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  ' আমার হাঁটুর পেছনের 
অংনে একটট টিল পেখনি 
পেনেটছলাম৷ 
  এটা ভানলা পেখাটছিল 
ো, িাই আমার টিটে’র 
কানছ টিনেটছলাম৷'   
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পে সব ব্যটতিরা পরানে পিনল িানের ফস্া ত্বনক োি েনে ও েনুে োে িারা 
পমলানোমা োমক এক ধরনের ত্বনকর ক্যান্ানর আক্ান্ত হওোর ঝঁুটক পবটে থানক৷ 
পরাে পথনক সুরটষিি পথনক এবং সােনবড ব্যবহার ো কনর আেটে আেোর ঝঁুটক 
কমানি োনরে৷

পমলানোমার (ত্বনকর ক্যান্ার) লষিণসমূহ

েতুিরানি্য প্রটি বছর 13,000 এরও পবটে 
ব্যটতির পমলানোমা ধরা েনে৷ 15–34 বছর 
বেসী ব্যটতিনের সবনেনে পবটে পেখা োওো 
ক্যান্ানরর মনধ্য এটট অে্যিম, টকন্তু এটট 
পে পকানো বেনস হনি োনর৷ 

পকাে েটরবি্েগুনলার টেনক পখোল 
রাখনি হনব এবং কখে আেোর 
ডাতিারনক পেখানি হনব িা িাোটা 
সটি্যকানরর েটরবি্ে আেনি োনর৷ 
আেোর লষিণ পেখা টেনল ভে োনবে 
ো - নসগুনলা েরীষিা কটরনে টেে৷ 

েটে আেটে একটট েিুে টিল পেনখে, 
আনির পকানো টিনল েটরবি্ে পেনখে, 
বা আেোর ত্বনক পকানো েটরবি্ে 
পেনখে িাহনল িাৎষিটণকভানব আেোর 
ডাতিারনক পেখাে৷ সব সমে আেোর 
ডাতিারনক পেখানবে েটে আেোর এমে 
একটট টিল থানক: 
•	  োর আকার, আকৃটি বা রং বেনল 

োনছি 
•	  ো প্রটিসম েে
•	  োর খাঁি-কাটা প্রান্ত আনছ
•	  োনি একাটধক রং বা বাোটম রংনের 

একাটধক পেড আনছ 
•	  ো 7 টমটম এর পেনে পবটে েওো 

(একটট পেটন্নলর পভাঁিা টেনকর 
আকৃটির সমাে) 

•	  ো টের টের কনর বা েুলকাে

•	  ো পথনক রতি পবর হে বা োনি কটিে 
আবরণ থানক৷

এছাোও আেোর ডাতিার পেখানো 
উটেি েটে আেোর েনখ েটরবি্ে পেখা 
পেে, নেমে: 
•	  েনখর একটট অংনে েিুে, িাঢ় বনণর্ 

োি পেখা টেনল 
•	  েনখর টেনে পকানো টকছু পবনে উিনল৷

পমলানোমা ছাো অে্য কারনণও এই 
লষিণগুনলা পেখা টেনি োনর৷ টকন্তু 
টেনিই টেনির পরািটেণে্ করার পেষ্া 
করনবে ো - আেোর ডাতিারনক পেখাে৷ 
েটে আেোর পমলানোমা থানক, িাহনল 
এটা েি আনি ধরা েেনব, সফলভানব 
টেটকৎসা করানোর সম্াবোও িি পবটে 
থাকনব৷  
 
আেোর লষিণগুনলা েরীষিা করানোর 
মাধ্যনম আেটে আেোর ডাতিানরর সমে 
েষ্ করনছে ো৷

আনিই ধরা েেনল, সাধারণি একটট 
সহি টেটকৎসার মাধ্যনম পমলানোমা 
টেরামে করা োে৷ 
  
েটে আেোর সহােিার প্রনোিে হে 
অথবা শুধু কথা বলার িে্য কাউনক োে, 
িাহনল ম্যাকটমলাে-এর সানথ টবোমূনল্য 
0808 808 00 00 েম্বনর কথা বলুে 
অথবা পেখুে macmillan.org.uk
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