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অপি�ন্দ�!

আপহন ককযাল�যালনযাল্যাহপ স্কীহনংলের উলদেল্্ সমে হনর্যারণ সম্পলক্ আপনযার ডযাক্যালরর সলগে 
কথযা বল� থযাকল� - আপনযার ককযাল�যালনর স্যাস্্ সুহনহচিত করযার জন্ আপনযার দ্যারযা করযালনযা 
একটি প্রহরিেযা - আপহন হনলজর এবং হনলজর পহরবযালরর উলদেল্্ হনলজলক স্যাস্্কর রযাখযার 
জন্ একটি গুরুত্বপূণ ্পদলষেপ হনলেলেন।

এই গুরুত্বিরূ্ণ পিদ্োন্ত ক�ওয়োর �োরর 

ককযাল�যান ক্যান্যার সমস্ত জযাহত এবং জযাহতগত কগযাষ্ীর পুরুষ এবং মহি�যালদরলক প্রভযাহবত 
কলর। গড়পরতযা, 23 জন মযানলুষর মলর্ একজলনর তযার জীবনকযাল� ককযাল�যান ক্যান্যার িলব। 
ককযাল�যালনযাল্যাহপর সমে প্রযারহভিক সনযাক্করণ, ককযাল�যান ক্যান্যার রূপ কনওেযার প্রহতলরযালর 
আপনযালক সযািযায্ করলত পযালর।*    

ককযাল�যালনযাল্যাহপ প্রহরিেযা ি� একমযাত্র হস্কহনং পদ্ধহত যযা হস্কহনংলের সমে প্রকৃতভযালব ককযাল�যান 
ক্যান্যার প্রহতলরযার করলত পযালর। এর কযারণ ি� ককযা�নল্যাহপর সমে ডযাক্যার পহ�প সহরলে 
কে�লত পযালরন এগুহ� ক্যান্যালরর রুপ কনওেযার আলগ- পহ�প ি� হকেু ষুেদ্রও বহৃদ্ধ যযা কেল� 
রযাখল� ক্যান্যালর পহরণত িলত পযালর। ককযাল�যালনযাল্যাহপ প্রহরিেযার জন্ প্রযাে 30 হমহনট সমে 
�যালগ এবং এটি একটি বহিরযাগত করযাগীর প্রহরিেযা মযালন আপহন প্রহরিেযার হদলনই বযাহড় হেলর 
কযলত পযারলবন। 

প্রিপ�ং ক�োল�োল�োল্োপির জ�্য �ীিোলে তিপর হলে�

স্যান্ডযালক ককন্দ্র কলর এই হিত্র পুহস্তকযাটি, আপনযার ককযাল�যালনযাল্যাহপর জন্ প্রস্তুহতর উলদেল্্ 
সযািযায্ করযার জন্ ততহর করযা িলেহে�। িযাজযার িযাজযার মযানষুলদর মলর্ স্যান্ডযা ি� একজন, 
যযালদর গত বেলর হনউ ইেক্ হসটিলত হস্কহনং করযা িলেহে�। স্যান্ডযার কযাহিনী পড়যার পর 
আপহন হনম্নহ�হখতগুহ� হ্খলবন:

	 •	 ককযাল�যালনযাল্যাহপ করযালনযার কযারণ
	 •	 	ককযাল�যালনযাল্যাহপর জন্ কীভযালব প্রস্তুত িলবন, বযাওলে� হপ্রপযালর্ন (কপ্রপ) সি, একটি 

প্রহরিেযা যযার মলর্ ওষুর কখলত িে, সযারযারণত তর� বযা ট্যাবল�ট আকযালর
	 •	 ককযাল�যালনযাল্যাহপর আলগ এবং পলর কী প্রত্যা্যা করযা উহিত

এই হিত্র পুহস্তকযার ক্ষ পৃষ্যাে আপনযার প্রস্তুহতর সযািযালয্র জন্ পরবততীবযার ডযাক্যালরর কযালে 
যযাওেযার পর ডযাক্যারলক হজজ্যাসযা করযার একটি প্রলনের তযাহ�কযা সি আরও কবহ্ তথ্ আলে।

