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ক�োলন �্োন্োয়রর পরীক্ো �রুন!

ক�ধাল�ধালরক্ধা� �্ধান্ধার, যধাল� ক�ধা�ন �্ধান্ধারও ব�ধা হয়, সনউইয়�্ক  সিটিলে 
�্ধান্ধারজসনে মে্ৃ্র অন্েম প্রধধান �ধারণ। সনয়সমে স্রিসনং এই ধরলনর �্ধান্ধার 
প্রসেলরধাধ �রলে অথবধা যখন সিস�ৎিধা �রলে িহজ, েখন এটি স্রিসনং �রলে  
িহধায়েধা �লর। 

50 বছলরর �ম বয়িী ক�ধা�লের মলধ্ ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ঘটনধা বসৃদ্ পধালছে। সনউ ইয়�্ক  
সিটির স্ধাস্্ এবং মধানসি� স্ধাস্্সবসধ সবভধাগ 45 বছর কেয়� শুরু �য়র ক�ধা�লের 
পরীক্ধা �রধার জন্ ি্পধাসরশ �লর। যসে আপনধার বয়ি 45 কথল� 49 বছলরর মলধ্ হয়, 
েলব আপনধার ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ঝঁ্স� িম্পল�্ক  আপনধার স্ধাস্্লিবধা িরবরধাহ�ধারীর িধালথ  
কযধাগধালযধাগ �রুন এবং স্রিসনংলয়র িময় সনধ্কধারলণর পূলব্ক আপনধার বীমধার �ভধালরজ 
িম্পল�্ক  বীমধা�ধারীর িধালথ কযধাগধালযধাগ �রুন। 

আপনধার ঝঁ্স� িম্পল�্ক  কেসর হওয়ধার কথল� আলগ জধানধাই অলপক্ধা�ৃে ভধাল�ধা। ক�ধান ঝঁ্স�র 
�ধারণ থধা�ধার মধালন এই নয় কয আপসন ক�ধা�ন �্ধান্ধালর আক্ধান্ত হলবন, এবং ঝঁ্স�র 
ক�ধান �ধারণ নধা থধা�ধার মধালন এই নয় কয, আপসন এই করধালগ আক্ধান্ত হলবন নধা। আপনধাল� 
�ে েধাডধােধাসড এবং �েবধার পরীক্ধা �রধা উসিে েধা সনধ্কধারণ �রলে, আপনধার 
িরবরধাহ�ধারীর িধালথ আপনধার ব্সতিগে ঝঁ্স� সনলয় আল�ধািনধা �রুন। আপনধার যসে 
সবসভন্ন ঝঁ্স�র �ধারণ, কযমন ক�ধা�ন �্ধান্ধালর আক্ধান্ত ক�ধান ঘসনষ্ঠ পসরবধালরর িেি্ 
থধাল�, েলব আপনধার েধাডধােধাসড পরীক্ধা অথবধা �লয়�বধার পরীক্ধা �রধার প্রলয়ধাজন হলে 
পধালর।

সবসভন্ন ধরলনর ক�ধা�ন �্ধান্ধার স্রিসনংলয়র পরীক্ধা আলছ। ম�-সভসতি� পরীক্ধা রতি 
অথবধা DNA সনণ্কয় �রলে পধালর, যধা স�নধা ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর এ�টি �ক্ণ হলে পধালর। 
ম� (সভসতি�) নমন্ধা কথল�, স্রিসনং পরীক্ধার অপশলনর মলধ্ থধা�লে পধালর: 

•   এ�টি কে�ধা� ইসমউলনধাল�সম�্ধা� কটস্ট (fecal immunochemical test, FIT), 
যধা রতিল�   িনধাতি �লর। FIT প্রসে বছলর �রধার জন্ ি্পধাসরশ �রধা হয়। 

•   এ�টি উচ্চ িংলবেনশী� গুয়ধাই�-সভসতি� ম�ে্ধালগর রতি   পরীক্ধা (high-
sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT), যধা 
রতিল�   িনধাতি �লর। HSgFOBT প্রসে বছলর �রধার জন্ ি্পধাসরশ �রধা হয়। 

•   এ�টি মধাসটি-টধালগ্কট মল�র DNA পরীক্ধা (FIT-DNA), যধা রতি   এবং সজলনর (DNA) 
পসরবে্ক নগুস� িনধাতি �লর, যধা �্ধান্ধার কথল� হলে পধালর। FIT-DNA প্রসে সেন 
বছলর এ�বধার �রধার জন্ ি্পধাসরশ �রধা হয়।



