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আপনরাে ক�রালন �্রান্রারেে  
ঝঁুজ� �মরান

ক�রালন �্রান্রাে �ী?
বিালন (বা বিারলাররক্াল) ি্যান্ার বহৃদরন্ত্র (বিালন) 

এবং/অথবা মলদ্ারর হয়। বসৌভাগ্যরিরম, কনয়কমে 

ক্রিকনং িরারনা হরল এটি প্রকেররাে 

িরা বররে পারর অথবা দ্রুে 

কনণকেয় িরা বররে পারর রখন 

কিকিৎসা প্রায়িই বসরা িাজ িরর। 

বিালন ি্যান্ার ক্রিকনংরয়র এিাকেি পদ্ধকে আরছ। 

বিালনর্াকপ স্াস্থ্য বসবা প্রদানিারীরদর ি্যান্ার 

প্রকেররাে িরার জন্য বিালন বা মলদ্ারর পকলপ - 

বা অন্যান্য বকৃদ্ধ -  কিকনিে ও অপসারণ িররে 

সাহার্য িরর। অন্যান্য পদ্ধকেরে (উদাহরণস্রূপ, মল 

কভকতিি পরীক্া) রারদর ক্রিকনং পকজটিভ আরস োরদর 

জন্য পরর বিালনর্াকপ িরার প্ররয়াজন হয়।

লক্ণ ও উপিি্গ
বিালন ি্যান্াররর উপসগকে হল মল বা মলদ্ারর রক্ত, 

ওজন িরম রাওয়া এবং ডায়াকরয়া বা বিাষ্ঠিাঠিন্য রা 

সাররে িায় না। বিালন ি্যান্ার থািা মানষুরদর প্রায়িই 

েৎক্ণাৎ বিান লক্ণ প্রদিকেন িররন না আপকন সুস্থ 

ববাে িররলও আপনারি ক্রিকনং িরারে হরব।



ঝঁুজ�ে �রােণগুজল

এইসব বক্ররে আপনার ববকি ঝঁুকি থািরে পারর:

• বিালন ি্যান্াররর অথবা কপ্রি্যান্াকরয়াস 

পকলরপর পাকরবাকরি ইকেহাস থারি

• ফ্যাকমকলয়াল অ্যারডরনারমটাস পকলপকসস (FAP) 
বা বংিগে নন-পকলরপাকসস িরলাররক্াল ি্যান্ার 
(HNPCC), রারি কলঞ্চ কসনর্ামও বলা হয়

• আলসাররটিভ বিালাইটিস বা বরিান্ কডকজজ

রকদ আপনার এইসব ঝঁুকির এিটিও থারি, োহরল 
আপনার স্াস্থ্য বসবা প্রদানিারীর সরগে িথা বলনু। 
আপনারি আরগ বথরি ক্রিকনং শুরু িররে হরে পারর। 

রকদ আপনার কবমা না থারি, 

আপকন কবনামরূল্যর বা স্ল্প মরূল্যর 

িভারররজর জন্য কনবকন্ে 
হরে পাররন পাররন। আপকন 311 নম্বরর িল 

িররে পাররন অথবা CoveredNYC কলরখ 

877877 নম্বরর পাঠিরয় কবনামরূল্য সিরীরর 

নকথভুক্তিররণর সহায়ো বপরে পাররন। 

কবনামরূল্যর বা স্ল্প মরূল্যর ক্রিকনং সম্পরিকে  
আরও জানরে, nyc.gov/health এ কগরয় 

“colon cancer” (ক�রালন�্রান্রাে) খুজঁনু।



 

জ্রিজনং কটস্ট

িাকু্ষ পরীক্া ও মল কভকতিি পরীক্া সহ বিালন 

ি্যান্ার ক্রিকনংরয়র এিাকেি পদ্ধকে আরছ। কনরির 

বর সিল পরীক্ার বিরষ োরিা (*) কিনি বদয়া আরছ 

বসগুকলরে িারও ফলাফল পকজটিভ হরল িময় মরতরা 
পরে বিালন্কপ িরারে হরব।

েরাকু্ষ পেীক্রায় বিালন বা মলদ্ারর 

অস্াভাকবি টিসু্য আরছ কিনা বদখা হয়:

মল জভজতি� পেীক্রায় মরল ি্যান্াররর 

লক্ণ বখাঁজা হয়:

• জি�্রাল ইজমউরনরার�জম�্রাল কটস্ট (FIT)*
• উচ্চ-িংরবদনশীল গুয়রাই� জভজতি� কি�রাল 

অ�রাল্ট ব্রাড কটস্ট (HSgFOBT)*
• মরাজল্ট টরারি্গট সু্টল DNA কটস্ট (FIT-DNA)*

• ক�রালনস্কজপ
• কলেজসিরবল জিিমরয়রডরাস্কজপ*
• �জপিউটরােরাইিড টরমরাগ্রাজি (CT) 

