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ভূকিিা

ক�োল�োলেক্ো� �্োন্োে, যোল� ক�ো�ন �্োন্োেও ব�ো হয়, ননউ ইয়�্ক  নিটিে (NYC) 
�্োন্োে-িম্পন�্ক ত মত্ৃ্ে অন্তম প্রধোন �োেণ। ননয়নমত স্ক্রীননং এই ধেলনে �্োন্োে 
প্রনতলেোধ �েলত বো আলে খ্লঁে কেলত িোহোয্ �েলত েোলে, যখন এে নিন�ৎিো �েো 
িহে হয়। 

50 বছলেে �ম বয়ি্রী ব্নতিলেে মলধ্ ক�ো�ন �্োন্োলেে ঘটনো বোড়লছ। NYC স্োস্্ 
ও মোননি� স্োস্্নবনধ েপ্তে িে্োনেশ �লে কয ঝঁ্ন�ে ক�োন �োেণ ছোড়ো ব্নতিেো 45 বছে 
বয়ি কেল� স্ক্রীননং �েোলনো িম্পল�্ক  স্োস্্লিবো প্রেোন�োে্রীল� নেজ্োিো �লেন। 

আেনোে যনে ঝঁ্ন�ে �োেণ েোল�, কযমন েনেবোলেে এ�েন ঘননষ্ঠ িেি্ ক�ো�ন 
�্োন্োলে আক্োন্ত, তোহল� আেনোল� আলে স্ক্রীননং শে্ ্�েলত হলব বো আেও ঘন ঘন 
স্ক্রীন �েোলত হলব। �ত তোড়োতোনড় এবং �ত ঘন ঘন আেনোে স্ক্রীন �েো উনিত তো 
ননধ্কোেণ �েলত আেনোে প্রেোন�োে্রীে িোলে আেনোে ব্নতিেত ঝঁ্ন� ননলয় আল�োিনো 
�েন্। আেনোে ঝঁ্ন� িম্পল�্ক  তোড়োতোনড় কেলন কনওয়ো ভোল�ো কেনে �েোে বেল�। ঝঁ্ন�ে 
�োেণ েো�োে অে্ক এই নয় কয আেনন ক�ো�ন �্োন্োলে আক্োন্ত হলবন, এবং ঝঁ্ন�ে 
�োেণ নো েো�োে অে্ক এই নয় আেনোে কেোেটি হলব নো। 

ম�-নভনতি� েে্রীক্ো এবং ক�ো�লনোল্োনে িহ নবনভন্ন ক�ো�ন �্োন্োে স্ক্রীননং েে্রীক্ো 
েলয়লছ। ম�-নভনতি� েে্রীক্োেন্� কবনশ িন্বধোেন� হলত েোলে �োেণ কিেন্�ে েন্ 
প্রস্তুত হওয়োে প্রলয়োেন হয় নো এবং কিেন্� বোনড়লত �েো কযলত েোলে। কিেন্� মল�ে 
(েোয়খোনো) নমন্ো কেল� েতি বো DNA িনোতি �েলত েোলে, যো ক�ো�ন �্োন্োলেে 
�ক্ণ হলত েোলে। ম�-নভনতি� েে্রীক্োে নব�ল্পেন্�ে মলধ্ েলয়লছ: 

•		এ�টি কে�ো� ইনমউলনোল�নম�্ো� েে্রীক্ো (Fecal	immunochemical	test,	
FIT), যো েতি িনোতি �লে। প্রনত বছে এ�টি FIT িে্োনেশ �েো হয়। 

•		এ�টি উচ্চ-িংলবেনশ্রী�তো েয়্োই�-নভনতি� কে�ো� অ�োল্ট ব্োড কটস্ট (High-
sensitivity	guaiac-based	fecal	occult	blood	test, HSgFOBT), 
যো েতি িনোতি �লে। প্রনত বছে এ�টি HSgFOBT	িে্োনেশ �েো হয়। 

•		এ�টি মোনল্ট-টোলে্কট স্্ট� DNA েে্রীক্ো (FIT-DNA), যো েতি এবং নেলনে 
েনেবত্কন (DNA) িনোতি �লে যো �্োন্োে হলত েোলে। প্রনত নতন বছলে 
এ�বোে এ�টি FIT-DNA এে িে্োনেশ �েো হয়।



