
বিেল্ কিল করােটা বে?  
বিেল্ কিল, এেটা েম্ীর রকক্তর করাে| ঐ করােটা পবরিাকর িংিানুরিকম িকল| 
বিেল্ কিল করাে দ্ারা িরীকরর অবসিকজন িঞ্াবরত রক্ত েবণো ক্বতগ্স্ত হে|  
 বিেল্ কিল করাকে, কলাবহত কোবণোগুকলা িক্ত হকে কেকত পাকর এিং বিরাগুকলার বভতর বিকে 
িাবহত হওোর িমে েবণোগুকলা আঁটকে কেকত পাকর| এর মাকন হল কে অবসিকজন িরীকরর িি 
বিকে কপৌঁোকত পাকর না| 
বিেল্ কিল করাে দ্ারা আরিাতি ব্যবক্তকির িাঙ্াবতে ব্যথা হকত পাকর| তাকির িরীকরর অন্য 
অংকিও িমস্া কিখা বিকত পাকর| 
িংরিমণ কথকে সুরবক্ত থাোর জন্য তাকির জীিনভর ঔষকধর প্রকোজন হকি| কোকনা কোকনা 
িমে ব্যথা েম েরার জন্য তাকির ঔষকধর প্রকোজন হকত পাকর| 

বনকজর ডাক্তাকরর িাকথ তাকির বনেবমত ভাকি স্বাস্থ্-পরীক্া েরা উবিত এিং সুবনবচিত 
েরা উবিত কে তারা স্বাস্থ্িান খািার খাে, প্রচুর পবরমাকণ পাবন পান েকর এিং িেকনে 
ব্যাোম েকর| 

অসুস্থ অনুভি েরার িমে িা জীিকনর িাকথ কপকর ওঠার আপ্রাণ কিষ্া েরার িমে, 
বিেল্ কিল করাে দ্ারা আরিাতি ব্যবক্তকির বনকজর পবরিার, িন্ধু এিং আকিপাকির 
কলাকেকির িাহাকয্যর প্রকোজন হে| বেছু কলাকেকির জীিনভর িাহাকয্যর প্রকোজন 
হে|  

বিেল্ কিল করাে 

1



বিেল্ কিল িংিানুরিকম পবরিাকর িকল োরণ এটা এেটা ‘িংিানুেত’ করাে| কে ব্যবক্তকির মকযে করােটা না থাকে তাকির মকযেও এেটা ‘জীন’ 
থােকত পাকর কেটা তারা তাকির িাচ্াকির বিকত পাকর| এমন ব্যবক্তকির ‘িাহে’ িলা হে (বেংিা কোকনা কোকনা িমে আমরা িবল কে তাকির এেটা 
‘প্রলক্ণ’ রকেকে)| 

জীন হল এমন ধরকনর কোড কেগুকলা আপনার িরীর কে বনেব্রিত েকর| উিাহরকণর িরূপ, আপনার কিাকখর রঙ, আপবন েত লবো হকিন, তা 
জীন দ্ারা বনেব্রিত হকে থাকে - আপনার সুন্দর হাবি হকি বে না তাও!   

বনম্নবলবখত তকথ্র মাযেকম আপবন বিেল্ কিল করাে দ্ারা আরিাতি ব্যবক্তকির িাহায্য েরকত পাকরন:  
 �  করাকের বিষকে কখালাখুবলভাকি েথা িকল এিং সুবনবচিত েকর কে ব্যবক্তকির 
প্রকোজনীে তথ্ তাকির োকে থাকে 

 � িাহায্য এিং িমথশি ন প্রিান েকর 
 �  ব্যবক্ত, তাকির িঙ্ী এিং তাকির পবরিাকরর িাকথ স্কীবনং রক্ত পরীক্ার বিষকে 
েথা িকল| (অনুগ্হ েকর পরীক্া েরািার বিষকে আমাে কেন ভািা উবিত 
নামে ফ্াক্টিীটটা কিখুন)| েবি পবরিাকর এেজন ব্যবক্তর বিেল কিল থাকে 
তাহকল, অন্যকিরও হকত পাকর িা তারা িহন েরকত পাকর| পরীক্াটা কিখাকি 
কে এমন কোকনা ঝঁবে রকেকে বে না োর দ্ারা ব্যবক্ত বনকজর িাচ্াকির ঐ 
বিেল কিল করােটা বিকত পাকর| 

 �  বেন্তু মকন রাখকিন: বিেল্ কিল করাকের দ্ারা আরিাতি ব্যবক্তকির এমন িমে 
থােকি েখন তারা সুস্থ্ থােকি| েখন তাহারা বনকজকির োজ েরকত িাে 
তখন অেথা উকত্তজনা কিখাকিন না| 

আপবন বে জানকতন?
 �  বিেল্ কিল করাকের এেটা পবরিার আকে| বেছু বিেল্ কিল করাে অন্য বিেল্ কিল করাকের কিকে কিবি 
েম্ীর হে| িি কিকে েম্ীর রূপ কে বিেল্ কিল অ্ানীবমো (রক্তাল্পতা) িলা হে| 

