
কে? ক�োলন �্োনসোরেে প্রতি গড়পেিো ঝঁুত� গ্রস্ত কলোর�েো ক�োলন 
�্োনসোরেে জন্ ক�োলরনোর্োতপ �েোরি পোরেন। ক�োন বয়রস ত্রিতনং 
আেম্ভ �েরি হরব কস সম্পর�কে  আপনোে স্োস্্ পতেচরকেো প্রদোন�োেীে 
সরগে �থো বলনু। রতদ আপনোে ক�োলন �্োনসোরেে বত ক্েি ঝঁুত� থোর� 
িোহরল আপনোে িোড়োিোতড় ত্রিতনংরয়ে প্ররয়োজন হরি পোরে। এ�টি 
পেীক্ষণ কবরে কনওয়োে আরগ আপনোে প্রদোন�োেীে সরগে তনজস্ 
তচত�ৎসোগি এবং পোতেবোতে� তচত�ৎসোগি ইতিহোরসে ব্োপোরে 
আরলোচনো �রুন। আপনোে এে মর্্ ক�োনও এ�টি ঝঁুত� থো�রল 
িোরদের� বলনু:

�	ক�োলন �্োনসোে অথবো তপ্র�্োনরসেোস পতলরসেে ইতিহোস 

�	ক�োলন �্োনসোে অথবো তপ্র�্োনরসেোস পতলরসেে সহ তপিো-মোিো, 
ভোই-কবোন অথবো বোচ্ো

�	ফ্োতমতলয়োন অ্োরেরনোম্োটোস পতলরপোতসস (Familial 
adenomatous polyposis, FAP) অথবো কহরেতেটোতে 
ননপতলরপোতসস ক�োরলোরেক্োল �্োনসোে (hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC), এটির� তলঞ্চ 
তসরড্োমও (Lynch syndrome) বলো হয়।

�	আলরসরেটিভ ক�োলোইটিস অথবো ক্োন্স তেতজজ 

েী? আপতন ক�োলরনোর্োতপ �েোরনোে সময়, এ�জন স্োস্্ পতেচরকেো 
প্রদোন�োেী আপনোে ক�োলন এবং কেক্োরমে মর্্ অস্োভোতব� ক�োষ 
সন্োন �েোে জন্ এ�টি কেোট �্োরমেো ব্বহোে �রে এবং পতলসে 
অথবো অস্োভোতব� বতৃধি অপসোেণ �রে। এটি �েোরনো �্োনসোরেে 
বতৃধি প্রতিরেো্ �েরি পোরে অথবো ইতিমর্্ই তবদ্মোন থো�রল 
প্রোেতম্ভ� পরকেোরয় খুজঁরি সোহোর্ �রে। আপনোে প্রদোন�োেী আপনোর� 
অ্োরনসরথতিয়ো (ঔষ্) প্রদোন �েরব রোে �োেরণ পেীক্ষরণে আরগ 
আপতন ঘুম-ঘুম অনভুব �েরবন। এই পেীক্ষরণে সময়, এ�জন 
প্রদোন�োেী কেক্োম এবং ক�োলরনে তভিরে কদখোে জন্ কেক্োরমে 
মর্্ এ�টি পোিলো টিউব প্ররবি �েোয়। এই অ্োপরয়ন্টরমরন্টে 
জন্ �রয়� ঘন্টো সময় লোগরব ত�ন্তু পেীক্ষরণে জন্ আনমুতন� 
30 তমতনট সময় লোগরব। ঘুম কথর� ওঠোে পে পেীক্ষণ �তেরয়রেন 
বরল আপনোে নোও মরন থো�রি পোরে। আপনোে প্রদোন�োেী আপনোে 
সোরথ এই পেীক্ষরণে অরথকেে ব্োপোরে আরলোচনো �েরব। আপনোর� 
অ্োরনসরথতিয়ো কদওয়ো হরল পেীক্ষরণে পে আপনোর� কহঁরট, সোবওরয়, 
বোস অথবো গোড়ীে সোহোরর্ বোতড় তনরয় রোওয়োে জন্ আপনোে সরগে 
�োউর� থো�রি হরব।

েখন? রতদ আপনোে ক�োলন �্োনসোে হওয়োে গড়পেিো ঝঁুত� 
থোর� িোহরল আপনোর� প্ররি্� 10 বেরে এ�বোে এই পেীক্ষণটি 
�েোরি হরব।

