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মরাস্টেট ক্যান্সার 

 

এই তথ্য মকভাস্টে প্রাস্টেট কযান্সার মনর্ণয় এেং মিমকৎসা করা হয় প্সই মেষস্টয়। 

মনস্টি দাগ প্দওয়া প্ে প্কাস্টনা শব্দ প্শষ মদস্টকর শব্দস্টকাস্টষ েযাখ্যা করা হস্টয়স্টে। শব্দ তামলকায় 

শব্দগুস্টলার ইংস্টরমি উচ্চারর্ও অন্তভভণ ক্ত রস্টয়স্টে৷ 

এই তস্টথ্যর মেষস্টয় আপনার প্কাস্টনা রশ্ন থ্াকস্টল, আপমন প্ে হাসপাতাস্টল মিমকৎসা করাস্টেন 

প্সখ্ানকার ডাক্তার ো নাসণস্টক মিস্টেস করুন৷  

এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার সাস্টপাটণ  (Macmillan Cancer Support)-প্ক 0808 808 00 00 

মি প্ ান নম্বস্টর, প্সাম্োর প্থ্স্টক শুক্রোর, সকাল 9 প্থ্স্টক রাত 8টা পেণন্ত কল করস্টত পাস্টরন। আম্াস্টদর 

প্দাভাষী আস্টে, তাই আপমন আম্াস্টদর সাস্টথ্ মনস্টির ভাষায় কথ্া েলস্টত পাস্টরন। েখ্ন আপমন আম্াস্টদরস্টক 

কল করস্টেন, অনভগ্রহ কস্টর ইংস্টরমিস্টত আম্াস্টদরস্টক িানাস্টেন প্ে আপনার প্কান ভাষা রস্টয়ািন। (েলভন 

“প্েঙ্গমল”)৷ 

কযান্সার সম্পস্টকণ  োংলা ভাষায় macmillan.org.uk/translations ওস্টয়েসাইস্টট আস্টরা তথ্য আস্টে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostate cancer: Bengali 
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এই তথ্য মে বিষস্টে: 

• প্রাস্টেট 
• প্রাস্টেট কযান্সার 

• মকভাস্টে মিমকৎসার পমরকল্পনা করা হয়  

• আপনার স্বাস্থ্যস্টসো টিস্টম্র সাস্টথ্ কথ্া েলা 
• আপনার মিমকৎসা সম্পস্টকণ  প্েসে রশ্ন মিস্টেস করস্টেন 

• প্রাস্টেট কযান্সাস্টরর মিমকৎসা 
o সমক্রয় নিরদামর করা 
o সতকণ তা সহকাস্টর অস্টপক্ষা করা 
o সািণ ামর 

o হাই-ইস্টেনমসটি প্ াকাসড আল্ট্রাসাউন্ড (এইিআইএ ইউ) 

o প্রমডওস্টথ্রামপ 

o হরস্টম্ান প্থ্রামপ 

o প্কস্টম্াস্টথ্রামপ 

• পার্শ্ণরমতমক্রয়ার প্ম্াকামেলা করা 
• উচ্চতর পেণাস্টয়র প্রাস্টেট কযান্সাস্টরর উপসগণগুস্টলা মনয়ন্ত্রর্ করা 
•  স্টলাআপ  

• আপনার অনভভূমত 

• ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকভাস্টে আপনাস্টক সাহােয করস্টত পাস্টর 

• শব্দ তামলকা 
• োংলা ভাষায় আস্টরা তথ্য  
• সূত্র ও ধনযোদ োপন 

মরাস্টেট  

সে পভরুষস্টদর প্রাস্টেট নাম্ক একটি প্োট গ্রমি আস্টে। এটির আকার রায় আখ্স্টরাস্টটর সম্ান আর 

এটি েয়স োড়ার সাস্টথ্ সাস্টথ্ েৃমি পায়।  

প্রাস্টেট ম্ূত্রনামলর রথ্ম্ অংশটিস্টক মিস্টর রাস্টখ্ ো ম্ূত্রথ্মল প্থ্স্টক পভরুষাস্টঙ্গ ম্ূত্র েহন কস্টর। 
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[পভরুস্টষর রিনন অঙ্গগুস্টলার মিত্র] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাস্টেট একটি সাদা তরল ততমর কস্টর ো শুক্রাশয় প্থ্স্টক আসা শুক্রার্ভর সংস্টগ মম্মিত হস্টয় েীেণ ততমর 

কস্টর। েীস্টেণ শুক্রার্ভ থ্াস্টক।  

পভরুষ প্েৌন হরস্টম্ান প্টস্টোস্টেরন প্রাস্টেট মকভাস্টে কাি কস্টর প্সটা মনয়ন্ত্রর্ কস্টর। এটা শুক্রাশস্টয়র 

ম্স্টধয ততমর হয়। প্টস্টোস্টেরন আপনার প্েৌন উদ্দীপনা, পভরুষাস্টঙ্গর উত্থান ও প্পশীর গঠস্টনর িনয 
দায়ী। 

এোড়াও প্রাস্টেট প্রাস্টেট-প্েমসম ক অযামেস্টিন (মপএসএ) নাম্ক একটি প্রাটিন ততমর কস্টর। এটি 

েীেণস্টক আস্টরা তরল করস্টত সাহােয কস্টর।  

মপএসএ রক্ত পরীক্ষার ম্াধযস্টম্ পমরম্াপ করা োয়। েখ্ন এটি অনয পরীক্ষার সাস্টথ্ েযেহার করা হয় 

তখ্ন মপএসএ পরীক্ষা ডাক্তারস্টক প্রাস্টেট কযান্সার মনর্ণয় করস্টত সহায়তা করস্টত পাস্টর। 

 

মরাস্টেট ক্যান্সার 

শরীস্টরর সকল অংশ ক্ষভদ্র ক্ষভদ্র প্কাষ দ্বারা গঠিত৷ প্রাস্টেস্টটর ম্ধযকার প্কাষগুস্টলা েখ্ন অমনয়মন্ত্রতভাস্টে 

েৃমি পায় তখ্ন প্রাস্টেট কযান্সার প্দখ্া প্দয়। এগুস্টলা অেস্টশস্টষ একটি মপণ্ড ততমর কস্টর োস্টক টিউম্ার েলা 
হয়। 

মকেভ প্রাস্টেট কযান্সার ধীস্টর ধীস্টর েৃমি পায় তস্টে অনযানয প্রাস্টেট কযান্সার দ্রুত েৃমি পায়।  

 

 ূত্রথ্বি 

 ূত্রনাবি 

পরুুষাঙ্গ 

শুক্রাশে 

 িদ্বার 

( িতযাস্টের পথ্) 

মেব নাি 

মেবেক্ি 

মরাস্টেট 

গ্রবি 
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কখ্নও কখ্নও প্রাস্টেট কযান্সাস্টরর প্কাষগুস্টলা প্রাস্টেস্টটর োইস্টর শরীস্টরর অনযানয অংস্টশ েমড়স্টয় পস্টড়।  

প্রাস্টেট কযান্সার প্োোঁয়াস্টি নয় এেং অনযস্টদর কাস্টে েড়াস্টে না৷ 

 

মরাস্টেট ক্যান্সার ক্াস্টের হস্টে থ্াস্টক্  

পভরুষস্টদর েয়স োড়ার সাস্টথ্ সাস্টথ্ প্রাস্টেট কযান্সার হওয়ার ঝভোঁ মক প্েস্টড় োয়। 70 েেস্টরর প্েমশ েয়স্টসর 

পভরুষস্টদর ম্স্টধয এটি অস্টপক্ষাকৃত প্েমশ প্দখ্া োয়। 50 েেস্টরর কম্ েয়সী পভরুষস্টদর ম্স্টধয এটি অস্টনক কম্ 

প্দখ্া োয়।  

কী কারস্টর্ এটা হস্টয় থ্াস্টক আম্রা প্সটা িামন না। মকন্তু মকেভ সভমনমদণষ্ট ঝভোঁ মকর মনয়াম্ক এটি হওয়ার 

সম্ভােনাস্টক োমড়স্টয় মদস্টত পাস্টর। কৃষ্ণাঙ্গ পভরুষস্টদর প্রাস্টেট কযান্সার হওয়ার ঝভোঁ মক অস্টনক প্েমশ থ্াস্টক এেং 
সাধারর্ত এটি অল্প েয়স্টসই হস্টয় থ্াস্টক।  

মরাস্টেট ক্যান্সাস্টরর মেজ ও মগ্রড 

• কযান্সাস্টরর প্েি েলস্টত প্োঝায় এটি কতটা েড় এেং এটি েমড়স্টয় পস্টড়স্টে মকনা৷ 

• কযান্সাস্টরর প্গ্রড েলস্টত প্োঝায় কযান্সারটি কত দ্রুত প্েস্টড় উঠস্টত পাস্টর৷ 
 

প্রাস্টেট কযান্সারস্টক রায়শই এই প্েিগুস্টলাস্টত মেভক্ত করা হয়: 