*  US ক্যান্যার পহরসংখ্যান কমর্ত কগযাষ্ী। (US Cancer Statistics Working Group.) ইউনযাইলটড কটেটস ক্যান্যার পহরসংখ্যান:  
(United States Cancer Statistics:) 1999–2014 ঘটনযা এবং মতুৃ্র ওলেব-হভহতিক প্রহতলবদন Atlanta, GA: US স্যাস্্ এবং মযানব পহরলষবযা 
হবভযাগ (US Department Of Health And Human Services), করযাগ হনেন্ত্রণ ও প্রহতলরযার ককন্দ্র এবং হপ্রলভন্ন এবং ন্যা্নযা� ক্যান্যার 
ইন্টিটিউট (National Cancer Institute); 2017। cdc.gov/uscs -এ পযাওেযা যযালছে।



ক�োল�োল�োল্োপির পি� পি� আলে

কিখো যো�... আমোর 
ক�োল�োল�োল্োপি প্রস্তুপির 
জ�্য �ী �ী কেলে ক�ওয়ো 
যোয়? �োি্ণ েল�লে ক�ো�ও 

�ো�, কেগুপ� েো �ী� খোেোর 
েো ির� �য়। আমোর অল্রের 
মল্্য রলতের মলিো কিখলি 
�োেলি িোলর, এম� প�েু 

কয� �ো হয়।। 

কিো�োল�

মহুদখযানযার তযাহ�কযা
- আলপল�র রস
- ডযালবর জ�
- হজঞ্যার এ�
- ক্যাট্স পযানীে
- িযা
- কহে
- মরুহগর ব্রথ

* �যা�, নী� বযা কবগুহন 
রংলের হকেুই নে

 যপি আপম এটির 
মল্্য কেল� অ�্য পিল� 
কিখলি �ো িোই, িোহল� 
আপম এটি কখলি িোরে 
�ো। আলিল�র রি 
খোওয়ো কযলি িোলর।

...এখ� েোওলয়� 
প্রস্তুপির দ্রের িুল� 
প�লি হলে...
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হ্যোাঁ। এটি আি�োর 
ক�োল�ো� - আি�োর 

েহৃি্রে িপরষ্োর 
�রলে।

এেং এই কলেিোপরং 
এটির স্োি আরও 
িো� �লর িু�লে।

এই প্রপরিয়োটি �ী  
্রল�র হলে? অ্যোলরো� 

আলে এ�েোর �পরলয়লে। 
হয়ি ও আমোল� ে�লি 

িোরলে...

েোিলর... এই েড় 
জোেটি েোওলয়� 
প্রস্তুপি দ্রেলরর 

জ�্য?

িমস্ত কযোেোলযোে



কহ অ্যোলরো�। আিপ� 
প�েু পি� আলে 
ক�োল�োল�র জ�্য 
প্রিপ�ং �পরলয়লে� �ো?

হ্যোল�ো? ও, কহ 
ি্যোন্ডো। ক�ম� 

আলেো?

অল�� কেপি িো� �রলি 
হলয়পে�। এেং আমোল� 

ঘন্োর ির ঘন্ো েোেরুলম 
কযলি হলয়পে�। আপম 
50-পমটোর িরূত্বটো 15 

েোর কিৌপড়লয়পে...

হ্যোাঁ। ক�োল�োল�োল্োপি 
অিটো খোরোি পে� �ো। 
প্রপরিয়োর ে্যোিোলর পিন্তো 
�রলে� �ো। েোওলয়� 
কপ্রি এ�টু �ঠি� পে�।

িো ক��?



আিপ� আি�োর 
ক�পিলেটলরর 

কেল� আরও িে্য 
কিলি িোলর�। কি 

আি�োল� িোর �োর্ণ  
পিলয়লে, িোই �ো? 
িোল� ক�ো� �রু�!

েোঃ... আপম জো�িোম �ো 
কয েোওলয়� কপ্রলির জ�্য 

এি প�েু �রলি হয়।

আপম এখ�ই �রপে। 
্�্যেোি আলরো�!