•   ক�ধা�লনধাল্ধাসপ। এটি এ�টি সবলশষ �্ধালমরধার মধাধ্লম এ�টি সভজ্্ য়ধা� পরীক্ধা, যধা 
এ�টি স্ধাস্্লিবধা িরবরধাহ�ধারীল� িরধািসর আপনধার ক�ধা�ন পয্কলবক্ণ �রলে এবং 
এ�ই পরীক্ধার িময়, পধায়্পলথর িধালথ পধাওয়ধা ক�ধান পস�পগুস� অপিধারণ �লর। 
আপনধার ব্সতিগে ঝঁ্স� এবং পরীক্ধাটি �ী প্রেশ্কন �লর, েধার উপর সনভ্ক র �লর, 
প্রসে 10 বছলর এ�বধার অথবধা �খনও আরও কবসশ �লর ক�ধা�লনধাল্ধাসপ �রধা হয়। 
এ�টি পসজটিভ মল�র পরীক্ধার িলগে ক�ধা�লনধাল্ধাসপ �রধা উসিৎ। 

আরও েলথ্র জন্, সভসজট �রুন nyc.gov/health এবং খ্জঁন্ ক�োলন �্োন্োর 
(colon cancer)। এ�বধার ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ওলয়বলপইজ পধাওয়ধা কগল�, �ল�ধানল্ধাসপর 
জন্ প্রস্তুে হওয়ধার সবষলয় সবস্ধাসরে সভসিওর জন্ “কেখ্ন: �ল�ধানল্ধাসপ প্রস্তুসে: �ী 
প্রে্ধাশধা �রলবন” (“Watch: Colonoscopy Prep: What to Expect”) এর উপলর 
সলি� �রুন। আপসন YouTube.com-এ সভসিও কেখলে পধালরন।

আপনোর স্োস্্ কেবো েরবরোহ�োরী এবং পস্করবোয়রর েয়গে আয়লোচনো �রুন।
এই গ্ধাসে� উপন্ধািটি আপনধার িরবরধাহ�ধারী এবং আপনধার পসরবধালরর িধালথ ক�ধা�ন 
�্ধান্ধার প্রসেলরধালধর স্রিসনংলয়র অপশনগুস� িম্পল�্ক  �লথধাপ�থন শুরু �রলে িহধায়েধা 
�রধার জন্ তেসর �রধা হলয়সছ�। Mark সনলজল� এবং েধার পসরবধালরর িেি্লের ক�ধা�ন 
�্ধান্ধার প্রসেলরধালধ িহধায়েধা �রলছ, এবং আপসনও আপনধাল� এবং আপনধার পসরবধারল� 
িহধায়েধা �রলে পধালরন। এই পধাসরবধাসর� গল্পটি পধাঠ �লর, আপসন সশখলবন:

•   �ীভধালব ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর স্রিসনং এবং প্রসেলরধাধ িম্পল�্ক  আপনধার িরবরধাহ�ধারীর 
িলগে আল�ধািনধা �রলবন

•  ম�-সভসতি� পরীক্ধাগুস�লে এবং ক�ধা�লনধাল্ধাসপলে �ী প্রে্ধাশধা �রধা কযলে পধালর। 

আপনধার িরবরধাহ�ধারী এবং আপনধার পসরবধালরর িলগে আপনধার ব্সতিগে ঝঁ্স�, স্রিসনং 
পদ্সে এবং �েবধার আপনধার স্রিসনং �রধা প্রলয়ধাজন, েধা আল�ধািনধা �রুন।

েম্োব্ ক�োলন �্োন্োয়রর উপের্গগুস্কল স্কচস্কনিত �রুন।
মল�র িলগে রতিপধাে ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর এ�টি িম্ধাব্ �ক্লণর মলধ্ অন্েম। ক�ধা�ন 
�্ধান্ধালরর �ধারলণ কপট অথবধা ম�দ্ধালর ব্থধা হলে পধালর যধা িহলজই ভধাল�ধা হয় নধা, অথবধা 
ক�ধাষ্ঠ�ধাঠিন্ বধা িধায়ধাসরয়ধা ভধা� হয় নধা। অপ্রে্ধাসশেভধালব ওজন হ্ধাি পধাওয়ধা অন্েম 
িম্ধাব্ �ক্ণ। ক�ধা�ন �্ধান্ধার ছধাডধা স্ধাস্্ িংক্ধান্ত িমি্ধাগুস�র �ধারলণও এই �ক্ণগুস� 
কেখধা সেলে পধালর, েলব আপনধার যসে এই �ক্ণগুস� থধাল�, েলব ক�ধান স্ধাস্্লিবধা 
িরবরধাহ�ধারীর িলগে কেখধা �রধা খ্ব জরুসর।

http://nyc.gov/health
https://www.youtube.com/watch?v=np7g1Xn4lPg


হোই Mark! আপস্কন 
ক�মন আয়ছন?

