
ম্রিন করান: 
যে োডাোমড সম্ভে 
ফুসফুবসর ক্ান্ার 

সনাক্ত করুন

ভবিষ্যতে 
আপনার 
ফুসফুতসর 
ক্যান্ার ব্রিবনং 
করতে হতি বকনা
বিজ্াসা করুন।

আপবন যবি 
অেীতে িা 

িে্তমাতন ধমূপান 
কতর থাতকন 



ফুসফুসসর ক্ান্ার হসো ক্ান্াসর মৃি্্র 
প্রধান কারণ। NYC-সি প্রতি বছর প্রায় 2,400 
মানুষ ফুসফুসসর ক্ান্াসর মারা যায়।

ফুসফুবসর ক্ান্ার যে োডাোমড সম্ভে 
সনাক্ত করুন।

ত্রিতনং সিস্ ছাডা প্রেম তিসক ফুসফুসসর 
ক্ান্ার সনাক্ত করা কতঠন। এর কারণ হে 
ক্ান্ার পরবিতী পযশোসয় না সপৌঁছাসনা পযশেন্ত 
সাধারণি েষিণগুসো সি�া যায় না, য�ন 
এর তেতকৎসা করা আরও কতঠন হসয় পসড।
আপনার েষিণ ধরা পডার আসগ একতি 
ত্রিতনং পরীষিা ফুসফুসসর ক্ান্ার সনাক্ত 
করসি পাসর। আসগ ফুসফুসসর ক্ান্ার ধরা 
পডসে আপনার জীবন বাঁোসনা সযসি পাসর।

ম্রিমনং হল ফুসফুবসর ক্ান্ার শনাক্ত 
করার চামেকাঠি।

মাতকশে ন যুক্তরাস্রের তপ্রসভনতিভ সাতভশে সসস 
িাস্ক সফাসশে সপুাতর্ করা ফুসফুসসর ক্ান্ার 
ত্রিতনংপরীষিাসক কম-স�াজ কতম্পউসি� 
িসমাগ্াতফ (low-dose computed 
tomography, LDCT) বো হয়। যাসির বাতষশেক 
LDCT পরীষিা করার পরাম শ্ে সিওয়া হয়:

 • বয়স 50 সেসক 80 এর মসধ্

 •  ধমূপাসনর অন্তি 20 "প্াক ইয়ার" এর 
ইতিহাস আসছ (সি�ুন "প্াক বছর কী?")

 •  গি 15 বছর ধসর ধূমপান করসছন বা 
সছসড তিসয়সছন

LDCT একতি অসপষিাকৃি নি্ন ত্রিতনং 
পরীষিা, িাই আপতন হয়সিা আসগ এর কো 
স্াসননতন। আপনার ফুসফুসসর ক্ান্াসরর 
ঝঁুতক সম্পসকশে  এবং আপনার ত্রিতনং করা 
উতেি তকনা জানসি আপনার স্াস্্ সসবা 
প্রিানকারীসক তজজ্াসা করুন।



ফুসফুবসর ক্ান্ার ম্রিমনংবয়র সুমেধা এেং 
ঝঁুমক সম্পবকষি  আপনার প্রদানকারীর সাবথ 
কথা েলুন।

ত্রিতনংসয়রসয়র সতুবধা হে ফুসফুসসর 
ক্ান্ারসক প্রােতমকভাসব সনাক্ত করা, যা 
আপনার জীবন বাঁোসি পাসর! ত্রিতনংসয়রসয়র 
ঝঁুতকর মসধ্ রসয়সছ:

 •  কম পতরমাসণ তবতকরসণর প্রকা্ 
(ম্াসমাগ্াসমর সেসয় একি্ সবত্)

 •  একতি তমে্া পতজতিভ পাওয়া (ফোফে 
সি�ায় সয আপনার ফুসফুসসর ক্ান্ার 
হসি পাসর সয�াসন আপনার আসসে এিা 
হয়তন)

 •  ক্ান্ার সনাক্ত করা যা আপনার ষিতি 
করসব না বা তনসজ সেসক েসে যাসব, তকন্তু 
যা অপ্রসয়াজনীয় তেতকৎসা বা পরীষিার 
তিসক তনসয় সযসি পাসর

ত্রিতনং করার সময়, আপনার প্রিানকারীসক 
প্রশ্ন করুন এবং আপনার ফুসফুসসর 
ক্ান্াসরর ঝঁুতক তনসয় আসোেনা করুন। 
ত্রিতনংসয়র এক তমতনসিরও কম সময় সনয়। 
পসর, আপনার প্রিানকারী ফোফে সহ 
আপনার সাসে সযাগাসযাগ করসব। তনতচিি 
করুন সয আপতন আপনার ফোফে ও 
পরবিতীসি আপনার কী করা উতেি িা বুঝসি 
সপসরসছন সপসরসছন। আপতন অতনতচিি হসে 
প্রশ্ন তজজ্াসা করসি ভয় পাসবন না।



প্াক েছর কী?

প্াক বছর পতরমাপ কসর সয একজন ব্তক্ত 
িীরশে সময় ধসর কিিা ধূমপান কসরসছন।

আপতন আপনার তিসন ধমূপান করা 
তসগাসরসির প্াসকর সং�্াসক ধমূপান করা 
বছসরর সং�্া দ্ারা গুণ কসর আপনার 
প্াসকর বছর সপসি পাসরন। উিাহরণস্রূপ, 
যতি আপতন 20 বছসরর জন্ প্রতিতিন একতি 
প্াক ধমূপান কসরন, আপনার প্াসকর বছর 
20 হসব। আপতন আপনার প্রিানকারীসক 
আপনার প্াসকর বছর সবর করসি সাহায্ 
করসি বেসি পাসরন।

LDCT মক প্রাথমিক পযষিাবয় ফুসফুবসর 
ক্ান্ার সনাক্ত করার কষেবরে েুবকর এক্স-
কর এর কচবয় ভাবলা?

