
ক্যান্যার স্ক্রীনিং (বযা পর্রীক্যা) নক?
স্ক্রীনিং আপিযার স্যাস্থ্্র যত্যানির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

ক্যানসযার স্ক্রীননং-এর পর্রীক্যাগুল�যা সহজ হয় যযা ক্যান্যালরর প্যাথনিক �ক্ণ বযা ক্যান্যার সষৃ্টিকযার্রী কযারণ খুঁলজ ববর কলর।

আপনযার শর্রীলর বকযালনযা পনরবর্ত ন বেখযা বযা অনুভব করযার আলে স্ক্রীননং ক্যান্যার খুঁলজ বপলর পযালর। আপনন যখন 
প্যাথনিকভযালব ক্যান্যার খুঁলজ পযালবন, রখন সফ�ভযালব নিনকৎসযা করযা সহজ হয়।

অল্রেন�য়যায় নরনটি জযার্রীয় স্ক্রীননং বপ্যাগ্যাি রলয়লে। এগুল�যা হ� বরেস্ট, অন্ত্র এবং জরযায়রু ক্যান্যালরর জন্।

বরেস্ট স্ক্রীননং (স্তলনর পর্রীক্যা)

 • ৫০-৭৪ বছর বয়সী মহিলাদের প্রহি েইু বছদর একটি 
ম্াদমাগ্াম করা উহিি (এদক ব্রেদটের এক্স-ব্রও বলা িয়)।

 • ব্রেটে ক্ান্ার ব্েখা বা অনুভব করার আদে িা সনাক্ত করার 
সদববাত্তম উপায় িল একটি ম্াদমাগ্াম। 

 • ৫০-৭৪ বছর বয়সী সকল মহিলাদের জন্ স্কীন করা 
গুরুত্বপূরব, কারর ব্রেটে ক্ান্ার পাওয়া ব্েদছ এমন 
ব্বহিরভাে মহিলাদের ব্ষেদরে ব্েখা ব্েদছ ব্ে িাদের এই 
ব্রাদের ব্কান পাহরবাহরক ইহিিাস ব্নই।

 • BreastScreen NSW -এর মাধ্দম ম্াদমাগ্াম নবিযামূস্্্ 
করা োয়। ব্কান ডাক্তাদরর ব্রফাদরদলর প্রদয়াজন ব্নই।

 • অ্াপদয়ন্টদমন্ট করদি 13 20 50 নম্বদর কল করুন 
অথবা book.breastscreen.nsw.gov.au 
ওদয়বসাইট ব্েখুন।

 • একজন ব্োভাষীর সাদথ কথা বলদি 13 14 50 
নম্বদর কল করুন।

 • অন্ান্ ভাষায় আরও িদথ্র জন্, 
breastscreen.nsw.gov.au ওদয়বসাইট 
ব্েখুন।

অলন্ত্রর স্ক্রীননং

প্থি নেলক সনযাক্ত 
করযা বেল� ১০ জলনর 
িল্্ ৯ জলনর অলন্ত্রর 
ক্যান্যার সফ�ভযালব 
নিনকৎসযা করযা বযলর 
পযালর

 • ৫০-৭৪ বছর বয়সী পুরুষ এবং মহিলা োদের ব্মহডদকয়ার 
বা Department of Veterans Affairs কাডব  রদয়দছ 
িাদের নবিযামূস্্্ প্রহি েইু বছর অন্তর ব্মইদলর মাধ্দম 
একটি অদ্রের ক্ান্ার স্কীহনং হকট পাঠাদনা িয়।

 • অদ্রের ক্ান্ার স্কীহনং আপনার জীবন বাািাদি পাদর, 
কারর এটি অদ্রের ক্ান্ার প্রথম হেদক সনাক্ত করার 
সদববাত্তম উপায়।

 • অদ্রের ক্ান্ার স্কীহনং পরীষো আপনার হনদজর বাহ়িদি 
করদি পাদরন এবং এটি দ্রুি এবং সিদজ করা োয়। 

 • আপনার অদ্রের স্কীহনং হকটটি ব্মইদল আসার পর 
এটি ব্বিার করুন৷

 • আপনার পরবিতী হকট কখন পাঠাদনা িদব িা 
জানদি dothetest.com.au ওদয়বসাইট ব্েখুন৷

 • অন্ান্ সকল অনুসন্াদনর জন্ 1800 627 701 
নম্বদর কল করুন।

 • একজন ব্োভাষীর সাদথ কথা বলদি 13 14 50 
নম্বদর কল করুন।

 • অন্ান্ ভাষায় আরও িদথ্র জন্,  
health.gov.au/resources/translated 
ওদয়বসাইট ব্েখুন।

সযানভ্ত কযা�(জরযায়)ু স্ক্রীননং

সযানভ্ত কযা�(জরযায়)ু 
স্ক্রীননং 
সযানভ্ত কযা�(জরযায়)ু  
ক্যান্যার প্নরলরযা্ 
করলর পযালর

 • ২৫-৭৪ বছর বয়সী মহিলাদের প্রহি পাাি বছর অন্তর 
সাহভব কাল(জরায়ু) স্কীহনং করা উহিি।

 •  আপনার স্ানীয় ডাক্তার বা নাদসবর সাদথ সাহভব কাল(জরায়ু) 
স্কীহনং ব্টটে বুক করদি পাদরন।

 • হকছু ডাক্তার নবিযামূস্্্ এটি কদর থাদক। আপহন 
অ্াপদয়ন্টদমন্ট করার সময় খরি সম্পদকব  হজজ্াসা করদি 
পাদরন।

 • সাহভব কাল(জরায়ু) স্কীহনং ব্টটে কদর সাহভব কাল(জরায়ু) 
ক্ান্ার প্রহিদরাধ করা ব্েদি পাদর। কারর এই পরীষোটি 
human papillomavirus (HPV), নামক একটি সংক্রমদরর 
সন্ান কদর, ো সাহভব কাল(জরায়ু) ক্ান্ার সৃষ্টি কদর।

 • কখন আপনার সাহভব কাল স্কীহনং ব্টটে করদি িদব 
িা জানদি 1800 627 701 নম্বদর কল করুন। 

 • একজন ডাক্তার বা নাদসবর সাদথ অ্াপদয়ন্টদমন্ট 
করুন। আপহন পরীষো করার জন্ একজন মহিলা 
ডাক্তার বা নাদসবর জন্ বলদি পাদরন।

 • একজন ব্োভাষীর সাদথ কথা বলদি 13 14 50 
নম্বদর কল করুন।

 • আরও িদথ্র জন্,  
cancer.nsw.gov.au/cervical বা 
cancerscreening.gov.au/cervical 
ওদয়বসাইট ব্েখুন 

বরেস্ট ক্যান্যার 
িনহ�যালের িল্্ 
সবলিলয় সযা্যারণ 
ক্যান্যার

নক করস্ে হস্ব:

নক করস্ে হস্ব:

নক করস্ে হস্ব:
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