আস্কম ভোল আস্কছ! 
আস্কম েয়বমোত্র আমোর 

47তম জন্মস্কিন 
পোলন �য়রস্কছ।

স্োস্্ কেবো েরবরোহ�োরীর অস্কিে



স্ক�ন্তু, আমোর স্তী Sandra-
এর ক�োলয়নোয়্োস্কপর 

অস্কভজ্ঞতোয়� আস্কম স্মরণ 
�রয়ত পোস্কর।

ওহ, শুভ জন্মস্কিন! 
আপস্কন স্ক� �খনও ক�োলন 

�্োন্োয়রর জন্ স্ক্রিস্কনং 
�য়রয়ছন?

নো।



ঠি� আয়ছ, এখন পরীক্ো �রোর 
েমে। ক�োলন �্োন্োর স্ক্রিস্কনংয়ে 

ক�োলন অেবো মলদ্োয়রর 
�্োন্োয়রর জন্ পরীক্ো �য়র, 

এবং কে পস্কলপগুস্কল হয়ত পোয়র েো
�্োন্োয়র পস্করণত �রয়ত পোয়র।

এই ে�ল পস্কলপগুস্কল অপেোরণ 
�রো আেয়ল �্োন্োর প্রস্কতয়রোধ 

�রয়ত পোয়র।

ক�োলয়নোয়্োস্কপ হল অন্তম
স্ক্রিস্কনং পদ্ধস্কত। এটি েরোেস্কর ক�োলন এবং 
মলদ্োর পে্গয়বক্ণ �য়র, এবং আমোয়ির 
পস্কলপগুস্কল এবং �্োন্োয়র পস্করণত হয়ত 
পোয়র, এমন অন্ ক�োন স্ক�ছু অপেোরণ 

�রয়ত েহোেতো �য়র।

ঠি� আয়ছ।
তোহয়ল স্ক� আমরো 
খুব শীঘ্রই এ�টি 

ক�োলয়নোয়্োস্কপ পরীক্োর 
েমেেচূী স্কনধ্গোরণ 

�রয়বো?



আপস্কন স্ক� মল-
স্কভস্কতি� নমনুো কমইল 

�রয়ত পোয়রন?

অন্ অপশনটি হল
মল-স্কভস্কতি� পরীক্ো, েোয়� FIT 
বয়ল। আপস্কন বোস্কি কেয়� এ�টি 

কছোট মল (স্কভস্কতি�) নমনুো পোঠোয়ত 
পোয়রন। তোরপয়র ল্োব রয়তের জন্ 
পরীক্ো �য়র, েো �্োন্োয়রর এ�টি 

লক্ণ হয়ত পোয়র। 

আচ্ো। আস্কম অন্ আর ক�োন 
স্ক্রিস্কনং পদ্ধস্কত স্ক�ংবো পরীক্োগুস্কল 

�রয়ত পোস্কর?



আপস্কন পোঠোয়ত পোয়রন!
কে কলোয়�রো ক�োলন �্োন্োয়রর জন্ 
মোঝোস্কর ঝঁুস্ক�র ময়ধ্ রয়েয়ছন, তোয়ির 

জন্ মল-স্কভস্কতি� পরীক্ো এ�টি 
চমৎ�োর অপশন হয়ত পোয়র। 

ক�োয়লোনয়্োস্কপ-এর জন্ আরও 
প্রস্তুস্কত এবং অ্োয়নস্কস্স্কেেো প্রয়েোজন, 

তয়ব কবস্কশরভোর কলো�য়� এটি 
প্রোেশই �রয়ত হে নো। আপস্কন 
ক�োলয়নোয়্োস্কপ েমে পস্কলপগুস্কল 

অপেোরণ �রয়ত পোয়রন। 

ক�োন পরীক্োটি 
অয়পক্ো�ৃত ভোয়লো?