কেোথোয়? এ�জন স্োস্্ পতেচরকেো প্রদোন�োেী এ�টি কমতে�্োল 
অতফস অথবো হোসপোিোরল এই পীেক্ষোটি �রে।

কেন? ক�োলরনোর্োতপ ক�োলন এবং কেক্োল �্োনসোে সনোক্ত এবং 
প্রতিরেো্ �রে। রতদ পেীক্ষোয় �্োনসোে কদখো রোয় িোহরল আপনোে 
প্রদোন�োেী এটি েড়োবোে আরগ অপসোেণ �েরি সক্ষম হরি পোরে। 

কেভোবে? ক�োলরনোর্োতপে আরগে তদন আপনোর� তবরিষ খোদ্ কখরি 
হরব। এই খোরদ্ে মর্্ ক�োনও �ঠিন খোবোে থো�রব নো এবং ক�বল 
স্চ্ছ িেল থো�রব (ক�োনও দগু্ধ, িোঁস, অথবো লোল অথবো কবগুনী 
পোনীয় নয়)। আপনোে প্রদোন�োেী আপনোর� পোন �েোে জন্ এ�টি 
ওষু্ (বোওরয়ল তপ্রপোরেিন তলকুইে) কপ্র্রিোইব �েরবন, রোে �োেরণ 
আপনোর� বোে-বোে কপট পতেষ্োে �েরি হরব। এটি পেীক্ষোে আরগ 
ক�োলন পতেষ্োে �রে। আপনোে সহরজই কিৌচোলরয় কপৌঁেোরনোে ব্বস্ো 
�েরি হরব। পেীক্ষোে তদরন আপতন ক�োনও ত�েু খোরবন অথবো পোন 
�েরবন নো। আপনোে ক�োলন পতেষ্োে �েোে জন্ আেও কবতি 
বোওরয়ল তপ্রপোরেিন তলকুইে এ�টি ব্তি্ম হরি পোরে। 

এই পরীক্ষবের কে কেোনও ঝঁুকে আবে? এ�টি ক�োলরনোর্োতপ 
সো্োেণিঃ তনেোপদ এবং সো্োেণি ব্থো-মকু্ত হয়। এটিে ত�েু তবেল 
জটিলিোে ঝঁুত� আরে করমন জলতবরয়োজন, �োতেকে ওভ্ো্ুলোে ঘটনো, 
সং্মণ, অথবো ক�োলন পোেরফোরেিন অথবো েক্তক্ষেণ। আপনোে 
প্রদোন�োেীে সোরথ ঝঁুত� এবং সুতব্ো সম্পর�কে  আরলোচনো �রুন।

কর ক�োনও ব্তক্তে ক�োলন �্োনসোে হরি পোরে। এটি সব বণকে এবং জোতিে কগোতঠির� প্রভোতবি �েরি 
পোরে। তনয়তমি ত্রিতনং আপনোে স্োস্্ পতেচরকেো প্রদোন�োেীর� প্রোেতম্ভ� পরকেোরয় �্োনসোে সনোক্ত �েরি 
সোহোর্ �েরি পোরে, রখন এগুতলে তচত�ৎসো �েো সহজ। ক�োলন কথর� পতলসে অথবো অস্োভোতব� 
বতৃধিে সন্োন এবং অপসোেণ �রেও ত্রিতনং �্োনসোে প্রতিরেো্ �েরি পোরে। 

ত্রিতনংরয়ে জন্ তবতভন্ন পেীক্ষণ তব�ল্প আরে। আপনোে জন্ সঠি� পেীক্ষণ কবরে কনওয়োে উরদেরি্ 
আপনোে প্রদোন�োেীে সরগে �থো বলনু।

পরীক্ষবের প্রেোর:  কেোলবনোব্োকপ

ত্রিতনং �েোন: কেোলন ে্োনসোর সনোক্ত েরুন এেং প্রকিবরোধ েরুন
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*রতদ এই পেীক্ষো অস্োভোতব� ফলোফল উপস্োপন �রে, ক�োলরনোর্োতপে মো্্রম পেবিতী পেীক্ষরণে প্ররয়োজন হরি পোরে। রতদ ফরলো-আপ 
ক�োলরনোর্োতপ অস্োভোতব� বতৃধি অথবো পতলসে সনোক্ত �রে িোহরল এগুতল অপসোেণ �েো হরল �্োনসোরে প্রতিরেো্ �েরি সোহোর্ �েরি 
পোরে।