�ম্োর, আপম ি্যোন্ডো। আেোমী 
�লয়� পিল�র মল্্য আমোল�ও 

ক�োল�োল�োল্োপি �রোলি হলে এেং 
আপম আমোর প্রস্তুপির ে্যোিোলর 
আরও প�েু িে্য জো�লি িোই।

ককটি হমিথ
ক�োল�োল�োল্োপি ক�পিলেটর

কেযান: 555-536-7689
ইলম�: katie.smith@cp.co



অেি্যই, আপম আি�োল� 
্োলি ্োলি প্রপরিয়োটি 
ে্যোখ্যো �রলি িোপর। এটি 
আলিপষি�িোলে খুে ির� 
- পি�টি প্র্ো� পেষয় মল� 
রোখলি হলে: 

1.   আলের পি� শু্মুোত্র স্চ্ছ 
ির� খোেোর খোলে�।

2.   িম্রূ্ণ েোওলয়� কপ্রি 
কখলয় ক�লে�।

3.   আি�োল� েোপড় প�লয় 
যোওয়োর জ�্য �োউল� 
িলগে প�লয় আিলে�।

ক�উ যখ� 
আি�োল� েল� কয 
আিপ� িোরো পি� 

ক�ো�ও িতে খোেোর 
কখলি িোরলে� �ো 
িখ� আি�োর 
মলুখর িপগেমো  

এম� হয়।



কেি...  
আপম এটি �রলি 

িোপর।

আমোল� ির� 
খোেোর কেলে প�লি 
হলে। কিখো যো�, 
আমোর �োলে �ী 

�ী আলে...

ক�োল�োল্োপির ি ুপি� আলে



�ম্োর, আপম ি্যোন্ডো।

হ্যোাঁ। ওষলু্র 
ে্যোিোলর আেোর মল� 

�রো�োম...

আপম আজল� ক�ো�ও ওষু্  
খোপচ্ছ �ো, ঠি� কযম� 

আমোর রোতেোর েল�লে।

ও, ে�ু� ি্যোন্ডো! আি�োর 
�ী ক�ো�ও প্রশ্ন আলে?

আেোমী �ো� শু্মুোত্র 
স্চ্ছ ির� খোেোর, 

িোই কিো?



আেোমী�ো� আমোর 
আি�োলির িোহোয্য 

ির�োর। এটি 
ক�োল�ো� �্যোন্োর 
প্রিপ�ংলয়র জ�্য।

পিন্তো �লরো �ো, 
ি্যোন্ডো। আমরো 

িেিময় কিোমোল� 
প্রেলম েোেরুলম 

কযলি কিে।

আমরো কিোমোর 
িোমল� প�েু খোে 
�ো। এেং আপম 

কিোমোর িলগে যোে!

আি�োরো িজু� 
খুে িো�।

*িীঘ্ণশ্োি*... আপম আিো �পর আমোর কয� 
�্যোন্োর �ো হয়। �্যোন্োর প্রিপ�ং �ঠি� 
হলে প�ন্তু আপম আমোর স্োস্্য রষিো �রলি 

িোই। হয়ি রোলত্র িো� পেশ্োম আমোল� 
প�পচিন্ত �রলে...



িোাঁড়োও...িোরো েল�লে িু্  
�য়। যপি আপম এটির মল্্য 
কেল� অ�্য পিল� কিখলি 

�ো িোই, িোহল� আপম এটি 
কখলি িোরে �ো।

ক�োল�োল�োল্োপির এ� পি� আলে

িলরর পি� কিোর কে�োয়

অল ্্ণ� 
এেং 

অল ্্ণ�

অল ্্ণ�
এেং

অল ্্ণ�



িুপম প� ঠি� আলেো? 
িুপম িোরো পি� ক�ো�ও 
িতে খোেোর খোও প�।

আমরোও কিোমোর 
মলিো এ�ই খোেোর 

খোপচ্ছ!

আপম িসু্ কেো্ 
�রপে। এটিই 
যলেষ্ট পে�।

�োলচের িময়, কিই পি� প�েু ষির ির...

আি�োলির িজু�ল�ই 
্�্যেোি। আি�োলির 

িোহোয্য েোড়ো আপম এটি 
�রলি িোরিোম �ো।

উিলিোে 
�রু�!



