
ক�োলন �্োন্োরেে প্রতিরেোধ | ঝঁুকি মলূ্যায়ন এবং স্ক্রীকনংয়য়র ফম্ম
কেোগীে তনর দ্ে শোবলী: 1. এই ফম্মটি সমূ্র্ম িরুন। 2. আপনযার স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীর সযায়ে আপনযার ঝঁুকি এবং কস্ককনংয়য়র কবিল্পগুকল 
কনয়য় িেযা বলনু। 

কেোগীে িথ্

আপনযার বয়স িত? ______________

মলযাশয় বযা সিযালন ি্যান্যায়রর জন্ কি আপনযার িখনও পর্রীক্যা িরযা হয়য়কিল?  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

হ্যা ঁহয়ল,

আপনযায়ি ি্রীভযায়ব স্ক্রীন িরযা হয়য়কিল?  সিযালয়নযায়্যাকপ  মল-কনভ্ম র (সফিযাল) পর্রীক্যা    অন্যান্ ____________________________

িয়ব আপনযার সশষ স্ক্রীকনং হয়য়কিল?  এি বিয়রর ময়্্  এি সেয়ি নয় বিয়রর ময়্্  10 বযা তযার সবকশ বির আয়ে

ঝঁুত�ে প্রশ্ন

স্কীতনংরেে ইতিহোস:

1.  আপনযার কি িখনও মলযাশয়য়র ি্যান্যার (সিযালন ি্যান্যার) বযা মলদ্যায়রর ি্যান্যার (সরক্যাল ি্যান্যার)  
এর সরযােকনর্ময় হয়য়কিল?

 নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

2. িখনও কি মলযাশয়য় বযা মলদ্যায়র পকলপ পযাওয়যা কেয়য়কিল?  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ
উপসগদে:
কনম্নকলকখত উপসে্মগুকলর সিযায়নযা এিটি কি আপনযার িখনও হয়য়কিল?

3. আপনযার মলদ্যার সেয়ি রক্তপযাত অেবযা আপনযার ময়ল রক্ত েযায়ি  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

4.  ক্রমযােত সিযাষ্ঠিযাঠিন্, প্রযায়ই ডযায়করয়যা বযা ময়লর ্রয়ন পকরবত্ম য়নর িযারয়র অয়্রের েকতকবক্য়ত পকরবত্ম ন  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ
5. অপ্রত্যাকশত ওজন িয়ম সেয়ি  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ
6. সপয়ে বযা মলনযাল্রীয়ত এমন ব্যােযা যযা যযায়ছে নযা  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ
ব্ততিগি বো পতেবোরেে ইতিহোস:

আপনযার কি িখনও প্রদযাহমলূি অয়্রের সরযাে কনর্ময় হয়য়কিল?

7. আলসযায়রটিভ সিযালযাইটিস  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

8. সক্রযায়হন  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

আপনযার অেবযা আপনযার জন্মদযাতযা কপতযা-মযাতযার, রয়ক্তর সম্য়ি্ম র ভযাই-সবযান অেবযা সন্যায়নর কি িখনও এই সরযােকনর্ময় হয়য়য়ি:

9. পকরবযায়রর ময়্্ অ্যাকডয়নযায়মেযাস পকলয়পযাকসস (Familial adenomatous polyposis, FAP)  নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ
10.  সহকরকডটি নন-পকলয়পযাকসস সিযালন ি্যান্যার (Hereditary non-polyposis colon cancer, HNPCC)  

অেবযা কলঞ্চ কসনয়্যাম
 নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

11.  আপনযার জন্মদযাতযা কপতযা-মযাতযা, রয়ক্তর সম্য়ি্ম র ভযাই-সবযান অেবযা সন্যায়নর কি িখনও মলযাশয়য় ি্যান্যার, 
মলদ্যায়র ি্যান্যার অেবযা মলযাশয়য় বযা মলদ্যায়র পকলয়পর সরযােকনর্ময় হয়য়য়ি?

 নযা  আকম জযাকন নযা  হ্যাঁ

12. হ্যা ঁহয়ল,

 সিযান আত্্রীয়(সদর)?  জন্মদযাতযা কপতযা-মযাতযা  রয়ক্তর সম্য়ি্ম র ভযাই-সবযান  রয়ক্তর সম্য়ি্ম র সন্যান  আকম জযাকন নযা

 সরযােকনর্ময়য়র সময় বয়স?  _________________________________________________________________________________________________

সিযালন ি্যান্যায়রর উপর আয়রযা তয়ে্র জন্:
Nyc.gov/health এ কেয়য় "colon cancer" (ক�োলন �্োন্োে) খুজঁনু অেবযা 311 নম্বরে �ল �রুন।
সিযালন ি্যান্যার প্রকতয়রযা্ সম্বয়ধে অক্ি জযানয়ত অেবযা সিযালন ি্যান্যার স্ক্রীকনং স্যায়নর পুকতিিযার জন্ আপনযার স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীয়ি কজজ্যাসযা িরুন।

PROVIDER INSTRUCTIONS: Review the form to help you assess the patient’s individual risk and screening 
options. Answering ‘yes’ to any of the questions above indicates that the patient may be at increased risk; 
consult a specialist for screening recommendations. Patients who answer ‘no’ to all of the risk questions 
may be at average risk and may be eligible for any of the recommended screening options. 