কে ক�োন এ�টি হয়ত পোয়র। 
উভেই �্োন্োর স্কনণ্গে এবং 
জীবন রক্োর জন্ �োে্গ�র। 
FIT অয়পক্ো�ৃত েহয়জই �রো 

েোে, স্ক�ন্তু আপনোয়� প্রস্কত 
বছয়র �রয়ত হয়ব। 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-fact-sheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/fit-fact-sheet.pdf


* Medicaid এবং Medicare িহ কবসশরভধাগ বীমধার প্্ধানগুস� 50 বছর বয়ি শুরু হওয়ধা 
ক�ধা�লের জন্ ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর স্রিসনংগুস� �ভধার �লর। যসে আপসন 45 এবং 49 বছলরর 
মলধ্ হলয় থধাল�ন, েধাহল� স্রিসনংলয়র �ভধালরজ সভন্ন হলে পধালর। আপনধার ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর 
ঝঁ্স� িম্পল�্ক  আপনধার স্ধাস্্লিবধা িরবরধাহ�ধারীর িলগে এবং আপনধার স্রিসনং কটলস্টর আলগ 
আপনধার ইনি্্লরন্ �ভধালরজ িম্পল�্ক  আপনধার বীমধা�ধারীর িধালথ পরধামশ্ক �রুন। 

আস্কম জোস্কন
Sandra-ক� ক�োলয়নোয়্োস্কপ 

পরীক্োর আয়রর স্কিয়ন তোর স্কবয়শষ 
খোবোর এবং ওষধুপত্র গ্রহণ �রয়ত 
হয়েস্কছল। আস্কম স্কনস্কচিত নই কে 

আস্কম এখনও প্রস্তুত স্ক� নো। আস্কম 
স্ক� প্রেয়ম FIT �রয়ত পোস্কর?

আমোর বীমোয়রন্ স্ক� 
এই ে�ল পরীক্োগুস্কল 

�ভোর �রয়ব?

প্রোে ে�ল বীমোয়রন্ 
প্্োয়নর মোধ্য়ম মল-

স্কভস্কতি� পরীক্োগুস্কল এবং 
ক�োলয়নোয়্োস্কপ �ভোর  

�রো হে।* 



চমৎ�োর। আস্কম নোে্গয়� 
আপনোর বোস্কিয়ত কনওেোর জন্ 
এ�টি FIT পরীক্ো �রোর জন্ 

বলব। নোে্গ আপনোয়� বলয়ব 
�ীভোয়ব এটি ব্বহোর  

�রয়ত হয়ব। 

আপস্কন �রয়ত পোয়রন! স্ক�ছু প্রশ্ন: 
ক�োলন �্োন্োর অেবো পস্কলপগুস্কল, 

অেবো স্কলঞ্চ স্কেনয়্োয়মর ময়তো 
স্কজনরত অবস্োর েোয়ে আপনোর 

স্ক� ক�োন ঘস্কনষ্ঠ পস্করবোয়রর েিে্ 
রয়েয়ছ? 

ক�োন অপ্রত্োস্কশত েোম্প্রস্কত� 
ওজন হ্োে, অেবো ব্েো, রতে 

অেবো আপনোর ময়লর পস্করবত্গ ন 
কেমন ডোেস্করেো অেবো 

ক�োষ্ঠ�োঠিন্ লক্্ �য়রয়ছন?
নো, আস্কম ময়ন 

�রয়ত পোরস্কছ নো।

নো।



এখোয়ন আপনোর জন্ FIT পরীক্ো। এটি 
খুব েহজ। আপনোয়� েো �রয়ত হয়ব তো 
হল, এই �োঠিটি অল্প পস্করমোয়ণ মল েংগ্রহ 

�রয়ত ব্বহোর �রয়ত হয়ব, এটিয়� পরীক্োর 
�োয়ড্গ র কলয়বলেতুে অংয়শ রোখুন, তোরপয়র 

এটি স্কেল �য়র পোঠিয়ে স্কিন। আপনোয়� এটি 
প্রস্কত বছয়র এ�বোর �রয়ত হয়ব। 

হোে Mark. 
আপনোর েয়গে 

েোক্োত হওেোয়ত 
খুব ভোয়লো হল! 

আপনোর স্ক� ক�োন 
প্রশ্ন রয়েয়ছ?

আমোর ময়ন 
হে আস্কম 

বঝুয়ত কপয়রস্কছ। 
ধন্বোি!



আপনধার হয়ে এ�টি ম�-সভসতি� পরীক্ধার 
ট্� গ্হণ �রলে হলে পধালর যধা কেখলে 
সভন্নের। অনগ্্হ �লর আপনধার স্ধাস্্ কিবধা 
িরবরধাহ�ধারীর প্রেতি সনলে্কশনধা অনি্রণ �রুন। 

কেই স্কিন, পয়র



ওহ, কহ Andrew! 
আস্কম এই FIT পরীক্োটি 

এইমোত্র পোঠোয়ত চোস্কচ্লোম। 

বোবো, অয়পক্ো �রুন — ক�োলন 
�্োন্োয়রর জন্ FIT স্ক্রিস্কনং? 