ক�রালরনরাগ্রাজি*

এইসব ক্রিকনং সম্পরিকে  আরও জানরে,  
nyc.gov/health এ কগরয় “colon cancer 
screening” (ক�রালন �্রান্রাে জ্রিজনং) বদখুন।



প্রায়শই জিজ্রাজিত প্শ্রাবলী
ক�রালন �্রান্রারেে িন্ �খন আমরার� 
জ্রিজনং �েরা শুরু �েরত হরব?
আপনার ঝঁুকি সম্পরিকে  আপনার প্রদানিারীর 
সরগে িথা বলনু। ববকিরভাগ মানষুরি 45 বছর 
বয়রস ক্রিকনংরয়র জন্য বলা হয়। ববকি ঝঁুকি থািা 
মানষুজনরি আরও আরগ পরীক্া িরারে হরে পারর।

আজম িসু্থ অনভুব �েজি। তরাহরলও জ� 
আমরার� জ্রিজনং �েরারত হরব?
বিালন ি্যান্াররর সরাসকর উপসগকে নাও বদখা কদরে 
পারর। আপকন সুস্থ অনভুব িররলও আপনার ক্রিকনং 
িরারনা উকিে। িীঘ্রই পকলপ সন্ান এবং অপসারণ 
বিালন ি্যান্ার প্রকেররারে সহায়ো িররে পারর।

ক�রান জ্রিজনং িবরেরয় ভরারলরা?
প্রকেটি ক্রিকনংরয়র কভন্ন সুকবো এবং ঝঁুকি আরছ। 
আপনার বিান পরীক্া প্ররয়াজন ো খুজঁরে আপনার 
কবিল্প সম্পরিকে  আপনার প্রদানিারীরি কজজ্াসা িরুন।

পেীক্রাে পরে জ� হরব?
ফরলা আপ িররে ভুলরবন না! আপনার পররর 
বিালন ি্যান্াররর পররর ক্রিকনং িখন িরারবন ো 
আপনার প্রদানিারীরি কজজ্াসা িরুন।

50 বিরেে �ম বয়ি হরল আমরাে জবমরা জ� 
জ্রিজনংরয়ে খেে বহন �েরব?
Medicaid এবং Medicare সহ ববকিরভাগ কবমা 
পকরিল্পনা, 50 বছর বয়স বথরি বিালন ি্যান্াররর 
ক্রিকনংরয়র খরি বহন িরর। 50 বছর বয়রসর আরগ 
ক্রিকনংরয়র খররির িভাররজ কভন্ন হয়। আপনার 
স্াস্থ্য পকরিরকো প্রদানিারীরি বিালন ি্যান্াররর 
ঝঁুকি সম্পরিকে  কজজ্াসা িরুন এবং অপ্রে্যাকিে কবল 
এড়ারে আপনার ক্রিকনং িরারনার আরগ আপনার 
কবমা িভাররজ বদরখ কনন। এিাকেি ক্রিকনং কবিল্প 
ররয়রছ; োর মরে্য কিছু অন্যগুকলর েুলনায় সস্া 
হরে পারর।



আপনরাে ঝঁুজ� �মরারনরাে অন্রান্ উপরায়:

• স্াস্থ্যির ওজন বজায় রাখুন এবং িারীকরিভারব 
সকরিয় থাকুন। 

• প্রকরিয়াজাে মাংস িম খান (উদাহরণস্রূপ, ববিন, 
হট ডগ, লাঞ্চ কমট)।

• আপকন েূমপান িররল, ো ছাড়ার পকরিল্পনা 
িরুন। েূমপান ছাড়ার জন্য সাহার্য বপরে 311 
নম্বরর বফান িরুন অথবা nyc.gov/health এ কগরয়  
“NYC Quits” (NYC কুইটি) খুজঁনু।

• মদ্যপান আপনার বিালন ি্যান্াররর ঝঁুকি বাকড়রয় 
কদরে পারর। আরও েরথ্যর জন্য nyc.gov/health এ 
কগরয় “alcohol and health” (মদ ও স্রাস্থ্) খুজঁনু।

আেও তথ্
nyc.gov/health এ জিরয় “colon cancer” 
(ক�রালন �্রান্রাে) খঁুিনু।

আরমকরিান ি্যান্ার বসাসাইটি
cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer

বরাগ কনয়ন্ত্রণ ও প্রকেররাে বিন্দ্র
cdc.gov/cancer/colorectal

ন্যািানাল ি্যান্ার ইন্কটিউট
cancer.gov/types/colorectal

কনউ ইয়িকে  বটিরটর স্াস্থ্য দপ্তর
health.ny.gov/diseases/cancer/colorectal
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