• রাথ্মম্ক (স্থ্ানীয়) প্রাস্টেট কযান্সার - কযান্সার প্কাষ শুধভম্াত্র প্রাস্টেস্টটর মভতস্টর রস্টয়স্টে  

• স্থ্ানীয়ভাস্টে উচ্চতর পেণাস্টয়র প্রাস্টেট কযান্সার - কযান্সার প্রাস্টেস্টটর িারপাস্টশর টিসভযস্টত েমড়স্টয় 

পস্টড়স্টে 

• উচ্চতর পেণাস্টয়র (প্ম্টােযাটিক) প্রাস্টেট কযান্সার - কযান্সার শরীস্টরর অনয অংস্টশ েমড়স্টয় পস্টড়স্টে, 

সাধারর্ত হাড়গুস্টলাস্টত। 

বক্োস্টি বিবক্ৎোর পবরক্ল্পনা ক্রা হে 

আপনার স্বাস্থ্যস্টসো দল আপনার সেস্টিস্টয় ভাস্টলা মিমকৎসার িনয পমরকল্পনা করস্টত মম্মলত হস্টেন৷ আপনার 

ডাক্তার ো নাসণ এই পমরকল্পনা মনস্টয় আপনার সাস্টথ্ কথ্া েলস্টেন। আপনার মিমকৎসা কস্টয়কটি মেষস্টয়র 

উপর মনভণ র করস্টে, প্েম্ন: 

• কযান্সাস্টরর প্েি ও প্গ্রড 

• আপনার েয়স এেং সাধারর্ স্বাস্থ্য 

• মিমকৎসার সভ ল ও সম্ভােয পার্শ্ণরমতমক্রয়াসমূ্হ 

• প্ে মিমকৎসাগুস্টলার েযেস্থ্া করা োস্টে প্সগুস্টলা সম্পস্টকণ  আপনার ম্স্টনাভাে৷ 
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আপনার স্বাস্থ্যস্টেিা টিস্ট র োস্টথ্ ক্থ্া িিা  

আপমন কী মিমকৎসা প্পস্টত পাস্টরন প্সই েযাপাস্টর আপনার কযান্সার ডাক্তার ো নাস্টসণর সাস্টথ্ কথ্া েলা 
িরুরী৷ এোড়া আপমন প্কান আত্মীয় ো েন্ধভ র সাস্টথ্ও কথ্া েলস্টত িাইস্টত পাস্টরন। কযান্সাস্টরর মিমকৎসায় 

কখ্নও কখ্নও দভ’টি মিমকৎসা সম্ানভাস্টে ভাল কাি করস্টত পাস্টর। আপনাস্টক আপনার িনয প্সরা 
মিমকৎসার েযাপাস্টর মসিান্ত প্নওয়ার িনয েলা হস্টত পাস্টর। আপমন মসিান্ত প্নওয়ার আস্টগ আপনাস্টক মেমভন্ন 

মেষস্টয় প্েম্ন, পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলা সম্পস্টকণ  মিন্তা করস্টত হস্টে। আপনার ডাক্তার ো নাসণ এই মেষস্টয় সহায়তা 
করস্টত পাস্টরন৷  

আপনার সাস্টথ্ কথ্া েলার পর, আপনার ডাক্তার আপনাস্টক একটি  রস্টম্ স্বাক্ষর করস্টত েলস্টেন ো প্দখ্াস্টে 

আপমন এই মিমকৎসা সম্পস্টকণ  েভঝস্টত প্পস্টরস্টেন এেং এস্টত সম্মমত মদস্টেন৷ এটিস্টক সম্মমতপত্র েলা হয়। 
আপমন এস্টত সম্মমত না প্দওয়া পেণন্ত আপনাস্টক প্কাস্টনা মিমকৎসা প্দওয়া হস্টে না৷ 

োংলা এেং ইংস্টরমি দভ’টি ভাষাই েলস্টত পাস্টরন এম্ন কাউস্টক আপনার সাস্টথ্ মনস্টয় োওয়া ভাস্টলা৷ আপনার 

হাসপাতাল আপনার িনয একিন প্দাভাষীর েযেস্থ্া করস্টত পাস্টর৷ আপনার একিন প্দাভাষীর রস্টয়ািন 

হস্টল, আপনার অযাপস্টয়েস্টম্স্টের আস্টগ আপনার নাসণস্টক েলাটা গুরুত্বপূর্ণ। 

আপনার বিবক্ৎো েম্পস্টক্ে  মেেি রশ্ন বজস্টেে ক্রস্টিন 

• আম্ার প্রাগমনর্ণয় ো ডায়াগস্টনামসস েলস্টত কী প্োঝায়? 

• কযান্সাস্টরর প্েি ও প্গ্রড কী? 

• কী কী মিমকৎসা পাওয়া োয়? 

• রমতটি মিমকৎসার সভমেধা, ঝভোঁ মক ও পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলা কী কী? 

• মিমকৎসাটি আম্ার তদনমিন িীেনস্টক মকভাস্টে রভামেত করস্টে? 

• আমম্ প্কম্ন প্োধ করমে প্সই মেষস্টয় কার সাস্টথ্ আমম্ কথ্া েলস্টত পামর? 

আম্াস্টদর কাস্টে োংলা ভাষায় একটি তথ্যপত্র আস্টে োর নাম্ হস্টলা েবে আপনার ক্যান্সার ধরা পস্ট়ে, 

এখ্াস্টন আরও তথ্য পাস্টেন। macmillan.org.uk/translations-এ োন। 
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মরাস্টেট ক্যান্সাস্টরর বিবক্ৎো  
 

রাথ্ব ক্ মরাস্টেট ক্যান্সার উচ্চতর পেোস্টের স্থ্ানীে 

মরাস্টেট ক্যান্সার 

উচ্চতর পেোস্টের মরাস্টেট 

ক্যান্সার 

সমক্রয় নিরদামর করা প্রাস্টেস্টট প্রমডওস্টথ্রামপ প্দওয়া হরস্টম্ান প্থ্রামপ 

সতকণ তা সহকাস্টর অস্টপক্ষা করা হরস্টম্ান প্থ্রামপ প্কস্টম্াস্টথ্রামপ 

প্রাস্টেট অপসারর্ করার িনয 
অপাস্টরশন (সািণ ামর) করা 
(প্রােযাস্টটক্টমম্) 

সতকণ তা সহকাস্টর অস্টপক্ষা করা উপসগণগুস্টলা, প্েম্ন েযথ্া সামরস্টয় 

প্তালার িনয প্রমডওস্টথ্রামপ 

প্রাস্টেস্টট প্রমডওস্টথ্রামপ প্দওয়া কখ্নও কখ্নও, প্রাস্টেট অপসারর্ 

করার িনয অপাস্টরশন (সািণ ামর) করা 
(প্রােযাস্টটক্টমম্)  

উচ্চতর পেণাস্টয়র কযান্সাস্টরর 

উপসগণগুস্টলা কম্াস্টনার িনয 
অপাস্টরশন (সািণ ামর) করা 

হরস্টম্ান প্থ্রামপ 
 উপসগণ মনয়ন্ত্রর্ করা  

 

েবক্রে নজরোবর ক্রা  

সমক্রয় নিরদামর করার ম্াস্টন হল আপমন মিমকৎসা ও এর পার্শ্ণরমতমক্রয়া এড়াস্টত ো মেলমম্বত করস্টত 

পাস্টরন। কযান্সার েৃমি প্পস্টলই প্কেল আপমন মিমকৎসা করাস্টেন। সমক্রয় নিরদামর করা শুধভম্াত্র মকেভ 
পভরুষস্টদর িনয উপেভক্ত োস্টদর প্রাস্টেট কযান্সার রাথ্মম্ক পেণাস্টয় আস্টে এেং ধীস্টর ধীস্টর েৃমি পাস্টে। 

আপনার ডাক্তাররা মনয়মম্তভাস্টে আপনাস্টক প্দখ্স্টেন। তারা আপনার মপএসএ (প্রাস্টেট প্েমসম ক 

অযামেস্টিন) পরীক্ষা করস্টেন ও কযান্সার আর োড়স্টে না প্সটা পরীক্ষা করার িনয পরীক্ষা ও স্ক্যান কস্টর 

আপনাস্টক পেণস্টেক্ষর্ (ম্মনটর) করস্টেন। এস্টত এম্আরআই স্ক্যান আর সম্ভেত একটি োস্টয়াপমস থ্াকস্টত 

পাস্টর।  

কযান্সার খ্ভে দ্রুত েমৃি প্পস্টত শুরু করস্টল, আপনার ডাক্তাররা কযান্সার মনরাম্স্টয়র প্িষ্টা করার িনয 
সািণ ামর ো প্রমডওস্টথ্রামপর পরাম্শণ প্দস্টেন। 
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েতক্ে তা েহক্াস্টর অস্টপক্ষা ক্রা 

মকেভ মকেভ পভরুষ তাস্টদর মেস্টশষেস্টদর সস্টঙ্গ আস্টলািনা কস্টর মিমকৎসা শুরু করার আস্টগ অস্টপক্ষা করার 