এ�টি ক�ো�লনোল্োনে এ�টি স্োস্্লিবো প্রেোন�োে্রীে অনেলি �েো হয় এবং প্রনক্য়োটিে 
েন্ প্রস্তুনত এবং হলত িময় েোখো �েো েনড়ত। এটি এ�টি নবলশষ �্োলমেো িহ এ�টি 
নভে্্ য়ো� েে্রীক্ো যো এ�েন স্োস্্লিবো প্রেোন�োে্রীল� িেোিনে আেনোে ক�ো�ন েয্কলবক্ণ 
�েলত কেয় এবং এ�ই েে্রীক্োে িময়, ক�োন েন�ে েোওয়ো কেল� কিেন্� িেোলত কেয়। 
আেনোে ব্নতিেত ঝঁ্ন� এবং েে্রীক্োয় ন� কেখোয় তোে উেে ননভ্ক ে �লে প্রনত 10 বছলে 
এ�বোে বো �খনও �খনও আেও ঘন ঘন এ�টি ক�ো�লনোল্োনে �েো হয়। এ�টি 
ইনতবোি� ম�-নভনতি� েে্রীক্োে েলে অবশ্ই এ�টি ক�ো�লনোল্োনে �েোলত হলব।

ক�োন েে্রীক্ো �েলত হলব তো েোনলত আেনোে স্োস্্লিবো প্রেোন�োে্রীে িোলে �েো ব�ন্। 
বোনড়লত ম�-নভনতি� েে্রীক্ো �েল�, আেও েোনলত এই �োনহন্রীটি েড়্ন।



েহাম 
েট� িকট

এই কে িাি্ক । কি 
িরবে এবেছ?

এই কে ে্ান্ডা।
এটি এিটি ি�-কভকতিি পরীক্া 

ো আিার স্াস্্বেো প্রদানিারী 
আিাবি িরার পরাির্ক কদবেবছন 

কিা�ন ি্ান্াবরর জন্ স্কীন 
িরার জন্।



আকি আিার িব�র এিটি 
কছাট নিনুা কনই। োরপর 

আকি এটি এিটি �্াবে পাঠাই 
কেখাবন োরা �ুিাবনা রবতের 
জন্ আিার নিনুা কেবলেষণ 

িরবে।

কগাপন রতেপাে 
কিা�ন ি্ান্ার ো 

অন্ কিান অেসু্োর 
এিটি েেি্ক োর �ক্ণ 

েবে পাবর।

আকি খুকর কে আপকন 
কিা�ন ি্ান্ার কেবি 

কনবজবি রক্া িরার জন্ 
পদবক্প কনবছেন, িাি্ক । 
এই পরীক্াটি কিভাবে 

িাজ িবর?



কিভাবে 
এগুক� কভন্ন? 

েে োডাোকড েম্ভে 
ি্ান্ার রনাতে িরা 

েুকধিিান িাজ েব� িবন েে। 
োর িাবন এর কিকিৎো িরা 

েেজ, োই না?

স্কীকনং কেিল্পগুক�র েু�না িরার জন্ 
আকি আিার স্াস্্বেো প্রদানিারীর োবে 
িো েব�কছ। আিরা এিটি কিা�বনাব্াকপ 

এেং এিটি ি�-কভকতিি পরীক্া েম্পবি্ক  
িো েব�কছ। উভবেই োডাোকড কিা�ন 

ি্ান্ার খঁুবজ পাে।

আপকন কিান পরীক্া 
িরবে েবে কে কেধিান্ত 

কিভাবে কনন?



আকি োকডবে ি�-কভকতিি 
পরীক্া িরবে পাকর। এর 
জন্ কিান কেবরষ খাদ্ 

প্রবোজন েে না।

এেং এই পরীক্ার 
জন্ আপনাবি 

অ্াবনবস্করোর অধীবন 
রাখার দরিার কনই, 

োই না?

ঠিি। 
েকদ ি�-কভকতিি পরীক্াে 
কিছুই না কদখাে, োেব� 
আিার ফ�াফ� স্াভাকেি 

েব� কেবেকিে েবে৷

আকি প্রকে
েছর এিোর িবর পরীক্া 

িরবে োিবো। েকদ এটি িখনও 
স্াভাকেি নে েব� কদখাে োেব� 

আকি এিটি কিা�বনাব্াকপ  
িরে। 



আিার এিটি 
কিা�বনাব্াকপ িরা 
েবেকছ�, িবন আবছ? 

