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ফললা-আপ করলত 
ভুললবি িা!
আপনার স্ক্রিস্কনং করাননার পর, 
পনরর ককালন ক্ান্ানরর স্ক্রিস্কনং 
কখন করানেন তা আপনার 

প্রদানকারীনক স্কিজ্াসা করুন।

স্কিয়স্কিত স্ক্রিস্কিং ও সিয় িলতা পরবততী পস্করচয্া 
করা হলল ককালি ক্ান্ার প্রস্কতলরাধ করা কযলত 
পালর অথবা স্কির্য় করা কযলত পালর।

ক�োলন (বো ক�োললোলেক্োল) �্োন্োে বৃহদল্রে 
(ক�োলন) এবং/অথবো মলদ্োলে হয় এবং ননউ 

ইয়�্ক বোসীলদে �্োন্োলে মৃত্্ 
হওয়োে নদ্তীয় বৃহত্তম �োেণ। 
কসৌভোগ্ক্রলম, ননয়নমত ন্রিননং 
�েোলনো হলল এটি প্রনতলেোধ 

�েো কেলত পোলে অথবো পূলব্ক 
ননণ্কয় �েো কেলত পোলে েখন 

নিন�ৎসো সঠি�ভোলব �োজ �েলব। 

ক�োলন �্োন্োে ন্রিননংলয়ে এ�োনধ� 
পদ্ধনত আলে। ক�োলনল্োনপ স্োস্্ কসবো 
প্রদোন�োেীলদে �্োন্োে প্রনতলেোধ �েোে জন্ 
ক�োলন বো মলদ্োলে পনলপ - বো অন্োন্ বৃনদ্ধ 
- নিননিত ও অপসোেণ �েলত সোহোে্ �লে। 
অন্োন্ পদ্ধনতলত (উদোহেণস্রূপ, মল ভিভতিক 
পেীক্ো) েোলদে ন্রিননং পনজটিভ আলস তোলদে 
জন্ পলে ক�োলনল্োনপ �েোে প্রলয়োজন হয়।

আপিার স্ক্রিস্কিংলয়র স্কবকল্প সম্পলক্ আপিার 
স্াস্্ কসবা প্রদািকারীর সলগে কথা বলুি।

এগুলি অবশ্যই লিজ্ঞাসঞা করববন:

 • ক�োলন �্োন্োলেে ন্রিননং �খন শুরু �েো 
উনিত?

 • আমোে পনেবোলেে �োেও ক�োলন �্োন্োে 
বো পনলপ হলয় থো�লল আমোেও ন� কসই 
ঝঁুন� আলে? অন্লদে কথল� আমোল� 
ন� তোড়োতোনড় ক�োলন �্োন্োলেে ন্রিননং 
�েোলত হলব?

 • ক�োলন্নপ ন� এ�মোত্র ন্রিননং নব�ল্প?

 • ক�োন ন্রিননং নব�ল্পটি আমোে জন্ সঠি� 
তো আনম ন� �লে জোনব?

 • আপনোে �োলে ন� আমোে ভোষোয় নিক্োগত 
সোমগ্ী কেমন প্রিোেপত্র আলে?

 • আমোে নবমো ন� ক�োলন �্োন্োে ন্রিননংলয়ে 
খেি বহন �েলব?



আপিার ঝঁুস্কক সম্পলক্ স্াস্্ কসবা প্রদািকারীর 
সলগে কথা বলুি।

আপনোে এইসব থো�লল, 
আপনোল� আলগ কথল�  
ন্রিননং শুরু �েলত হলত পোলে:

 • ক�োলন �্োন্োলেে 
পোনেবোনে� ইনতহোস 
অথবো নপ্র-�্োন্োনেয়োস পনলপ

 • ন�েু নননদ্ক ষ্ট পোনেবোনে� অসুস্তো কেমন 
ফ্োনমনলয়োল অ্োলেলনোলমটোস পনলপনসস 
(FAP) বো বংিগত নন-পনললপোনসস 
�ললোলেক্োল �্োন্োে (HNPCC), েোল� 
নলঞ্চ নসনল্োমও বলো হয়