মসিান্ত প্নন। এটিস্টক সতকণ তা সহকাস্টর অস্টপক্ষা করা েলা হয়। আপনাস্টক এটা এইিনয করস্টত হস্টত পাস্টর প্ে 

আপমন প্রমডওস্টথ্রামপ ো সািণ ামরর িনয েস্টথ্ষ্ট সভস্থ্ নন। ো এই কারস্টর্ও হস্টত পাস্টর প্ে আপমন 

প্রমডওস্টথ্রামপ না প্নওয়া ো সািণ ামর না করাস্টক প্েস্টে মনস্টয়স্টেন।  

আপমন মনয়মম্ত আপনার ডাক্তার, সাধারর্ত আপনার মিমপস্টক, প্দখ্াস্টত থ্াকুন।  

েমদ কযান্সার দ্রুত েৃমি পাওয়ার প্কাস্টনা লক্ষর্ না থ্াস্টক, প্সস্টক্ষস্টত্র সতকণ তার সাস্টথ্ অস্টপক্ষা করাটা মনরাপদ। 
আপনার লক্ষর্গুস্টলা প্দখ্া মদস্টত থ্াকস্টল আপনার ডাক্তার সাধারর্ত হরস্টম্ান প্থ্রামপর মেষস্টয় আপনার 

সাস্টথ্ কথ্া েলস্টেন। 

োজে াবর 

পভস্টরা প্রাস্টেটস্টক সমরস্টয় প্ লার সািণ ামরস্টক প্রােযাস্টটক্টমম্ েলা হয়। এটি করার মেমভন্ন উপায় রস্টয়স্টে। এই 
অপাস্টরশস্টনর লক্ষয হল সে কযান্সার প্কাষস্টক অপসারর্ করা। এটি সাধারর্ত শুধভ তখ্নই করা হয় েখ্ন 

পেণন্ত কযান্সার প্রাস্টেট গ্রমির োইস্টর েমড়স্টয় পস্টড়মন। আপনার ডাক্তার প্ে অপাস্টরশনটি আপনার িনয 
সেস্টিস্টয় ভাল হস্টে প্ভস্টেস্টেন প্সটি ও এটির সম্ভােয পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলা মনস্টয় আস্টলািনা করস্টেন। প্রাস্টেট 
সািণ ামর মেস্টশষে প্কন্দ্রগুস্টলাস্টত করা হয়, তাই আপনাস্টক হাসপাতাস্টল প্েস্টত হস্টত পাস্টর।  

মরােযাস্টটক্টব   

সািণ ন প্পস্টটর এলাকায় (তলস্টপস্টট) কাস্টটন। এই কাটা িায়গার ম্ধয মদস্টয় সমূ্পর্ণ প্রাস্টেট অপসারর্ করা 
হয়। কখ্নও কখ্নও তারা অণ্ডথ্মল ও ম্লদ্বাস্টরর ম্ধযেতী একটি িায়গায় প্কস্টট প্রাস্টেট অপসারর্ কস্টরন। 

িযাপাস্টরাস্টকাবপক্ মরােযাস্টটক্টব  (ক্ীস্টহাি োজে াবর) 

 এই ধরস্টনর অপাস্টরশস্টন আপনার সািণ ন আপনার প্পস্টটর এলাকায় (তলস্টপস্টট) িার ো পাোঁি িায়গায় প্োট 
কস্টর কাস্টটন (রমতটি রায় 1 প্সমেমম্টাস্টরর ম্ত)। তারা এই প্োট কাটাগুস্টলার ম্ধয মদস্টয় মেস্টশষ মেস্টশষ েন্ত্র 

েযেহার কস্টর প্রাস্টেটটি অপসারর্ কস্টরন।  

মরাস্টিাটিক্-অযাবেস্টেড িযাপাস্টরাস্টকাবপক্ মরােযাস্টটক্টব  

 এটি হস্টলা েখ্ন সািণ ন প্রাস্টোটিক হাতেভক্ত একটি প্ম্মশন মনয়ন্ত্রর্ কস্টরন। এটি খ্ভেই মনখ্ভোঁতভাস্টে নড়ািড়া 
করস্টত পাস্টর।  

পার্শ্েরবতবক্রোে ূহ  

রধান রধান সম্ভােয পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলা হল 

• রস্রাে মলক হওয়া সংক্রান্ত সম্সযা (রস্রাস্টে মনয়ন্ত্রর্ না থ্াকা) 

• পভরুষাস্টঙ্গর উত্থান হওয়ায় ো ধস্টর রাখ্ায় সম্সযা (ইস্টরকটাইল মডস াংশন- পভরুষত্বহীনতা)  

অপাস্টরশন করার পর আপমন আর সন্তাস্টনর োো হস্টত পারস্টেন না। আপমন েমদ সন্তান িান, প্সস্টক্ষস্টত্র 

আপনার অপাস্টরশস্টনর আস্টগ শুক্রার্ভ সংরক্ষর্ করা প্েস্টত পাস্টর।  
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অনযানয ধরস্টনর োজে াবর  

কখ্নও কখ্নও, উচ্চতর পেণাস্টয়র প্রাস্টেট কযান্সাস্টর আক্রান্ত পভরুষস্টদর শুক্রাশস্টয়র মকেভটা অংশ অপসারর্ 

করা হয় ো প্টস্টোস্টেরন হরস্টম্ান ততমর কস্টর। এটিস্টক অমকণ স্টডক্টমম্ েলা হয়। মকন্তু প্েমশরভাগ পভরুষ এই 
ধরস্টনর সািণ ামরর পমরেস্টতণ  প্টস্টোস্টেরস্টনর ম্াত্রা কম্াোর িনয ওষভধ গ্রহর্ করস্টত পেি কস্টরন।  

হাই-ইস্টেনবেটি ম াক্ােড আল্ট্রাোউন্ড (এইিআইএ ইউ) 

এইিআইএ ইউ মিমকৎসার ম্াধযস্টম্ মকেভ রাথ্মম্ক পেণাস্টয়র প্রাস্টেট কযান্সাস্টরর মিমকৎসা করা প্েস্টত পাস্টর। 
এটি প্রাস্টেস্টটর মেমভন্ন এলাকার ো শুধভম্াত্র একটি প্োট এলাকার কযান্সাস্টরর মিমকৎসা করস্টত পাস্টর।  

ডাক্তার আপনার পায়ভপথ্ (ম্লদ্বার) এর ম্ধয মদস্টয় একটি প্রাে ঢভ মকস্টয় প্দন ো আল্ট্রাসাউস্টন্ডর একটি উচ্চ 

শমক্তর েীম্ ততমর কস্টর। এটি আক্রান্ত এলাকায় তাপ সরেরাহ কস্টর এেং কযান্সার প্কাষগুস্টলাস্টক ধ্বংস কস্টর। 

 

মরবডওস্টথ্রাবপ  

প্রমডওস্টথ্রামপ উচ্চ-শমক্তর এক্স-প্র েযেহার কস্টর কযান্সার প্কাষগুমলস্টক ধ্বংস কস্টর। প্রমডওস্টথ্রামপ প্নওয়ার 

অস্টনক উপায় আস্টে। এটা রায়শ শরীস্টরর োইস্টর প্থ্স্টক একটি প্ম্মশস্টনর ম্াধযস্টম্ প্দওয়া হয় (োমহযক 

প্রমডওস্টথ্রামপ)৷ আপমন সাধারর্ত েমহমেণভাস্টগর প্রাগী মহসাস্টে প্রমডওস্টথ্রামপ প্পস্টয় থ্াস্টকন। এর অথ্ণ হল প্ে 

আপমন মিমকৎসার িনয হাসপাতাস্টল এস্টস প্সই একই মদস্টন আোর োসায় ম স্টর োন।  

রাথ্মম্ক ো উচ্চতর পেণাস্টয়র স্থ্ানীয় প্রাস্টেট কযান্সাস্টর আক্রান্ত মকেভ পভরুষস্টক শরীস্টরর প্ভতর প্থ্স্টক 

প্রমডওস্টথ্রামপ প্দওয়া হস্টয় থ্াস্টক (অভযন্তরীর্ প্রমডওস্টথ্রামপ)। ডাক্তাররা এটিস্টক ব্র্যাক্স্টথ্রাবপ েস্টলন। এটি 

প্দওয়ার 2টি উপায় রস্টয়স্টে: 

• প্োট প্তিমিয় েীি প্রাস্টেস্টটর ম্স্টধয স্থ্াপন করা হয় আর এটি প্সখ্াস্টন স্থ্ায়ীভাস্টে থ্াস্টক। 

• প্রাস্টেস্টট স্থ্াপন করা পাতলা টিউেগুস্টলা একটি প্ম্মশস্টনর সাস্টথ্ সংেভক্ত থ্াস্টক ো একটি মনমদণষ্ট সম্স্টয়র 

