
 পৃষ্ঠা 1 ম াট 17 ম্যাকমম্লান (Macmillan) তথ্যপত্র 2020: অন্ত্রের কযান্সার 

 

 

অন্ত্রের ক্যান্সার 

 

এই তথ্যগুন্ত্রলা অন্ত্রের কযান্সার এবং অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসা সম্পন্ত্রকে৷ 

মনন্ত্রি দাগ দদওয়া দে দকান্ত্রনা শব্দ দশষ মদন্ত্রকর শব্দ তামলকায় বযাখ্যা করা হন্ত্রয়ন্ত্রে। শব্দ 

তামলকায় শব্দগুন্ত্রলার ইংন্ত্ররজি উচ্চারণও অন্তর্ভ েক্ত রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ 

এই তন্ত্রথ্যর মবষন্ত্রয় আপনার দকান্ত্রনা প্রশ্ন থ্াকন্ত্রল, আপমন দে হাসপাতান্ত্রল মিমকৎসা 

করান্ত্রেন দসখ্ানকার ডাক্তার বা নাস েন্ত্রক জিন্ত্রেস করুন৷  

এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার সান্ত্রপার্ে (Macmillan Cancer Support)-দক 0808 808 

00 00 মি দ ান নম্বন্ত্রর, সপ্তান্ত্রহ 7 মদন, সকাল 8 দথ্ন্ত্রক রাত 8র্া পে েন্ত কল করন্ত্রত পান্ত্ররন। 

আম্ান্ত্রদর দদার্াষী আন্ত্রে, তাই আপমন আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ মনন্ত্রির র্াষায় কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন। 

েখ্ন আপমন আম্ান্ত্রদরন্ত্রক কল করন্ত্রবন, অনুগ্রহ কন্ত্রর ইংন্ত্ররজিন্ত্রত আম্ান্ত্রদরন্ত্রক িানান্ত্রবন 

আপনার দকান র্াষা প্রন্ত্রয়ািন (বলুন“দবঙ্গমল”)। 

কযান্সার সম্পন্ত্রকে বাংলা র্াষায় macmillan.org.uk/translations ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ আন্ত্ররা তথ্য 

আন্ত্রে 

এই তথ্য মে বিষন্ত্রে: 

• অে  

• অন্ত্রের কযান্সার  

• মকর্ান্ত্রব মিমকৎসার পমরকল্পনা করা হয় 

• আপনার স্বাস্থ্যন্ত্রসবা টর্ন্ত্রম্র সান্ত্রথ্ কথ্া বলা 

• আপনার মিমকৎসা সম্পন্ত্রকে দেসব প্রশ্ন জিন্ত্রেস করন্ত্রবন  

• অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসা   

• আপনার মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্ েপ্রমতজিয়া  

•  ন্ত্রলাআপ 

• আপনার অনুরূ্মত  

• ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকর্ান্ত্রব আপনান্ত্রক সাহােয করন্ত্রত পান্ত্রর 

• শব্দ তামলকা 

• বাংলা র্াষায় আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে 

• সূত্র ও ধনযবাদ োপন 

 

Bowel cancer: Bengali 
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অে 

অে পািনতন্ত্রের মসন্ত্রেন্ত্রম্র একটর্ অংশ। অে খ্াবারন্ত্রক দর্ন্ত্রঙ্গ দ ন্ত্রল ও দশাষণ কন্ত্রর োন্ত্রত 

শরীর তা বযবহার করন্ত্রত পান্ত্রর৷ এর দুটর্ অংশ রন্ত্রয়ন্ত্রে, কু্ষদ্রাে ও বৃহদাে৷ 

বৃহদান্ত্রের মতনটর্ অংশ রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ দসগুন্ত্রলা হন্ত্রলা:  

• ম্লাশয় 

• ম্লনালী  

• ম্লদ্বার৷ 

 
 

অে 

 

  

অন্ত্রের ক্যান্সার 

শরীন্ত্ররর সকল অংশ কু্ষদ্র কু্ষদ্র দকাষ দ্বারা গটিত৷ অন্ত্রের দকাষগুন্ত্রলা অমনয়মেতর্ান্ত্রব দবন্ত্রড় 

উিন্ত্রল অন্ত্রে কযান্সার হয় এবং একটর্ ম্াংসমপণ্ড গিন কন্ত্রর োন্ত্রক টর্উম্ার (প্রাথ্মম্ক 

কযান্সার) বলা হয়।  

কযান্সার অন্ত্রের মবমর্ন্ন অংশন্ত্রক আিান্ত করন্ত্রত পান্ত্রর৷ বৃহদান্ত্রের দু’টর্ প্রধান কযান্সার হন্ত্রে: 

• ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সার 

• ম্লনালীর কযান্সার৷ 

 

 

গযান্ত্রলর্ (খ্াদযনালী) 

পাকস্থ্লী 

ঊর্ধ্ েগাম্ী ম্লাশয় 

কু্ষদ্রাে 

ম্লনালী 

ট্রান্সর্াস ে ম্লাশয় 

মনম্নগাম্ী ম্লাশয় 

মসগম্ন্ত্রয়ড 

ম্লাশয় 
ম্লদ্বার 
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বৃহদান্ত্রের কযান্সারন্ত্রক দকান্ত্রলান্ত্ররক্টাল কযান্সারও বলা হয়৷ কু্ষদ্রান্ত্রের কযান্সার ও ম্লদ্বান্ত্রর 

কযান্সার মবরল৷ এই কযান্সারসম্ূূ্হ সম্পন্ত্রকে আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে ইংন্ত্ররজিন্ত্রত তথ্য রন্ত্রয়ন্ত্রে৷  

কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা, কযান্সার দকাষগুমল রক্ত ও লমসকাতন্ত্রের ম্াধযন্ত্রম্ শরীন্ত্ররর অনয 

অংশগুন্ত্রলান্ত্রত েমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়। এন্ত্রক দসন্ত্রকন্ডামর কযান্সার বলা হয়।  

অন্ত্রের কযান্সার সংিাম্ক নয় এবং অনযন্ত্রদর ম্ন্ত্রধয েমড়ন্ত্রয় দদওয়া োয় না৷  

অন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর পে যাে ও মেণী 

• কযান্সান্ত্ররর পে োয় বলন্ত্রত দবাঝায় এটর্ কতর্া বড় এবং এটর্ েমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়ন্ত্রে মকনা৷  

• কযান্সান্ত্ররর দেণী বলন্ত্রত দবাঝায় কযান্সারটর্ কত দ্রুত দবন্ত্রড় উিন্ত্রত পান্ত্রর৷  

বক্ভান্ত্রি বিবক্ৎসার পবরক্ল্পনা ক্রা হে 

আপনার িনয সবন্ত্রিন্ত্রয় র্ান্ত্রলা মিমকৎসার পমরকল্পনা করন্ত্রত আপনার দহলথ্ন্ত্রকয়ার টর্ম্ 

একজত্রত হন্ত্রবন৷ দদখ্া হবার পন্ত্রর, আপনার ডাক্তার বা নাস ে আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রবন: 

