
কে? যে প্রাপ্তবয়স্কদের য�রালন �্রানসরাদরর গড়পরতরা ঝঁুক� আদে 
তরাররা HSgFOBT �ররাদত পরাদরন। আপনরার ঝঁুক� এবং য�রান বয়দস 
ক্রিকনং আরম্ভ �রদত হদব যস সম্পদ�কে  আপনরার স্রাস্্ পকরচেকেরা 
প্েরান�রারীর সদগে �থরা বলনু। েকে আপনরার য�রালন �্রানসরাদরর 
বক ক্েত ঝঁুক� থরাদ� তরাহদল আপনরার তরাড়রাতরাকড় ক্রিকনংদয়র প্দয়রাজন 
হদত পরাদর অথবরা এই পরীক্রাটি আপনরার জন্ উপেুক্ত নরাও হদত 
পরাদর। এ�টি পরীক্ণ যবদে যনওয়রার আদগ আপনরার প্েরান�রারীর 
সদগে কনজস্ কচক�ৎসরাগত এবং পরাকরবরাকর� কচক�ৎসরাগত ইকতহরাদসর 
ব্রাপরাদর আদলরাচনরা �রুন। আপনরার এর মদ্্ য�রানও এ�টি ঝঁুক� 
থরা�দল তরাদেরদ� বলনু:

�	য�রালন �্রানসরার অথবরা কপ্�্রানদসররাস পকলপ্স পকলদপ্সর ইকতহরাস 

�	য�রালন �্রানসরার অথবরা কপ্�্রানদসররাস সহ কপতরা-মরাতরা, ভরাই-
যবরান অথবরা বরাচ্রা

�	ফ্রাকমকলয়রান অ্রাদেদনরাম্রাটরাস পকলদপরাকসস (Familial 
adenomatous polyposis, FAP) অথবরা যহদরকেটরাকর 
ননপকলদপরাকসস য�রাদলরাদরক্রাল �্রানসরার (hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC), এটিদ� কলঞ্চ 
কসদড্রামও (Lynch syndrome) বলরা হয়।

�	আলদসদরটিভ য�রালরাইটিস অথবরা য্রান্স কেকজজ

েী? HSgFOBT হদলরা এ�টি মল-কভকতি� (যফ�রাল) পরীক্ণ। এ�টি 
ল্রাব কবদলেষণ মদলর মদ্্ রদক্তর লক্ণ সন্রান �দর।

েখন? এই পরীক্ণটি বেদর এ�বরার �ররা হয়। েকে ফলরাফল 
অস্রাভরাকব� হয় তরাহদল আপনরার ক�েু কেন পর পরবততী 

য�রালদনরাদস্করাকপ �ররাদনরার প্দয়রাজন হদত পরাদর।

কেোথোয়? আপকন বরাকড়দত এই পরীক্ণ �দরন।

কেন? HSgFOBT য�রালন এবং যরক্রাল �্রানসরাদর লক্ণ সনরাক্ত 
�দর। এটি ক�েু পকলপ্সও সনরাক্ত �রদত পরাদর, যেগুকল হদলরা এমন বকৃধি 
েরা পরবততী সমদয় �্রানসরাদর পকরণত হদত পরাদর।

কেভোবে? আপনরাদ� পরীক্দণর �দয়� কেন আদগর যথদ� কনয়ক্রিত  
খরাে্ যখদত হদব। মল ত্রাগ �ররার সময় পর পর কতন বরার ক�ভরাদব 
মদলর নমনুরা সংগ্রহ �রদত হয় যস সম্পদ�কে  কনদেকেশ সহ আপনরার 
প্েরান�রারী অথবরা েরা�দেরাদগ আপকন এ�টি ক�ট পরাদবন, েরা আপকন 
এ�টি পকরষ্রার পরাদরে ররাদখন। ক�দটর যথদ� অ্রাকলিদ�টর ব্বহরার �দর 
আপকন ক�দটর স্রাইে অথবরা যটস্ট �রাদেকে র ওপর ক�েুটরা মদলর প্দলপ 
যেদবন। আপকন কবদলেষদণর জন্ ক�টটি েরা�দেরাদগ পরাঠরান অথবরা 
আপনরার প্েরান�রারীর অকফদস যটস্টটি যফরত পরাঠরান। আপনরার 
প্েরান�রারী আপনরার সরাদথ এই পরীক্দণর ফলরাফদলর অদথকের ব্রাপরাদর 
আদলরাচনরা �রদব।

