
স্বাস্থথ্য বিভবাগ (Department of Health) এর একটি প্্রবাগ্বাম

সম্পর্্ককে তথ্্যসমহূ 
পান FIT

FIT এর সাহার্্য্য বাড়়ির্ত 
কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার্রর জন্য 

পরীক্া ্করার্না সহজ!

ড়বমা্ৃকত নন?
বিউ ইয়ক্ক  রবাজ্থ্য কথ্যবািসবার পবরষেিবা কম্কসচূী (New 

York State Cancer Services Program), 
উপযকু্ত, বিমবাকৃত িবা হওয়বা বিউ ইয়ক্ক  রবাষজ্থ্য 
িসিবাসকবারীষের বিিবামষূ্যথ্য প্কবাষ্যবাষরকটবা্য 
কথ্যবািসবাষরর পরীক্বার সষুযবাগ ্রেবাি কষর৷
আপনার স্ানীয় CSP হ�:

্যড়ি আপনার বয়স 45 বছর্রর 
অড়ি্ক হয় তাহর্� আপনার উড়িত 
কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার্রর জন্য 

পরীক্া ্কড়রর্য় কোনওয়া৷

কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার্রর পরীক্া 
এবং FIT আপনার জন্য সঠি্ক পরীক্া 
ড়্কনা কোসই সম্পর্্ককে  আপনার স্াস্্য প্র্যত্ন 

প্রিান্কারীর্্ক ড়জজ্াসা ্করুন!19560 (Bengali) 2/22

আপিবার বিকটিততী একটি প্্রবাগ্বাম  
খুষঁজ্ প্িওয়বার জ্িথ্য আপবি  
1-866-442-2262
 প্ত ক্যও করষত পবাষরি৷

যবে বিমবাকৃত িবা হি, তবাহষ্য বিউ ইয়ক্ক  প্টেট অফ 
প্হ্যথ (New York State of Health) এর মবাধ্থ্যষম 

একটি স্বাস্থথ্য পবরকল্পিবায় তবাব্যকবাভুক্ত হওয়বার বিেষয় 
বিষিচিবা করিু৷ আরও তষথথ্যর জ্িথ্য প্হল্প ্যবাইি, 

855.355.5777 প্ত ক্য করিু অথিবা প্েখিু: 
nystateofhealth.ny.gov



আপড়ন ড়্ক জানর্তন?
• কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার (কো্কার্�ান 
্ক্যানসার নার্মও পড়রড়িত) হ� 
্ক্যানসারজড়নত মতৃ্য ্যর #2 ্কারণ, তর্ব 
ড়নয়ড়মত পরীক্া ্করার্নার ফর্� কোসটি হর্তই 
হর্ব এমন নয়৷

• স্কীড়নং পরীক্াগুড়� প্রাথ্ড়ম্ক প্যকোর্য় 
কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার আড়বষ্ার ্করর্ত 
পার্র ্যখন ড়িড়্কৎসা সর্বকোৎ্ৃকষ্ট ভার্ব ্কাজ 
্কর্র৷

• পরীক্াগুড়� বৃড়ধি (পড়�পগুড়�) আড়বষ্ার 
্করর্ত পার্র ্যার্ত কোসগুড়� ্ক্যানসার্র 
পড়রণত হওয়ার আর্েই অপসাড়রত ্করা 
কো্যর্ত পার্র৷

• কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার অথ্বা 
পড়�পগুড়� উপসর্েকের ্কারণ নাও ঘটার্ত 
পার্র৷ আপনার পরীক্া ্করার্নার আর্ে, 
উপসেকেগুড়�র জন্য অর্পক্া ্করর্বন না৷

• কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার্রর জন্য পরীক্া 
্করার্নার এ্কাড়ি্ক পন্া আর্ছ৷ আপড়ন কো্য 
ড়িড়্কৎসাই ড়নবকোিন ্করুন না কো্কন, পরীক্া 
্কড়রর্য় কোনওয়াটিই হ� সঠি্ক ড়নবকোিন৷

