
কিছু কিছু লক্ষণ সম্পরিকে  িথা বলা িঠিন হরে পারে, যেমন আপনাে 
অণ্ডরিারেে কপণ্ড অথবা যোকন যথরি হওয়া েক্তক্ষেণ। এটি কবব্রেিে 
হরলও,  পে ীক্ষা িকেরয় যনওয়াটা গুরুত্বপণূকে। 

আপকন মকহলা বা পুরুে কিকপ বা নাসকেরি যেখারে চাইরে পারেন, 
েরব এটি সবসময় সম্ভব নাও হরে পারে।

   এই লক্ষণগুকলে যে যিারনাটিে ব্াপারে আপনাে কিকপ প্্ািটিরসে সারথ 
যোগারোগ িরুন েকে যসগুকল অব্াহে থারি, ব্াখ্াে ীে হয় বা আপনাে 
িন্ অস্াভাকবি হয়।

আপনাে শে ীরেে যে যিারনা 
িায়গায়
পিণ্ড হওয়া বা ফুলে যাওয়া।

আপনাে শে ীরেে যে যিারনা 
িায়গায় বা আপনাে মুরখ 
•  কােপিলে বা ঘা হওয়া।

•  যা 3 সপ্াহ িলেও সসলে উলে না।

ব্থা
3 সপ্াহ বা তাে সবপি সময় ধলে থাকা।

িালকশরট পড়া এবং 
েক্তক্ষেণ হওয়া
যালত অন্তরুভু ক্ত থালক:

•  আিনাে মলেে বা প্রস্ালবে সালথ েক্ত আসা

•  আিনাে থুতু বা বপমলত েক্ত আসা

•  স্ারাপবলকে সেলয় সবপি েজঃস্াব হওয়া

•   দুটি েজঃস্ালবে মালেে সমলয় বা সমলনািলজে 
িলে েক্তক্ষেণ হওয়া।

•  আিনাে বীলযভুে সালথ েক্ত আসা।

ক্াকতি
খুব দীঘভু সমলয়ে জন্য ক্ান্ত সবাধ কো।

ত্বরিে পকেবেকে ন হওয়া
ব্যাখ্যাত ীত ফুসকুপ়ি, অথবা আঁপেেসহ যা:

    আকালে অসম বা অপনয়পমত

    প্রান্তগুপে অসম বা অসমতে

    একাপধক েলেে

   6 পমপম এে সেলয় সবপি প্রিস্ত

     আকাে, আকৃপত বা েলেে িপেবতভু ন হওয়া, 
পিেপিে কো, েুেকালনা বা েক্তিাত হওয়া, বা 
খসখলস হওয়া।

এই ছপবগুপে ন্যািনাে  

ক্যানসাে ইনপ টিটিউে (cancer.gov) এে ওলয়বসাইে সথলক প্রাপ্।

উচ্চ োপমাত্া
জ্বে 2 সপ্াহ বা তাে সবপি সময় ধলে 38 পিপরি সসপ টিলরিি (100.4 
° ফালেনহাইে) এে সেলয় লবপি হলে, অথবা ঘাম বা সংক্রমণ যা 
দ ীঘভু সময় ধলে স্ায় ী হলে বা বাে বাে পফলে আসলত থাকলে।

িাকশ বা খসখরস িণ্ঠস্ে
এে মলধ্য সয সকালনা একটিও 3 সপ্াহ বা তাে সবপি সময় ধলে 
থাকলে।

বেহিম বা বুিজ্বলাসহ কগলরে বা 
চাবারে সমস্া হওয়া
যা 3 সপ্াহ বা তাে সবপি সময় ধলে সবপিেরাগ পদন হওয়া।

শ্াসিষ্ট
সকালনা কােণ ছাড়াই দম ফুপেলয় যাওয়াে অনুরূপত হওয়া৷ 

স্তন, বুি স্তনবৃরতিে পকেবেকে ন হওয়া
আিনাে স্তন, বুক, স্তনবৃন্ত বা বাহুমূলে পিণ্ড হওয়া অথবা এগুপেে 
সেহাো বা অনুরূপতলত সকালনা িপেবতভু ন আসা।

ওিরনে পকেবেকে ন হওয়া 
আেও অন্তরুভু ক্ত থালক:

•  সকালনা কােণ ছাড়াই ওজন বা আিনাে কু্ষধা কলম যাওয়া 

•   প্রায়িই বা দ ীঘভু সমলয়ে জন্য সিে সফঁলি থাকা বা  
ফুলে যাওয়া ।

মল ে্ারগে অভ্ারস 
পকেবেকে ন হওয়া
3 সপ্াহ বা তাে সবপি সময় ধলে স্ায় ী হওয়া, যালত অন্তরুভু ক্ত 
থালক:

