
বাওয়েল ক্ান্ার স্ক্রীনিং নি আসয়লই নক ? 
NHS বাওয়েল ক্ান্ার স্ক্রীনিং এর লক্্ হল ক্ান্ার ররাগ রক 
ররাধ করা অথবা অনি শ্রীঘ্র শিাক্ত করা – রেনি করয়লই, এই ররাগ 
এর নিনকৎসা সহয়ে করা রেয়ি পায়র।     

NHS, একনি নবিামূয়ল্ নিকাল ইম্্য়িায়কনমক্াল রিস্ট (FIT) 
আপিায়ক পাঠাে, রেনি  আপিার মল এর িম্িা সংগ্রহ করয়ি 
সাহাে্ কয়র। এই মল পর্রীক্াগায়র পর্রীক্া করা হে,- এনি রেখয়ি 
রে আপিার মল এ ক্্দ্র পনরমাণ রক্ত আয়ে নক িা।

মলএ রক্ত পনলপ্স নকংবা বাওয়েল ক্ান্ার এর নিহ্ন হয়ি পায়র। 
পনলপ্স হয়লা অয়্রের বৃনধি; ো সময়ের সায়থ সায়থ, ক্ান্ার ররায়গ 
পনরণি হয়ি পায়র। েনে এই পর্রীক্ায়ি অস্াভানবক নকেু শিাক্ত 
হে, িয়ব আরও পর্রীক্ার েরকার হয়ি পায়র। 

রে রকায়িা বয়েয়সই, বাওয়েল ক্ান্ারএর রকায়িা উপস্গ্গ লক্্ 
কয়র থাকয়ল, আপিার নেনপ র সায়থ রোগায়োগ করুি - েনেও 
আপনি সম্প্রনি স্ক্রীনিং পর্রীক্া কনরয়ে থায়কি।

বাওয়েল ক্ান্ার স্ক্রীনিং ককি করা হে ?
রেয়হিু বাওয়েল ক্ান্ার, একনি অি্ন্ত প্রিনলি ধরয়ণর ক্ান্ার, 
নিেনমি স্ক্রীনিং এ, এনি ররাধ করা সম্ভব হয়ি পায়র, নকংবা 
প্রাথনমক পে্গায়ে শিাক্ত হয়ল, এর নিনকৎসা সহয়েই করা রেয়ি 
পায়র। 

 কার জি্ বাওয়েল ক্ান্ার  স্ক্রীনিং প্রয়�াজ্ ?
রে রকায়িা ব্নক্ত, োর বেস 56-74,িায়ের েি্ এই স্ক্রীনিং 
প্রয়োে্। েখি আপিার পালা আসয়ব, আপিায়ক প্রনি েই্ বের 
পর পর একনি নকি পাঠায়িা হয়ব। নকি নি রপয়লই, সয়গে সয়গে 
ব্বহার করুি।

আনি নক ভায়ব একনি কহাি স্ক্রীনিং কিষ্ট কেয়ে োনর?
রে রকায়িা ব্নক্ত, রে ইংল্ান্ড এ নেনপ র সায়থ নিবনধিি  নকংবা 
ররনেস্টার্গ , িায়ক অয়িায়মনিক্ানল িার বানিয়ি নকি রপৌঁয়ে 
রেওো হয়ব। 

ের্রীক্ার ফল  কয়ব োওো �ায়ব ?
আপিার পর্রীক্ার িল, আপিায়ক েই্ সপ্াহ র ময়ধ্ রপাস্ট  কয়র 
রেওো হয়ব। রকায়িা কারয়ণই েনে আরও পর্রীক্ার েরকার হে, 
িয়ব, আপিায়ক রোগায়োগ কয়র োনিয়ে রেওো হয়ব.। অনিনরক্ত 
পর্রীক্ার করয়ি বলা মায়ি এই িে, রে আপিার বাওয়েল ক্ান্ার 
হয়েয়ে। 



 

বাওয়েল ক্ান্ার  
স্ক্রীনিং কিস্ট কক কখয়িাই 
অবয়হলা করয়বি িা।

নবিািূয়ল্ কহল্পলাইি :  
0800 707 6060

বাওয়েল ক্ান্ার স্ক্রীনিং নকি নক কয়র 
ব্বহার করয়ে হে   
1.  রে রবািলনি স্ায়পেল বা িম্িার েি্ রেওো হয়েয়ে, ওয়ি 

িানরখ নলখ্ি 
2.  হে একনি পায়রে িে িেয়লি রপপায়র মলনি রক সংগ্রহ করুি 
3.  আপিার মল  িেয়লি এর পানির সংস্পয়শ্গ রেি িা আয়স     
4.  রবািল এর  নেনপিা রমািি নেয়ে খ্ল্ি 
5.  রবািল এ রে কানঠনি আয়ে  

এইনি নেয়ে মলনি রিঁয়ে িুল্ি -  
েিক্ণ িা সমস্ত খাঁে রেয়ক োে 

6.  মল পর্রীক্া করয়ি, আমায়ের  
খ্ব সামাি্ মল লাগয়ব। েো কয়র  
রবনশ মল নেয়ে রেয়বি িা 

✓

✗

 7. �কানঠ নেয়ে মলিা রবািয়ল ভরুি এবং  
কানঠিা রবািয়ল েুনকয়ে নেি আর  
নেনপিা রবশ কয়র এঁয়ি নেি 

 8. �একবার ব্বহার করা হয়ে রগয়লই  
রবািলনি খ্লয়বি িা 

 9. �পধিনিনি হয়ে রগয়ল, েো কয়র হাি ধ্য়ে নিি 
10. �িম্িার রবািলনি নবিামূয়ল্র খায়ম ভয়র নেি 
11. �খাম এর রিপিা খ্য়ল নিি, িারপর  

খামিা লানগয়ে নেি আর রায়ক  
পানঠয়ে নেি 

12. �আপনি েই্ সপ্ায়হর  
ময়ধ্ আপিার পর্রীক্ার  
িল রপয়ে রেয়ি পায়রি

বাওয়েল ক্ান্ার 
স্ক্রীনিং কিস্টিা উয়েক্া 
করয়বি িা  
েনে আপনি নকি রপয়ে থায়কি,  
েো কয়র কাে্গ পূরণ কয়র, েি  
িািািানি সম্ভব, পানঠয়ে নেি। 