 • আলসোলেটিভ ক�োলোইটিস বো কক্রোন্ কেোগ

েনদ আপনোে এইসব থোল� তোহলল আপনোে 
ঝঁুন� কবনি থো�লত পোলে:

 • কমদবহুলতো

 • ধূমপোলনে ইনতহোস

আপিার ঝঁুস্কক কিালিার অি্াি্ উপায়: 

 • স্োস্্�ে ওজন বজোয় 
েোখুন এবং িোেীনে�ভোলব 
সনক্রয় থো�ুন।

 • প্রনক্রয়োজোত মোংস �ম খোন 
(উদোহেণস্রূপ, কব�ন, হট 
েগ, লোঞ্চ নমট)।

 • আপনন ধমূপোন �েলল, তো েোড়োে পনে�ল্পনো 
�রুন। ধূমপোন েোড়োে জন্ 311 নম্বলে 
কফোন �রুন অথবো nyc.gov/health এ নগলয় 
"NYC Quits" (NYC �ুইটস) খুঁজনু।

 • মদ্পোন আপনোে ক�োলন �্োন্োলেে ঝঁুন� 
বোনড়লয় নদলত পোলে। আেও তলথ্ে জন্ 
nyc.gov/health এ নগলয় "alcohol and 
health" (মদ ও স্োস্্ ) খুঁজনু।

আর�ো তর্যে� জনযে, nyc.gov/health এ যোন 
এবং "colon cancer" (ক�োলন �যেোন্ো� ) খুঁজনু।

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/health


ক�োলন �যেোন্োর�� স্ক্রিস্কনংরে� ধোপ

েনদ আপনোে স্োস্্ নবমো নো থোল�, তোহলল আপনন ক�োনও পনে�ল্পনো য় 
ননথভ্ক্ত হলতনব নোমলূল্ মলুখোমনুখ সহোয়তো কপলত পোলেন: 311 নম্বলে �ল 
�রুন বো CoveredNYC নললখ 877877 নম্বলে পোঠোন।  

েনদ আপনন নবমো নো পোন অথবো েনদ আপনোে নবমো ন্রিননংলয়ে খেি নো 
কদয়, তোহলল আপনোে �োলে নব�ল্প আলে। নবনোমলূল্ে বো স্ল্প মলূল্ে 
ন্রিননং সম্পল�্ক  আেও জোনলত nyc.gov/health এ নগলয়  
"colon cancer" (ক�োলন �্োন্োে) খুঁজনু।*

কভালরর ব্বস্া করুি

প্রথি ধাপ

স্কবিতীয় ধাপ

তৃতীয় ধাপ

আপিার প্রদািকারীর  
সালথ কথা বলুি

স্ক্রিস্কিং করাি ও  
ফললা-আপ করাি

আপিার স্াস্্ কসবা প্রদািকারীলক এইসব সম্পলক্ 
স্কিজ্াসা করুি:

 • শুধু আপনোে ক�োলন �্োন্োলেে ঝঁুন� সম্পল�্ক

 • প্রনতটি ন্রিননং নব�লল্পে প্রনক্রয়ো , সুনবধো ও ঝঁুন� সহ আপনোে 
ন্রিননং নব�ল্পগুনল

ননয়নমত ন্রিননং ও সময় মলতো পেবততী পনেিে্কো �েো হলল ক�োলন 
�্োন্োে প্রনতলেোধ �েো কেলত পোলে অথবো পূলব্ক পূলব্ক ননণ্কয় �েো 
কেলত পোলে। পলে �খন আবোে ন্রিননং �েোলবন কসই সম্পল�্ক  
আপনোে প্রদোন�োেীল� নজজ্োসো �রুন।

*  Medicaid এেং Medicare সহ কেস্কিরভাগ স্কেমা পস্করকল্পনা, 50 েছর েয়স কেনক ককালন ক্ান্ানরর স্ক্রিস্কনংনয়র খরচ েহন কনর। 
যস্কদ আপনার েয়স 45 কেনক 49 এর মন্্ হয়, তাহনল স্ক্রিস্কনংনয়রকভানরি স্কভন্ন হয়। স্ক্রিস্কনং করাননার আনগ আপনার স্াস্্ কসো 
প্রদানকারীনক ককালন ক্ান্ানরর ঝঁুস্কক সম্পনককে  এেং আপনার স্কেমা প্রদানকারীনক কভানরি সম্পনককে  স্কিজ্াসা করুন।



