
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/12/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2023 সাম্বলর মার্ন মাসম্বক বর্উ ইয়কন হেম্বে হকাম্বলাম্বরক্টাল কোন্সার সম্পম্বকন 

সম্বর্তর্তার মাস ব ম্বসম্বি হ াষণা বিম্বয় গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণাপত্র জাবর  

  

হকাম্বলাম্বরক্টাল কোন্সার সম্পম্বকন সম্বর্তর্তার মাম্বসর স্বীকৃবতস্বরূপ 12 মার্ন তাবরম্বে বর্উ 

ইয়কন হেম্বের বিেোত স্থার্গুম্বলা র্ীল আম্বলায় আম্বলাবকত করা  ম্বি  

  

হ াষণাপত্রটে এোম্বর্ পড়ুর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হক্াললালরক্টাল ক্যান্সালরর ক্রমবর্ নমার্  ার সম্পলক্ন সলেতর্তা বদৃ্ধি 

ক্রার উলেলযয 2023 সাললর মােন মাসলক্ থর্উ ইয়ক্ন হেলে হক্াললালরক্টাল ক্যান্সার সম্পলক্ন 

সলেতর্তার মাস থ লসলব হ াষণা থিলয় এক্টে হ াষণাপত্র জাথর ক্লরর্। এছাড়াও গভর্ নর হ াষণা 

ক্লরলছর্ হে হক্াললালরক্টাল ক্যান্সার সম্পলক্ন সলেতর্তার মালসর স্বীকৃ্থতস্বরূপ আজ 12 মােন 

তাথরখ রালত থর্উ ইয়ক্ন হেলের থবখযাত স্থার্গুললা র্ীল আললায় আললাথক্ত ক্রা  লব।  

  

"আজ আমরা হক্ালর্া বযদ্ধির হক্াললালরক্টাল ক্যান্সালর আক্রান্ত  ওয়ার ঝ ুঁ থক্ ক্থমলয় আর্লব 

এমর্ দ্ধিথর্িং ও প্রথতলরার্মূলক্ পিলেপসমূল র গুরুলের উপর আললাক্পাত ক্রার জর্য 

2023 সাললর মােন মাসলক্ হক্াললালরক্টাল ক্যান্সার সম্পলক্ন সলেতর্তার মাস থ লসলব হ াষণা 

ক্রথছ এবিং থর্উ ইয়ক্ন হেলের থবখযাত স্থার্গুললা র্ীল আললায় আললাথক্ত ক্রথছ," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "জীবর্ রোক্ারী এসব দ্ধিথর্িং সম্পলক্ন থর্লজলির হসবা প্রিার্ক্ারীলির সলে 

আললাের্া ক্রার জর্য এবিং হক্াললালরক্টাল ক্যান্সার সম্পলক্ন সলেতর্তা বদৃ্ধিক্ারী ব ৃত্তর 

আললাের্ায় হোগ হিওয়ার জর্য আথম থর্উ ইয়ক্নবাসীলির প্রথত সথর্ব নন্ধ অর্ লরার্ জার্াদ্ধি।"  

  

হক্াললালরক্টাল ক্যান্সার সম্পলক্ন সলেতর্তার মালসর সম্মালর্ হেসব থবখযাত স্থার্ আললাথক্ত 

ক্রা  লব হসগুললা  লি:  

• ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন হেড হসন্টার (One World Trade Center)  

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

• ক্স্ক ইজলক্া থিজ  

• এইে. ক্াল ন মযাক্ক্ল সাথর্ থবদ্ধর্ল্িং  

• রাষ্ট্রীয় থযো ভবর্  

• আললেড ই. দ্ধিি হেে অথিস থবদ্ধর্ল্িং (Alfred E. Smith State Office Building)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2FColorectalCancerAwarenessMonth2023.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C382b27a6bf694a383ec908db23180960%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142358526040376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LpU9SWPD31NLw4qn3AaRcv%2F1bufUpHvVnCpGa6CsJE%3D&reserved=0


• এম্পায়ার হেে প্লাজা  

•  হেে হিয়ারগ্রাউন্ডস - প্রর্ার্ হগে ও এক্সলপা হসন্টার  

• র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত (Niagara Falls)  

•  ফ্রোলথলর্ হডলালর্া রুজলভ"ফ্র মর্য- াডসর্ থিজ  

• গ্রযান্ড হসন্ট্রাল োথম নর্াল - পারথযিং স্কয়ার ভায়াডাক্ট  

• অযালবাথর্ আন্তজনাথতক্ থবমার্বন্দর হগেওলয় (Albany International Airport Gateway)  

• ইথর ক্যালর্ললর উপরস্থ হিয়ারলপােন থলিে থিজ  

  

###  
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