এিটি কিা�বনাব্াকপ এিন 
পক�পগুক�ও কের িরবে 
পাবর ো ি্ান্ার েবে 

উঠবে পাবর।

অস্োভোনব� ক�োষ বনৃধি হওয়ো

�্োন্োেনপ্র�্োন্োেোি 
েন�ে

েন�ে
(কছোট)

েন�ে
(বড়)

পক�বপর পে্কােগুক�

কেটা েকে্। কিন্তু  
আকি এখনও 

কিা�বনাব্াকপ িরাবনার 
জন্ প্রস্তুে নই। 



এই কে অ্ানু্ড! 
এটি এিটি কিা�ন ি্ান্ার 

পরীক্া ো আকি আিার 
স্াস্্বেো প্রদানিারীর 

িাবছ িকরবেকছ। এটি িবেিটি  
ধরবণর ি�-কভকতিি 

পরীক্ার এিটি ো আপনার 
োকড কেবি কিই� িরা 

কেবে পাবর।

এই কে োো। 
কি িরবছা? 



আগ্রেজনি। আকি শুধ ুপরীক্াটির  
কিোদ বরষ েওোর োকরখ 

পরীক্া িবরকছ, এেং এটি এখনও 
ে্েোর িরা কেবে পাবর। আকি 
ভুব� োওোর আবগ পরীক্াটি 

রীঘ্রই িরবে িাই।



এর জন্ িেক্ণ 
�াগবে?

েুবেকছ। আপনার করষ েব� 
আিাবি জানান। আিরা আজ 
এি োবে এটি ডাবি কদওোর 

জন্ কেঁবট কেবে পাকর।

ক�োন ধেলনে ম�-নভনতি� েে্রীক্ো আেনোে েন্ িব কিলয় ভোল�ো তো নিধিোন্ত ননলত 
আেনোে স্োস্্লিবো প্রেোন�োে্রীে িোলে �েো ব�ন্, �োেণ এই েল্পটি অলনল�ে মলধ্ 
শধ্ম্োত্র �লয়�টি নব�ল্প প্রেশ্কন �লে। েে্রীক্োেন্�ে মলধ্ িোমোন্ েোে্ক�্ েোল� 
এবং ে�োে�েন্� প্রেোন �েোে নবনভন্ন উেোয় েলয়লছ৷ আেনোে ন�লটে ননলে্কশোব�্রী 
অনি্েণ �েন্।

ঠিি 
আবছ!

িাত্র িবেি 
কিকনট। োরপর 
আকি এটি ডাবি 

কদবে কদে। 



ডােক পাঠােনার খাম

নমনুার িটউব

পনুরায় িসল করা
যায় এমন বয্াগ

বােয়ািডে�েড� টয়েলট লাইনার

েরাগীর িবশদ তেথয্র ফমর্ িনেদর্ শাবলী

টয়েলট লাইনার

বােয়ািডে�েড�

নমুনা েনওয়া হেল 
টয়েলেট েফেল িদন

এই িদক উপের থাকেব

েহাম 
েট� িকট

েহাম েট� 
িকেটর 
িনেদর্ শাবলী

অংশ�হণকারীর িবশদ িববরণ

িবজেনস ির�াই েমইল

মািকর্ ন য�ুরাে�
ডাকেযােগ

পাঠােনা হেল
েকান েপাে�েজর

�েয়াজন েনই

ন�টটি খ�্ন্। কিটি েনেষ্োে এবং শ�্লনো েোখন্।

"েকদ আপনার 
েকরিেভাবে রতেপাে েে 
োেব� পরীক্া িরবেন 

না।" আিার ো  
েে না।

এিটি কফট কটস্ট কিভাবে ে্েোর িরবেন

1



েই্বোে টয়ল�ট ফ্োশ �েন্। আেনোে টয়ল�ট বোউল� যনে নলিনোে েোল�, 
তোহল� কিেল্�ো িনেলয় েব্োে ফ্োশ �েন্।