FIT ্কী?
FIT হ্য প্কবাষ্যবাষরকটবা্য কথ্যবািসবাষরর জ্িথ্য  

একটি ম্যবভবতিক-পরীক্বা প্যটি িছষর 
একিবার করবা হয়৷

FIT ্রসবাবরত রপূটি হ্য
প্ফকবা্য ইবমউষিবাষকবমকথ্যবা্য প্টষটটে৷

FIT করবা হয় িবাব়িষত এিং ডবাষকর মবাধ্থ্যষম 
একটি ্যথ্যবাষি পবাঠবাষিবা হয়৷

FIT মষ্য রষক্তর উপবস্থবতর অিসুন্বাি কষর,  
যবা কথ্যবািসবাষরর একটি ্রবাথবমক ্যক্ণ  
হষত পবাষর৷

কো্কন FIT ব্যবহার ্করা হর্ব?
FIT হ্য করবাষিবার জ্িথ্য বিরবাপে, িথ্যয়সবাধ্থ্যতবার 

অধ্ীি এিং করবা সহজ্৷

FIT আপিবার গষৃহর প্গবাপিীয়তবায় করবা হয়৷

FIT আপিবাষক কবাষজ্র প্থষক ছুটি বিষত হয় 
িবা, আপিবার খবািবাষরর প্কবািও পবরিত্কি 
করষত হয় িবা, অথিবা ওেধু্ খবাওয়বা িবাে 
বেষত হয় িবা৷

কো্কার্�ার্র্কটা� ্ক্যানসার্রর জন্য 
্কার্ির পরীক্া ্করার্না উড়িত?
• অবধ্কবাংশ িথ্যবক্তরই 45 িছর িয়ষসর 
পর পরীক্বা করবাষিবা শরু ুকরবা উবচত৷ 
প্কবাষ্যবাষরকটবা্য কথ্যবািসবার অথিবা পব্যষপর একটি 
িথ্যবক্তগত অথিবা পবাবরিবাবরক ইবতহবাস থবাকবা 
িথ্যবক্তষের আষগই শরু ুকরবা ্রষয়বাজ্ি৷

্যড়ি আমার ফ� কোনর্েটিভ হয় 
তাহর্� ্কী হর্ব? 
• একটি প্িষগটিভ ফষ্যর অথ্ক হ্য প্য মষ্যর মষধ্থ্য 
প্কবািও রক্ত (কথ্যবািসবাষরর একটি ্রবাথবমক ্যক্ণ) 
পবাওয়বা যবায়বি৷

• একটি FIT পরীক্বা ্রষতথ্যক িছষরই করবা উবচত, 
এমিবক প্িষগটিভ হষ্যও৷

আমার ফ�াফ� পড়জটিভ এর্� ্কী 
হর্ব? 
• যবে পরীক্বা পবজ্টিভ হয়, তবাহষ্য কথ্যবািসবার, একটি 
পব্যপ, অথিবা রক্তপবাষতর অিথ্য প্কবািও কবারণ আষছ 
বকিবা প্সটি জ্বািবার জ্িথ্য একটি প্কবাষ্যবাষিবাষ্কবাবপ 
করবার ্রষয়বাজ্ি হষি৷

• যখি ্রবাথবমক পয্কবাষয় প্কবাষ্যবাষরকটবা্য কথ্যবািসবার 
পবাওয়বা যবায় এিং বচবকৎসবা করবা হয়, তখি প্সটি 
প্সষর প্যষত পবাষর৷

• যখি পব্যপগবু্যষক পবাওয়বা যবায় এিং অপসবাবরত 
করবা হয় তখি প্কবাষ্যবাষরকটবা্য কথ্যবািসবাষরর 
্রবতষরবাধ্ করবা প্যষত পবাষর৷