Bengali

http://nyc.gov/health


আপনোে ঝঁুত� �মোন এবং ক�োলন �্োন্োরেে জন্ স্কীন �েোন
ক�োলন বো মলোশরেে �্োন্োে �ী?
সিযালন (বযা সিযায়লযায়রক্যাল) ি্যান্যার বহৃদয়্রে (সিযালন) অেবযা মলদ্যায়র হয়। এটি কনউ ইয়ি্ম বযাস্রীয়দর ি্যান্যায়র মতুৃ্ হওয়যার কদ্ত্রীয় বহৃত্তম 
িযারর। 

ক�োলন �্োন্োরেে জন্ আপনোে �ী ঝঁুত� েরেরে? আপনোে �খন স্কীতনং শুরু �েো উতিি?

সিযালন ি্যান্যায়রর স্ক্রীকনংয়য় আপনযার ঝঁুকি কন ্্মযারর িরযা এিটি গুরুত্বপূর্ম পদয়ক্প। আমরযা সবকশরভযাে প্রযাপ্তবয়য়্র 45 বির বয়স 
সেয়িই তযায়দর কনয়জর স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীয়ি সিযালন ি্যান্যায়রর স্ক্রীকনং সম্বয়ধে কজজ্যাসযা িরযার জন্ উৎসযাকহত িয়র েযাকি। তয়ব, 
কিিু ব্কক্তর কনকদ্মষ্ট ঝঁুকির িযারয়র তযারও আয়ে বযা মযায়ঝ মযায়ঝই স্ক্রীকনং িরযায়নযার প্রয়য়যাজন হয়, সযমন পকরবযায়র সিযালন ি্যান্যার অেবযা 
কপ্রি্যায়ন্রযাস পকলয়সের ইকতহযাস। আপনযার জন্মদযাতযা কপতযামযাতযা, রয়ক্তর সম্য়ি্ম র ভযাই-সবযান, বযা সন্যায়নর সিযালন ি্যান্যার, বযা পকলসে, 
সরক্যাল ি্যান্যার অেবযা অন্ সিযায়নযা ি্যান্যার েযািয়ল বযা অত্রীয়ত হয়য় েযািয়ল তযা আপনযার স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীয়ি জযানযান। আপকন 
আপনযার ি্যান্যার বযা পকলয়পর ইকতহযাস আপনযার পকরবযায়রর সয়গে ভযাে িয়র কনয়জর পকরবযারয়ি সুরকক্ত িরয়তও সযাহযায্ িরয়ত পযায়রন। 
এটি তযায়দর ঝঁুকির িযারর জযানয়ত এবং িখন কস্ককনং িরযায়ত হয়ব তযা বঝুয়ত সযাহযায্ িরয়ব। 

এমনকি আপনযার বয়স 45 বিয়রর িম হয়লও, সিযালন ি্যান্যায়রর উপসে্ম এবং আপনযার পকরবযায়রর ইকতহযায়সর উপর কনভ্ম র িয়র স্ত্রে 
ঝঁুকি কিকনিত িরযা জরুকর। সিযায়নযা বয়য়সই সম্যাব্ উপসে্মগুকল এক়িয়য় যযায়বন নযা। আপনযার মল ত্যায়ের সময় রক্ত সদখয়ল, ক্রমযােত সপয়ে 
এবং মলনযাল্রীয়ত ব্যােযা হয়ল অেবযা অপ্রত্যাকশত ওজন িয়ম সেয়ল আপনযার স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীয়ি জযানযান। সিযালন ি্যান্যায়রর উপসে্ম 
তৎক্রযাৎ নযাও সদখযা কদয়ত পযায়র। আপকন স্ক্রীকনংয়য়র সযযাে্ হয়ল, আপকন সুস্ অনভুব িরয়লও আপনযার স্ক্রীকনং িকরয়য় সনওয়যা উকিত।