এটির স্োি আরও 
িো� �রোর জ�্য 
প�েু কলেিোপরং... 

িোহল�, আমোল� শু্ ু
েোওলয়� প্রস্তুপি দ্রেলর 

জ� কযোে �রলি হলে... 



অল ্্ণ� েোলি িেই।
ওটি �ো� ি�োল�র জ�্য। 

িুপম �ী িলুরোটো 
খোলে?



ও। “েোেরুলমর পিল� 
50-পমটোর কিৌড়োল�োর” 

িময় এলিলে...

িুপম িপরেোলরর জ�্য 
এ�টি িো� উিোহরর িপৃষ্ট 

�রলেো, ি্যোন্ডো।

আমোর মল� আলে 
িুপম েল�পেল� কয 
কিোমোর িোিরুও 
�্যোন্োর পে�।

হ্যোাঁ, ও�োর পে�। ওই জ�্যই আপম  
এটি �রোল�োর জ�্য উতিোপহি হলয়পে। 

অল�� কেপি কিপর হওয়োর কেল� 
িোড়োিোপড় কজল� ক�ওয়ো িো�। 

আি�োর কেল�রও খুে 
িোড়োিোপড় প্রি� �রোল�ো 

উপিি। ও িম্প্রপি  
51 েেলরর হলয়লে।



েোেো 
ক�োল�োল�োল্োপি 

�পরলয়পে�? হুম...

এটো আর �িেোর হলে?

িি েোর েো হয়ি 
কেপি। কিোমোর েোেো 

যখ� ক�োল�োল�োল্োপি 
�পরলয়পে� িখ�ও 
এর�মই ঘলটপে�।



ক�োল�োল�োল্োপির পি�

আমোর েো�ী েোওলয়� 
প্রস্তুপি দ্রের কখলয়  

ক��ো উপিি।



ক�োল�োল�োল্োপির জ�্য 
প্রস্তুি কিো িুপম, কিো�ো?

পিন্তো �লরো �ো; আপম কিোমোল� 
প�লি ওখোল� আিে! িোর 

ির িুপম আমোল� ে�লে, কয 
অপিজ্ঞিোটি �ী র�ম পে�।

এ�িম! িুল� কযও �ো -
িলগে �োউল� েোড়ো িোরো 

আমোল� েোপড় কযলি কিলে �ো!



কি�-ই� করল্...

কিষ েোওলয়� প্রস্তুপি 
দ্রের ি�ো� 5টোর 

িময়।িোরির প�েু �য়। 

হ্যোাঁ। আমোর স্োমী।

হ্যোাঁ।

স্োেিম! কেি, িোহল� পি�টি পেষয়: 
প্রেমিঃ আিপ� এখোল� ক�োল�োল�োল্োপি 

�রোলি এলিলে�?

পবিিীয়িঃ আিপ� প� 
আজ ি�োল� প�েু 
কখলয়লে� েো িো� 

�লরলে�?

িমৎ�োর। িৃিীয়িঃ 
েোপড় প�লয় যোওয়োর জ�্য 
আি�োর িলগে প� ক�উ 

এলিলে?

িিু্ণ োন্ত। রোতেোর আি�োর 
িলগে কিখো �রোর জ�্য 

প্রস্তুি হল�ই আপম আিো�ল� 
জোপ�লয় কিে।



আমরো আি�োর 
ক�োল�োল�র েপে 
এখোল� কিখলি 

িোরে।

েি�ো� আপম ওটি িম্রূ্ণ  
কখলয়পে এেং শু্মুোত্র স্চ্ছ ির� 

কখলয়পে। আমোর প�লজল� িপরষ্োর  
এেং খোপ� মল� হলচ্ছ।

িিু্ণ োন্ত। এখ�, এই পিলরটিলির �োরলর 
আি�োর ঘমু িোলে এেং আিপ� িলর হয়ি 
ক�োল�োল�োল্োপির ে্যোিোলর মল� �রলি 
িোরলে� �ো। আি�োর প্রপরিয়োর জ�্য 

প্রস্তুি কিো?
আপম প্রস্তুি।

েোওলয়� প্রস্তুপি 
�ী র�ম পে�?