িনয টিউেগুস্টলাস্টত প্তিমিয় উপাদান পাঠায়। 

উচ্চতর পেণাস্টয়র প্রাস্টেট কযান্সাস্টর আক্রান্ত পভরুষরা প্রমডওস্টথ্রামপ মনস্টত পাস্টরন েমদ কযান্সার মেমভন্ন ধরস্টনর 

উপসগণ ততমর কস্টর, প্েম্ন হাস্টড় েযথ্া।  

প্রমডওস্টথ্রামপ সম্পস্টকণ  োংলায় আম্াস্টদর কাস্টে একটি তথ্যপত্র আস্টে৷ 
macmillan.org.uk/translations-এ োন। 
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পার্শ্েরবতবক্রোে ূহ  

• আপনার ত্বস্টকর রং শযাম্লা হস্টল মিমকৎসা প্দওয়া এলাকার ত্বক লাল ো আস্টরা কাস্টলা হস্টয় উঠস্টত 

পাস্টর।  

• আপনাস্টক িন িন ো িরুরী মভমিস্টত রস্রাে করস্টত হস্টত পাস্টর। 

• আপনার ডায়মরয়া হস্টত পাস্টর।  

• আপমন প্রমডওস্টথ্রামপ প্নওয়ার 2 প্থ্স্টক 5 েের পস্টর পভরুষাস্টঙ্গর উত্থাস্টন সম্সযা হস্টত পাস্টর। 

হরস্ট ান মথ্রাবপ 

প্টস্টোস্টেরন হরস্টম্ান প্রাস্টেট কযান্সারস্টক োমড়স্টয় প্দয়। হরস্টম্ান প্থ্রামপগুস্টলা শরীস্টর প্টস্টোস্টেরস্টনর ম্াত্রা 
কমম্স্টয় প্দয় ো ব্লক কস্টর প্দয়। এগুস্টলা টযােস্টলট ো ইস্টেকশস্টনর ম্াধযস্টম্ প্দওয়া প্েস্টত পাস্টর।  

সাধারর্ত প্রমডওস্টথ্রামপর আস্টগ ো পস্টর আপনাস্টক হরস্টম্ান প্থ্রামপ প্দওয়া হস্টে। এটি প্রমডওস্টথ্রামপস্টক 

ভালভাস্টে কাি করস্টত সাহােয কস্টর। কযান্সাস্টরর পভনরায় ম স্টর আসার ঝভোঁ মকস্টক কম্াোর িনয মকেভ পভরুষস্টক 

প্রমডওস্টথ্রামপ প্দওয়ার পরেতী 2 প্থ্স্টক 3 েের পেণন্ত এটা মনস্টত হস্টত পাস্টর।  

মকেভ পভরুস্টষর িনয হরস্টম্ান প্থ্রামপ রধান মিমকৎসা হস্টত পাস্টর।  

আপমন সতকণ তার সাস্টথ্ অস্টপক্ষা করার সম্স্টয় কযান্সাস্টরর কারস্টর্ হওয়া উপসগণগুস্টলা প্দখ্া প্দয়া শুরু করস্টল 

আপমন সাধারর্ত হরস্টম্ান প্থ্রামপ মনস্টত শুরু করস্টেন।  

হরস্টম্ান প্থ্রামপ উচ্চতর পেণাস্টয়র প্রাস্টেট কযান্সাস্টর আক্রান্ত পভরুষস্টদর িনয রধান মিমকৎসা। এটা ো করস্টত 

পাস্টর:  

• কযান্সাস্টরর আকার প্োট করা  

• েৃমি পাওয়াস্টক ধীর কস্টর প্দয়  

• কযান্সার লক্ষর্ কমম্স্টয় প্দয়। 

পার্শ্েরবতবক্রোে ূহ  
এগুস্টলাস্টত অন্তভভণ ক্ত থ্াকস্টত পাস্টর: 

• হঠাৎ ভীষর্ গরম্ অনভভে করা ও িাম্ হওয়া  

• প্েৌন সম্সযা  

• ক্লামন্ত  

• ওিন প্েস্টড় োওয়া  

• হাড় পাতলা হস্টয় োওয়া। 
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মক্স্ট াস্টথ্রাবপ 

প্কস্টম্াস্টথ্রামপস্টত কযান্সাস্টরর প্কাষগুস্টলাস্টক ধ্বংস করার িনয কযান্সার-মেস্টরাধী ওষভধ েযেহার করা হয়। এটি 

শুধভম্াত্র এম্ন প্রাস্টেট কযান্সাস্টরর মিমকৎসার িনয েযেহৃত হয় প্েটা শরীস্টরর অনযানয অংস্টশ েমড়স্টয় পস্টড়স্টে। 
এটি হয় হরস্টম্ান প্থ্রামপর সাস্টথ্ ো পস্টর প্দওয়া প্েস্টত পাস্টর।  

একিন নাসণ আপনার মশরাস্টত (ইন্ট্রাস্টভনাসমল) প্কস্টম্াস্টথ্রামপর ওষভধ প্দস্টেন। আপমন প্কস্টম্াস্টথ্রামপ প্ড মক্লমনক 

প্থ্স্টক এটি মনস্টত পাস্টরন।  

প্কস্টম্াস্টথ্রামপর ওষভধগুস্টলার কারস্টর্ পার্শ্ণরমতমক্রয়া সৃমষ্ট হস্টত পাস্টর োর  স্টল আপমন অসভস্থ্ প্োধ করস্টত 

পাস্টরন। 

মেমভন্ন ধরস্টনর ওষভস্টধর কারস্টর্ মেমভন্ন ধরস্টনর পার্শ্ণরমতমক্রয়া হস্টত পাস্টর। এগুস্টলার ম্স্টধয অন্তভভণ ক্ত রস্টয়স্টে: 

• সংক্রম্র্ হওয়ার সম্ভােনা প্েস্টড় োওয়া 

• ক্লান্ত প্োধ করা 

• েমম্র ভাে হওয়া ো েমম্ করা 

• ম্ভস্টখ্র মভতর ক্ষত হওয়া 

• িভ ল পস্টড় োওয়া৷ 

আপনার হস্টত পাস্টর এম্ন পার্শ্ণরমতমক্রয়া সম্পস্টকণ  এেং আপমন মকভাস্টে তা মনয়ন্ত্রর্ করস্টত পাস্টরন প্সই মেষস্টয় 

আপনার ডাক্তার আপনার সাস্টথ্ কথ্া েলস্টত পাস্টরন৷ প্েমশরভাগ পার্শ্ণরমতমক্রয়া ওষভস্টধর ম্াধযস্টম্ মনয়ন্ত্রর্ করা 
সম্ভে৷ প্কস্টম্াস্টথ্রামপ প্দওয়া প্শষ হস্টয় োওয়ার পর প্েমশরভাগ পার্শ্ণরমতমক্রয়া িস্টল োয়৷ 

প্কস্টম্াস্টথ্রামপ সম্পস্টকণ  োংলায় আম্াস্টদর একটি তথ্যপত্র আস্টে। এস্টত পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলা সম্পমকণ ত তথ্য রস্টয়স্টে 

োর প্কান প্কানটি আপনার হস্টত পাস্টর। macmillan.org.uk/translations-এ োন। 
 

বিবক্ৎোর ক্ারস্টে হওো পার্শ্েরবতবক্রোগুস্টিা ম াক্াস্টিিা ক্রা  

প্রাস্টেট কযান্সাস্টরর িনয করা মিমকৎসাগুস্টলার কারস্টর্ মকেভ কষ্টসাধয ও পীড়াদায়ক পার্শ্ণরমতমক্রয়া হস্টত 

পাস্টর। আপনার ডাক্তার সম্ভােয পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলার েযাপাস্টর আপনার কাস্টে েযাখ্যা করস্টেন। সোর এই 
সে পার্শ্ণরমতমক্রয়া হয় না। আপমন প্কান মিমকৎসা মনস্টেন তার উপর এটা মনভণ র কস্টর। 

অস্টনক উপাস্টয় এগুস্টলার প্ম্াকাস্টেলা করা প্েস্টত পাস্টর। পার্শ্ণরমতমক্রয়াগুস্টলার েযাপাস্টর সেসম্য় আপনার 

ডাক্তার ো নাস্টসণর সাস্টথ্ কথ্া েলভন।  

মেৌন ে েযা - আপনার প্েৌন আকাঙ্ক্ষা নাও থ্াকস্টত পাস্টর ো পভরুষাস্টঙ্গর উত্থান হওয়া ো ধস্টর রাখ্া 
কঠিন হস্টয় পড়স্টত পাস্টর। এস্টক পভরুষত্বহীনতা (ইস্টরক্টাইল মডস াংশন, ইমড) েলা হয়। আপনার ডাক্তার ো 
নাসণ আপনাস্টক পরাম্শণ মদস্টত পাস্টরন। ওষভধ ও অনযানয মিমকৎসা রস্টয়স্টে ো ইমড এর েযাপাস্টর সাহােয করস্টত 

পাস্টর।  

 

http://www.macmillan.org.uk/translations
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 ূত্রাশে েম্পবক্ে ত ে েযা - আপনাস্টক িন িন রস্রাে করস্টত হস্টত পাস্টর ো রস্রাে সাম্ানয মলক করস্টত 

