
ককবালন কথ্যবান্বার সম্পতককে  আপনবার 
যবা জবানবা প্রতয়বাজন



কখন আিার মস্কমনং 
করা উমিে? 

ননয়নমে ন্রিননং ককবালন কথ্যবান্বার প্রনেতরবাধ 
করতে পবাতর। আপনার েয়স 45 ো োর 
কেমি হবল, আপনন সুস্ কববাধ করতলও ককবালন 
কথ্যবান্বার ্রিীননং সম্পতককে  আপনবার ডবাক্বাতরর 
সবাতে কেবা বলনু। আপনন যনি ককবালন কথ্যবান্বাতরর 
উচ্চ ঝঁুনকতে েবাতকন েবাহতল আপনবার ডবাক্বার 
আপনবাতক 45 বছর বয়স হওয়বার আতেই 
ননয়নমে পরীক্বা ননরীক্বা শুরু করবার পরবামরকে 
নিতে পবাতরন।

20 জবনর িবধ্ 1 জবনর জীেদ্দিায় 
ককালন ক্ান্ার ধরা পব়েবে

ককবালন কথ্যবান্বার কী?
যখন কছবাট কছবাট বনৃধি (পনলপ বলবা 
হয়) ককবালন ববা মলনবালীর নিেতরর 
কিয়বাতল তেনর হয়, কসগুনল বনৃধি  
কপতয় কথ্যবান্বাতর পনরণে হতে পবাতর।

আপনার িবল রক্ত 

ককবালন কথ্যবান্বার মবানককে ন যুক্রবাত্রে 
কথ্যবান্বার ঘটিে মেুৃথ্যর নবিেীয় প্রধবান 
কবারণ। িবাল খবর হল কয ্রিীননং 
ককবালন কথ্যবান্বার প্রনেতরবাধ করতে 
পবাতর ববা এটিতক েবাড়বােবানড় খুতঁজ কপতে 
সবাহবাযথ্য করতে পবাতর, �তল এর নিনকৎসবা 
করবা সহজ হয়।



ককালন ক্ান্াবরর উপসর্গগুমল কী কী?
পনলপ এবং ককবালন কথ্যবান্বাতর আক্বান্ত কবনররিবাে 
কলবাতকরই ককবাতনবা উপসেকে েবাতক নবা৷ আপনবার 
ডবাক্বারতক বলনু যনি আপনবার েবাতক:

আমি মকভাবে ককালন ক্ান্াবরর 
জন্ স্কীমনং করাে?
ককবালন কথ্যবান্বার পরীক্বা করবার অতনক 
উপবায় আতছ। রীরকে িটুি হল FIT 
নািক একটি িল পরীক্া অেববা 
ককাবলাবনাব্ামপ।
অনরিম এবং ননয়নমে ন্রিননং কবতঁি 
েবাকবার একটি িবাল সুতযবাতের নিতক 
পনরিবানলে কতর। 

আপনার িবল রক্ত 

অব্রের র্াস েৃমধি

কপবে ো েলবপবে ে্থা

নেুন কবর ককাষ্ঠকাঠিন্ ো 
ডায়মরয়া

ওজন হ্াস

িবলর পরুুত্ব ো আকাবর 
পমরেে্গ ন, মেবিষ কবর 
সরু হবয় যাওয়া 

10 জবনর িবধ্ 9 জন 
প্রবােনমক পযকেবাতয়র ককবালন  
কথ্যবান্বার কেতক কবতঁি যবান

10 জবনর িবধ্ িাত্র 1 জন  
করর পযকেবাতয়র ককবালন কথ্যবান্বার 
কেতক ববািঁতে পবাতরন



FIT েলবে কী কোঝায়?
FIT, ববা ক�কবাল ইনমউতনবাতকনমকথ্যবাল কটস্ট (Fecal 
Immunochemical Test) হল একটি মল পরীক্বা 
যবা ববানড়তে করবা হয়, যবা মতলর মতধথ্য রতক্র সন্বান 
কতর।
 + আপনবাতক আপনবার ডবাক্বাতরর অন�তস মতলর নমনুবা আনতে 
হতব ববা পরীক্বার জনথ্য এটি একটি লথ্যবাতব পবাঠবাতে হতব। 
 + মল পরীক্বা প্রনে বছর করবা উনিে, যেনিন আপনবার 
�লবা�ল স্বািবানবক আতস।
 + যনি আপনবার নমনুবায় রক্ পবাওয়বা যবায়, েবাহতল আপনবার 
একটি ককবালতনবাত্বানপর প্রতয়বাজন হতে পবাতর।িবলর পরুুত্ব ো আকাবর 