হ্াঁ। গসবষণায় সি�া সগসছ সয LDCT তিসয় 
ফুসফুসসর ক্ান্াসর ত্রিতনং মৃি্্র ঝঁুতক 
কতমসয় তিসি পাসর, সয�াসন বুসকর এক্স-সর িা 
পাসর না।

ফুসফুবসর ক্ান্াবরর অন্ান্ কবয়কটি 
ঝঁুমক কী?

আপনার ঝঁুতকর কারণ জানুন এবং আপতন 
সয�াসন পাসরন সসগুতে সস্াধন করুন:

 • পসরাষি ধূমপান

 •  সর�ন, কসয়কতি রর এবং ভবসন পাওয়া 
গ্াস

 •  আসসশেতনক, অ্াসসবস্স, স্াতময়াম, 
ত�সজে তনষ্া্ন এবং তসতেকা

 • আপনার বুসক সরত�সয়্ন সেরাতপ

 •  ফুসফুসসর ক্ান্াসরর ব্তক্তগি বা 
পাতরবাতরক ইতিহাস  



আমি কীভাবে ফুসফুবসর ক্ান্াবরর ঝঁুমক 
কিাবে পামর?

ধূমপান না করা ফুসফুসসর ক্ান্ার প্রতিসরাধ 
করার সসরা উপায়। আপতন যতি ধূমপান 
কসরন, িাহসে ছাডার পতরকল্পনা করুন।

 •   ওষুধ এবং পরামস শ্ের তবকল্প সম্পসকশে   
আপনার প্রিানকারীর সাসে কো বেুন। 
Medicaid সহ সবত্রভাগ স্াস্্ বীমা 
পতরকল্পনা, আপনাসক ছাডসি সাহায্ 
করার জন্ পতরসষবা কভার কসর।

 •  তনসকাতিন ওষুসধর একতি তবনামূসে্ 
স্ািশোর তকসির জন্ আসবিন করসি 
nysmokefree.com এ যান অেবা  
866-697-8487 এ কে করুন অেবা 
একজন সছসড সিওয়ার সকাসের সাসে 
কো বেুন।

 •  তনসকাতিন প্াসের জন্ আসবিন করসি 
asiansmokersquitline.org এ যান 
অেবা 800-838-8917 (যতি আপতন 
ক্াস্াতনজ বা ম্ান্াতরন ভাষায় 
কো বসেন), 800-556-5564 (যতি 
আপতন সকাতরয়ান ভাষায় কো বসেন) 
অেবা 800-778-8440 (যতি আপতন 
তভসয়িনাসমর ভাষায় কো বসেন) 
কে করুন অেবা একজন প্রত্তষিি 
কাউসন্েসরর সাসে কো বেুন।

 •  আপনাসক ছাডাসি সহায়িা করার জন্ 
সংস্াসনর স�াঁজ করসি nyc.gov/health 
এ যান এবং “NYC Quits” (ধিূপানিকু্ত 
NYC) অনুসন্ান করুন।

 •  আপনাসক ছাডসি সাহায্ করার জন্ 
সপ্রাগ্াম অনুসন্ান করসি  
nyc.gov/health/map সি�ুন।

http://www.asiansmokersquitline.org
http://www.nyc.gov/health
http://www.nyc.gov/health
http://www.nyc.gov/health/map
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আিার স্াস্্ েীিা মক আিার োম ষ্িক 
ফুসফুবসর ক্ান্ার ম্রিমনংবক কভার করবে?

তনউ ইয়কশে  সস্সি, Medicaid, Medicare 
এবং অন্ান্ স্াস্্ বীমা পতরকল্পনা আপনার 
বাতষশেক ফুসফুসসর ক্ান্ার ত্রিতনংসক কভার 
করসব যতি আপতন এর জন্ সযাগ্ হন। 
সযাগ্িা, সযমন আপনার বয়স এবং প্াক 
বছর, পতরকল্পনা অনুযায়ী পতরবতিশে ি হসি 
পাসর, িাই ত্রিতনং করার আসগ আপনার স্াস্্ 
বীমা প্রিানকারীর সাসে আপনার কভাসরজ 
পরীষিা করুন। আপনার স্াস্্ বীমা না 
োকসে িা কীভাসব পাসবন জানসি  
nyc.gov/getcoverednyc সি যান অেবা 
311 এ কে করুন। 

ফুসফুবসর ক্ান্ার ম্রিমনং ককাথায় পাে?

NYC সি অসনক সাইি ফুসফুসসর 
ক্ান্ার ত্রিতনং অফার কসর। আপনার 
প্রিানকারীসক আপনাসক একতি ্রিীতনং 
সাইসি পাঠাসি বেুন। আপতন স্াস্্ বীমা 
কভাসরজ, সরফাসরে প্রসয়াজনীয়িা এবং 
অ্াপসয়্সমস্র সময়সূেী সম্পসকশে  িে্ 
সপসি সাইসি কে করসি পাসরন।

আরও জানসি nyc.gov/health সি�ুন 
এবং ”lung cancer” (ফুসফুবসর ক্ান্ার) 
অনুসন্ান করুন।
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