
Quote name

' আমার পায়খানায়  
 রক্ত ছিল
   এবং আমি সাথে
সাথে ডাক্াথেে সাথে দেখা 
কেথে মিথেমিলাি৷'
John
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যকু্োথ্যে সবথেথে দবমি ঘথে োকা েৃেীে কযোন্াে হথলা অথ্রেে কযোন্াে৷ 
পরুুষ ও িমহলা উভথেই এথে আক্ান্ত হথে পাথে৷ অথ্রেে কযোন্াথে আক্ান্ত 
দবমিেভাি বযেমক্ে বেস 50 বিথেে দবমি৷ 

অথ্রেে কযোন্াথেে লক্ষণসিূহ

দকান পমেবে্তনগুথলাে মেথক দখোল 
োখথে হথব এবং কখন আপনাে 
ডাক্ােথক দেখাথে হথব ো ্ানাো 
সমেযেকাথেে পমেবে্তন েেনা কেথে পাথে৷ 
আপনাে লক্ষণ দেখা মেথল ভে পাথবন 
না - থসগুথলা পেীক্ষা কমেথে মনন৷ 

আপনাে এই সব লক্ষণগুথলাে িথ্যে 
দকাথনামে োকথল আপনাে ডাক্ােথক 
দেখান:
•	 আপনাে পােখানাে (িথল) মেন 

সপ্াহ বা আথো দবমি সিে ্থে েক্ 
দিথল৷ 

•	 পােলা পােখানা বা ডােমেো মেন 
সপ্াহ বা আথো দবমি সিে ্থে 
েলথল৷

•	 আপনাে দপথে বা পােুপথে (িলািথে) 
বযেো হথল বা মপণ্ড তেমে হথল৷ 

•	 েেথলথে যাওোে পে আপনাে দপে 
ভাথলাভাথব খামল হেমন বথল িথন 
হথল৷ 

•	 দকাথনা উপযকু্ কােণ িাড়াই ও্ন 
কথি দিথল৷ 

•	 মকিু সিথেে ্নযে স্াভামবথকে দেথে 
দবমি ক্ান্ত দবা্ কেথল৷

এই সব লক্ষণ্ােী দবমিেভাি বযেমক্ে 
অথ্রেে কযোন্াে দনই - অনযোনযে কােথণ 
এগুথলা দেখা মেথে পাথে৷ মকন্তু মনথ্ই 
মনথ্ে দোিমনণ্তে কোে দেষ্া কেথবন 
না - আপনাে ডাক্ােথক দেখান৷ যমে 
আপনাে কযোন্াে োথক, এো যে দ্রুে 
্ো পড়থব, সাফথলযেে সাথে মেমকৎসা 
কোথনাে সম্াবনা েে দবথড় যাথব৷ 

আপনাে লক্ষণগুথলা পেীক্ষা কোথনাে 
িা্যেথি আপমন আপনাে ডাক্াথেে সিে 
নষ্ কেথিন না৷ 

অথ্রেে কযোন্াে যে আথি ্ো পড়থব, 
এে মনোিথেে সম্াবনা েে দবথড় যাথব৷

যমে আপনাে সহােোে প্রথো্ন হে 
অেবা শু্ু কো বলাে ্নযে কাউথক োন, 
োহথল িযোকমিলান-এে সাথে মবনািূথলযে 
0808 808 00 00 নম্বথে কো বলুন 
অেবা দেখুন macmillan.org.uk
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