ক�োলন �্োন্োে সনোতি �েরি বো প্রতিরেোধ �েরি স্কীতনংরেে তব�ল্পগুতল
কনয়কমত স্ক্রীকনং িরযায়নযা হয়ল সিযালন ি্যান্যার প্রকতয়রযা্ িরযা সযয়ত পযায়র অেবযা আেযাম খুয়ঁজ পযাওয়যা সযয়ত পযায়র, যখন ঠিিময়তযা 
কিকিৎসযা ভযায়লযাভযায়ব িযাজ িয়র। আপনযার স্ক্রীকনংয়য়র কবিল্প সম্য়ি্ম  আপনযার স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীর সয়গে িেযা বলনু।

NYC স্যাস্্ কবভযাে এর সুপযাকরশিৃত সিযালন ি্যান্যায়রর স্ক্রীকনং পর্রীক্যার কবিল্পগুকলর ময়্্ রয়য়য়ি:

� এিটি কভজু্ য়যাল পর্রীক্যা, সযটি মলযাশয় বযা মলদ্যায়র ি্যান্যায়রর কিনি সখযাঁজযার সিষ্টযা িয়র
 • সিযালয়নযায়্যাকপ: সিযায়নযা পকলপ আয়ি কিনযা সদখযার জন্ এিটি আয়লযা সয়মত সিযায়েযা টিউব মলদ্যায়র প্রয়বশ িরযায়নযা হয়

� মল কভকত্তি পর্রীক্যা* যযা ময়লর ময়্্ ি্যান্যায়রর কিনি সখযাঁজযার সিষ্টযা িয়র (পযায়খযানযা)
 •  সফিযাল ইকমউয়নযায়িকমি্যাল পর্রীক্যা (Fecal immunochemical test, FIT) সরযাে্রী সযামযান্ পকরমযায়র ময়লর নমনুযা প্রদযান িয়র 
যযার ময়্্ রয়ক্তর লক্র পর্রীক্যা িরযা হয়

 •  উচ্চ-সংয়বদনশ্রীল গুয়য়ি কভকত্তি সফিযাল অিযাল্ট রক্ত পর্রীক্যা (High-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, 
HSgFOBT): সরযাে্রী এিযাক্িবযার ময়লর নমনুযা প্রদযান িয়র যযার ময়্্ রয়ক্তর লক্র পর্রীক্যা িরযা হয়

 •  মযাকল্ট-েযায়ে্মে সু্ল DNA সেস্ (Multi-target stool DNA test, FIT-DNA): সরযাে্রী এিবযার ময়লর নমনুযা প্রদযান িয়র যযার ময়্্ 
রক্ত এবং অস্যাভযাকবি DNA পর্রীক্যা িরযা হয়

* এই পর্রীক্যাগুকলয়ত িযারও ফলযাফল অস্যাভযাকবি এয়ল যেযাসময়য় পয়র সিযালন্কপ িরযায়ত হয়ব।

কপরমন্ট
Medicaid এবং Medicare সহ সবকশরভযাে ইন্য়ুরন্ প্্যান, 50 বির বয়স সেয়ি শুরু িয়র সিযালন ি্যান্যায়রর স্ক্রীকনংয়য়র খরি বহন 
িয়র। 45 সেয়ি 49 বির বয়স্রী ব্কক্তয়দর সিযালন ি্যান্যায়রর ঝঁুকির উপর কনভ্ম র িয়র তযায়দর স্ক্রীকনংয়য়র জন্ িভযায়রয়জ পযাে্মি্ সদখযা 
যযায়। স্ক্রীকনং িরযায়নযার আয়ে আপনযার স্যাস্্ সসবযা প্রদযানিযার্রীর সয়গে আয়লযািনযা িরুন এবং আপনযার কবমযা সংস্যায়ি িভযায়রজ সম্য়ি্ম  
কজজ্যাসযা িরুন।

আপনযার সিযানও কবমযা নযা েযািয়লও, আপকন সযাশ্রয়্রী অেবযা কবনযাময়ূল্র িভযায়রয়জ সযাইন-আপ িরযার সযযাে্ হয়ত পযায়রন। কবনযাময়ূল্ 
নকেভুক্তিরয়র সহযায়তযা সপয়ত 311 নম্বয়র িল িরুন বযা 877-877 নম্বয়র "CoveredNYC" সেক্সে িয়র পযাঠযান। 

আপকন সিযানও কবমযা লযাভ িরয়ত নযা পযারয়ল, আপকন সযাশ্রয়্রী অেবযা কবনযাময়ূল্র স্ক্রীকনংয়য়র সযযাে্ হয়ত পযায়রন। আরও জযানয়ত  
nyc.gov/healthএ কেয়য় "colon cancer" (ক�োলন �্োন্োে) খুজঁনু।
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