আপনোর স্োস্্ স্কনয়ে েন্ময়ুখ স্কচন্ো 
�রোর জন্ ধন্বোি। 



জানয়ুারী 13, 2020

ি�য় িম. MARK DONALD,

ধনয্বাদ।
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Dr. Janel Clark
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হোে Doctor Clark।

িোঁিোন, আমোর FIT 
স্ক� অস্োভোস্কব�?

তৃতীে বছর



আস্কম আেয়ল এখনও 
িসু্কচিন্োগ্রস্ত। আমোর 

অবশ্ই Sandra-এর 
েয়গে �েো বলো উস্কচৎ তোর 
ক�োলয়নোয়্োস্কপর অস্কভজ্ঞতো 

েম্পয়�্গ  — হেত এটি 
েোহোে্ �রয়ত পোয়র। 

কবস্কশ িসু্কচিন্ো �রয়বন নো, Mark. এ�টি 
অস্োভোস্কব� FIT িলোিয়লর মোয়ন এই নে কে 
আপনোর ক�োলন �্োন্োর রয়েয়ছ। স্ক�ন্তু স্কনস্কচিত 

হওেোর জন্ আপনোর এ�টি
ক�োলয়নোয়্োস্কপ পরীক্ো �রয়ত হয়ব।

ঠি� আয়ছ। আেনু 
আমরো এটি �স্কর।



আপনোয়� আয়রর স্কিয়ন 
তরল খোবোর কখয়ত হয়ব, 

তোই নে স্ক�?

হ্ো,ঁ এবং
ডোতেোর আপনোয়� কে স্কনধ্গোস্করত 
স্কবয়শষ অয়্রের প্রস্তুস্কতমলূ� দ্রবণ 
গ্রহণ �রয়ত বয়লয়ছন এবং কেই 

স্কনয়ি্গ স্কশ�োগুস্কল ঠি�ময়তো অনেুরণ 
�রুন। 

আপস্কন চোন কেন আপনোর ক�োলন
পস্করষ্োর েোয়�, কেন ডোতেোর 
েবস্ক�ছু কিখয়ত পোয়রন। আর 

অবশ্ই, ক�োলয়নোয়্োস্কপর পয়র আস্কম 
আপনোয়� বোস্কিয়ত স্কনয়ে েোব। 

েব েমে েহোে� 
হওেোর জন্ ধন্বোি। 

আপস্কন কেমন ভোয়বন
ক�োলয়নোয়্োস্কপ ততটো খোরোপ নো। 
তয়ব, অয়্রের প্রস্তুস্কত গ্রহণ �রোও 

গুরুত্বপণূ্গ। 



হম, এটি কখয়ত এতটো 
খোরোপ নে। 

MARK-এর ক�োলয়নোয়্োস্কপ �রোর আয়রর স্কিন



েস্কত্�োরভোয়ব বলয়ত করয়ল?
আস্কম ক�োলয়নোয়্োস্কপ েম্পয়�্গ  

ময়ন �রয়ত পোরস্কছ নো, শুধমুোত্র 
প্রস্তুস্কতটি ময়ন আয়ছ। তুস্কম ঠি� 

হয়ে েোয়বন। 

আপস্কন স্ক� ঠি� 
আয়ছন?

স্ক�ছুটো স্কচস্কন্ত। এটি 
স্ক� অস্স্কস্ত�র হয়ত 

েোয়চ্?

ক�োলয়নোয়্োস্কপর স্কিয়ন



হোে Mark! আস্কম আনস্কদিত 
�োরণ আপস্কন এটি �রয়ত 

এয়েয়ছন। আপস্কন স্ক� আপনোর 
ক�োলয়নোয়্োস্কপর জন্ প্রস্তুত?