বড় ফ্োশলযোে্ টিি্্  কেেোলেে ভোঁে খ�্ন্।  
টয়ল�লটে েোননে েলৃষ্ঠে উেে েোখন্।

2

3



নামজে�র তািরখ

তািরখ

আেনোে ব্বহৃত টয়ল�ট টিি্্  কেল� নেন, ন�ন্তু টয়ল�ট বোউল� নয়। 

কযমন স্োভোনব�ভোলব �লেন কিইভোলব ম�ত্োে �েন্। টয়ল�ট ফ্োশ 
�েলবন নো। 

মল�ে উেে নমন্ো  
কপ্রোলবে ডেোটি কবো�োন।

নিনুা কনওোর 
েিে েবেবছ। 

4

5



নাম

জে�র তািরখ

তািরখ

নাম

জে�র তািরখ

তািরখ

মল�ে ক�োন বড় ট্�লেো কনলবন নো। ক�োলনো লিোম্প বো েল�ে কেোঁটো িেোলত 
এ�বোে কপ্রোবটি ঝোঁ�োন। 6

7 কপ্রোবটিল� টিউলব আবোে েোখন্ এবং শতিভোলব বন্ধ �েন্। টিউলবে বোইলে 
ক�োলনো ম� নো যোয়। যনে তো হয়, আেনন এটি মল্ছ কে�লত েোলেন।



নাম

জে�র তািরখ

তািরখ

নাম

জে�র তািরখ

তািরখ

এ�টি নভন্ন েে্রীক্োে ন�লট এ�টি �োড্ক  এবং ব্োশ েো�লত েোলে। �োলড্ক ে 
বোলসে অল্প েনেমোলণ মল�ে নমন্ো কবো�োন। এটি প্রোয় েোঁি কিল�ন্ড িময় কনয়। 
টিউলবে বোইলে ক�োলনো ম� নো যোয়। যনে তো হয়, তোহল� মল্ছ কে�ন্।

নবিত্রীয় নমন্ো কনওয়োে েন্ আেনোে ন�লট নবিত্রীয় কপ্রোব বো ব্োশ েো�লত 
েোলে। যনে তো হয়, আলেে মত এ�ইভোলব নমন্ো কনওয়োে েন্েোবনৃতি �েন্।

টয়ল�ট ফ্োশ �েন্। িোবোন এবং েোনন নেলয় 20 কিল�ন্ড ধলে আেনোে 
হোত ধন্।

8

9

1... 2... 3... 4... 5...



12345-TEST-00

নমন্োটি খোলমে কমই�োলে েোখন্ এবং তো নি� �েন্।

ক�লব� বো েম্কেন্� েূেণ �েন্ আেনোে নোম এবং নমন্ো কনওয়োে তোনেখ 
নেলয়। 

10
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12345-TEST-00

েরাগীর িনেদর্ িশকা িকভােব আপনার িকটিট েফরত পাঠােবন

ধাপ 6: আপনার নমুনাগুিলেত েলেবল লাগান

অন�ুহ কের আপনার িকটিট একজয্া� সাইে�স 
লয্ােবােরটিরেজ েফরত পাঠান UPS এর মাধয্েম িন�িলিখত 
িনেদর্ শাবলী অনযুায়ী।

বয্বহােরর িনেদর্ শাবলী

উদাহরণ

জন
েডা

05/16/58
06/15/21
01:25 PM

কে�নােরর 
�য্ােকট

বয্াগ সহ িশপেমে�র বা�

নমনুার পা�তরল সংর�ণকারক

িনেদর্ শনামলূক ব� সয্া�ল েলেবল

নমনুার িটউব

আলে�টি েে্রীক্োে ধেন হ� এ�টি মোনল্ট-টোলে্কট স্্ট� DNA েে্রীক্ো, বো 
FIT-DNA (ক�োল�োেোড্ক )৷ এটি ��্োলনো েতি িনোতি �েলত েোলে এবং ক�ো�ন 
�্োন্োে হলত েোলে এমন নেলনে েনেবত্ক নও িনোতি �েলত েোলে। 

এিটি FIT-DNA (কিাব�াগাড্ক ) পরীক্া কিভাবে 
ে্েোর িরবেন



দ্রষ্টব্: ব্োে এবং বোসেটি েোখন্। েলে আেনোে মল�ে নমন্ো িংেক্ণ �েলত এবং 
েোঠোলনোে েন্ আেনোে কিেন্� প্রলয়োেন হলব৷