•   প্রায়িই বাে বাে বা কম বাে মে ত্যাগ কোে প্রলয়াজন হওয়া

•  িাপনযুক্ত মে (িায়পেয়া) 

•  মে ত্যালগে সময় েক্ত যাওয়া।

প্স্াব িেরে সমস্া হওয়া
আেও অন্তরুভু ক্ত থালক:

•  হো  কলে প্রস্াব কোে প্রলয়াজন হওয়া

•  আিনাে প্রস্াব কোে সমলয় ব্যথা হওয়া 

•  আিনাে প্রস্ালবে সালথ েক্ত আসা।

ি ী খঁুরি  
যেখরবন

উপসগকেসমূহ
লক্ষণ এবং 
ি্ানসারেে

েকে আপনাে মর্্ যিারনা লক্ষণ বা উপসগকে থারি, 
োহরল ো আপনাে ডাক্তােরি কেরয় পে ীক্ষা 
িকেরয় কনন।
সহায়তা, িথপনলদভুি বা আলো তলথ্যে জন্য, পবনামূলে্য ম্যাকপমোনলক 
0808 808 00 00 নম্বলে, সসামবাে সথলক িুক্রবাে, সকাে 9সথলক সন্্যা 
8োয় কে কেুন, বা macmillan.org.uk-সত যান।

উপসগকে আরছ?
আপনাে কি যিান

© ম্যাকপমোন ক্যানসাে সালিােভু  (Macmillan Cancer Support), সফব্রুয়াপে 2020. 2য় সংস্কেণ 
MAC15200_E03_BENGALI িেবত তী িযভুালোেনাে জন্য িপেকপপিত সময়সূে ী: সফব্রুয়াপে 2023 
সেকসই উিাদান ব্যবহাে কলে মুপরিত। অনুরিহ কলে িুনবভু্যবহাে কেুন ম্যাকপমোন ক্যানসাে সালিােভু  
(Macmillan Cancer Support),  ইংে্যান্ড ও ওলয়েস (261017), স্কেে্যান্ড, (SC039907) এবং আলয়ে 
অব ম্যান (604)-এ পনবপন্ত দাতব্য প্রপতষ্ান। এছা়িা নদভু ানভু আয়ােে্যালন্ডও কাজ কলে।



েকে আপনাে মর্্ যিারনা লক্ষণ বা উপসগকে থারি, 
োহরল ো আপনাে ডাক্তােরি কেরয় পে ীক্ষা 
িকেরয় কনন।
সহায়তা, িথপনলদভুি বা আলো তলথ্যে জন্য, পবনামূলে্য ম্যাকপমোনলক 
0808 808 00 00 নম্বলে, সসামবাে সথলক িুক্রবাে, সকাে 9সথলক সন্্যা 
8োয় কে কেুন, বা macmillan.org.uk-সত যান।

উপসগকে আরছ?
আপনাে কি যিান

© ম্যাকপমোন ক্যানসাে সালিােভু  (Macmillan Cancer Support), সফব্রুয়াপে 2020. 2য় সংস্কেণ 
MAC15200_N._BENGALI িেবত তী িযভুালোেনাে জন্য িপেকপপিত সময়সূে ী: সফব্রুয়াপে 2023 সেকসই 
উিাদান ব্যবহাে কলে মুপরিত। অনুরিহ কলে িুনবভু্যবহাে কেুন ম্যাকপমোন ক্যানসাে সালিােভু  
(Macmillan Cancer Support),  ইংে্যান্ড ও ওলয়েস (261017), স্কেে্যান্ড, (SC039907) এবং আলয়ে 
অব ম্যান (604)-এ পনবপন্ত দাতব্য প্রপতষ্ান। এছা়িা নদভু ানভু আয়ােে্যালন্ডও কাজ কলে।

© ময্াকমপোন কয্ানসাে সািোেে্, ফলবে্যুা়েপ 2020. 3য় সংসক্েণ। MAC15200_E03_BENGALI. িেবেত্ ী িেয্ােোেনাে জনয্ িেপকেি্পত সময়সেূ ী ফলবে্যুা়েপ 2023 ময্াকমপোন কয্ানসাে সািোেে্  
(Macmillan Cancer Support), ইংেয্ানি্ ও ওযল়েস (261017), সক্েেয্ানি্, (SC039907) এবং আযল়ে অব ময্ান (604)-এ নপবনধ্পত দাতবয্ িে্তপষে্ান। এছািা় নেদ্ােন্ আযা়েেয্ানি্লও কাজ কেল।

েকে এই কলফরলরটে যিারনা লক্ষণ বা উপসগকে আপনাে মর্্ থারি, 
োহরল আপনাে ডাক্তাে, নাসকে বা কিকপ প্্ািটিরসে যথরি পোমশকে কনন। 
আপকন  িােও সময় নষ্ট িেরছন না। োো সাহাে্ িোে িন্ েরয়রছন। 