পমরেে্গ ন, মেবিষ কবর 
সরু হবয় যাওয়া 

ককালবনাব্ামপ কী?
ককবালতনবাত্বানপ হল একটি প্রনক্য়বা কযখবাতন একজন 
ডবাক্বার কথ্যবান্বাতরর লক্ণগুনল পরীক্বা করবার জনথ্য 
আপনবার মলনবালীতে একটি নমনীয় আতলবানকে 
টিউব প্রতবর করবান। ডবাক্বার কবনররিবাে তছবাট 
কছবাট বনৃধি এবং নকছু কথ্যবান্বার খুতঁজ কবর করতে 
এবং অপসবারণ করতে পবাতরন। 

আিার ডাক্তার যমি ককালবনাব্ামপর পরািি্গ কিন 
োহবল আমি কী আিা করবে পামর?

 + আপনবার ককবালতনবাত্বানপর আতে সঠিক প্রস্তুনে খুবই গুরুত্বপূণকে। 
সবাবধবাতন আপনবার ডবাক্বাতরর ননতিকেরবাবলী অনসুরণ করুন। 

 + এই পিতক্পগুনল অনসুরণ নবা করবা ববা সমূ্পণকে নবা করবার �ল হতে 
পবাতর কসগুনল পুনরবাবনৃতি করবা এবং আপনবার ককবালতনবাত্বানপ পুনরবায় 
ননধকেবারণ করবা।

 + ককবাতলবাতনবাত্বানপর জনথ্য একটি হবালকবা ননদ্বাসহবায়ক ববা অথ্যবাতনতস্নরয়বা 
প্রতয়বাজন। আপনবার অথ্যবাপতয়ন্টতমতন্টর পতর আপনবাতক ননতয় যবাওয়বার 
জনথ্য একজন কলবাতকর প্রতয়বাজন হতব। 

 + ডবাক্বার আপনবার সবাতে আপনবার ককবালতনবাত্বানপর �লবা�ল 
ননতয় আতলবািনবা করতবন। েবারবা আপনবাতক আপনবার পরবেতী 
ককবালতনবাত্বানপ কখন করতে হতব েবাও বলতবন। 

F I T



আমি কীভাবে আিার ককালন 
ক্ান্ার হওয়ার সম্ােনা 
কিাবে পামর?
একটি স্বাস্থ্যকর জীবন যবাপন করবা 
আপনবার ককবালন কথ্যবান্বার হওয়বার সম্বাবনবা 
কমবাতে পবাতর।

আপনার েয়স যমি হয় 45 ো োর কেমি, 
এেং আপনার ককালন ক্ান্াবরর জন্ 
স্কীমনং করা না হবয় থাবক, োহবল আপনার 
প্াথমিক যত্ন প্িানকারীর সাবথ কথা েলুন 
ো আজই আপনার অ্াপবয়ন্টবিন্ট করবে 
1-844-692-4692 নম্ববর কল করুন!

আহাবর প্মরিয়াজাে  
িাংস সীমিে করা

অ্ালবকাহবলর ে্েহার 
সীমিে করা

মনয়মিে ে্ায়াি করা

মনয়মিে ওজন িাপা

ধিূপান েন্ধ করা

জীবন সুস্বাতস্থ্য কবাটবান৷



সাবথ থাকুন। আিাবিরবক অনসুরণ করুন।

nychealthandhospitals.org
Bengali 03/22

অথ্যবাপতয়ন্টতমতন্টর জনথ্য ক�বান করুন
 1-844-NYC-4NYC
1-844-692-4692

জীবন সুস্বাতস্থ্য কবাটবান৷
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