সংজ্ো: 
FIT = কফ�োল ইতমউরনোর�তম�্োল কটস্ট 
HSgFOBT = হোই-কসতন্সটিতভটি কগোয়োই�-কবসড্ কফ�োল অ�োল্ট ব্োে কটস্ট
FIT-DNA = মোতল্ট-টোরগকেট সু্টল DNA কটস্ট

কেোথোয় কেোলন ে্োনসোর পরীক্ষো েরোবেন: ত্রিতনংরয়ে সময় তনতচিি �েোে জন্ আপনোে স্োস্্ পতেচরকেো প্রদোন�োেীে সরগে �থো বলনু।

অথ্থ পকরব�োধ: Medicaid এবং Medicare সহ কবতিেভোগ বীমো প্্োন 50 বেে বয়স কথর� আেম্ভ �রে গড়পেিো ঝঁুত�-গ্রস্ত কলোর�রদে 
জন্ ক�োলন �্োনসোে ত্রিতনং �ভোে �রে। রতদ আপনোে বয়স 45 এবং 49 বেরেে মর্্ হয় িোহরল ত্রিতনংরয়ে �ভোরেজ তভন্ন হয়। ত্রিতনং 
পেীক্ষণ �েোরনোে আরগ আপনোে ক�োলন �্োন্সোরেে ঝঁুত� সম্পর�কে  প্রদোন�োেীে এবং �ভোরেজ সম্পর�কে  আপনোে বীমো�োেীে পেোমিকে তনন। 
রতদ আপনোে ক�োনও বীমো নো থোর� িোহরলও আপতন �ম-খেরচে অথবো তবনোমরূল্ে �ভোরেরজে জন্ সোইন-আপ �েোে জন্ করোগ্ হরি 
পোরেন। আপতন প্্োরন সোইন আপ �েোে সময় তবনোমরূল্ে, ব্তক্তগি সহোয়িো কপরি পোরেন: 311 নম্বরে �ল �রুন অথবো CoveredNYC 
তলরখ 877877-এ কটক্সট �রুন। 

েীমো-কেহীন কনউ ইয়ে্থ েোসীরো েম খরবের অথেো কেনোমবূল্র ক্রিকনংবয়র জন্ ক�োগ্ হবি পোবরন। 

কেোলন ে্োন্োর এেং ক্রিকন কেেল্প সম্পবে্থ  আরও জোনোর জন্ nyc.gov/health-এ �োন এেং  
"colon cancer" (কেোলন ে্োনসোর) অনসুন্োন েরুন।
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ক�োলন �্োনসোে সনোক্ত �েরি পোরে ü ü ü ü
ক�োলন �্োনসোে প্রতিরেো্ �েরি পোরে ü
ফলোফল অস্োভোতব� হরল ফরলো-আপ পেীক্ষোে (ক�োলরনোর্োতপ) প্ররয়োজন ü ü ü

পরীক্ষে প্রকরিয়ো

আপতন বোতড়রি এই পেীক্ষণ �রেন ü ü ü
এে জন্ আপনোর� মল নোড়োচোড়ো �েরি হয় ü ü ü
আপতন বেরে এ�বোে এই পেীক্ষো �েোন ü ü
আপতন প্ররি্� তিন বেরে এ�বোে এই পেীক্ষো �েোন ü
আপতন প্ররি্� 10 বেরে এ�বোে এই পেীক্ষো �েোন ü
এ�জন স্োস্্ পতেচরকেো প্রদোন�োেী এ�টি কমতে�্োল অতফস অথবো হোসোপিোরল এই 
পেীক্ষো �রে

ü

আরগে তদন এ�টি তবরিষ খোরদ্ে প্ররয়োজন হয় ü
�রয়� তদরনে জন্ খোরদ্ে সীমোবধিিোে প্ররয়োজন হরি পোরে ü
সো্োেণিঃ আরগ অ্োরনসরথতিয়ো অন্তভুকে ক্ত �েো হয় ü
ক�োলরনে তভিরে কদখোে এ�টি প্রত্য়ো ü
তবেল জটিলিোে ঝঁুত� অন্তভুকে ক্ত েরররে করমন ক�োলন পোেরফোরেিন অথবো েক্তক্ষেণ ü
বোতড় কপৌঁেোরনোে জন্ এ�জন সগেীে প্ররয়োজন ü
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আপনোর জন্ কেোন ক্রিকনং  
পরীক্ষে সঠিে?

কেোলন ে্োনসোর ক্রিকনংবয়র ফোরোে

http://nyc.gov/health

