
আমার গলা ব্যথা 
কিছুতেই ভাতলা হকছিল 
না – আকম খকুি যে 
আকম আমার কিকি-র 
িাতছ কগতেকছলাম

আমরা যিানও যিানও সমতে আমাতের স্াস্্য 
কনতে কিন্া িকর। েকে আিনার যিানও লক্ষণ 
থাতি ো আিনাতি আিককিে িরতছ, সবতিতে 
ভাতলা হে েকে আিনার কিকির িাতছ েথাসম্ভব 
োড়াোকড় কগতে ো িরীক্ষা িকরতে যনন। 

েকেও এটা সিরাির হে না, ি্যানসার মাথা  
ও গলার যবি িতেিটি এলািাে হতে িাতর  
োতে অন্ভুভুক্ত মখু, গলা, নাি আর লালা-
কনঃসারী গ্রকথি।



মাথা ও গলার ি্যানসাতরর যবি কিছু সাধারণ লক্ষণ এখাতন যেওো হল।  

এই লক্ষণগকুল ি্যানসার ছাড়া অন্য অবস্ার িন্যও হতে িাতর। 

•	 মতুখর মতধ্য এিটি ঘা ো িতেি সপ্াতহর  
মতধ্য যসতর ওতে না 

•	 কিবাতনা বা যগলার সমে অসকুবধা বা ব্যথা 
•	 ভাঙা গলা বা িথা বলতে অসকুবধা
•	 বার বার িব্দ িতর শ্াস যনওো 
•	 অনবরে গলাে ব্যথা
•	 এি কেতির িাতন ব্যথা 
•	 মখু বা গলাে য�ালা বা কিণ্ড
•	 মতুখর কভেতর বা যোঁতট অবি ভাব
•	 অপ্রে্যাকিেভাতব োঁে নতড় োওো
•	 বার বার নাি বন্ধ হওো 
•	 নাি যথতি রক্তিাতের িনুরাবকৃতি
•	 িাতন কিনকিন িরা বা িনুতে অসকুবধা।

মতন রাখতবন, ি্যানসার েে আতগ খুতঁি িাওো োতব 

োর কিকিতসার সা�তল্যর সম্ভাবনা েে যবকি।

েকে আিনার সহােোর প্রতোিন হে বা িথা বলার িন্য িাউতি িান, 
ম্যািকমলান-এর সাতথ কবনামতূল্য 0808 808 00 00 নম্বতর িথা বলনু 
বা যেখনু macmillan.org.uk

ম্যািকমলান ি্যানসার সাতিাটভু , 2012. 1ম সংস্করণ MAC13693_HEAD	AND	NECK_BENGALI. িকরিকপিে িরবকেভু  িেভুাতলািনা 

2014 ইংল্যাণ্ড ও ওতেলস (261017), স্কটল্যাণ্ড, (SC039907) এবং আইলস অব ম্যান (604)-এ কনবকন্ধে োেব্য প্রকেষ্ান।	
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We all worry about our health 
at times. If you have a symptom 
that’s been bothering you, it’s 
best to visit your GP as early as 
possible to get it checked out. 

Although it’s not common, 
cancer can occur in a number 
of areas in the head and neck, 
including the mouth, throat,  
nose or salivary gland.



Here are some of the most common symptoms of head 
and neck cancers. All these symptoms may also be 
caused by conditions other than cancer.
•	An	ulcer	in	the	mouth	that	doesn’t	heal		
within	a	few	weeks	

•	 Difficulty	in	swallowing,	or	pain	when		
chewing	or	swallowing	

•	 A	hoarse	voice	or	trouble	speaking
•	 Persistent	noisy	breathing	
•	 A	constant	sore	throat
•	 An	earache	affecting	one	side	
•	 A	swelling	or	lump	in	the	mouth	or	neck
•	A	numb	feeling	in	the	mouth	or	on	the	lips
•	 An	unexplained	loose	tooth
•	 A	persistent	blocked	nose	
•	 Recurrent	nosebleeds
•	 Ringing	in	the	ear	or	difficulty	hearing.

Remember, the earlier a cancer 
is found the more likely it is that 
treatment will be successful.

If	you	need	support	or	just	want	someone	to		
talk	to,	call	Macmillan	free	on	0808 808 00 00  
or	visit	macmillan.org.uk
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