হ্োঁ। আস্কম রত�োল শুধমুোত্র
পস্করষ্োর তরল খোবোর গ্রহণ 
�য়রস্কছ। এছোিোও, আস্কম 

অয়্রের প্রস্তুস্কতর জন্ স্কনধ্গোস্করত 
দ্রবণ গ্রহণ �য়রস্কছ এবং 
আজয়� স্ক�ছু খোই নোই। 

স্কচস্ক�ৎে� আপনোর মলদ্োয়র 
এ�টি কিি ইস্কঞ্চ ব্োয়ের কছোট 

টিউব প্রয়বশ �রোয়ব। এই 
টিউয়বর কশয়ষ এ�টি �্োয়মরো 
এবং লোইট রয়েয়ছ। এয়ত ব্োেো 

পোয়বন নো।

চমৎ�োর! এটি
স্কচস্ক�ৎে�য়� আপনোর 
ক�োলন এবং মলদ্োয়রর 
এ�টি স্পষ্ট িশৃ্ প্রিোন  

�রো উস্কচৎ।



আস্কম খুবই আনস্কদিত কে Mark 
তোর শরীয়রর েত্ন স্কনয়চ্!

ধন্বোি। আমোর ময়ন 
হে আস্কম প্রস্তুত। 

চমৎ�োর। তোহয়ল, 
আেনু আমরো 

প্রস্করিেো�রণ রুয়ম েোই।



আস্কম শুয়নস্কছ কে আপস্কন 
অয়্রের প্রস্তুস্কতয়ত ভোয়লো স্ক�ছু 

�য়রয়ছন। আপনোর স্পষ্ট 
ক�োলন আমোয়ির কিখো 

উস্কচৎ। 

আস্কম আপনোয়� স্োচ্দি্মে 
েো�োর জন্ ওষধুপত্র 
স্কিস্কচ্। এটি আপনোয়� 

তন্দোচ্ন্ন �রয়ব। আপস্কন 
স্ক� এই প্রস্করিেোর জন্ 

প্রস্তুত?

আস্কম প্রস্তুত। 



ওহ, ধন্বোি স্রষ্টোয়�। এর 
মোয়ন স্ক� আমোর স্ক্রিস্কনং েম্পণূ্গ 

হয়েয়ছ?

আশ্বস্ত হলোম।
ক�োলন �্োন্োয়রর ঝঁুস্ক� 
হ্োে �রোর জন্ আমোর 
আর স্ক� �রয়ত হয়ব?

স্ক্রিস্কনং চোস্কলয়ে েোওেো
গুরুত্বপণূ্গ �োরণ �্োন্োর পরবততীয়ত হয়ত 
পোয়র। আপনোর েত বেে বোিয়ব, ঝঁুস্ক� 
তত বৃস্কদ্ধ পোয়ব। আমরো আপনোয়� এ�টি 
স্কনেস্কমত স্ক্রিস্কনংয়ের ময়ধ্ স্কনয়ে আেব।

স্ক্রিস্কনংয়ের পয়র

হোে Mark। েেুংবোি! 
আমরো আপনোর ক�োলয়ন 
ক�োন অেোভোস্কব�তো খঁুয়জ 

পোই নোই। 



প্রস্করিেোজোত খোবোয়রর ময়ধ্ 
কডস্কল মোংে, কব�ন এবং 

হটডর রয়েয়ছ, তোই  
নে স্ক�?

তো ঠি�।

কে কলোয়�রো �ম প্রস্করিেোজোত 
খোবোর গ্রহণ �য়র, তোঁরো ক�োলন 

�্োন্োয়র �ম আরিোন্ হে। 
শোরীস্কর�ভোয়ব েস্করিেতো ময়ন হে 
ঝঁুস্ক� �মোয়নোর েয়গে েম্পস্ক�্গ ত। 

স্োস্্�র অভ্োে রঠন �রুন।
রয়বষণোয়ত পোওেো করয়ছ, কে স্ক�ছু 

অভ্োে আমোয়ির ক�োলন �্োন্োয়রর 
ঝঁুস্ক�র েয়গে েম্পস্ক�্গ ত। আমোর জোস্কন 
নো ক�ন স্ক�ছু কলো� �্োন্োয়র আরিোন্ 

হে, স্ক�ছু কলো� হে নো।



মি্পোন এবং 
ধমূপোয়নর েম্পয়� 

স্ক� বয়ল?

ঠি� আয়ছ, 
ডোতেোর। আস্কম কচষ্টো 

�রব। ধন্বোি।

স্কিয়ন িইুবোয়রর অস্কধ� মি্পোন
ক�োলন �্ন্োয়রর েয়গে েম্পস্ক�্গ ত। 

ধমূপোনও েম্পস্ক�্গ ত। েতুরোং মি্পোয়নর 
পস্করমোণ ও পোন �রোর েংখ্ো �মোন এবং 

ধমূপোন �রয়বন নো।

েোধোরণত,
েমগ্র জীবনব্োপী স্োস্্�র অভ্োে 
আপনোর ক�োলন �্োন্োয়রর ঝঁুস্ক� 

হ্োে �রয়ত পোয়র।



�ীভোয়ব?