বন্ধন্রীটি টয়ল�ট নিলটে ননলি 
েোখন্। বন্ধন্রীলত কখো�ো 
নমন্োে েোত্রটি েোখন্।

2 কযমন স্োভোনব�ভোলব �লেন কিইভোলব ম�ত্োে �েন্।

1



নমন্ো কপ্রোলবে ডেোটি মল�ে উেে ঘলষ ননন। কপ্রোলবে কশলষ খোঁেেন্� কেল� 
েোখো নননচিত �েন্। মল�ে ক�োন বড় ট্�লেো কনলবন নো। 

কপ্রোবটিল� টিউলবে মলধ্ আবোে নেনেলয় নেন। এটি শতিভোলব বন্ধ �েন্

3

4



ম� িহ েোলত্র নপ্রেোেলভটিভ কেল� নেন। 

এটি শতিভোলব বন্ধ �েন্। েোলত্রে বোইলে ক�োলনো ম� নো যোয়। যনে তো হয়, 
তোহল� মল্ছ কে�ন্।

ন�লট কেওয়ো 
ঠি�োনো ব্বহোে 
�লে UPS মোেেত 
কম� �েন্। আেনোল� 
ডোল�ে েন্ অে্ক 
প্রেোন �েলত হলব নো।

5
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োডাোকড 
ে� কো!

ে্াঁ। 
কনবদ্ক রাে�ী 
স্পষ্ট কছ�। 

আপনাবি 
িখন এটি কিই� 

িরবে েবে?



ি�ুন এখন োই। 
আিরা কিছু ে্াোি 

িরবে পাকর।

24 ঘন্ার 
িবধ্।

এটা আিাবদর 
েোর জন্ 
ভাব�া েবে।

কেবলেষবণর জন্ 
এটি পাঠাবনা েকে্ই 

গুরুত্বপণূ্ক, োই আকি েে 
োডাোকড েম্ভে এটি 

কি� িরবে িাই। 

ঠিি আবছ। োঁটার 
েবুোগ পাওো েে 

েিেই ভাব�া।

আপকন কি জাবনন 
রারীকরি িাে্কি�াপ 

কিা�ন ি্ান্ার প্রকেবরাধ 
িরবে োোে্ 
িরবে পাবর?

পপপপপ পপপপপ



পপপপপ পপপপপ

অের্ই, ক�ক�, ি� 
এিোবে োই।

আকি কি আেবে  
পাকর?



আপকন অগ্রের েন!
আকি পবর আপনার 
োবে কদখা িরবো। 

পরীক্ার জন্ আপনাবি 
শুবভছো জানাই!

ধন্োদ,
কোনা।

আকি এি ো দইু 
েপ্াবের িবধ্ জানবে 

পারে। আপকন কি 
আিাবদর োবে োঁটবে 

কেবে িান?

আপকন িখন ফ�াফ� 
জানবে পারবেন?



কিভাবে েুেবেন 
আপনার কিা�ন 
ি্ান্ার েবেবছ 

কি না?

আিাবি োও প্রকে েছর 
আবরিটি পরীক্া িরাবে েবে। 
েকদ আকি FIT-DNA ে্েোর 
িবর োকি, োেব� আকি প্রকে 
কেন েছর পর পর পরীক্াটি 

পনুরােকৃতি িরবো।

েকদ পরীক্ার ফ� কনকেোিি 
েে, কেটি এিটি �ক্ণ কে আিার 
কিা�ন ি্ান্ার কনই। পরীক্া 
কিছু কক্বত্র কিে িরবে পাবর, 

কিন্তু ো কের�।



পরীক্াে েকদ 
কিছু পাওো োে 
োেব� কি েবে?

আিার স্াস্্বেো প্রদানিারী 
আিার োবে কোগাবোগ 

িরবেন। এর অে্ক আিার কিা�ন 
ো ি�দ্াবর ি্ান্ার েবে পাবর, 
অেো এর অে্ক েবে পাবর কে 
অন্ কিান েিে্া েবেবছ।

োরপবর আিার  
েখন জানার জন্ এিটি 
কিা�বনাব্াকপর প্রবোজন  

েবে। 



ে্াঁ, এেং কেকন 
ভাব�া কছব�ন।

আিার িবন আবছ  
েখন িাবের কিা�বনাব্াকপ  

েবেকছ�। োরা োর বিা�বনর 
কভেবর কদখার জন্ এিটি কছাট 

ি্াবিরা ে্েোর  
িবরকছ�।



আকি আরা িকর ফ�াফ� 
কনকেোিি েবে এেং আপনার 

কিা�ন ি্ান্াবরর �ক্ণ 
না োবি!