• কযান্সান্ত্ররর পে োয় ও দেণী 

• আপনার সাধারণ স্বাস্থ্য 

• মিমকৎসা ও সম্ভাবয পার্শ্ েপ্রমতজিয়া 

• পাওয়া োয় এম্ন মিমকৎসা সম্পন্ত্রকে আপনার ম্ন্ত্রনার্াব৷ 

আপনার স্বাস্থ্যন্ত্রসিা টটন্ত্র র সান্ত্রথ্ ক্থ্া িলা 

আপনার ডাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ দেন্ত্রকান্ত্রনা মিমকৎসা মনন্ত্রয় কথ্া বলার্া িরুরী, োন্ত্রত আপমন বুঝন্ত্রত 

পান্ত্ররন এর অথ্ ে কী৷ আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলার পর, আপনার ডাক্তার আপনান্ত্রক একটর্ 

 রন্ত্রম্ স্বাক্ষর করন্ত্রত বলন্ত্রবন ো দদখ্ান্ত্রব আপমন এই মিমকৎসা সম্পন্ত্রকে বঝুন্ত্রত দপন্ত্ররন্ত্রেন 

এবং এন্ত্রত সম্মমত মদন্ত্রেন৷ এন্ত্রক বলা হয় সম্মমত দদওয়া। আপমন এন্ত্রত সম্মমত না দদওয়া 

পে েন্ত আপনান্ত্রক মিমকৎসা দদওয়া হন্ত্রব না৷  

বাংলা এবং ইংন্ত্ররজি দু’টর্ র্াষাই বলন্ত্রত পান্ত্ররন এম্ন কাউন্ত্রক আপনার সান্ত্রথ্ মনন্ত্রয় োওয়া 

র্ান্ত্রলা৷ অথ্বা আপনার হাসপাতাল আপনার িনয একিন দদার্াষীর বযবস্থ্া করন্ত্রত পান্ত্রর৷ 

আপনার দদার্াষীর প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রল আপনার নাস েন্ত্রক িানান৷  

আপনার বিবক্ৎসা সম্পন্ত্রক্য মেসি প্রশ্ন জিন্ত্রেস ক্রন্ত্রিন 

• আম্ার দরাগমনণ েয় বা ডায়াগন্ত্রনামসস বলন্ত্রত কী দবাঝায়?  

• কযান্সারটর্র দেি ও দগ্রড কী?  

• কী কী মিমকৎসা পাওয়া োয়?  

• প্রমতটর্ মিমকৎসার সুমবধা, ঝুুঁ মক ও পার্শ্ েপ্রমতজিয়াগুন্ত্রলা কী কী?  

• মিমকৎসাটর্ আম্ার দদনজিন িীবনন্ত্রক মকর্ান্ত্রব প্রর্ামবত করন্ত্রব?  

• আমম্ দকম্ন দবাধ করমে দসই মবষন্ত্রয় কার সান্ত্রথ্ আমম্ কথ্া বলন্ত্রত পামর? 

আপনার কযান্সার মনণীত হওয়ার মবষন্ত্রয় আপনার র্াষায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্ররা তথ্য রন্ত্রয়ন্ত্রে৷  
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অন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর বিবক্ৎসা 

অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসার ম্ন্ত্রধয অন্তর্ভ েক্ত রন্ত্রয়ন্ত্রে: 

• অপান্ত্ররশন (সািোমর) 

• ওষুধ – (দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ ও র্ান্ত্রগ েন্ত্রর্ড দথ্রামপ) 

• দরমডওন্ত্রথ্রামপ 

অন্ত্রনন্ত্রকই একামধক মিমকৎসা মনন্ত্রয় থ্ান্ত্রকন, দেম্ন অপান্ত্ররশন এবং তারপর দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ বা 

দরমডওন্ত্রথ্রামপ৷ ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সান্ত্রর আিান্ত বযজক্তন্ত্রদর মিমকৎসা ম্লনালীর কযান্সান্ত্রর 

আিান্ত বযজক্তন্ত্রদর দথ্ন্ত্রক মর্ন্ন হন্ত্রত পান্ত্রর।  

 

অপান্ত্ররশন 

অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর িনয সবন্ত্রিন্ত্রয় সাধারণ মিমকৎসা হন্ত্রে অপান্ত্ররশন (সািোমর)৷  

 

কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা, অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর খ্ুব প্রাথ্মম্ক দেন্ত্রি দলাকাল মরন্ত্রসকশন নাম্ক একটর্ 

দোর্ অপান্ত্ররশন্ত্রনর ম্াধযন্ত্রম্ কযান্সারটর্ অপসারণ করা োয়৷ সািেন্ত্রনর দপর্ (তলন্ত্রপর্) কার্ার 

প্রন্ত্রয়ািন হয় না। তারা সাজিেকাল েেপামত ম্লদ্বান্ত্ররর দর্তর মদন্ত্রয় প্রন্ত্রবশ কমরন্ত্রয় কযান্সার 

অপসারণ কন্ত্ররন৷  

দবমশরর্াগ ম্ানুন্ত্রষর অন্ত্রের অংশমবন্ত্রশষ অপসারন্ত্রণর িনয অপান্ত্ররশন করা হন্ত্রব৷ সািেন 

সাধারণত কযান্সান্ত্ররর আন্ত্রশপান্ত্রশর িায়গা দথ্ন্ত্রক মকেভ  মলম্ফ দনাড বা লমসকাগ্রমি অপসারণ 

কন্ত্ররন৷ এর কারণ হন্ত্রে কযান্সার দকাষ লমসকা গ্রমিগুন্ত্রলান্ত্রত েমড়ন্ত্রয় পড়ন্ত্রত পান্ত্রর।  

আপনার অপান্ত্ররশন মনম্নমলমখ্তর্ান্ত্রব করা হন্ত্রত পান্ত্রর:  

• ওন্ত্রপন সািোমর  

• কীন্ত্রহাল (লযাপান্ত্ররান্ত্রকামপক) সািোমর৷ 

ওন্ত্রপন সািোমর ম্ান্ত্রন হন্ত্রে সািেন কযান্সার অপসারন্ত্রণর পূন্ত্রব ে বড় কন্ত্রর কান্ত্রর্ন৷  

কীন্ত্রহাল সািোমরর অথ্ ে হন্ত্রে, সািেন 4 বা 5টর্ িায়গায় দোর্ কন্ত্রর কান্ত্রর্ন৷ কযান্সার 

অপসারন্ত্রণর িনয কার্া অংশগুন্ত্রলার দর্তর মদন্ত্রয় তারা সাজিেকাল েেপামত প্রন্ত্রবশ করান৷ 

সাধারণত ওন্ত্রপন সািোমরর তভলনায় কীন্ত্রহাল সািোমরন্ত্রত আপমন আন্ত্ররা তাড়াতামড় সুস্থ্ হন্ত্রয় 

উিন্ত্রবন৷  
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এক্িন সািযন ক্ীন্ত্রহাল (লযাপান্ত্ররান্ত্রকাবপক্) সািযাবর ক্রন্ত্রেন  

 

 লাশন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর িনয বিবভন্ন ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন 

