখর্ হদরির অথিথর্র্ নাপক্রদর মিুৃযর প্রধার্ ক্ারণ  রয় দাথেরয়রে। 

ফায়ার সাথভনরস ক্ম নরি আমারদর ভাই ও হর্ার্রদর দথূষি পদারি নর সংস্পি ন এর্ং িারদর স্বাস্থ্য 

ঝ ুঁ থক্ ক্মারি থর্থদনষ্ট র্যর্স্থ্া সম্পরক্ন িারদর দি ক্রর হপিাগি অস স্থ্িা ক্মারর্াই আমারদর 

লিয  রলা।"  

  

আগুর্ লাগার পর েথদ অথিথর্র্ নাপক্ ের্ নআউে থগয়ারটে সটিক্ভারর্ থিক্র্েযাথমরর্ে র্া  য় 

িা রল অথিথর্র্ নাপক্গণ িারদর ফায়ার াউস এর্ং র্াথেরি িথিক্ারক্ রাসায়থর্ক্ পদাি ন 

থর্রফাররণর ঝ ুঁ থক্ হররখ সম্ভার্য স ক্মী ও পথরর্াররর সদসযরদর িথি ক্ররি পারর। র্যাির্াল 

ইর্থেটেউে ফর অক্ রপির্াল হসফটে অযান্ড হ লি (National Institute for Occupational 



Safety and Health, NIOSH) ক্িৃনক্ পথরোথলি দ ইটে গরর্ষণা অর্ সারর, সাধারণ মার্ রষর 

িুলর্ায় অথিথর্র্ নাপক্গণ র্িনমারর্ প্রায় 10 িিাংি হর্থি  ারর ক্যান্সারর আক্রান্ত  রে এর্ং প্রায় 

15 িিাংি হর্থি  ারর ক্যান্সারজথর্ি ক্াররণ মিুৃযর সম্ম খীর্  রে।  

  

এই হেন্ডগুরলার থর্রুরি লোই ক্রার জর্য, DHSES এর্ং OFPC হমৌথলক্, স জলভয 

হপ্রারোক্লগুরলা প্রথিষ্ঠা ক্রররে ো প্রায়ই হধা ুঁয়ায় িাক্া িথিক্ারক্ পদাি নগুরলার সারি 

অথিথর্র্ নাপক্রদর থর্রফারণরক্ সীথমি ক্ররি অরর্ক্ দরূ এথগরয় োরর্৷  

  

উিারক্ালীর্ থর্রফাথরি  রল, অথিথর্র্ নাপক্রদর উথেি:  

•  ের্াস্থ্রলর সমস্ত থিক্র্েযাথমরর্ির্ পথরষ্কার ক্রা, থর্রফারণ র্ন্ধ ক্রা এর্ং 

েন্ত্রপাথি ও হেিরর্ িাক্া দথূষি পদারি নর থর্স্তার হরাধ ক্রা।  

•  ের্াস্থ্রল িাক্াক্ালীর্, থর্রফারণ ক্মারি অথি-পরর্িী ওয়াইপ র্যর্ ার ক্রা।  

• েি দ্রুি সম্ভর্ হগাসল ক্রর পথরষ্কার ক্াপে পথরধার্ ক্রা।  

• অথিক্ারের পরর েন্ত্রপাথি, সরঞ্জাম এর্ং থর্থভন্ন অংি ধ রয় হফলা।  

• আর্জনর্ার এক্টে র্িুর্ র্যারগর মরিা থেদ্র ীর্ পারে থগয়ার পথরর্ র্ ক্রা।  

• হুি স  শুধ মাে পথরষ্কার থগয়ার পথরধার্ ক্রা।  

  

এই মাস হিরক্, হেরের থর্রিষজ্ঞগণ স্থ্ার্ীয় ফায়ার থিপােনরমরে সরাসথর উপথস্থ্থিমূলক্ 

থিিাগি হসিরর্র মাধযরম এই হপ্রারোক্লগুরলা সরাসথর অথিথর্র্ নাপক্রদর থর্ক্ে হপৌৌঁোরি থর্উ 