প�পচিন্ত! যপিও 
আমোর এ�টু পখলি 

িোলচ্ছ। 

কহ! িে হলয় কেলে!

অলিষিো েলৃহ...

কিোমোর ক�ম� 
�োেলে?



আি�োর িোহোলয্যর জ�্য 
্�্যেোি! আপম এটি �লরপে 

েল� আমোর খুে আ�ন্দ হলচ্ছ। 
আমোর স্োলস্্যর জ�্য খরি 

�লর আমোর খুে  
িো� �োেলে।

কহ ি্যোন্ডো! মল� হলচ্ছ 
আি�োর প্রপরিয়োটি খুে 

িো�িোলে হলয়লে। আপম 
শু্ ুআি�োল� েপে ক�ওয়োর 
জ�্য অলিষিো �রোর �েো 
মল� �রোলি িোই। এটির 

জ�্য হয়ি এ� ঘন্ো  
িময় �োেলে।

আর হ্যোাঁ িু�লে� �ো: 
আজল� মি খোলে� �ো। 

এেং আজল�র রোলির জ�্য 
ক�ো�ও েড় প্্যো� �রলে� �ো! 

শু্মুোত্র পেশ্োম �রলে�।

ও ঠি� আলে 
মল� হলচ্ছ। মল� 
হয় আমোরও এটি 
�রোল�ো উপিি...



ক�োল�োল�োল্োপির ির

আজল� �য়। 
ক�ো�ও েড় প্্যো� 
�য়, মল� আলে?

এখ� �ী মজোিোর প�েু 
�রলি িোও? ক��ো�োটো 

�রলি যোলে?

িো�। �োি্ণ ে�� 
িোরো আমোর িম্রূ্ণ 

ক�োল�োল�র েপে িু�লি 
কিলরলে। এ�িম

কিষ িয্ণন্ত। 

ক�ো�ও  
িপ�ি েো পিন্ড 

ক�ই কযটো 
�্যোন্োর হলি 

িোলর।

িোরো �ী কিখলি 
কিলয়লে?

হ্যোাঁ মল� আলে... 
িোহল� �ী র�ম পে�?



ওহ, আমোর 
খুে পখলি 
কিলয়লে...

ি্যোন্ডো, আপম আজ 
রোলি কিোমোর পপ্রয় 
খোেোর েো�োপচ্ছ!

্�্যেোি! আপম আর 
অলিষিো �রলি 

িোরপে �ো!

এটি �রোল�ো িপি্যই 
উপিি পে�।



আমরো কিোমোর জ�্য 
েপে্ণি ি্যোন্ডো!

হয়ি আমোরও 
ক�োল�ো� �্যোন্োলরর 
জ�্য িরীষিো �রোল�ো 

উপিি?

এখ�...িুপম 
�ী �রলে?



আি�োর রোতেোলরর জ�্য প্রশ্ন

1.   ককযাল�যালনযাল্যাহপ প্রহরিেযার আলগ আমযালক কী ররলনর বযাওলে� প্রস্তুহত কখলত িলব?

2.  বযাওলে� প্রস্তুহত েযাড়যাও আমযালক অন্ ককযান ককযান ওষুর কখলত িলব?

3.  এই প্রহরিেযার আলগ আমযালক হক আমযার ককযানও ওষুর খযাওেযা বন্ধ করলত িলব?

4.   ককযাল�যালনযাল্যাহপর জন্ প্রস্তুত িওেযার উলদেল্্ আমযালক কযাজ কথলক কত হদলনর েুটি 
হনলত িলব?

5.  ককযাল�যালনযাল্যাহপর সমে আমযালক কী ররলনর হসলড্ন কদওেযা িলব?

6.  ককযাল�যালনযাল্যাহপর জন্ কত সমে �যাগলব?

7.  যহদ পহ�প পযাওেযা যযাে তযািল� কী িলব?

8.  আমযালক কত ঘন ঘন ককযাল�যালনযাল্যাহপ করযালত িলব?

9.  আমযার পহরবযালরর মলর্ আর কযার হস্কহনং করযালনযা উহিত?

10. প্রহরিেযার পর যহদ আমযার ভযা� কবযার নযা কহর তযািল� আমযার কী করযা উহিত?
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