• মহব -মক্ান্ত্রলক্টব  - ম্লাশন্ত্রয়র অন্ত্রধ েক অংশ অপসারণ করা হয়৷ কযান্সারটর্ 

দকাথ্ায় আন্ত্রে তার উপর মর্মি কন্ত্রর, এটর্ হন্ত্রত পান্ত্রর ডান বা বাম্ অংশ৷ 

• বসগ ন্ত্রেড মক্ান্ত্রলক্টব  -মসগম্ন্ত্রয়ড ম্লাশয় অপসারণ করা হয়৷ 

অন্ত্রের দে অংন্ত্রশ কযান্সার রন্ত্রয়ন্ত্রে দসই অংশ অপসারণ করার পর, সািেন অন্ত্রের দুই প্রান্ত 

সংেুক্ত কন্ত্রর দদন৷ 

ডান মহব -মক্ান্ত্রলক্টব  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অপসামরত স্থ্ান 
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িা  মহব -মক্ান্ত্রলক্টব  

 
 

বসগ ন্ত্রেড মক্ান্ত্রলক্টব  

 
 

মকেভ  মকেভ  দলান্ত্রকর দক্ষন্ত্রত্র সমূ্পণ ে ম্লাশয় দ ন্ত্রল মদন্ত্রত হন্ত্রত পান্ত্রর। এন্ত্রক বলা হয় দর্ার্াল 

দকান্ত্রলকর্মম্৷ আপনার েমদ এই ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন্ত্রনর প্রন্ত্রয়ািন হয় তাহন্ত্রল আপনার ডাক্তার 

আপনার সান্ত্রথ্ এ বযাপান্ত্রর আন্ত্ররা কথ্া বলন্ত্রবন৷ 

মটা া 

মকেভ  মকেভ  দলান্ত্রকর দোম্া করার দরকার হয়। সািেন অন্ত্রের প্রান্তটর্ দপন্ত্রর্র (তলন্ত্রপন্ত্রর্র) 

পৃন্ত্রের সান্ত্রথ্ সংেুক্ত কন্ত্রর এটর্ কন্ত্ররন। আপমন পন্ত্রর থ্ান্ত্রকন এম্ন একটর্ মবন্ত্রশষ বযান্ত্রগর ম্ন্ত্রধয 

দোম্া মদন্ত্রয় ম্ল (পায়খ্ানা) তযাগ করন্ত্রবন।  

• েমদ দোম্াটর্ ম্লাশয় মদন্ত্রয় দতমর হয়, তাহন্ত্রল এন্ত্রক দকান্ত্রলােমম্ বন্ত্রল৷  

• েমদ দোম্াটর্ কু্ষদ্রাে (ইমলয়াম্) মদন্ত্রয় দতমর হয়, তাহন্ত্রল এন্ত্রক ইমলওেমম্ বন্ত্রল৷  

 
 
 

 
 

অপসামরত স্থ্ান 

অপসামরত স্থ্ান 
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এক্টট মটা া ও মটা া িযাগ 

 

 

একিন দোম্া নাস ে আপনান্ত্রক দদমখ্ন্ত্রয় দদন্ত্রবন মকর্ান্ত্রব দোম্ার দদখ্ান্ত্রশানা করন্ত্রত হয় এবং 

আপনান্ত্রক আন্ত্ররা উপন্ত্রদশ ও তথ্য দদন্ত্রবন৷ 

অপান্ত্ররশন্ত্রনর পন্ত্রর খ্ুব অল্প সম্ন্ত্রয়র িনয আপনান্ত্রক দোম্া করন্ত্রত হন্ত্রত পান্ত্রর, োন্ত্রত অেটর্ 

দসন্ত্রর উিন্ত্রত পান্ত্রর৷ মকন্তু কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা এটর্ স্থ্ায়ী হন্ত্রব৷ আপনার ডাক্তার আপনান্ত্রক বলন্ত্রত 

পারন্ত্রবন আপনার দোম্ার দরকার হন্ত্রত পান্ত্রর মকনা এবং আপনান্ত্রক কত মদন এটর্ রাখ্ন্ত্রত 

হন্ত্রত পান্ত্রর।  

 

 লনালীর ক্যান্সান্ত্ররর িনয বিবভন্ন ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন 

 

সািেন সাধারণত ম্লনালীর দবমশরর্াগ অংশ এবং িমব ে িাতীয় টর্সুয এবং ম্লনালীর 

িারপান্ত্রশর মলম্ফ দনাডগুন্ত্রলা দ ন্ত্রল দদন।  

সা ন্ত্রনর বিন্ত্রক্র বরন্ত্রসক্শন - সািেন কযান্সান্ত্রর আিান্ত ম্লনালীর অংশটর্ দ ন্ত্রল দদন। 

তারা অন্ত্রের দুটর্ প্রান্ত একন্ত্রত্র সংেুক্ত কন্ত্রর দদন।  

অযািন্ত্রডাব ন্ত্রনা-মপবরবনোল বরন্ত্রসক্শন - এটর্ সাধারণত ম্লদ্বান্ত্ররর মনকর্বতী 

কযান্সান্ত্ররর িনয বযবহার করা হয়৷ ডাক্তার ম্লনালী ও ম্লদ্বার অপসারণ কন্ত্ররন৷ এই 

অপান্ত্ররশন্ত্রনর পর, আপনার একটর্ স্থ্ায়ী দোম্া থ্াকন্ত্রব৷ 

 

 

 

 

 

 

 

অে  

দোম্া 

দোম্া বযাগ 
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সা ন্ত্রনর বিন্ত্রক্র বরন্ত্রসক্শন  

 

অযািন্ত্রডাব ন্ত্রনা-মপবরবনোল বরন্ত্রসক্শন 

 
 

েবিন্ত্রে পিা অন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর বিবভন্ন ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন 

কখ্নও কখ্নও, ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সার অেন্ত্রক বন্ধ কন্ত্রর দ ন্ত্রল এবং ম্ল দবর হন্ত্রত বাধা দদয়৷ 

এর  ন্ত্রল দপর্ বযথ্া ও বমম্ হন্ত্রত পান্ত্রর৷ ডাক্তার এটর্ন্ত্রক দখ্ালা রাখ্ন্ত্রত অন্ত্রের দর্তন্ত্রর একটর্ 

সরু টর্উব (দেন্ট) ঢভ মকন্ত্রয় মদন্ত্রয় রাখ্ন্ত্রত পান্ত্ররন৷  

 

মকেভ  মকেভ  দলান্ত্রকর অপান্ত্ররশন িলাকালীন সম্ন্ত্রয় অন্ত্রের অবরুদ্ধ অংশটর্ সমরন্ত্রয় দ লার 

প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রত পান্ত্রর।  

অপসামরত স্থ্ান  

অপসামরত স্থ্ান  
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শরীন্ত্ররর অনয দকান অংশ, দেম্ন েকৃত বা  ুস ুন্ত্রস কযান্সার েমড়ন্ত্রয় পড়ন্ত্রল কযান্সার 

অপসারন্ত্রণর িনয আপমন সািোমর করান্ত্রত পান্ত্ররন৷  

সািোমর এবং এম্ন মকেভ  পার্শ্ েপ্রমতজিয়া ো আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর দস মবষন্ত্রয় বাংলায় আম্ান্ত্রদর 