ইয়ক্ন হেে জ রে ভ্রমণ ক্ররর্র্। প্রথিটে হসিরর্, অথিথর্র্ নাপক্গণ র্িুর্ থিক্র্েযাথমরর্ির্ 

হপ্রারোক্রলর এক্টে লাইভ প্রদি নর্ী হদখরর্ হেটে এক্টে র্িুর্ থিিামূলক্ থভথিও ো হপ্রারোক্ল 

ও অথিথর্র্ নাপক্রদর সম্ম খীর্  ওয়া ঝ ুঁ থক্গুরলার থর্স্তাথরি থর্র্রণ জাথর্রয় হদয় এর্ং 

হপ্রারোক্লগুরলা তিথররি ে ি OFPC ক্মীরদর সারি এক্টে প্ররনাির (Q&A) পরর্ নর স রোগ 

িাক্রর্৷ উপরন্তু, ক্যান্সার সরেির্িা এর্ং প্রথিররাধ থিিার এক্টে থর্ভাগ অন্তভুনি ক্রার জর্য 

OFPC অথিথর্র্ নাপক্ থর্ষয়ক্ ক্লাস ও প্রথিিরণর পথরপূণ ন িাথলক্া সম্প্রসাথরি ক্ররে।  

  

এক্টে পে নায়ক্ররম র্িুর্ অথধরর্ির্গুরলা থর্ধ নাথরি  রে। হে সক্ল অথিথর্র্ নাপক্ ক্মীগণ 

থিিামূলক্ অথধরর্িরর্ হোগ থদরি ইেুক্ র্া এটে আরয়াজর্ ক্ররি োর্ িারা হেরের অথি 

প্রথিররাধ ও থর্য়ন্ত্রণ অথধদপ্তররর প্রথিিণ ক্যারলন্ডার হদখরি পাররর্ র্া িারদর ক্াউথের ফায়ার 

হক্াঅথিনরর্েররর সারি হোগারোগ ক্ররি পাররর্।  

  

হেম্বটর অবি প্রবতম্বরাে ও বর্য়ন্ত্রণ অবেেপ্তর সম্পম্বকন  

অথি প্রথিররাধ ও থর্য়ন্ত্রণ অথধদপ্তর অথিথর্র্ নাপক্, জরুথর সাোদার্ক্ারী, হেে ও স্থ্ার্ীয় সরক্াথর 

সংস্থ্া, সরক্াথর ও হর্সরক্াথর ক্রলরজর পািাপাথি থর্উ ইয়রক্নর র্াগথরক্রদর সমস্ত 

হেক্র াল্ডাররদর থর্রাপিা থর্দ্ধিরি সা ােয ক্রার জর্য র্যাপক্ আক্াররর প্ররয়াজর্ীয় পথররষর্া 

প্রদার্ ক্রর িারক্। OFPC অথিথর্র্ নাপক্ প্রথিিণ, জ্ঞার্দার্, আগুর্ প্রথিররাধ, অর্ সন্ধার্, থর্রিষ 

অথভোর্ এর্ং প্রে দ্ধিগি উিার ক্াে নক্ররমর মাধযরম জর্থর্রাপিারক্ আধ থর্ক্ায়র্ ক্রর।  

  

বিবভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড ইমাম্বজনন্সন্স সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Foutreach-programs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BkNXUnxM4tQQD1E5PH4F8P9WCzkNgWdqZOIXiv0PiOM%3D&reserved=0


থর্উ ইয়ক্ন হেে থিথভির্ অর্ হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে অযান্ড ইমারজনদ্ধন্স সাথভনরসস দ রে নাগ ও 

অর্যার্য জরুথর অর্স্থ্া প্রথিররাধ, স রিা, প্রস্তুথি, প্রথিদ্ধক্রয়া, প র্রুিার এর্ং প্রিথমি ক্রার 

হিরে হর্িৃত্ব, সমন্বয় এর্ং স ায়িা প্রদার্ ক্রর িারক্। আররা িিয জার্রি, হফসর্ ক্-এ 

আমারদর হদখ র্, েুইোর র্া ইন্সোগ্রাম-এ আমারদর অর্ সরণ ক্রুর্ অির্া আমারদর ওরয়র্সাইে 

থভদ্ধজে ক্রুর্।  

  

###  
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