আকিও! গুরুত্বপণূ্ক 
কেষে ে� কে আকি 

আিার স্াবস্্র 
েত্ন কনকছে।



কিা�ন ি্ান্াবরর েঁুকি েম্পবি্ক  েে্ 

কিা�ন ি্ান্াবরর েঁুকির িারণগুক�র িবধ্ রবেবছ:

•	  বয়ি কবনশ হওয়ো - ক�িেন্�ে প্রোয় 90%	50 বছে বো তোে কবনশ বয়লিে 
মোনষ্লেে মলধ্ ঘলট*

•	  ক�ো�ন �্োন্োে বো অ্োনডলনোলমটোি েন�লেে ব্নতিেত বো েোনেবোনে� ইনতহোি েো�ো

•	  ন�ঞ্চ নিনল্োম বো ে্োনমন�য়ো� অ্োনডলনোলমটোি েন�েি (Familial	adenomatous	
polyps,	FAP)-এে মলতো উতিেোনধ�োেিলূত্র প্রোপ্ত নিলড্োম েো�ো

ক�ো�ন �্োন্োে অিোমঞ্জি্েূণ্কভোলব �ৃষ্োঙ্গ িম্প্রেোয়ল� প্রভোনবত �লে: আনরি�োন আলমনে�োনলেে 
েন্ ক�ো�ন �্োন্োলেে ঝঁ্ন� এবং হোে কবনশ। �োেণেন্� েটি� ন�ন্তু িম্ভবত �োঠোলমোেত 
বণ্ক ববষলম্ে প্রভোব অন্তভ্্কতি �লে যো ঝঁ্ন�ে �োেণেন্�ে েোে্ক�্ এবং স্োস্্লিবোে �ম 
অ্োলসেলিে নেল� ননলয় কযলত েোলে।

এই জীেনধারার পকরেে্ক নগুক� আপনার েঁুকি িিাবে পাবর:

•	 আেনোে অনতনেতি ওেন বো সূ্�তো েো�ল� আেনোে ওেন �মোলনো 

•	 কবনশ ি�োলেেো �লে এবং �ম বলি কেল� শোে্রীনে� িনক্য়তো বনৃধি �েো।

•	 �ম প্রনক্য়োেোত মোংি এবং কবনশ ে� ও শো�িবনে খোওয়ো

•	 �ম অ্ো�ল�োহ�যত্ি েোন্রীয় েোন �েো, এবং ধমূেোন নো �েো

ক�ো�ন �্োন্োলেে েন্ আেনোে ঝঁ্ন�েন্� এবং স্ক্রীননং িম্পল�্ক  আেই আেনোে স্োস্্লিবোে 
প্রেোন�োে্রীে িোলে �েো ব�ন্। ধমূেোন ত্োে �েলত িহোয়তোে েন্, 866-697-8487	
এ �� �েন্। 

আেও েোনলত, nyc.gov/health কেখন্ এবং "colon cancer" (ক�ো�ন �্োন্োে) 
অনি্ন্ধোন �েন্। নস্কননং িম্পন�্কত �োনহন্রীে েন্ nyc.gov/health এ যোন এবং 
ে্ান্ডার িাকেনী এবং িাবি্ক র কেধিান্ত" খ্েঁন্।

*NYC স্োস্্ ও মোননি� স্োস্্নবনধ েপ্তে িে্োনেশ �লে কয ঝঁ্ন�ে �োেণেন্� নো েো�ো ব্নতিেো কযন 45 বছে 
বয়ি কেল� ক�ো�ন �্োন্োলেে েন্ স্ক্রীননং �েোে নবষলয় এ�েন স্োস্্লিবেো প্রেোন�োে্রীল� নেজ্োিো �লেন 

�োেণ 50 বছলেে �ম বয়ি্রী ব্নতিলেে মলধ্ ক�ো�ন �্োন্োলেে ক�িেন্� কবলে িল�লছ। কযিব ব্নতিলেে ঝঁ্ন�ে 
�োেণেন্� েলয়লছ তোলেে আেও আলে স্ক্রীননং শে্ ্�েলত হলত েোলে।

https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colon-cancer-screening-test-novella-be.pdf
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