এই পরীক্ষবের কে কেোনও ঝঁুকে আবে? এই পরীক্দণর �দয়�টি 
ঝঁুক� আদে। আপকন পরীক্রার ফলরাফল সম্পদ�কে  কচকতিত হদত পরাদরন। 
�খনও �খনও HSgFOBT প্রারকম্ভ� পেকেরাদয় �্রানসরার সনরাক্ত �রদত 
সরাহরাে্ �দর। অন্রান্ সমদয় এ�টি HSgFOBT ফলরাফল অস্রাভরাকব� 
হদব ক�ন্তু পরবততী য�রাদলরানদস্করাকপ ফলরাফল স্রাভরাকব� হদব। আপনরার 
প্েরান�রারীর সরাদথ ঝঁুক� এবং সুকব্রা সম্পদ�কে  আদলরাচনরা �রুন।

যে য�রানও ব্কক্তর য�রালন �্রানসরার হদত পরাদর। এটি সব বণকে এবং জরাকতর যগরাকঠিদ� প্ভরাকবত �রদত 
পরাদর। কনয়কমত ক্রিকনং আপনরার স্রাস্্ পকরচেকেরা প্েরান�রারীদ� প্রারকম্ভ� পেকেরাদয় �্রানসরার সনরাক্ত �রদত 
সরাহরাে্ �রদত পরাদর, েখন এগুকলর কচক�ৎসরা �ররা সহজ। য�রালন যথদ� পকলপ্স অথবরা অস্রাভরাকব� 
বকৃধির সন্রান এবং অপসরারণ �দরও ক্রিকনং �্রানসরার প্কতদররা্ �রদত পরাদর। 

ক্রিকনংদয়র জন্ কবকভন্ন পরীক্ণ কব�ল্প আদে। আপনরার জন্ সঠি� পরীক্ণ যবদে যনওয়রার উদদেদশ্ 
আপনরার প্েরান�রারীর সদগে �থরা বলনু।

পরীক্ষবের প্রেোর:   হোই-কেকসিটিকভটি গুয়োইয়োে-কেেড কেেোল অেোল্ট 
ব্োড কেস্ট (HIGH-SENSITIVITY GUAIAC-BASED 
FECAL OCCULT BLOOD TEST, HSGFOBT)
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কেোলন 
ে্োনেোর ক্রিকনং 
তথ্-পত্র

ক্রিকনং �ররান: কেোলন ে্োনেোর েনোক্ত েরুন এেং প্রকতবরোধ েরুন



*েকে এই পরীক্রা অস্রাভরাকব� ফলরাফল উপস্রাপন �দর, য�রালদনরাদস্করাকপর মরা্্দম পরবততী পরীক্দণর প্দয়রাজন হদত পরাদর। েকে ফদলরা-আপ 
য�রালদনরাদস্করাকপ অস্রাভরাকব� বকৃধি অথবরা পকলপ্স সনরাক্ত �দর তরাহদল এগুকল অপসরারণ �ররা হদল �্রানসরাদর প্কতদররা্ �রদত সরাহরাে্ �রদত 
পরাদর।

েংজ্ো: 
FIT = যফ�রাল ইকমউদনরাদ�কম�্রাল যটস্ট 
HSgFOBT = হরাই-যসকন্সটিকভটি যগরায়রাই�-যবসড্ যফ�রাল অ�রাল্ট ব্রাে যটস্ট  
FIT-DNA = মরাকল্ট-টরাদগকেট সু্টল DNA যটস্ট

কেোথোয় কেোলন ে্োনেোর পরীক্ষো েরোবেন: ক্রিকনংদয়র সময় কনকচিত �ররার জন্ আপনরার স্রাস্্ পকরচেকেরা প্েরান�রারীর সদগে �থরা বলনু।