কান্ত্রে আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে৷ 

মক্ন্ত্র ান্ত্রথ্রাবপ 

দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপন্ত্রত কযান্সান্ত্ররর দকাষগুন্ত্রলান্ত্রক র্ধ্ংস করার িনয কযান্সার-মবন্ত্ররাধী ওষুধ বযবহার 

করা হয়। প্রাথ্মম্ক পে োন্ত্রয়র অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর িনয সাধারণত দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপর প্রন্ত্রয়ািন হয় 

না৷ 

 

দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ দদওয়া হন্ত্রত পান্ত্রর: 

• সািোমরর পন্ত্রর কযান্সার ম ন্ত্রর আসার ঝুুঁ মক কম্ান্ত্রনার িনয 

• সািোমরর আন্ত্রগ, কযান্সারটর্ন্ত্রক দোর্ করন্ত্রত ও এর ম ন্ত্রর আসার ঝুুঁ মকন্ত্রক কম্ান্ত্রত 

• কযান্সার েমড়ন্ত্রয় পড়া কযান্সান্ত্ররর প্রধান মিমকৎসা মহন্ত্রসন্ত্রব৷ 

দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপর ওষুধগুন্ত্রলার কারন্ত্রণ পার্শ্ ে প্রমতজিয়ার সৃটি হন্ত্রত পান্ত্রর োর কারন্ত্রণ আপমন 

অসুস্থ্ দবাধ করন্ত্রত পান্ত্ররন। মবমর্ন্ন ধরন্ত্রনর ওষুন্ত্রধর কারন্ত্রণ মবমর্ন্ন ধরন্ত্রনর পার্শ্ েপ্রমতজিয়া 

হন্ত্রত পান্ত্রর। এগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রধয অন্তর্ভ েক্ত রন্ত্রয়ন্ত্রে:  

• সংিম্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দবন্ত্রড় োওয়া 

• ক্লান্ত দবাধ করা  

• বমম্র র্াব হওয়া বা বমম্ করা  

• ম্ুন্ত্রখ্র মর্তর ক্ষত হওয়া  

• িভল পন্ত্রড় োওয়া৷ 

আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন পার্শ্ েপ্রমতজিয়া সম্পন্ত্রকে এবং আপমন মকর্ান্ত্রব তা মনয়েণ করন্ত্রত 

পান্ত্ররন দসই মবষন্ত্রয় আপনার ডাক্তার আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন৷ দবমশরর্াগ 

পার্শ্ েপ্রমতজিয়া ওষুন্ত্রধর ম্াধযন্ত্রম্ মনয়েণ করা সম্ভব৷ মিমকৎসা দশষ হওয়ার পন্ত্রর দবমশর র্াগ 

পার্শ্ ে প্রমতজিয়া ধীন্ত্রর ধীন্ত্রর িন্ত্রল োয়।  

দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ এবং আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন মকেভ  পার্শ্ েপ্রমতজিয়া সম্পন্ত্রকে বাংলায় 

আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে৷ 

মরবডওন্ত্রথ্রাবপ 

দরমডওন্ত্রথ্রামপ উচ্চ-শজক্তর এক্স-দর বযবহার কন্ত্রর কযান্সার দকাষগুমলন্ত্রক র্ধ্ংস কন্ত্রর। 

ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সান্ত্ররর িনয সাধারণত দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদওয়া হয় না মকন্তু ম্লনালীর 

কযান্সান্ত্ররর িনয এটর্ একটর্ সাধারণ মিমকৎসা৷  

 

ম্লনালীর কযান্সান্ত্ররর অপান্ত্ররশন্ত্রনর আন্ত্রগ আপনান্ত্রক দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদওয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এর্া 

ো করন্ত্রত পান্ত্রর: 

• কযান্সারন্ত্রক দোর্ কন্ত্রর ও অপসারণ করা সহি কন্ত্রর 

• ম্লনালী কযান্সান্ত্ররর ম ন্ত্রর আসার ঝুুঁ মকও কম্ায়৷ 
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দরমডওন্ত্রথ্রামপ দশষ করার কন্ত্রয়ক সপ্তাহ পন্ত্রর আপনার অপান্ত্ররশন করা হন্ত্রব৷ 

 

েমদ অপান্ত্ররশন্ত্রনর পন্ত্ররও কযান্সার দথ্ন্ত্রক োওয়ার ঝুুঁ মক থ্ান্ত্রক তাহন্ত্রল দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদওয়া 

হন্ত্রত পান্ত্রর৷  

 

েমদ ম্লনালীর কযান্সার েমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড় বা দ রত আন্ত্রস, তাহন্ত্রল এন্ত্রক দোর্ করার িনয 

আপনান্ত্রক দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদওয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এটর্ বযথ্ার ম্ত উপসগ েগুন্ত্রলার দম্াকান্ত্রবলায়ও 

সাহােয কন্ত্রর৷ 
 

ম্লনালীর কযান্সান্ত্ররর িনয দদওয়া দরমডওন্ত্রথ্রামপর পার্শ্ ে প্রমতজিয়াগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রধয রন্ত্রয়ন্ত্রে: 

• ক্লামন্ত 

• আপনার ত্বন্ত্রক পমরবতেন 

• ম্ল তযান্ত্রগর অর্যান্ত্রস পমরবতেন হওয়া 

• ম্ূত্রাশন্ত্রয়র পমরবতেন। 

 

দরমডওন্ত্রথ্রামপ এবং আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন মকেভ  পার্শ্ েপ্রমতজিয়া সম্পন্ত্রকে বাংলায় 

আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে৷ 

 

মক্ন্ত্র ান্ত্ররবডন্ত্রেশন 

েমদ আপনার ম্লনালীর কযান্সার থ্ান্ত্রক, তাহন্ত্রল আপনান্ত্রক দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ ও দরমডওন্ত্রথ্রামপ 

একসান্ত্রথ্ দদওয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ 

এন্ত্রক বলা হয় দকন্ত্রম্ান্ত্ররমডন্ত্রয়শন৷ দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ বা দরমডওন্ত্রথ্রামপ দে দকান্ত্রনাটর্র দিন্ত্রয় এটর্ 

মনন্ত্রিই আরও র্াল কাি করন্ত্রত পান্ত্রর। একসান্ত্রথ্ মিমকৎসা করন্ত্রল পার্শ্ ে প্রমতজিয়াগুন্ত্রলা 

আরও খ্ারাপ হন্ত্রত পান্ত্রর। 

 

টান্ত্রগ যন্ত্রটড (জিবিক্) মথ্রাবপ 

র্ান্ত্রগ েন্ত্রর্ড দথ্রামপর ওষুধগুন্ত্রলা কযান্সার দকান্ত্রষর মর্তন্ত্রর বা তার আন্ত্রশপান্ত্রশ এম্ন মকেভ ন্ত্রক 

