
স্বাস্থথ্য বিভবাগ (Department of Health) এর একটি প্্রবাগ্বাম

প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার হ� বনউ 
ইয়ক্ক িবাসীলোের (New Yorkers) মলো্যথ্য 
ক্্যযানসযারজননত মতৃ্য ্যর #2 ক্যারণ 
তলোি প্সটি হলোতই হলোি এমন নয়৷

কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর 
প্রনতলোরযাধ ক্রযা কোেলোত পযালোর

আপনন নক্ জযানলোতন...
• কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর প্রনতলোরযাধ 
ক্রযা কোেলোত পযালোর৷ পরীক্যা ক্রযান!

• স্কীননং পরীক্যাগুন� প্রযাথনমক্ পে্যযালোের 
কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর 
আনিষ্যার ক্রলোত পযালোর েখন নিনক্ৎসযা 
সলোি্যযাৎকৃ্ষ্টভযালোি অথিযা ক্্যযানসযার শুরু 
হওেযার আলোেই, ক্যাজ ক্লোর৷

নিমযাকৃ্ত নন?
যবে আপনবার বিমবা নবাও থবালোক, তবাহলো�ও আপবন 
পরীক্বা করবালোত পবালোরন৷ বনউ ইয়ক্ক  রবাজ্থ্য কথ্যবানসবার 
পবরলোেিবা কম্কসূচী (New York State Cancer 
Services Program), উপযুক্ত, বিমবাকৃত নবা 
হওয়বা বনউ ইয়ক্ক  রবালোজ্থ্য িসিবাসকবারীলোের বিনবামলূো�থ্য 
প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবালোরর পরীক্বার সুলোযবাগ ্রেবান 
কলোর৷

আপনবার বনকটিততী একটি কথ্যবানসবার সবাবভ্ক লোসস 
প্্রবাগ্বাম (Cancer Services Program) খুলঁোজ্ 
প্নওয়বার জ্নথ্য আপবন 1-866-442-2262 প্ত 
ক�ও করলোত পবালোরন৷ 

45 িছর অথিযা তযার অনধক্ 
িেসী সক্� ি্যনতিরই উনিত 

কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর জন্য 
পরীক্যা ক্নরলোে কোনওেযা৷

• কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযার অথিযা 
পন�পগুন�র কোক্লোরে উপসে্য নযাও থযাক্লোত 
পযালোর, নিলোেষতঃ প্রযাথনমক্ পে্যযালোে৷ 
আপনযার পরীক্যা ক্রযালোনযার আলোে, 
উপসে্যগুন�র জন্য অলোপক্যা ক্রলোিন নযা৷

• আপনন আপনযার কোক্যালো�যালোরক্টযা� 
ক্্যযানসযালোরর ঝ্যঁ নক্ ক্ম ক্রলোত পযালোরন৷ 
স্যাস্থ্যক্র খযািযার খযান, ি্যযােযাম ক্রুন, 
এক্টি স্যাস্থ্যক্র ওজন িজযাে রযাখ্যন, 
মদ্্যপযান ক্রুন সীনমতভযালোি, এিং 
ধমূপযান ক্রলোিন নযা৷
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আপনবার বনউ ইয়ক্ক  প্টেট প্হ�থ এর মবা্যথ্যলোম একটি 
স্বাস্থথ্য পবরকল্পনবায় তবাব�কবাভুক্ত হওয়বার বিেলোয়ও 
বিলোিচনবা করবা উবচত৷ আরও তলোথথ্যর জ্নথ্য প্হ�প 
�বাইন, 855.355.5777 প্ত ক� করুন অথিবা 
প্েখুন: nystateofhealth.ny.gov

কোক্যালো�যালোরক্টযা� 
ক্্যযানসযার

সম্পলোক্্য তথ্যসমহূ  
পযান



কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযার ক্ী?
প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার (প্কবালো�বান কথ্যবানসবার 
নবালোমও পবরবচবত) হ� এক ্যরলোের কথ্যবানসবার যবা অন্ত্র 
অথিবা ম�দ্বার ঘলোট থবালোক৷ অন্ত্র (প্কবালো�বান) অথিবা 
ম�দ্বার হ� শরীলোরর বিপবাক তলোন্ত্রর অংশ৷ 

সমলোয়র সবালোপলোক্, অন্ত্র অথিবা ম�দ্বালোর ঘটবা 
অস্বাভবাবিক িবৃধি (পব�প নবালোম পবরবচত), কথ্যবানসবালোর 
পবরেত হলোত পবালোর৷ 

কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর জন্য ক্যালোদ্র পরীক্যা ক্রযালোনযা উনিত?
প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবালোরর জ্নথ্য িয়স হ� ঝঁুবকর এক নম্বর উপবােবান৷ 45 কোথলোক্ 75 িছর িেসী মযান্যষলোদ্র 
কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর জন্য পরীক্যা ক্রযালোনযা উনিত৷ 75 িছর িয়লোসর পলোর, আপনবার স্বাস্থথ্য ্রযত্ন 
্রেবানকবারীলোক বজ্জ্বাসবা করুন আপনবালোক পরীক্বা করবালোত হলোি বকনবা৷