অথ্থ পকরব�োধ: Medicaid এবং Medicare সহ যবকশরভরাগ বীমরা লি্রান 50 বের বয়স যথদ� আরম্ভ �দর গড়পরতরা ঝঁুক�-গ্রস্ত যলরাদ�দের 
জন্ য�রালন �্রানসরার ক্রিকনং �ভরার �দর। েকে আপনরার বয়স 45 এবং 49 বেদরর মদ্্ হয় তরাহদল ক্রিকনংদয়র �ভরাদরজ কভন্ন হয়। ক্রিকনং 
পরীক্ণ �ররাদনরার আদগ আপনরার য�রালন �্রান্সরাদরর ঝঁুক� সম্পদ�কে  প্েরান�রারীর এবং �ভরাদরজ সম্পদ�কে  আপনরার বীমরা�রারীর পররামশকে কনন। 
েকে আপনরার য�রানও বীমরা নরা থরাদ� তরাহদলও আপকন �ম-খরদচর অথবরা কবনরামদূল্র �ভরাদরদজর জন্ সরাইন-আপ �ররার জন্ যেরাগ্ হদত 
পরাদরন। আপকন লি্রাদন সরাইন আপ �ররার সময় কবনরামদূল্র, ব্কক্তগত সহরায়তরা যপদত পরাদরন: 311 নম্বদর �ল �রুন অথবরা CoveredNYC 
কলদখ 877877-এ যটক্সট �রুন। 

েীমো-কেহীন কনউ ইয়ে্থ েোেীরো েম খরবের অথেো কেনোমবূল্র ক্রিকনংবয়র জন্ ক�োগ্ হবত পোবরন। 

কেোলন ে্োসিোর এেং ক্রিকন কেেল্প েম্পবে্থ  আরও জোনোর জন্ nyc.gov/health-এ �োন এেং  
"colon cancer" (কেোলন ে্োনেোর) অনেুন্োন েরুন।
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য�রালন �্রানসরার সনরাক্ত �রদত পরাদর ü ü ü ü
য�রালন �্রানসরার প্কতদররা্ �রদত পরাদর ü
ফলরাফল অস্রাভরাকব� হদল ফদলরা-আপ পরীক্রার (য�রালদনরাদস্করাকপ) প্দয়রাজন ü ü ü

পরীক্ষে প্রকরিয়ো

আপকন বরাকড়দত এই পরীক্ণ �দরন ü ü ü
এর জন্ আপনরাদ� মল নরাড়রাচরাড়রা �রদত হয় ü ü ü
আপকন বেদর এ�বরার এই পরীক্রা �ররান ü ü
আপকন প্দত্� কতন বেদর এ�বরার এই পরীক্রা �ররান ü
আপকন প্দত্� 10 বেদর এ�বরার এই পরীক্রা �ররান ü
এ�জন স্রাস্্ পকরচেকেরা প্েরান�রারী এ�টি যমকে�্রাল অকফস অথবরা হরাসরাপতরাদল এই 
পরীক্রা �দর

ü

আদগর কেন এ�টি কবদশষ খরাদে্র প্দয়রাজন হয় ü
�দয়� কেদনর জন্ খরাদে্র সীমরাবধিতরার প্দয়রাজন হদত পরাদর ü
সরা্রারণতঃ আদগ অ্রাদনসদথকশয়রা অতিভুকে ক্ত �ররা হয় ü
য�রালদনর কভতদর যেখরার এ�টি প্ক্য়রা ü
কবরল জটিলতরার ঝঁুক� অতিভুকে ক্ত রদেদে যেমন য�রালন পরারদফরাদরশন অথবরা রক্তক্রণ ü
বরাকড় যপৌঁেরাদনরার জন্ এ�জন সগেীর প্দয়রাজন ü
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পরীক্ষবের প্রেোরআপনোর জন্ কেোন ক্রিকনং  
পরীক্ষে েঠিে?

কেোলন ে্োনেোর ক্রিকনংবয়র েোরোে

http://nyc.gov/health