লক্ষয কন্ত্রর ো এটর্ন্ত্রক বাড়ন্ত্রত ও বা ুঁিন্ত্রত সহায়তা কন্ত্রর। র্ান্ত্রগ েন্ত্রর্ড দথ্রামপগুন্ত্রলা কখ্নও 

কখ্নও অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসার িনয বযবহৃত হয় ো শরীন্ত্ররর অনযানয অংন্ত্রশ েমড়ন্ত্রয় 

পন্ত্রড়ন্ত্রে।  

 

পার্শ্ েপ্রমতজিয়ার ম্ন্ত্রধয রন্ত্রয়ন্ত্রে: 

• ক্লান্ত দবাধ করা 

• খ্সখ্ন্ত্রস ত্বক বা  ুসকুমড় দদখ্া দদওয়া  

• ডায়মরয়া 

•  ূ্ লু-এর লক্ষণসম্ূহ৷ 

দবমশরর্াগ পার্শ্ েপ্রমতজিয়া ওষুন্ত্রধর ম্াধযন্ত্রম্ মনয়েণ করা োয় এবং মিমকৎসা দশষ হন্ত্রল িন্ত্রল 

োয়৷ 
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আপনার বিবক্ৎসার সম্ভািয পার্শ্ যপ্রবতজিো 

মনন্ত্রি মকেভ  পার্শ্ েপ্রমতজিয়া দদওয়া আন্ত্রে দেগুন্ত্রলা অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসাকালীন সম্ন্ত্রয় বা 

মিমকৎসা দশষ হওয়ার পন্ত্রর আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর৷ 

 ল তযান্ত্রগর অভযান্ত্রস পবরিতযন হওো 

মিমকৎসার পন্ত্রর, আপনার অে মকেভ  সম্ন্ত্রয়র িনয মর্ন্নর্ান্ত্রব কাি করন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার 

হয়ন্ত্রতা:  

• ডায়মরয়া হন্ত্রত পান্ত্রর  

• ঘন ঘন ম্ল তযাগ করন্ত্রত হন্ত্রত পান্ত্রর 

• আপনার ম্লতযাগ করার প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রল আন্ত্রগ দথ্ন্ত্রক দতম্ন একর্া বুঝন্ত্রত না পারা  

• পাোয় বযথ্া হওয়া 

সম্ন্ত্রয়র সান্ত্রথ্ সান্ত্রথ্ সাধারণত এসব অবস্থ্ার উন্নমত হয়৷ েমদ আপনার এই সব পার্শ্ েপ্রমতজিয়া 

থ্ান্ত্রক বা এগুন্ত্রলার উন্নমত না হয়, তাহন্ত্রল আপনার ডাক্তার বা নাস েন্ত্রক বলুন৷ তারা আপনান্ত্রক 

উপন্ত্রদশ ও ওষুধ মদন্ত্রয় সহায়তা করন্ত্রত পারন্ত্রবন। 

আপনার ত্বক্ সুরবিত রাখুন 

তরল বা পামনেুক্ত ম্ল আপনার পাোর িারমদন্ত্রকর ত্বকন্ত্রক বযথ্ােুক্ত কন্ত্রর তভলন্ত্রত পান্ত্রর৷ এই 

পরাম্শ েগুন্ত্রলা সাহােয করন্ত্রত পান্ত্রর: 

• আপনার ম্লদ্বান্ত্ররর (গুহয) িারপান্ত্রশর ত্বকন্ত্রক পমরষ্কার ও শুকন্ত্রনা রাখ্ুন৷ 

• সুগন্ধীমবহীন দর্িা ওয়াইপ বযবহার করুন কারণ এগুন্ত্রলা র্য়ন্ত্রলর্ দপপান্ত্ররর তভলনায় 

আপনার ত্বন্ত্রকর িনয দবমশ দকাম্ল৷ 

• আপনার ত্বকন্ত্রক সুরমক্ষত রাখ্ন্ত্রত প্রমতবন্ধক জিম্ বযবহার করুন। দকবলম্াত্র 

আপনার ডাক্তার এবং নাস ে পরাম্শ ে মদন্ত্রয়ন্ত্রেন এম্ন জিম্ বযবহার করুন। 

• আপনার ত্বকন্ত্রক শুষ্ক ও িাণ্ডা রাখ্ার িনয সুমতর আন্ডারওয়যার পরুন৷ 

 

খািযাভযান্ত্রস পবরিতযন 

অপান্ত্ররশন্ত্রনর পন্ত্রর আপনার অে দসন্ত্রর উিন্ত্রল আপনার ডাক্তার আপনান্ত্রক একটর্ সুমনমদেি 

খ্াদয তামলকা অনুসরণ করার পরাম্শ ে মদন্ত্রত পান্ত্ররন।  

কখ্নও কখ্নও  ল ও সবজির ম্ত খ্াবার আপনার ম্লন্ত্রক নরম্ কন্ত্রর দ লন্ত্রত পান্ত্রর এবং 

আপনান্ত্রক দবমশবার র্য়ন্ত্রলন্ত্রর্ পািান্ত্রত পান্ত্রর৷ আপমন কী কী খ্াবার খ্ান্ত্রেন এবং তা মকর্ান্ত্রব 

আপনান্ত্রক প্রর্ামবত করন্ত্রে দসই সম্পন্ত্রকে একটর্ ডান্ত্রয়মর রাখ্ন্ত্রল তা সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷  

আপনার েমদ দখ্ন্ত্রত ইো না কন্ত্রর, তাহন্ত্রল মদন্ত্রন 1 বা 2 বার দবমশ কন্ত্রর খ্াবার খ্াওয়ার 

পমরবন্ত্রতে অল্প অল্প কন্ত্রর কন্ত্রয়কবার খ্াবার খ্াওয়ার্া সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপমন কী দখ্ন্ত্রত 

পারন্ত্রবন তা মনন্ত্রয় েমদ সম্সযা হন্ত্রতই থ্ান্ত্রক, তাহন্ত্রল আপনার নাস ে বা ডাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ কথ্া 

বলুন৷ 
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উন্ত্রেগ 

উমদ্বগ্ন বা মিমন্তত অনুর্ব করন্ত্রলও আপনার ম্ল নরম্ হন্ত্রত পান্ত্রর৷ মকর্ান্ত্রব আরাম্ন্ত্রবাধ করা 

োয় তা দশখ্া আপনার অেন্ত্রক মথ্তভ  করন্ত্রত সহায়ক হন্ত্রব এবং এটর্ আপনার সামব েক স্বাস্থ্য ও 

দসন্ত্রর উিার িন্ত্রনযও র্ান্ত্রলা হন্ত্রব৷  

আপনার েবি মটা া থ্ান্ত্রক্ 

অপান্ত্ররশন্ত্রনর পর আপনার েমদ অস্থ্ায়ী বা স্থ্ায়ী দোম্া থ্ান্ত্রক, এর সান্ত্রথ্ ম্ামনন্ত্রয় মনন্ত্রত 

আপনার মকেভ  সম্য় লাগন্ত্রত পান্ত্রর৷ দোম্া আন্ত্রে এম্ন অনয কান্ত্ররা সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রল 

আপনার িনয সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার নাস ে আপনার িনয এটর্র বযবস্থ্া করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ 