ক�োলন �্োন্োয়র আরিোন্ 
হওেোর ঝঁুস্ক� �মোয়ত, 

আমোর ক�বল স্ক্রিস্কনং এবং 
এ�টি স্োস্্�র জীবনেোত্রো 
চোস্কলয়ে েোওেো ির�োর। 



আমোর স্কচস্ক�ৎে� পরোমশ্গ স্কিয়েয়ছন কে 
আমোর স্োস্্�র খোবোর গ্রহণ এবং �ম 
প্রস্করিেোজোত খোবোর গ্রহণ �রয়ত হয়ব। 

আমোর শোরীস্কর�ভোয়ব েস্করিে হওেো উস্কচৎ, 
�ম মি্পোন �রো উস্কচৎ এবং ধমূপোন 
�রো েোয়ব নো। এ�ইেয়গে, েঠি� েময়ে 

পরবততী স্ক্রিস্কনং �রোও গুরুত্বপণূ্গ।

তুস্কম কেরো!

আমরো এ�েয়গে এই 
পস্করবত্গ নগুস্কল গ্রহণ �রব। 
Mark, তুস্কম এ�ো নন।



পরবততীয়ত ঐ রোয়ত্র, পস্করবোয়রর েয়গে 
রোয়তর খোবোয়রর েমে

আপস্কন স্ক� স্ক�ছু 
মি পোন �রয়বন, 

ে্োর?

নো, ধন্বোি।

িোিোও, তুস্কম স্ক� মি্পোন 
�রয়ব নো, Mark? 

এটি কনস্করটিভ স্কছল, স্ক�ন্তু আমোর 
স্কচস্ক�ৎে� স্োস্্�র জীবয়নর 

স্ক�ছু পরোমশ্গ স্কিয়েয়ছন।

নো। আস্কম খুব েম্প্রস্কত 
ক�োলন �্োন্োয়রর 

স্ক্রিস্কনং �য়রস্কছ। 



আপনোর ভোই স্কহেোয়ব, আস্কম
আপনোর স্োয়স্্র প্রস্কত েত্নশীল। 

আপনোয়ির িজুয়নরই আপনোর ডোতেোয়রর 
েোয়ে ক�োলন �্োন্োয়রর স্ক্রিস্কনং স্কনয়ে 

আয়লোচনো �রো উস্কচৎ। 

কেয়হতু আমরো এ�ই বেেী, 
এজন্ স্কবলম্ব হওেোর আয়রই 

�রো ভোয়লো।

আপস্কন �ী স্ক্রিস্কনং 
পরীক্ো �য়রয়ছন?

আস্কম স্কতন বছয়রর জন্
মল-স্কভস্কতি� পরীক্ো �য়রস্কছ। এটি দ্রুত 

এবং েহজ স্কছল। এই বছয়র আমোর 
িলোিল অস্োভোস্কব� এয়েস্কছল, তোই 

আমোর ক�োলয়নোয়্োস্কপ �রয়ত হয়েস্কছল। 

স্োস্্�র জীবন েোপন 
েম্পয়�্গ  স্কচস্ক�ৎেয়�র 

পরোমশ্গ �ী? 



এ�টি স্োস্্�র খোি্োভ্োে 
এবং প্রস্কতস্কিন শোরীস্কর� 
�ম্গ�োণ্ড শুরু �রুন। 

আপনোর মি্পোন েীস্কমত 
�রুন এবং ধমূপোন  

�রয়বন নো।

েবয়চয়ে গুরুত্বপণূ্গ স্কবষে 
হল স্ক্রিস্কনং �রুন।

আস্কম �্োন্োয়র আরিোন্ 
হয়ত চোই নো! আস্কম ধমূপোন 
ত্োর �রোর কচষ্টো �রস্কছ।



Andrew, েখন কতোমোর 
স্োস্্ কেবো েরবরোহ�োরী 

পরোমশ্গ কিে, তখন ক�োলন 
�্োন্োয়রর স্ক্রিস্কনং �রয়ত 

স্মরয়ণ রোখয়ব।

আস্কম স্মরয়ণ 
রোখব, বোবো।

আে আমরো েোস্কম
এবং এ�টি দ্রুত  

করে� কনই।

হ্ো!ঁ

কহ Lily 
তুস্কম স্ক� ক�োন 

জলখোবোর 
খোয়ব?