আপকন েকে যিারনা লক্ষণ পে ীক্ষা িোরনাে ব্াপারে উকবিগ্ন হন,  
েরব আমারেেরি 0808 808 00 00নম্বরে িল িরুন।

সবকেোই আপনাে ডাক্তাে, নাসকে বা কিকপে পোমশকে যনরবন েকে 
এই লক্ষণগুকলে যিারনা এিটি অব্াহে থারি, ব্াখ্াে ীে 
হয় বা আপনাে িন্ অস্াভাকবি হয়:
অব্াহে – একটি েক্ষণ যা 3 সপ্ালহেও সবপি সময় ধলে থালক। 

ব্াখ্াে ীে – একটি েক্ষণ যা হওয়াে সকালনা সুস্পষ্ট কােণ সনই।

অস্াভাকবি – আিনাে সদলহে এমন একটি িপেবতভু ন যা আিনাে জন্য 
স্ারাপবক নয়।

িখন এবং কিভারব
এিটি লক্ষণ

পে ীক্ষা িোরে হরব

আপনাে ডাক্তাে, নাসকে বা কিকপ প্্ািটিরসে সারথ কিভারব িথা বলরবন যসই ব্াপারে পোমশকে

আপকন ি ী বলরে চান ো কনরয় কচতিা-ভাবনা 
িরুন। েক্ষণ বা িপেবতভু ন সম্পপকভু ত এই পববেণগুপে 
পেলখ োখা সহায়ক হলত িালে:

•  এো কী

•  কখন এটি িুে ুহলয়লছ 

•  এটি সকালনা ি্যাোনভু অনুসেণ কলে পকনা 

•   এমন পকছু পক আলছ যা এটিলক আেও রালো বা 
খাোি কলে সতালে

•   এটি আিনাে দদনপদিন জীবনলক পকরালব প্ররাপবত 
কলে।

িখনও িখনও অ্াপরয়ন্টরমন্ট বুি 
িো িঠিন হরে পারে এবং আপনারি 
এিাক্িবাে িল িেরে হরে পারে। আিপন 
একটি অ্যািলয়টিলমটি না িাওয়া িযভুন্ত সেষ্টা কো 
োপেলয় যান। আিপন দীঘভু সমলয়ে অ্যািলয়টিলমলটিে 
জন্য বুক কেলত িালেন।

সহায়োে িন্ িাউরি সারথ কনরয় োন। 
আিপন তালদেলক িুনবাে জন্য বা সনাে সনওয়াে জন্য 

বেলত িালেন।  

িথা বলুন এবং শুনুন। ো যচষ্টা িেরে 
পারেন:

 •   েক্ষণগুপে আিনাে পনলজে রাষায় ব্যাখ্যা কেুন   

•   সয সকালনা প্রলনেে উত্তে যতো সম্ভব  
সততাে সালথ পদন 

•   আিনাে যপদ আেও তলথ্যে প্রলয়াজন হয় বা 
সকালনা পকছু বুেলত না িালেন তলব পজজ্াসা 
কেুন

•   আিনাে সফালন সনাে পেখুন, বা সনাে দতপে কেুন।

পেবেতীরে ি ী হরব যসই ব্াপারে আপকন 
িারনন ো কনকচিে িরুন। এলত অন্তরুভু ক্ত থাকলত 
িালে:

 •   কখন আিনাে আলেকটি অ্যািলয়টিলমটি 
কো উপেত

•   পবলিষজ্ িাক্তালেে সালথ বা িেীক্ষাে জন্য 
সকাথায় এবং কখন অ্যািলয়টিলমলটিে প্রত্যািা 
কেলবন

•   আিনাে যপদ তথ্য বা আেও সহায়তাে প্রলয়াজন 
হয় তলব কাে সালথ সযাগালযাগ কেলবন।

আপকন ো বুঝরে যপরেরছন োে পুনোবৃকতি 
িরুন। এটি তালদেলক আিনাে কালছ পবভ্াপন্তকে 
পকছু ব্যাখ্যা কেলত সদয়। 

মরন োখরবন, লক্ষণগুকল প্ায়শই উকবিগ্ন 
হওয়াে মরো কিছু হয় না। তলব যপদ 
ব্যাখ্যাত ীত েক্ষণগুপে পফলে আলস বা রাে না 
হয়, তলব আবাে িোমিভু পনন। আিনাে পজপি 
প্র্যাকটিসলক কে কেুন এবং আিপন পনপচিত নন 
এমন সয সকালনা পবষলয় িোমলিভুে জন্য বেুন। 
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