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বিমাকৃত নন?
যদি আপনার দিমা নাও থাকে, তাহকেও আপদন পরীক্া 
েরাকত পাকরন৷ দনউ ইয়ে্ক  রাজ্্য ে্যানসার পদরকেিা 
েম্কসূচী (New York State Cancer Services 
Program), উপযুক্ত, দিমােৃত না হওয়া দনউ ইয়ে্ক  
রাকজ্্য িসিাসোরীকির দিনামকূে্য কোোকোকরেটাে 
ে্যানসাকরর পরীক্ার সুকযাগ প্রিান েকর৷

আপনার দনেটিততী এেটি ে্যানসার সাদ্ভ্ক কসস কোপ্রাগ্াম 
(Cancer Services Program) খুকঁজ্ কোনওয়ার জ্ন্য 
আপদন 1-866-442-2262 কোত েেও েরকত পাকরন৷ 

আপনার দনউ ইয়ে্ক  কোটেট কোহেথ এর মাধ্্যকম এেটি  
স্াস্থ্য পদরেল্পনায় তাদেো্ুভক্ত হওয়ার দিেকয়ও 
দিকিচনা েরা উদচত৷ আরও তকথ্যর জ্ন্য কোহল্প োইন, 
855.355.5777 কোত েে েরুন অথিা কোিখুন: 
nystateofhealth.ny.gov

স্াস্থ্য দি্ভাগ (Department of Health) এর এেটি কোপ্রাগ্াম

কোোকোকরেটাে ে্যানসার স্কীদনংকয়র  
জ্ন্য এোদধ্ে পরীক্া আকে

আপনার স্াস্থ্যসংক্ান্ত শুশ্রূো 
প্রিানোরীর সাকথ েথা িেনু।

আপবন যে বিবকৎসাই বনি্বািন করুন 
না যকন, পরীক্া কবরয়ে যনওোটিই 

হল সঠিক বনি্বািন৷

45 িছর অথিা তার অবিক িেসী 
সকল ি্যবতিরই উবিত যকায়লায়রকটাল 

ক্যানসায়রর জন্য পরীক্া  
কবরয়ে যনওো৷

যকায়লায়রকটাল 
ক্যানসার

পরীক্া 
করান,



িাব়িয়ত ময়লর পরীক্া
• এখাকন 3 ধ্রকনর িাদ়িকত েরাকনার পরীক্া আকে: 
যেকাল ইবমউয়নাক্যাবমকাল যটস্ট (Fecal 
Immunochemical Test, FIT), FIT-DNA পরীক্া 
অথিা যেকাল অকাল্ট ব্াড পরীক্া (Fecal 
Occult Blood Test, FOBT)

• আপদন এই পরীক্াগুদে িাদ়িকত েরকত পাকরন এিং মকের 
নমনুা এেজ্ন দচদেৎসকের অদিকস অথিা ে্যাকি পাঠাকত 
পাকরন৷ 

• এই পরীক্াগুদে প্রির্্কন েকর আপনার মকে রক্ত আকে 
দেনা৷ 

• যদি রক্ত পাওয়া যায়, তাহকে রক্তপাকতর োরণ 
অনসুন্াকনর জ্ন্য আপনার এেটি যকায়লায়নায়্কাবপ 
েরাকনার প্রকয়াজ্ন হকত পাকর৷ 

• এই পরীক্াগুদে দনরাপি এিং সমূ্ণ্ক েরা সহজ্৷ োজ্ 
কোথকে েুটি কোনওয়ার প্রকয়াজ্ন হয় না৷

• FIT এিং FOBT েরা হয় িেকর এেিার FIT-DNA 
েরা হয় প্রকত্যে দতন িের অন্তর৷

আপবন বক জানয়তন...
• যকায়লায়রকটাল ক্যানসার হল  
ক্যানসারজবনত মতৃ্য ্যর #2 কারণ, তয়ি  
যসটি হয়তই হয়ি এমন নে৷

• স্কীবনং পরীক্াগুবল প্াথবমক পে্বায়ে 
যকায়লায়রকটাল ক্যানসার আবিষ্ার করয়ত 
পায়র েখন বিবকৎসা সয়ি্বাৎকৃষ্ট ভায়ি কাজ 
কয়র৷

আপনার স্াস্থ্য প্েত্ন প্দানকারীর সয়গে কথা িল্যন এিং বনি্বািন করুন যকানটি আপনার জন্য সঠিক৷

যকায়লায়রকটাল 
ক্যানসায়রর িরণগুবল

স্কীবনং এর 
পরীক্াগুবল

যকায়লায়নায়্কাবপ (Colonoscopy)
• এেটি কোোকোকনাক্কাদপ েরা হয় এেটি দচদেৎসকের 
অদিকস অথিা অন্যান্য দচদেৎসা স্থকে৷ 

• দচদেৎসে মেদ্ার অথিা অক্রে িদৃধি (পদেপ) অথিা 
ে্যানসাকরর অনসুন্ান েকরন৷

• পরীক্ার সমকয় আদিষ্ার েরা কোযকোকনা পদের 
অপসাদরত েরা কোযকত পাকর৷ এটি ে্যানসাকরর 
প্রদতকরাধ্ েরকত সাহায্য েরকত পাকর৷ 

• পরীক্ার সমকয়, আপনাকে আরও স্চ্ছন্দ েরকত  
অথিা আপনাকে ঘুম পাদ়িকয় কোিওয়ার জ্ন্য ওেুধ্ 
কোিওয়া হকি৷

• যদি আপনার পরীক্ার িোিেগুদে স্া্ভাদিে হয়, 
তাহকে প্রকত্যে 10 িের অন্তর এেটি কোোকোকনাক্কাদপ 
েরাকনা কোযকত পাকর৷ অন্যথায়, আপনার দচদেৎসে 
পরিততী পরীক্াটি েখন েরকত হকি কোসটি আপনাকে 
িকে কোিকিন৷

যলেবসিিল বসগময়েয়ডায়সিাবপ 
(Flexible Sigmoidoscopy) 
• এেটি েরা হয় এেজ্ন দচদেৎসকের অদিকস অথিা 
অন্যান্য দচদেৎসা স্থকে৷ 

• দচদেৎসে মেদ্ার এিং অক্রের দনম্াংকর্ িদৃধি (পদেপ) 
অথিা ে্যানসাকরর জ্ন্য পরীক্া েকরন৷ 

• এই পরীক্াটি েরা এেটি FIT সহ প্রকত্যে পাঁচ িেকর 
অথিা প্রকত্যে 10 িেকর৷

• পরীক্াগুবল িৃবধি (পবলপগুবল) আবিষ্ার 
করয়ত পায়র োয়ত যসগুবল ক্যানসায়র পবরণত 
হওোর আয়গই অপসাবরত করা যেয়ত পায়র৷

• যকায়লায়রকটাল ক্যানসার অথিা পবলপগুবলর 
যক্য়রে উপসগ্ব নাও থাকয়ত পায়র, বিয়েষতঃ 
প্াথবমক পে্বায়ে৷ আপনার পরীক্া করায়নার 
আয়গ, উপসগ্বগুবলর জন্য অয়পক্া করয়িন না৷