পাস্টর (রস্রাস্টে মনয়ন্ত্রর্ না থ্াকা) এই সম্সযা প্ম্াকাস্টেলা করার মেমভন্ন উপায় আস্টে। আপনার ডাক্তার ো 
নাসণ আপনাস্টক পরাম্শণ মদস্টত পাস্টরন। রস্রাস্টে মনয়ন্ত্রর্ না থ্াকা প্ম্াকাস্টেলার িনয তারা একিন মেস্টশষস্টের 

কাস্টে আপনাস্টক প্র ার করস্টত পাস্টরন। 

হঠাৎ ক্স্টর েীষে ের  অনুেি ক্রা এিং ঘা  হওো – আপনার শরীর মিমকৎসার সাস্টথ্ অভযস্ত 

হওয়ার সাস্টথ্ সাস্টথ্ এগুস্টলা কস্টম্ প্েস্টত পাস্টর। এগুস্টলা সাধারর্ত হরস্টম্ান প্থ্রামপর ম্াধযস্টম্ মিমকৎসা প্শষ 

হওয়ার 3 প্থ্স্টক 6 ম্াস্টসর ম্স্টধয সমূ্পর্ণরূস্টপ েন্ধ হস্টয় োয়।  

স্তন  ুস্টি োওো িা টনটন ক্রা – মকেভ মনমদণষ্ট হরস্টম্ান প্থ্রামপর ওষভস্টধর কারস্টর্ এটি হস্টত পাস্টর। এটি 

রমতস্টরাস্টধর িনয মিমকৎসার আস্টগ মকেভ পভরুষস্টক তাস্টদর েভস্টক অল্প প্ডাস্টির প্রমডওস্টথ্রামপ প্দওয়া হস্টয় 

থ্াস্টক। স্তন  ভ স্টল োওয়া কম্াোর িনয টযাম্মক্সস্ট ন নাম্ক একটি হরস্টম্ানিমনত ওষভধও প্দওয়া প্েস্টত 

পাস্টর। 

ক্লাবি ও ঘুস্ট র অেুবিধা - হঠাৎ কস্টর ভীষর্ গরম্ অনভভে করার কারস্টর্ িভম্াস্টনা কঠিন হস্টয় পড়স্টত 

পাস্টর। মনয়মম্ত শারীমরক মক্রয়াকলাপ ক্লামন্ত কম্াস্টত সাহােয করস্টত পাস্টর।  

ম জাস্টজর পবরিতে ন - আপনার কাস্টের কাস্টরার সাস্টথ্ ো কাউমন্সলস্টরর সাস্টথ্ কথ্া েলা সাহােয করস্টত 

পাস্টর। 

ওজন িৃবি (বিস্টশষ ক্স্টর শরীস্টরর  াঝখাস্টন) ও মপশী শবি হ্রাে পাওো - মনয়মম্ত শারীমরক 

মক্রয়াকলাপ ও একটি স্বাস্থ্যকর, সভষম্ খ্াদযাভযাস এটি মনয়ন্ত্রর্ করস্টত সাহােয করস্টত পাস্টর। 

হা়ে পাতিা হস্টে োওো (অবেওস্টপাস্টরাবেে) - দীিণস্টম্য়াদী হরস্টম্ান মিমকৎসার প্ক্ষস্টত্র এটি হওয়ার 

সম্ভােনা প্েমশ থ্াস্টক। মনয়মম্ত ওিনোহী েযায়াম্ প্েম্ন হাোঁটা, নািা, হাইমকং ো হালকা ভাস্টরাস্টিালন 

আপনার হাড়স্টক সভস্থ্ রাখ্স্টত সাহােয করস্টত পাস্টর। 
 

উচ্চতর পেোস্টের মরাস্টেট ক্যান্সাস্টরর উপেেেগুস্টিা বনেন্ত্রে ক্রা 

আপনার কযান্সার উচ্চতর পেণাস্টয় িস্টল প্গস্টল, আপনার প্কাস্টনা উপসগণ থ্াকস্টল প্সগুস্টলা মনয়ন্ত্রর্ করার 

অস্টনকগুস্টলা উপায় আস্টে। উপসগণগুমলর মেষস্টয় সাহােয করস্টত আপনার ডাক্তার আপনাস্টক মেমভন্ন ওষভধ 

মদস্টত পাস্টরন। উপসগণগুস্টলার প্কাস্টনা উন্নমত না হস্টল সে সম্স্টয় আপনার ডাক্তারস্টক িানাস্টেন। 

 যাক্ব িান টেস্টিট ক্াডে  
 আপমন োইস্টর থ্াকা অেস্থ্ায় আপনার িরুরী মভমিস্টত টয়স্টলট েযেহার করার রস্টয়ািন হস্টল, আপমন একটি 

মেনাম্ূস্টলযর ম্যাকমম্লান টয়স্টলট কাডণ  েহন করস্টত পাস্টরন৷ আপমন এটি মেমভন্ন িায়গায় প্েম্ন প্দাকান, 

অম স এেং কযাস্ট স্টত প্দখ্াস্টত পাস্টরন৷ আম্রা আশা কমর এটি আপনার টয়স্টলস্টট রস্টেস্টশ সহায়তা করস্টে 

মকন্তু এটি সে িায়গায় কাি নাও করস্টত পাস্টর৷ 

0808 808 00 00 নম্বস্টর ম্যাকমম্লান সাস্টপাটণ  লাইস্টন কল কস্টর আপমন একটি কাডণ  প্পস্টত পাস্টরন৷ অথ্ো, 
আপমন আম্াস্টদর ওস্টয়েসাইট be.macmillan.org.uk-প্ত এটির িনয অডণ ার মদস্টত পাস্টরন। 

আপমন রমতেন্ধীস্টদর টয়স্টলটও েযেহার করস্টত পাস্টরন, এগুস্টলা কখ্নও কখ্নও লক করা থ্াস্টক। আপমন মকেভ 
মকেভ স্বাস্থ্য সম্পমকণ ত দাতেয রমতষ্ঠান ও স্থ্ানীয় কাউমন্সল প্থ্স্টক িামে মকনস্টত পাস্টরন।  
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 স্টিাআপ 

আপনার মিমকৎসা প্শষ হওয়ার পর, আপনার মনয়মম্ত প্িক-আপ ও পরীক্ষা করা হস্টে৷ এগুস্টলা কস্টয়ক 

েের ধস্টর িলস্টত পাস্টর, মকন্তু ক্রম্ান্বস্টয় কস্টম্ আসস্টে৷ 

আপনার অনুেূবত 

আপনার কযান্সার আস্টে এটা প্শানার পর আপমন মেহ্বল হস্টয় পড়স্টত পাস্টরন এেং মেমভন্ন রকম্ আস্টেগ প্দখ্া 
মদস্টত পাস্টর৷ অনভভে করার প্ক্ষস্টত্র ঠিক ো ভভ ল উপায় েস্টল মকেভ প্নই। আপনার আস্টেস্টগর সস্টঙ্গ ম্ামনস্টয় 

িলার িনয অস্টনক রকম্ উপায় রস্টয়স্টে৷ খ্ভে কাস্টের েন্ধভ  ো আত্মীস্টয়র সাস্টথ্ কথ্া েলাটা সহায়ক হস্টত 

পাস্টর৷ আপনার ডাক্তার ো নাসণও সহায়তা করস্টত পাস্টরন৷ 

 

 যাক্ব িান (Macmillan) বক্োস্টি আপনাস্টক্ োহােয ক্রস্টত পাস্টর 

আপনাস্টক এেং আপনার পমরোরস্টক সাহােয করস্টত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্াস্টন আস্টে। আপমন 

প্েখ্ান প্থ্স্টক সহায়তা প্পস্টত পাস্টরন: 

• েযা  যাক্ব িান োস্টপাটে  িাইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 

00)। আম্াস্টদর প্দাভাষী আস্টে, তাই আপমন আম্াস্টদর সাস্টথ্ মনস্টির ভাষায় কথ্া েলস্টত পাস্টরন। 
আপমন প্ে ভাষাটি েযেহার করস্টত িান, শুধভ তার নাম্ ইংস্টরমিস্টত আম্াস্টদরস্টক েলভন। আম্রা 
প্ম্মডস্টকল রশ্নগুস্টলার উির মদস্টত পামর, আপনাস্টক আমথ্ণক সহায়তার মেষস্টয় তথ্য মদস্টত পামর, ো 
আপনার অনভভূমতগুস্টলার মেষস্টয় আপনার সাস্টথ্ কথ্া েলস্টত পামর। প্ ান লাইনটি প্সাম্োর প্থ্স্টক 

শুক্রোর, সকাল 9টা প্থ্স্টক রাত 8টা পেণন্ত প্খ্ালা থ্াস্টক৷ 

•  যাক্ব িান (Macmillan) ওস্টেিোইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এেং কযান্সার 