NYC Health + Hospitals/Coney Island PN
2601 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235
718-616-3000

NYC Health + Hospitals/Kings County 
PN CCP
451 Clarkson Ave.
Brooklyn, NY 11203
718-245-3131

NYC Health + Hospitals/Woodhull PN
760 Broadway
Brooklyn, NY 11206
718-963-8000

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Cumberland CCP
100 N. Portland Ave.
Brooklyn, NY 11205
718-260-7500

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
East New York CCP
2094 Pitkin Ave.
Brooklyn, NY 11207
718-240-0400

NYC Health + Hospitals/Jacobi PN
1400 Pelham Parkway South
Bronx, NY 10461
718-918-5000

NYC Health + Hospitals/Lincoln PN
234 E. 149th St.
Bronx, NY 10451
718-579-5000

NYC Health + Hospitals/North Central 
Bronx PN
3424 Kossuth Ave.
Bronx, NY 10467
718-918-5700

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, 
Morrisania CCP
1225 Gerard Ave.
Bronx, NY 10452
718-960-2777

PN – কপলিন্ট কননভলগটে কমকেসচূীগুস্কল 
করাগীরা স্ক্রিস্কনং প্রস্করিয়া সম্পনককে  িাননত 
পারনে ও পস্করচযকোর সসু্কে্া পানে।

CCP – �নমউননটি ক�য়োস্ক কপ্রোলজক্
প্রোইমোনে ক�য়োে পোট্কনোে  স্কেমা না 
োকা কসই সকল মানষুনক স্কেনামনূল্র 
কনলানস্কস্কপ স্ক্রিস্কনং প্রদান কনর যানদরনক 
তানদর প্রােস্কমক পস্করচযকো প্রদানকারী 
করফার কনরনছ।

স্কবিািূলল্র এবং স্ল্প িূলল্র স্ক্রিস্কিং 
করালিার স্াি
কযাগ্তা সম্পনককে  িাননত উক্ত অেস্ানন 
কযাগানযাগ করুন।

B R O O K L Y NB R O N X



NYC Health + Hospitals/Bellevue PN
462 First Ave.
New York, NY 10016
212-562-5555

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Gouverneur CCP
227 Madison St.
New York, NY 10002
212-238-7897

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Sydenham CCP
264 W. 118th St.
New York, NY 10026
212-932-6500

NYC Health + Hospitals/Elmhurst
79-01 Broadway
Elmhurst, NY 11373
718-334-4000

NYC Health + Hospitals/Queens PN CCP
82-68 164th St.
Jamaica, NY 11432
718-883-3000

NYC Health + Hospitals/Parsons CCP
90-37 Parsons Blvd.
Jamaica, NY 11432
718-334-6400

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Vanderbilt
165 Vanderbilt Ave.
Staten Island, NY 10304
844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Mariner’s Harbor
2040 Forest Ave.
Staten Island, NY 10303
718-266-6328

PN – কপলিন্ট কননভলগটে কমকেসচূীগুস্কল 
করাগীরা স্ক্রিস্কনং প্রস্করিয়া সম্পনককে  িাননত 
পারনে ও পস্করচযকোর সসু্কে্া পানে।

CCP – �নমউননটি ক�য়োস্ক কপ্রোলজক্
প্রোইমোনে ক�য়োে পোট্কনোে  স্কেমা না 
োকা কসই সকল মানুষনক স্কেনামনূল্র 
কনলানস্কস্কপ স্ক্রিস্কনং প্রদান কনর যানদরনক 
তানদর প্রােস্কমক পস্করচযকো প্রদানকারী 
করফার কনরনছ।

স্কবিািূলল্র এবং স্ল্প িূলল্র স্ক্রিস্কিং 
করালিার স্াি
কযাগ্তা সম্পনককে  িাননত উক্ত অেস্ানন 
কযাগানযাগ করুন।

S T A T E N  I S L A N D

Q U E E N S

M A N H A T T A N

Bengali