আপনার নাস ে আপনান্ত্রক মশমখ্ন্ত্রয় দদন্ত্রবন মকর্ান্ত্রব বামড়ন্ত্রত দোম্া বযবস্থ্াপনা করা োয়৷ 

 

 যাক্ব লান (Macmillan) টেন্ত্রলট ক্াডয 

িরুমরর্ান্ত্রব র্য়ন্ত্রলর্ বযবহার করার প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রল আপমন বাইন্ত্রর োওয়ার মবষয়টর্ মনন্ত্রয় 

মিমন্তত হন্ত্রয় পড়ন্ত্রত পান্ত্ররন। মবনাম্ূন্ত্রলযর ম্যাকমম্লান (Macmillan) র্য়ন্ত্রলর্ কাডে সন্ত্রঙ্গ রাখ্া 

সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর। আপমন এটর্ মবমর্ন্ন িায়গায় দেম্ন দদাকান, অম স এবং কযান্ত্র ন্ত্রত 

দদখ্ান্ত্রত পান্ত্ররন৷ আম্রা আশা কমর এটর্ আপনার র্য়ন্ত্রলন্ত্রর্ প্রন্ত্রবন্ত্রশ সহায়তা করন্ত্রব মকন্তু এটর্ 

সব িায়গায় কাি নাও করন্ত্রত পান্ত্রর৷ 

 

0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর ম্যাকমম্লান (Macmillan) সান্ত্রপার্ে লাইন্ত্রন কল কন্ত্রর আপমন একটর্ 

কাডে দপন্ত্রত পান্ত্ররন৷ অথ্বা, আপমন আম্ান্ত্রদর ওন্ত্রয়বসাইর্ be.macmillan.org.uk-দত এটর্র 

িনয অডোর মদন্ত্রত পান্ত্ররন 

আপমন প্রমতবন্ধীন্ত্রদর র্য়ন্ত্রলর্ও বযবহার করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ দসগুমলর ওয়াশ দবমসন রন্ত্রয়ন্ত্রে এবং 

আপমন দেন কাপড় বদলান্ত্রত পান্ত্ররন দসইিনয িায়গা রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ প্রমতবন্ধীন্ত্রদর র্য়ন্ত্রলর্ ম্ান্ত্রঝ 

ম্ান্ত্রঝ লক করা থ্ান্ত্রক৷ আপমন ডিন্ত্রেডবডিটি রাইর্স ইউন্ত্রক দথ্ন্ত্রক একটর্ িামব মকন্ত্রন মনন্ত্রত 

পান্ত্ররন৷  

 

পার্শ্ য প্রবতজিো সম্পন্ত্রক্য আরও তথ্য 

সাধারণ কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ েপ্রমতজিয়া সম্পন্ত্রকে আপনার র্াষায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্ররা 

তথ্য রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ ক্লামন্ত ও খ্াওয়ার সম্সযা সম্পন্ত্রকে আম্ান্ত্রদর তথ্যও সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপমন 

এই তথ্য অনলাইন্ত্রন macmillan.org.uk/translationsদত পান্ত্রবন। অথ্বা আপমন 0808 808 

00 00 নম্বন্ত্রর দ ান করন্ত্রত এবং আপনার র্াষায় তথ্য িাইন্ত্রত পান্ত্ররন। 

ফন্ত্রলাআপ 

আপনার মিমকৎসা দশষ হওয়ার পর, আপনার মনয়মম্ত দিক-আপ করা হন্ত্রব এবং পরীক্ষাও 

করা হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এগুমল সাধারণত দবশ কন্ত্রয়ক বের অবযাহত থ্ান্ত্রক। 

আপনার অনুভূবত  

আপনার কযান্সার আন্ত্রে এর্া দশানার পর আপমন মবহ্বল হন্ত্রয় পড়ন্ত্রত পান্ত্ররন এবং মবমর্ন্ন 

রকম্ আন্ত্রবগ দদখ্া মদন্ত্রত পান্ত্রর৷ টিক বা র্ভল কন্ত্রর অনুর্ব করা বন্ত্রল মকেভ  দনই। এর সন্ত্রঙ্গ 

ম্ামনন্ত্রয় িলার িনয অন্ত্রনক রকম্ উপায় রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ খ্ুব কান্ত্রের বনু্ধ বা আত্মীন্ত্রয়র সান্ত্রথ্ কথ্া 

বলার্া সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার ডাক্তার বা নাস েও সহায়তা করন্ত্রত পান্ত্ররন৷  
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 যাক্ব লান (Macmillan) বক্ভান্ত্রি আপনান্ত্রক্ সাহায্য ক্রন্ত্রত 

পান্ত্রর 

আপনান্ত্রক এবং আপনার পমরবারন্ত্রক সাহােয করন্ত্রত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্ান্ত্রন আন্ত্রে। 

আপমন দেখ্ান দথ্ন্ত্রক সহায়তা দপন্ত্রত পান্ত্ররন: 

• িযা  যাক্ব লান (Macmillan) সান্ত্রপাটয লাইন (0808 808 00 00)। আম্ান্ত্রদর 

দদার্াষী আন্ত্রে, তাই আপমন আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ আপনার র্াষায় কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন। 

আপমন দে র্াষাটর্ বযবহার করন্ত্রত িান, শুধু তার নাম্ ইংন্ত্ররজিন্ত্রত আম্ান্ত্রদরন্ত্রক বলুন। 

আম্রা মিমকৎসা সম্পমকেত প্রশ্নগুন্ত্রলার উির মদন্ত্রত পামর, আপনান্ত্রক আমথ্ েক 

সহায়তার মবষন্ত্রয় তথ্য মদন্ত্রত পামর, বা আপনার অনুরূ্মতগুন্ত্রলার মবষন্ত্রয় আপনার সান্ত্রথ্ 

কথ্া বলন্ত্রত পামর। সপ্তান্ত্রহ 7 মদন, সকাল 8 দথ্ন্ত্রক সন্ধযা 8র্া পে েন্ত দ ান লাইন দখ্ালা 

থ্ান্ত্রক। 

•  যাক্ব লান (Macmillan) ওন্ত্রেিসাইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এবং 

কযান্সার মনন্ত্রয় দবুঁন্ত্রি থ্াকার মবষন্ত্রয় আম্ান্ত্রদর সাইন্ত্রর্ ইংন্ত্ররজিন্ত্রত অন্ত্রনক তথ্য আন্ত্রে। 

www.macmillan.org.uk/translations ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ অনযানয র্াষায় আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে  

• তথ্য ও সহােতা পবরন্ত্রষিা৷ তথ্য ও সহায়তা দকন্ত্রে, আপমন একিন কযান্সার 

সহায়তা মবন্ত্রশষন্ত্রের সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন এবং মলমখ্ত তথ্য দপন্ত্রত পান্ত্ররন। 

macmillan.org.uk/informationcentres ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ আপনার সবন্ত্রিন্ত্রয় মনকর্স্থ্ 