মনস্টয় প্েোঁস্টি থ্াকার মেষস্টয় আম্াস্টদর সাইস্টট ইংস্টরমিস্টত অস্টনক তথ্য আস্টে। 
www.macmillan.org.uk/translations ওস্টেিোইস্টট অনযানয োষাে আস্টরা তথ্য আস্টে  

• তথ্য ও েহােতা পবরস্টষিা৷ তথ্য ও সহায়তা প্কস্টন্দ্র, আপমন একিন কযান্সার সহায়তা 
মেস্টশষস্টের সাস্টথ্ কথ্া েলস্টত পাস্টরন এেং মলমখ্ত তথ্য প্পস্টত পাস্টরন। 
macmillan.org.uk/informationcentres ওস্টয়েসাইস্টট আপনার সেস্টিস্টয় মনকটস্থ্ প্কন্দ্র 

খ্ভোঁস্টি প্ের করুন ো আম্াস্টদর কল করুন। আপনার হাসপাতাস্টল একটি প্কন্দ্র থ্াকস্টত পাস্টর।  

• স্থ্ানীে োস্টপাটে  গ্রুপ - সাস্টপাটণ  গ্রুস্টপ আপমন কযান্সাস্টর আক্রান্ত অনযানয প্লাকিস্টনর সাস্টথ্ কথ্া 
েলস্টত পাস্টরন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওস্টেিোইস্টট আপনার ক্াোক্াবে 

এক্টি গ্রুপ খুুঁস্টজ বনন ো আম্াস্টদরস্টক কল করুন। 

•  যাক্ব িান অনিাইন ক্ব উবনটি (Macmillan Online Community) – আপমন 

কযান্সাস্টর আক্রান্ত অনযানয প্লাকিস্টনর সাস্টথ্ macmillan.org.uk/community-মত ক্থ্া 
িিস্টত পাস্টরন। 
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শব্দ তাবিক্া  

শব্দ  

(উমদ্দষ্ট ভাষা) 
ইংস্টরবজস্টত ইংস্টরবজস্টত বক্োস্টি 

িিস্টত হে (ইংরেজি 

শরেে ট্রান্সজিটারেশন) 

অথ্ে  

কের ারেোজি Chemotherapy কের ারেোজি েযান্সারেে এেটি জিজেৎসা কেখারন 

েযান্সারেে কোষগুরিা ধ্বংস েোে 

িনয ওষুধ ব্যব্হাে েো হয়। 

কোষ Cells কসিস ক াট ক াট গাঠজনে এেে ো 
আ ারেে শেীরেে অঙ্গ এব্ং 
টিসুযগুরিা তৈজে েরে। 

টিউ াে Tumour টিউ াে কোরষে গুচ্ছ ো অস্বাভাজব্েভারব্ 

কব্রে িির । অস্বাভাজব্ে কোষগুজিে 

সংখযা ব্ােরৈ োরে এব্ং এেটি 

 াংসজিণ্ড তৈজে েরে। 

ডায়জেয়া Diarrhoea ডায়জেয়া েখন আিনাে নে  ব্া িাজনেুক্ত 

িায়খানা হয়। আিজন সাধােণৈ 

েৈব্াে কেরয় োরেন ৈােরিরয় কব্জশ 

ব্াে ব্া খুব্ িরুেীভারব্ টয়রিরট 

োওয়াে প্ররয়ািন হরৈ িারে। 

আিনাে কিট ব্যোও হরৈ িারে। 

কপ্রাটিন Protein কপ্রাটিন এেটি ব্স্তু ো আ ারেে শেীেরে ব্ৃজি 

কিরৈ, োি েেরৈ ও জনরিই জনরিে 

ক ো ৈ েেরৈ সাহােয েরে। 

কেজডওরেোজি Radiotherapy কেজডওরেোজি েযান্সারেে এেটি জিজেৎসা ো উচ্চ 

শজক্তে েজি, কে ন এক্স-কে ব্যব্হাে 

েরে েযান্সাে কোষগুরিারে ক রে 

কেরি। 

সম্মজৈ Consent েনরসন্ট কোন জে ু ঘটাে িনয অনু জৈ 

কেওয়া ব্া জে ু েেরৈ সম্মৈ হওয়া। 

হের ান Hormone হের ান শেীে দ্বাো তৈজে এেটি িোেথ ো 
অঙ্গপ্রৈযরঙ্গে োি জনয়ন্ত্রণ েরে৷ 

জব্জভন্ন ধেরনে হের ান আর । 

হের ান কেোজি Hormonal therapy হের ানাি কেোজি েযান্সারেে এেটি জিজেৎসা ো 
শেীরেে হের ানগুরিারে প্রভাজব্ৈ 

েোে  াধযর  োি েরে। 
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িাংিা োষাে আস্টরা তথ্য আস্টে 

এই মেষয়গুস্টলা সম্বস্টন্ধ আম্াস্টদর োংলা ভাষায় তথ্য আস্টে: 

ক্যান্সাস্টরর ধরন 

• স্তন কযান্সার 

• েৃহদাস্টন্ত্রর কযান্সার  

•  ভ স ভ স্টসর কযান্সার 

• প্রাস্টেট কযান্সার 

বিবক্ৎো 

• প্কস্টম্াস্টথ্রামপ 

• প্রমডওস্টথ্রামপ 

• সািণ ামর 

ক্যান্সাস্টরর ম াক্াবিিা ক্রা 

• েমদ আপনার কযান্সার মনর্ণয় হস্টয় থ্াস্টক - একটি িটিলমদ 
মনস্টদণ মশকা  

• প্েমনম ট দামে করা 

• খ্াওয়ার সম্সযা এেং কযান্সার 

• িীেস্টনর অেসান 

• আমথ্ণক সহায়তা - প্েমনম টসম্ূহ 

• আমথ্ণক সহায়তা - খ্রি প্ম্টাস্টনার িনয সাহােয 

• স্বাস্থ্যকর খ্াদযাভযাস 

• ক্লামন্ত (অেসন্নতা) এেং কযান্সার 

• কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ণরমতমক্রয়াসম্ূহ 

• মনস্টিস্টক সাহােয করার িনয আপমন কী করস্টত পাস্টরন 

 

এই তথ্য প্দখ্স্টত, macmillan.org.uk/translations-এ োন 

আ াস্টের োস্টথ্ িাংিাে ক্থ্া িিুন 

আপমন 0808 808 00 00 নম্বস্টর মেনাম্ূস্টলয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ প্ ান করস্টত পাস্টরন এেং 
একিন প্দাভাষীর সাহাস্টেয আম্াস্টদর সাস্টথ্ োংলায় কথ্া েলস্টত পাস্টরন। আপনার উস্টদ্বগ ও মিমকৎসা 
সম্পমকণ ত রশ্নগুস্টলা মনস্টয় আপমন আম্াস্টদর সাস্টথ্ কথ্া েলস্টত পাস্টরন৷ েখ্ন আপমন কল করস্টেন শুধভ 
ইংস্টরমিস্টত েলভন ‘োংলা](েলভন “প্েঙ্গমল”)৷ 

আম্াস্টদর অম স প্সাম্োর প্থ্স্টক শুক্রোর, সকাল 9টা প্থ্স্টক রাত 8টা পেণন্ত প্খ্ালা থ্াস্টক৷
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েূত্র ও ধনযিাে োপন 

এই সকল তথ্য রিনা ও সম্পাদনা কস্টরস্টে ম্যাকমম্লান কযান্সার সাস্টপাটণ  (Macmillan Cancer 

Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়ন (Cancer Information Development) দল৷ একটি অনভোদ 
প্কাম্পামন এটি োংলায় অনভোদ কস্টরস্টে৷  

অন্তভভণ ক্ত তথ্যগুস্টলা ম্যাকমম্লান-এর রাথ্াব ক্ মরাস্টেট ক্যান্সার েম্পস্টক্ে  জানা 
(Understanding early prostate cancer), উচ্চতর স্থ্ানীে মরাস্টেট ক্যান্সার েম্পস্টক্ে  
জানা (Understanding locally advanced prostate cancer) ও উচ্চতর মরাস্টেট 

ক্যান্সার েম্পস্টক্ে  জানা (Understanding advanced prostate cancer) নাম্ক পভমস্তকাগুস্টলা 
প্থ্স্টক প্নওয়া হস্টয়স্টে৷ আম্রা আপনাস্টক কমপ পাঠাস্টত পামর, মকন্তু পূর্ণ পভমস্তকাগুস্টলা শুধভ ইংস্টরমিস্টত পাওয়া 
োয়।  

এই তথ্য রাসমঙ্গক মেস্টশষস্টেরা পেণাস্টলািনা কস্টরস্টেন এেং অনভস্টম্াদন কস্টরস্টেন আম্াস্টদর মসমনয়র 

প্ম্মডকযাল এমডটরগর্, ড. মিম্ োরোর (Dr Jim Barber), কনসালটযাে মক্লমনকযাল অনস্টকালমিে 

এেং ড. মলসা মপস্টকমরং (Dr Lisa Pickering), কনসালটযাে প্ম্মডকযাল অনস্টকালমিে। 

ধনযোদ িানামে: ড. অযামলসন মিটল (Dr. Alison Birtle), কনসালটযাে মক্লমনকযাল অনস্টকালমিে; প্িন 

েভকার (Jane Booker), ম্যাকমম্লান ইউস্টরালমি নাসণ প্েশামলষ্ট; মম্. মক্রমিয়ান িাউন (Mr. Christian 

Brown), কনসালটযাে ইউস্টরালমিকযাল সািণ ন; শযারন প্ক্লামভস (Sharon Clovis), প্রাস্টেট নাসণ 
প্েশামলষ্ট; মগল প্ডমভস (Gill Davis), প্েশামলষ্ট ইউস্টরালমি নাসণ; লভইস ডওসন (Louise Dawson), 

ম্যাকমম্লান ইউস্টরা-অনস্টকালমি মক্লমনকযাল নাসণ প্েশামলষ্ট; প্েন হাস্টরনস্টডন (Ben Hearnden), প্রাস্টেট 
নাসণ প্েশামলষ্ট; মম্.গ্রাহাম্ প্হামলনস (Mr. Graham Hollins), কনসালটযাে ইউস্টরালমিকযাল সািণ ন; ড. 