Andrew, আমোর েয়গে 
ব্োেোম �রোর জন্ 
ধন্বোি। আস্কম খুবই 

আনস্কদিত কে তুস্কম কতোমোর 
স্োয়স্্র কখেোল করয়খছ?  

আমোয়� স্ক্রিস্কনং �রয়ত 
উৎেোস্কহত �রোর জন্ 

ধন্বোি। আমরো এ�েয়গে 
আমোয়ির ক�োলন �্োন্োয়রর 

ঝঁুস্ক� হ্োে �রব!



ক�োলন �্োন্োয়রর ঝঁুস্ক� েম্পয়�্গ  ধ্রুব েত্ �েো 
ক�োলন �্োন্োয়রর ঝঁুস্ক�র ময়ধ্ রয়েয়ছ:

•   বয়্ হওয়ধা - প্রধায় 90% কক্লরে 50 এবং েধার কিলয় কবসশ বয়লির ক�ধাল�র কক্লরে 
কেখধা যধায়* 

•   ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ব্সতিগে অথবধা পধাসরবধাসর� ইসেহধাি অথবধা অ্ধালিলনধালমটধাি 
পস�পগুস� রলয়লছ 

•   স�ঞ্চ সিনল্ধাম বধা ে্ধাসমস�য়ধা� অ্ধালিলনধালমটধাি পস�পি (familial adenomatous 
polyps, FAP)-এর মলেধা উতিরধাসধ�ধারিূলরে প্রধাপ্ত িংক্ধাম� করধাগ থধা�ধা

ক�ধা�ন �্ধান্ধার �ৃষ্ধাগে িম্প্রেধালয়র উপর ব্ধাপ�ভধালব প্রভধাব কেল�: আসরি�ধান 
আলমসর�ধানলের মলধ্ ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ঝঁ্স�র হধার কবসশ। �ধারণগুস� জটি� েলব ঝঁ্স�র 
�ধারণগুস�র মলধ্ পধাথ্কল�্র পধাশধাপধাসশ �ধাঠধালমধাগে বণ্কবধালের �ধারলণ স্ধাস্্ অিমেধার 
প্রভধাব, কযমন স্ধাস্্লিবধার অল্প অ্ধালসেি (স্রিসনং, সিস�ৎিধা ইে্ধাসে) অন্তভ্্ক তি রলয়লছ।  

এই জীবনধোরো আপনোর ঝঁুস্ক� হ্োে �রয়ত পোয়র:

•  যসে আপনধার অসেসরতি ওজন অথবধা স্�্েধা থধাল�, েধা হ্ধাি �রধা 

•   �ম বলি এবং কবসশ নডধািডধা �লর আপনধার শধারীসর� �ম্ক�ধাণ্ড বসৃদ্ �রধা

•  �ম প্রসক্য়ধাজধাে খধাবধার গ্হণ �রধা এবং কবসশ ে�ম�ূ এবং শধা�িবসজ গ্হণ �রধা

•  অ্ধা�ল�ধাহ� জধােীয় পধানীয় �ম পধান �রধা

•   ধূমপধান নধা �রধা ধূমপধান ে্ধাগ �রধার িহধায়েধার জন্, 866-697-8487 – �� 
�রুন।

আপনধার ঝঁ্স� এবং স্রিসনং িম্পল�্ক  আজই আপনধার স্ধাস্্ কিবধা িরবরধাহ�ধারীর িলগে 
�থধা ব�ন্।

* সনউইয়�্ক  সিটির স্ধাস্্ এবং মধানসি� স্ধাস্্সবসধ সবভধাগ এই প্রস্ধাব কেয়, কয 45 বছর বয়লির 
ক�ধা�লের ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর জন্ পরীক্ধা �রধালনধা উসিৎ, �ধারণ 50 বছলরর �ম বয়িী ব্সতিলের 
মলধ্ ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ঘটনধা বসৃদ্ পধালছে। যসে আপনধার বয়ি 45 কথল� 49 বছলরর মলধ্ 
হয়, েলব আপনধার ক�ধা�ন �্ধান্ধালরর ঝঁ্স� িম্পল�্ক  আপনধার স্ধাস্্লিবধা িরবরধাহ�ধারীর িধালথ 
কযধাগধালযধাগ �রুন এবং স্রিসনংলয়র িময় সনধ্কধারলণর পূলব্ক আপনধার বীমধা �ভধালরজ িম্পল�্ক  
বীমধা�ধারীর িধালথ কযধাগধালযধাগ �রুন।
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