দকে খ্ুুঁন্ত্রি দবর করুন বা আম্ান্ত্রদর কল করুন। আপনার হাসপাতান্ত্রল একটর্ দকে 

থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর। 

• স্থ্ানীে সান্ত্রপাটয গ্রুপ - সান্ত্রপার্ে গ্রুন্ত্রপ আপমন কযান্সান্ত্রর আিান্ত অনযানয 

দলাকিন্ত্রনর সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন৷ macmillan.org.uk/supportgroups 

ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ আপনার কাোকামে একটর্ গ্রুপ খ্ুুঁন্ত্রি মনন বা আম্ান্ত্রদরন্ত্রক কল করুন। 

•  যাক্ব লান (Macmillan) অনলাইন ক্ব উবনটট – আপমন একই ধরন্ত্রনর 

পমরমস্থ্মতন্ত্রত থ্াকা বযজক্তন্ত্রদর সান্ত্রথ্ macmillan.org.uk/community-এ কথ্া বলন্ত্রত 

পান্ত্ররন 
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শব্দ তাবলক্া  

শব্দ  

(উদ্দিষ্ট ভাষা) 

ইংন্ত্ররদ্দেন্ত্রে ইংন্ত্ররদ্দেন্ত্রে ডিভান্ত্রব 

বিন্ত্রে হয় (ইংন্ত্ররদ্দে 

শন্ত্রব্দর 

ট্রান্সডিিান্ত্ররশন) 

অর্ থ  

ইডিওন্ত্রটাডি Ileostomy ইডিওন্ত্রটাডি কু্ষদ্রান্ত্রের অংশ থর্ন্ত্রি তেডর 

এিটি থটািা৷ 

ইডিয়াি Ileum ইডিয়াি কু্ষদ্রান্ত্রের থে অংশ িিাশন্ত্রয়র 

সান্ত্রর্ েুক্ত হয়৷ 

থিন্ত্রিান্ত্রর্রাডি Chemotherapy থিন্ত্রিান্ত্রর্রাডি এিটি িযান্সার ডিডিৎসা ো ডদন্ত্রয় 

িযান্সার থিাষগুন্ত্রিা ধ্বংস িরার 

েনয ওষুধ বযবহার িরা হয়। 

থিান্ত্রিাটডি Colostomy থিান্ত্রিাটডি িিাশন্ত্রয়র অংশ থর্ন্ত্রি তেডরিৃে 

এিটি থটািা৷ 

থিাষ Cell থসি থ াি থ াি গাঠডনি এিি ো 

আিান্ত্রদর শরীন্ত্ররর অঙ্গ এবং 

টিসুযগুন্ত্রিা তেডর িন্ত্রর।  

িান্ত্রগ থন্ত্রিি থর্রাডি Targeted therapy িান্ত্রগ থন্ত্রিি থর্রাডি ওষুধ ো িযান্সার থিাষন্ত্রি ধ্বংস 

িন্ত্রর ও সাধারণ থিান্ত্রষর িি 

ক্ষডে িন্ত্রর৷ 

টিউিার Tumour টিউিার থিান্ত্রষর গুচ্ছ ো 

অস্বাভাডবিভান্ত্রব থবন্ত্রে িিন্ত্র । 

অস্বাভাডবি থিাষগুডির সংখ্যা 

বােন্ত্রে র্ান্ত্রি এবং এিটি 

িাংসডিণ্ড তেডর িন্ত্রর। 

িায়ডরয়া Tumour টিউিার েখ্ন আিনার নরি বা িাডনেুক্ত 

িায়খ্ানা হয়। আিডন সাধারণে 

েেবার থেন্ত্রয় র্ান্ত্রিন োরন্ত্রিন্ত্রয় 

থবডশ বার বা খ্ুব েরুডরভান্ত্রব 

িয়ন্ত্রিন্ত্রি োওয়ার প্রন্ত্রয়ােন হন্ত্রে 

িান্ত্রর। আিনার থিি বযর্াও 

র্ািন্ত্রে িান্ত্রর। 

িার্শ্ থপ্রডেদ্দিয়া Side effects সাইি-এন্ত্রেক্টস িযান্সান্ত্ররর ডিডিৎসার অোডিে 

প্রভাবগুন্ত্রিা। 

প্রার্ডিি িযান্সার Primary cancer প্রাইিাডর িযান্সার শরীন্ত্রর বে হওয়া প্রর্ি টিউিার৷ 

প্রার্ডিি িে থায় Early stage আডি থটে এিন িযান্সার থেটি িাত্র বে 

হন্ত্রে শুরু িন্ত্ররন্ত্র  এবং শরীন্ত্ররর 

অনযানয অংন্ত্রশ এখ্ন্ত্রনা  োয়ডন৷ 

বযাডরয়ার িীি Barrier cream বযাডরয়ার িীি িাডনন্ত্ররাধী িীি ো ত্বিন্ত্রি 

শারীডরি েরি থর্ন্ত্রি সুরক্ষা 

থদয়৷ 
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থরডিওন্ত্রর্রাডি Radiotherapy থরডিওন্ত্রর্রাডি উচ্চ-শদ্দক্তর এক্স-থর বযবহার 

িন্ত্রর িযান্সার থিাষগুন্ত্রিান্ত্রি 

থিন্ত্রর থেিার েনয এিটি 

িযান্সার ডিডিৎসা। 

থরাগ ডনণ থয় Diagnosis িায়াগন্ত্রনাডসস আিনার থিান্ত্রনা অসুখ্ আন্ত্র  

নাডি থনই ো খ্ুুঁন্ত্রে থবর িরা। 

িডসিা গ্রডি Lymph node ডিম্ফ থনাি এিটি গ্রডি ো িডসিােন্ত্রের 

অংশ৷ 

িডসিােে Lymphatic ডিম্ফযাটিি শরীর েনু্ত্রে র্ািা নািী ও গ্রডির 

এিটি থনিওয়ািথ ো সংিিন্ত্রণর 

সান্ত্রর্ িোই িরন্ত্রে সাহােয 

িন্ত্রর। 

সােথাডর Surgery সােথাডর অিান্ত্ররশন হওয়া। 

থটািা Stoma থটািা শরীন্ত্রর সােথন্ত্রনর তেডর িরা 

এিটি থখ্ািা িুখ্৷ 

থটািা নাস থ Stoma nurse থটািা নাস থ ডিভান্ত্রব থটািার েত্ন ডনন্ত্রে হন্ত্রব 

ো নাস থ আিনান্ত্রি থদডখ্ন্ত্রয় 

থদন্ত্রবন৷ 

 



 পৃষ্ঠা 16 ম াট 17 ম্যাকমম্লান (Macmillan) তথ্যপত্র 2020: অন্ত্রের কযান্সার 

িাাংলা ভাষাে আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে 

এই মবষয়গুন্ত্রলা সম্বন্ত্রন্ধ আম্ান্ত্রদর বাংলা র্াষায় তথ্য আন্ত্রে: 