ডানকান ম্যাকলাস্টরন (Dr. Duncan McLaren), কনসালটযাে মক্লমনকযাল অনস্টকালমিে; ও রস্ট সর 

িনাথ্ন ওয়াক্সম্যান (Professor Jonathan Waxman), রস্ট সর অে অনস্টকালমি। 

প্সই সে কযান্সার আক্রান্ত েযমক্তস্টদরও ধনযোদ িানামে োরা এই তথ্য পেণাস্টলািনা কস্টরস্টেন। 

আম্াস্টদর সকল তথ্য রাপ্ত প্সরা রম্াস্টর্র মভমিস্টত প্নওয়া হস্টয়স্টে। আম্াস্টদর েযেহার করা উৎসগুস্টলার 

মেষস্টয় আস্টরা তস্টথ্যর িনয অনভগ্রহ কস্টর cancerinformationteam@macmillan.org.uk 

ঠিকানায় আম্াস্টদর সাস্টথ্ প্োগাস্টোগ করুন। 

MAC15138_Bengali 
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আম্রা সে সম্য় সঠিক তথ্য প্দওয়ার মেষয়টি মনমিত করার িনয সে রকম্ভাস্টে প্িষ্টা কস্টর থ্ামক মকন্তু রমতমনয়ত 

পমরেতণ নশীল প্ম্মডস্টকল গস্টেষর্ার েতণ ম্ান অেস্থ্ার রমত লস্টনর িনয এর উপর মনভণ র করা উমিত হস্টে না৷ আপমন আপনার 

স্বাস্থ্য সম্পস্টকণ  উমদ্বগ্ন থ্াকস্টল, আপনার ডাক্তাস্টরর সাস্টথ্ আস্টলািনা করুন। এই তস্টথ্য ো তৃতীয় পস্টক্ষর প্কাস্টনা তস্টথ্য, প্েম্ন 

আম্াস্টদর মলংক করা ওস্টয়েসাইস্টটর তস্টথ্য, প্কাস্টনা ভভ ল থ্াকার কারস্টর্ সৃষ্ট প্কাস্টনা ক্ষমত ো হামনর িনয ম্যাকমম্লান 

(Macmillan) প্কাস্টনা দায়-দাময়ত্ব গ্রহর্ করস্টে না৷ 

আম্রা আশা কমর প্ে আপনার মনকট এই তথ্য সহায়ক হস্টয়স্টে। আপনার প্কাস্টনা রশ্ন প্থ্স্টক থ্াকস্টল, আম্রা আপনার 

ভাষায় প্টমলস্ট াস্টনর ম্াধযস্টম্ তথ্য এেং সহায়তা মদস্টত পামর। আম্রা মেনাম্সূ্টলয পমরস্টষোগুমল মদস্টয় থ্ামক। 
আম্াস্টদরস্টক প্স্র  0808 808 00 00 নম্বস্টর (প্সাম্োর-শুক্রোর, সকাল 9টা প্থ্স্টক রাত 8টা পেণন্ত) কল করুন এেং 
ইংস্টরমিস্টত আপনার পেস্টির ভাষার িনয েলভন। 

 

© ম্যাকমম্লান কযান্সার সাস্টপাটণ  (Macmillan Cancer Support) 2018৷ ইংলযান্ড ও ওস্টয়লস (261017),  

স্ক্টলযান্ড (SC039907) এেং আইল অে ম্যান (604)-এ মনেমন্ধত দাতেয রমতষ্ঠান। প্রমিোডণ  অম স: 89 Albert 

Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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Prostate cancer 

 

This information is about how prostate cancer is diagnosed and treated. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 

word list also includes the pronunciation of the words in English. 

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the 

hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday 
to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations 

This information is about: 

• The prostate 

• Prostate cancer 

• How treatment is planned  

• Talking to your healthcare team 

• Questions to ask about treatment 

• Treatments for prostate cancer 
o Active surveillance 
o Watchful waiting 
o Surgery 
o High-intensity focused ultrasound (HIFU) 
o Radiotherapy 
o Hormonal therapy 
o Chemotherapy 

• Coping with side effects 

• Controlling symptoms of advance prostate cancer 

• Follow up  

• Your feelings 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 

Prostate cancer: English 
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The prostate  

All men have a small gland called the prostate. It is about the size of a walnut 
and it gets bigger with age.  

The prostate surrounds the first part of the tube (urethra) that carries urine from 
the bladder to the penis. 
 

[ILLUSTRATION OF MALE REPRODUCTIVE ORGANS] 

 

 

The prostate makes a white fluid that mixes with sperm from the testicles to 
make semen. Semen contains sperm cells.   

The male sex hormone testosterone controls how the prostate works. It is made 
in the testicles. Testosterone is responsible for your sex drive, getting an 
erection and muscle development. 

The prostate also makes a protein called prostate-specific antigen (PSA). This 
helps to make semen more liquid.   

PSA can be measured in a blood test. When it is used with other tests the PSA 
test can help doctors to diagnose prostate cancer. 
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Prostate cancer 

All parts of the body are made up of tiny cells. Prostate cancer happens when the 
cells in the prostate grow in an uncontrolled way. They eventually form a lump called 
a tumour. 

Some prostate cancers grow slowly but other prostate cancers grow faster.  

Sometimes prostate cancer cells spread outside the prostate to other parts of the 
body.  

Prostate cancer is not infectious and cannot be passed on to other people. 

Who gets prostate cancer  
The risk of prostate cancer increases as men get older. It is more common in men 
over 70. It is much less common in men under 50.  

We do not know what causes it. But certain risk factors may increase the chances of 
getting it. Black men have a much higher risk of developing prostate cancer and 
usually get it at a younger age.  

Stages and grades of prostate cancer 

• The stage of a cancer means how big it is and if it has spread. 

• The grade of a cancer is how quickly the cancer may grow. 
 

Prostate cancer is often divided into these stages: 

• early (localised) prostate cancer – the cancer cells are only inside the prostate   

• locally advanced prostate cancer – the cancer has spread into the tissues 

around the prostate 

• advanced (metastatic) prostate cancer – the cancer has spread to another part 

of the body, usually to the bones. 

How treatment is planned 

Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or 
nurse will talk to you about this plan. Your treatment will depend on factors, such as: 

• the stage and grade of the cancer 

• your age and general health 

• the benefits of treatment and possible side effects 

• what you think about the available treatments. 
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Talking to your healthcare team  

It is important to talk about the treatments you could have with your cancer doctor or 
nurse. You may also want to talk to a relative or a friend. Sometimes two treatments 
may work equally well in treating the cancer. You may be asked to decide on the 
best treatment for you. You will need to think about different things, such as side 
effects, before you decide. Your doctor or nurse can help you with this.  

After talking with you, your doctor will ask you to sign a form to show that you 
understand and agree to the treatment. This is called a consent form. You will not 
have any treatment unless you have agreed to it. 

It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and 
English. Your hospital can arrange an interpreter for you. If you need an interpreter, 
it is important to tell your nurse before your appointment. 

Questions to ask about your treatment 

• What does my diagnosis mean? 

• What is the stage and grade of the cancer? 

• What treatments are available? 

• What are the benefits, risks and side effects of each treatment? 

• How will the treatment affect my daily life? 

• Who can I talk to about how I am feeling? 

We have a factsheet in [language] called If you are diagnosed with cancer, which 
gives more information. Visit macmillan.org.uk/translations  
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Treatments for prostate cancer  
 

Early prostate cancer Locally advanced prostate 
cancer 

Advanced prostate cancer 

Active surveillance Radiotherapy to the prostate Hormonal therapy 

Watchful waiting Hormonal therapy Chemotherapy 

An operation (surgery) to 
remove the prostate 
(prostatectomy) 

Watchful waiting Radiotherapy to improve 
symptoms, such as pain 

Radiotherapy to the prostate Occasionally, an operation 
(surgery) to remove the 
prostate (prostatectomy)  

An operation (surgery) to 
improve symptoms of 
advanced cancer 

Hormonal therapy 
 

Symptom control  

 

Active surveillance  

Active surveillance means you can avoid or delay treatment and its side effects. You 
will only have treatment if the cancer is growing. Active surveillance is only suitable 
for some men with early prostate cancer that is growing slowly. 