বকছু মবানেুলোক 45 িছর িয়লোসর আলোগই পরীক্বা করবালোত হি. আপনবার স্বাস্থথ্য ্রযত্ন ্রেবানকবারীর সবালোথ কথবা ি�নু, যবে:
• আপনবার অথিবা আপনবার পবরিবালোরর প্কবানও সেলোসথ্যর প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার অথিবা পব�প প্থলোক থবালোক
• আপনবার অথিবা আপনবার পবরিবালোরর প্কবানও সেলোসথ্যর, প্কবাওন্কস বিবসস (Crohn’s disease) অথিবা আ�সবালোরটিভ 
প্কবা�বাইটিস (ulcerative colitis) অন্তভু্ক ক্ত কলোর, ইনফ্থ্যবালোমটবার িবাওলোয়� বিবসস (inflammatory bowel disease, 
IBD) প্থলোক থবালোক৷

• আপনবার একটি বজ্নগত উপসগ্ক আলোছ, প্যমন ফ্থ্যবাবমব�য়বা� অথ্যবালোিলোনবালোমটবাস পব�লোপবাবসস (familial adenomatous 
polyposis, FAP) অথিবা ব�ঞ্চ বসলোড্বাম থবালোক৷

ক্ীভযালোি আনম কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর জন্য পরীক্যা ক্রযালোত পযানর? 
কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর জন্য এক্যানধক্ পরীক্যা আলোছ৷ আপনন কোিলোছ ননলোত পযালোরন!

কোেক্যা� ইনমউলোনযাক্্যযানমক্যা� কোটস্ট (Fecal Immunochemical Test, FIT), FIT-DNA 
পরীক্যা অথিযা কোেক্যা� অক্যাল্ট ব্যাড পরীক্যা (Fecal Occult Blood Test, FOBT) 

আপবন এই পরীক্বাগুব� িবাব়িলোত করুন এিং মলো�র নমনুবা একজ্ন বচবকৎসলোকর অবফ্লোস অথিবা 
�থ্যবালোি পবাঠবান৷ 

কোক্যালো�যালোনযালো্কযানপ (Colonoscopy)
একটি প্কবালো�বালোনবালো্কবাবপ করবা হয় একজ্ন বচবকৎসলোকর অবফ্লোস অথিবা অনথ্যবানথ্য বচবকৎসবাবভবতিক 
িথ্যিস্থবাগুব�লোত৷ বচবকৎসক ম�দ্বার এিং অলোন্ত্র প্কবানও ্রকবার িবৃধি অথিবা কথ্যবানসবালোরর অনসুন্বান 
কলোরন৷ 

কোলেনসিি� নসেমলোেলোডযালোসিযানপ (Flexible Sigmoidoscopy)

এটি হ� একটি প্কবালো�বালোনবালো্কবাবপর মতই, িথ্যবতক্রম হ� বচবকৎসক ম�দ্বার অথিবা অলোন্ত্রর বনম্বাংলোশ 
প্কবানও িবৃধি অথিবা কথ্যবানসবালোরর জ্নথ্য অনসুন্বান কলোরন৷

কোক্যালো�যালোরক্টযা� ক্্যযানসযালোরর উপসে্যগুন� ক্ী ক্ী?
প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার উপসলোগ্কর কবারে নবাও ঘটবালোত পবালোর৷ একজ্ন িথ্যবক্ত প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার থবাকলোত পবালোর এিং 
বতবন প্সটি নবাও জ্বানলোত পবালোরন৷

যবে প্কবানও উপসগ্ক থবালোক, তবাহলো� প্সগুব�র মলো্যথ্য অন্তভু্ক ক্ত হয়:
• মলো�র মলো্যথ্য রক্ত অথিবা আ�কবাতরবার মত ম�
• আপনবার পবাকস্থ�ীলোত যন্ত্রেবা অথিবা বখচুঁবন যবা কলোম নবা৷
• ম�তথ্যবালোগর অভথ্যবালোসর পবরিত্ক ন - হয় প্কবাষ্ঠকবাঠিনথ্য অথিবা প্পট খবারবাপ হওয়বা
• কবারে নবা জ্বানবা ওজ্ন হ্বাস

েনদ্ আপনযার এই উপসে্যগুন�র মলোধ্য কোেলোক্যালোনযাটি থযালোক্, তযাহলো� আপনযার স্যাস্থ্য প্রেত্ন প্রদ্যানক্যারীর সলোগে 
ক্থযা ি�্যন৷

সলোি্যযাৎকৃ্ষ্ট 
পরীক্যাটি হ�, 
কোে পরীক্যাটি 
ক্রযালোনযা হলোেলোছ৷

আপনযার 
স্যাস্থ্য প্রেত্ন 
প্রদ্যানক্যারীর 
সলোগে ক্থযা ি�্যন 
এিং ননি্যযািন 
ক্রুন কোেটি 
আপনযার জন্য 
সঠিক্৷

কোক্ন পরীক্যা ক্রযালোত হলোি? 
প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার বন্য্কবারলোের 
পরীক্বাগুব� পব�প আবিষ্বার করলোত পবালোর যবালোত 
প্সগুব�র কথ্যবানসবালোর পবরেত হওয়বার আলোগই, 
প্সগুব�লোক অপসবাবরত করবা প্যলোত পবালোর৷ 

স্কীবনং পরীক্বাগুব� ্রবাথবমক পয্কবালোয় 
প্কবালো�বালোরকটবা� কথ্যবানসবার আবিষ্বার করলোত 
পবালোর, যখন বচবকৎসবা সলোি্কবাৎকৃষ্ট ভবালোি কবায্ককরী 
হলোত পবালোর৷