ক্যান্সান্ত্ররর ধরন 

• স্তন কযান্সার 

• বৃহদান্ত্রের কযান্সার  

•  ুস ুন্ত্রসর কযান্সার 

• দপ্রান্ত্রের্ কযান্সার 

বিবক্ৎসাস ূহ 

• দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ 

• দরমডওন্ত্রথ্রামপ 

• সািোমর 

ক্যান্সান্ত্ররর ম াক্াবিলা ক্রা 

• েমদ আপনার কযান্সার মনণ েয় হন্ত্রয় থ্ান্ত্রক - একটর্ ির্িলমদ 

মনন্ত্রদেমশকা  

• খ্াবার সম্সযা এবং কযান্সার 

• িীবন্ত্রনর অবসান 

• আমথ্ েক সহায়তা - দবমনম র্সম্ূহ 

• আমথ্ েক সহায়তা - খ্রি দম্র্ান্ত্রনার িনয সাহােয 

• স্বাস্থ্যকর খ্াদযার্যাস 

• ক্লামন্ত (অবসন্নতা) এবং কযান্সার 

• কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ েপ্রমতজিয়াসম্ূহ 

• মনন্ত্রিন্ত্রক সাহােয করার িনয আপমন কী করন্ত্রত পান্ত্ররন 

 

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

আ ান্ত্রির সান্ত্রথ্ িাাংলাে ক্থ্া িলুন 

আপমন 0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর মবনাম্ূন্ত্রলয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ দ ান করন্ত্রত পান্ত্ররন 

এবং একিন দদার্াষীর সাহান্ত্রেয আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ বাংলায় কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন। আপনার 

উন্ত্রদ্বগ ও মিমকৎসা সম্পমকেত প্রশ্নগুন্ত্রলা মনন্ত্রয় আপমন আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন৷ 

েখ্ন আিডন িি িরন্ত্রবন শুধু ইংন্ত্ররদ্দেন্ত্রে বিুন বাংিা (বিুন “থবঙ্গডি”)৷ 

আম্রা সপ্তান্ত্রহ 7 মদন, সকাল 8 দথ্ন্ত্রক সন্ধযা 8র্া পে েন্ত দখ্ালা থ্ামক। 

 

সূত্র ও ধনযিাি োপন 

এই সকল তথ্য রিনা ও সম্পাদনা কন্ত্ররন্ত্রে ম্যাকমম্লান কযান্সার সান্ত্রপার্ে (Macmillan 

Cancer Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়ন (Cancer Information Development) দল৷ 

একটর্ অনুবাদ দকাম্পামন এটর্ বাংলায় অনুবাদ কন্ত্ররন্ত্রে৷  

ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এর  লাশন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর বিষন্ত্রে মিাঝা এবং  লোন্ত্ররর 

ক্যান্সার মিাঝা নাম্ক পুজস্তকার মর্মিন্ত্রত এই তথ্য অন্তর্ভ েক্ত করা হন্ত্রয়ন্ত্রে৷ আম্রা 

আপনান্ত্রক কমপ পািান্ত্রত পামর, মকন্তু পূণ ে পুজস্তকাগুন্ত্রলা শুধু ইংন্ত্ররজিন্ত্রত পাওয়া োয়।  

এই তথ্য সংমিি মবন্ত্রশষন্ত্রেরা পে োন্ত্রলািনা কন্ত্ররন্ত্রেন এবং আম্ান্ত্রদর মি  দম্মডন্ত্রকল 

এমডর্র, ডক্টর টর্ম্ ইর্সন (Dr Tim Iveson), কনসালর্যান্ট দম্মডকযাল অন্ত্রকান্ত্রলাজিে 

এবং ম্যাকমম্লান (Macmillan) মি  দম্মডকযাল এমডর্র তা অনুন্ত্রম্াদন কন্ত্ররন্ত্রেন। 



 পৃষ্ঠা 17 ম াট 17 ম্যাকমম্লান (Macmillan) তথ্যপত্র 2020: অন্ত্রের কযান্সার 

দসই সব কযান্সার আিান্ত বযজক্তন্ত্রদরও ধনযবাদ িানাজে োরা এই তথ্য পে োন্ত্রলািনা 

কন্ত্ররন্ত্রেন। 

আম্ান্ত্রদর সকল তথ্য প্রাপ্ত দসরা প্রম্ান্ত্রণর মর্মিন্ত্রত দনওয়া হন্ত্রয়ন্ত্রে। আম্ান্ত্রদর বযবহার করা 

উৎসগুন্ত্রলার মবষন্ত্রয় আন্ত্ররা তন্ত্রথ্যর িনয অনুগ্রহ কন্ত্রর 

cancerinformationteam@macmillan.org.uk টিকানায় আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ দোগান্ত্রোগ 

করুন 
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আম্রা সব সম্য় সটিক তথ্য দদওয়ার মবষয়টর্ মনজিত করার িনয সব রকম্র্ান্ত্রব দিিা 

কন্ত্রর থ্ামক মকন্তু প্রমতমনয়ত পমরবতেনশীল দম্মডন্ত্রকল গন্ত্রবষণার বতেম্ান অবস্থ্ার 

প্রমত লন্ত্রনর িনয এর উপর মনর্ের করা উমিত হন্ত্রব না৷ আপমন আপনার স্বাস্থ্য সম্পন্ত্রকে 

উমদ্বগ্ন থ্াকন্ত্রল, আপনার ডাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ আন্ত্রলািনা করুন। এই তন্ত্রথ্য বা তৃতীয় পন্ত্রক্ষর 

দকান্ত্রনা তন্ত্রথ্য, দেম্ন আম্ান্ত্রদর মলংক করা ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্র তন্ত্রথ্য, দকান্ত্রনা র্ভল থ্াকার কারন্ত্রণ 

সৃি দকান্ত্রনা ক্ষমত বা হামনর িনয ম্যাকমম্লান (Macmillan) দকান্ত্রনা দায়-দাময়ত্ব গ্রহণ করন্ত্রব 

না৷ 

© ম্যাকমম্লান কযান্সার সান্ত্রপার্ে (Macmillan Cancer Support) 2020৷ ইংলযান্ড ও ওন্ত্রয়লস 

(261017), কর্লযান্ড (SC039907) এবং আইল অব ম্যান (604)-এ মনবমন্ধত দাতবয প্রমতোন। 

দরজিোডে অম স: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ 

MAC15136_Bengali_E03 

 

আিরা আশা িডর থে আিনার ডনিি এই ের্য সহায়ি হন্ত্রয়ন্ত্র । আিনার থিান প্রশ্ন 

থর্ন্ত্রি র্ািন্ত্রি, আিরা আিনার ভাষায় থিডিন্ত্রোন্ত্রনর িাধযন্ত্রি ের্য এবং সহায়ো 

ডদন্ত্রে িাডর। আিরা ডবনািূন্ত্রিয িডরন্ত্রষবাগুডি ডদন্ত্রয় র্াডি। আিান্ত্রদরন্ত্রি থেে 0808 

808 00 00 নম্বন্ত্রর থসািবার-শুিবার, সিাি 9িা থর্ন্ত্রি রাে 8িা িে থন্ত   িি িরুন 

এবং ইংন্ত্ররদ্দেন্ত্রে আিনার ি ন্ত্রের ভাষার েনয বিুন।  

 

মবষয়বস্তুর পে োন্ত্রলািনা: দসন্ত্রেম্বর 2020 

পরবতী পমরকমল্পত সম্য়সূিী: 2022 