Your doctors will see you regularly. They check your PSA (prostate specific antigen) 
and monitor you with tests and scans to check the cancer is not growing. This may 
include MRI scans and possibly having a biopsy.  

If the cancer starts to grow more quickly, your doctors will recommend surgery or 
radiotherapy to try to cure the cancer. 

Watchful waiting 

Some men decide with their specialists to wait before starting treatment. This is 
called watchful waiting. You may have this because you are not well enough to have 
radiotherapy or surgery. Or it may be because you have chosen not to have 
radiotherapy or surgery.   

You see your doctor, usually your GP, regularly.  

If there is no sign the cancer is growing more quickly, it is safe to continue with 
watchful waiting. If you develop symptoms your doctor will usually talk to you about 
having hormonal therapy. 
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Surgery 

Surgery to remove the whole of the prostate is called a prostatectomy. There are 
different ways this can be done. This operation aims to get rid of all of the cancer 
cells. It is usually only done when the cancer has not spread outside the prostate 
gland. Your doctor will discuss the operation they think is best for you and its 
possible side effects. Prostate surgery is done in specialist centres so you may have 
to travel to the hospital.  

Prostatectomy 
The surgeon makes a cut in the tummy area (abdomen). The whole prostate is 
removed through the cut. Sometimes they remove the prostate through a cut in the 
area between the scrotum and the back passage. 

Laparoscopic prostatectomy (keyhole surgery)  
In this type of operation your surgeon makes four or five small cuts (about 1cm each) 
in your tummy area (abdomen). They remove the prostate using special instruments 
that are put through these small cuts.  

Robotic-assisted laparoscopic prostatectomy  
This is when the surgeon controls a machine with robotic arms. It can move very 
precisely.  

Side effects  
The main possible side effects are  

• problems with urine leaking (urinary incontinence) 

• problems getting or keeping erections (erectile dysfunction).  

After the operation you will no longer be able to have children. If you want children, it 
may be possible to store sperm before your operation.  

Other types of surgery  
Occasionally, men with advanced prostate cancer have an operation to remove the 
part of the testicles that make the hormone testosterone. This is called an 
orchidectomy. But most men choose to have drugs to reduce testosterone levels 
rather than this type of surgery.   

High-intensity focused ultrasound (HIFU) 

Some early prostate cancers may be treated with HIFU treatment. It can treat 
different areas of cancer in the prostate or only a small area.  

The doctor puts a probe, which produces a high-energy beam of ultrasound, into 
your back passage (rectum). It delivers heat to the affected area and destroys the 
cancer cells. 
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Radiotherapy  

Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy cancer cells. There are different ways 
of having radiotherapy. It is often given from outside the body by a machine (external 
radiotherapy). You usually have radiotherapy as an outpatient. This means you come 
to hospital for treatment and then go home again that day.  

Some men with early or locally advanced prostate cancer have radiotherapy that is 
given from inside the body (internal radiotherapy). Doctors call this brachytherapy. 
There are 2 ways of giving it: 

• small radioactive seeds are placed in the prostate and stay there permanently 

• thin tubes placed in the prostate are attached to a machine that sends 

radioactive material into the tubes for a set time. 

Men with advanced prostate cancer can have radiotherapy if the cancer is causing 
symptoms, such as pain in the bones.  

We have a factsheet in [language] about radiotherapy. Visit 
macmillan.org.uk/translations 

Side effects  

• The skin in the treated area may become red or darker, if you have dark skin.  

• You may need to pass urine more often or urgently. 

• You may get diarrhoea.  

• You may develop problems getting an erection 2 to 5 years after radiotherapy. 

Hormonal therapy 

The hormone testosterone makes prostate cancer grow. Hormonal therapies either 
reduce testosterone levels in the body or block testosterone. They can be given as 
tablets or injections.   

You will usually have hormonal therapy before or after radiotherapy. It makes 
radiotherapy work better. Some men may have it for 2 to 3 years after radiotherapy to 
reduce the risk of the cancer coming back.  

For some men hormonal therapy may be the main treatment.   

If you are having watchful waiting and the cancer is causing symptoms you usually start 
hormonal therapy.   

Hormonal therapy is the main treatment for men with advanced prostate cancer. It can:  

• shrink the cancer  

• slow its growth  

• reduce the symptoms of cancer. 
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Side effects  
These can include: 

• hot flushes and sweats  

• sexual problems  

• tiredness  

• weight gain  

• bone thinning. 

Chemotherapy 

Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. It is only used to treat 
prostate cancer that has spread to other parts of the body. It can be given either with or 
after hormonal therapy.  

A nurse will give you the chemotherapy drugs into a vein (intravenously). You can have 
this in the chemotherapy day clinic.  

Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. 

Different drugs can cause different side effects. These include: 

• being more likely to get an infection 

• feeling tired 

• feeling sick or being sick 

• a sore mouth 

• hair loss. 

Your doctor can talk to you about the side effects you may have and how to manage 

them. Most side effects can be controlled with drugs. Most side effects go away when 
chemotherapy is over. 

We have a factsheet in [language] about chemotherapy. This includes information on 
some of the side effects you may have. Visit www.macmillan.org.uk/translations 
 

Coping with treatment side effects   

Treatments for prostate cancer can cause some difficult and upsetting side effects. 
Your doctor will explain the side effects you are likely to have. Not everyone gets all 
these side effects. It depends on the treatment you have. 

There are different ways these can be managed. Always talk to your doctor or nurse 
about side effects.   

http://www.macmillan.org.uk/translations
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Sexual problems – you may not want to have sex or find it hard to get or keep an 
erection. This is called erectile dysfunction (ED). Your doctor or nurse can give you 
advice. There are drugs and other treatments that can help with ED.   

Bladder problems – you may need to pass urine more often or have some urine 
leaking (incontinence). There are different ways of coping with this problem. Your 
doctor or nurse can give you advice. They can refer you to a specialist in managing 
incontinence. 

Hot flushes and sweats – they may reduce as your body gets used to treatment. 
They usually stop completely 3 to 6 months after treatment with hormonal therapy 
finishes.  

Breast swelling or tenderness –certain hormonal therapy drugs may cause this. 
Some men have low-dose radiotherapy to their chest before treatment to prevent 
this. A hormonal drug called tamoxifen can also be given to reduce breast swelling. 

Tiredness and difficulty sleeping – hot flushes may make sleeping difficult. 
Regular physical activity can help to reduce tiredness.  

Mood changes – talking to someone close to you or a counsellor may help. 

Weight gain (especially around the middle) and loss of muscle strength – 
regular physical activity and a healthy, balanced diet can help to manage this.  

Bone thinning (osteoporosis) – this is more likely with long-term hormonal 
treatment. Regular weight-bearing exercises such as walking, dancing, hiking or 
gentle weight-lifting can help keep your bones healthy. 
 

Controlling symptoms of advanced prostate cancer 

If the cancer is advanced, there are lots of ways to control any symptoms you may 
have. Your doctor can give you different drugs or medicines to help with symptoms. 
Always tell your doctor if symptoms do not improve. 

Macmillan toilet card 
If you need to use a toilet urgently when you are out, you can carry a free Macmillan 
toilet card. You can show this in places such as shops, offices and cafes. We hope it 
helps you get access to a toilet but it may not work everywhere. 

You can get one by calling our Macmillan Support Line on 0808 808 00 00. Or, you 
can order it on our website at be.macmillan.org.uk 

You can also use disabled toilets These are sometimes locked. You can buy a key 
from some health charities and some local councils.  

Follow up 

After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests. These 
may continue for several years but will happen less often over time. 
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Your feelings 

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many 
different emotions. There is no right or wrong way to feel. There are many ways to 
cope with your emotions. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor 
or nurse can help too. 
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How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 
Monday to Friday, 9am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list  

Word  

(target language) 

In English How to say in 

English 

(transliteration of 

English word) 

Meaning  

 Cells  The tiny building blocks that 

make up the organs and 

tissues of our body. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 

drugs to kill cancer cells. 

 Consent  Giving permission for 

something to happen or 

agreeing to do something. 

 Diarrhoea  When you have soft or watery 

poo. You might need the toilet 

more than usual or very 

urgently. You may also have 

tummy pain. 

 Hormonal therapy  A cancer treatment that works 

by affecting hormones in the 

body. 

 Hormone  A substance made by the 

body that controls how 

organs work. There are 

different types of hormones. 

 Protein  A substance that helps our 

body to grow, function and 

repair itself. 

 Radiotherapy  A cancer treatment that uses 

high-energy rays, such as x-

rays, to kill cancer. 

 Tumour  A group of cells that are 

growing in an abnormal way. 

The abnormal cells keep 

multiplying and form a lump. 
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More information in [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A quick guide  

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.
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