 �  বিকবে, বিেল্ কিল করাে িিকিকে িাধারণ করাে কেটা পবরিাকর িংিানুরিকম িকল| 
 � ইংল্াকডে প্রাে 240,000 ব্যবক্তরা বিেল কিল জীকনর ‘িাহে’| 
 �  িাহে হওো ম্াকলবরো কথকে সুরক্া প্রিান েরকত পাকর| তাই জন্য ম্াকলবরোর অঞ্কল বিেল্ কিল করাে 
কিবি কিখা কিে কেমন ধরুন অ্াবরিো| তকি িাহেকির ম্াকলবরো কথকে সুরবক্ত থাোর জন্য বনেম - 
মাবফে িাধারণ ঔষধ কনওো উবিত| 

 �  ইংল্াকডে িেল বিশু এিং িেল েভশি িতী মবহলাকির বিেল কিল করাকের জন্য এেটা পরীক্া প্রিান েরা হে| 
 �  আপবন বনকজর জীিকন কে কোকনা িমে পরীক্া েরকত পাকরন| িাচ্া কে জম্ন কিওোর বনণশিে কনওোর আকে 
ঐ পরীক্াটা েরাকনা ভাকলা অবভপ্রাে হকি| 

2



বে ভাকি ব্যবক্তকির বিেল্ কিল করাে হে? 
বিেল্ কিল করােটা জীকনর মাযেকম মাতা-বপতা কথকে িাচ্াকির হে| জীন হল এমন ধরকনর কোড কেগুকলা আপনার িরীর কে বনেব্রিত েকর 
থাকে| উিাহরকণর জন্য, আপনার কিাকখর রঙ, আপবন েতটা লবো হকিন িি জীন দ্ারা বনেব্রিত হকে থাকে- এমন বে আপনার সুন্দর হাবি হকি 
বে না তাও! 

ব্যবক্তকির কেিল তখন বিেল্ কিল করাে হে েখন তারা দুইটা অিাধারণ জীন পাে - এেটা তাকির বপতা কথকে 
এিং এেটা তাকির মা কথকে| 

বনকি কিওো বিরেটা কিখাে কে কেমন েকর আিা এিং কিনজাবমন দুজনার এেটা জীন আকে কেটা িাধারণ রক্ত িানাে এিং এেটা জীন আকে 
কেটা অিাধারণ িা ‘বিেল্ কিল’ রক্ত িানাে| 

আমরা 
উত্তরাবধোরসূকরে 
বনকজকির মাতা-বপতা 
কথকে অকনে বেছু 
পাই... 

আমাকির িািাবম 
রকঙর কিাখ 

আমাকির 
উচ্তা 

আমািকর িুন্ির 
হািব 

আিা এিং কিনজাবমন দুজনাই সুস্থ - দুজকনর মকযে োহাকরা িস্তুত বিেল কিল 
করাে কনই| বেন্তু কেকহতু দুজকনর এেটা অিাধারণ জীন আকে তাই, বিশু করাকজর 
করােটা হকেকে|  

আিা কিনজাবমন

বিেল্ কিল 
করাকের জীন

বিেল্ কিল 
করাকের জীন

িাধারণ জীন

িাধারণ জীন
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আমরা আিা এিং কিনজাবমন কে ‘িাহে’ িবল| কোকনা কোকনা িমে এটাকে বিেল্ কিকলর ‘প্রলক্ণ’ হওো িলা হে| বেন্তু তারা তাকির 
িাচ্া কে ঐ অিাধারণ জীনটা বিকত পাকর| প্রকত্ে িার আিা এিং কিনজাবমকনর িাচ্া হে,  4এর মকযে 1(25%) িম্ািনা রকেকে কে বিশুটা 
উত্তরাবধোরসূকরে বিেল্ কিল করাে পাকি|

প্রকত্ে িার আিা এিং কিনজাবমকনর িাচ্া হে, ঐ িম্ািনাটা এেই থােকি| তাকির পরিততী িাচ্ার ও করাকজর মতন বিেল্ কিল 
করাে হকত পাকর িা কি িাহে হকত পাকর িা কি পূণশি  ভাকি বিেল্ কিল কথকে মুক্ত হকত পাকর| প্রকত্ে িার আিা েভশি ধারন েকর ঐ 
িম্ািনাগুকলা এেই থােকি| 

ঐ েবিটা কিখাে কে তারা বে েকর করাজ কে ঐ করােটা বিকেকে|  

মনক রাখিকন 
আপবন কেমন ভাকি িবিশি দ্ারা আরিাতি হন কতমন ভাকি আপবন বিেল্ কিল করাে দ্ারা আরিাতি হকত পাকরন না| আপবন কেিল মারে 
উত্তরাবধোরসূকরে বনকজর মাতা-বপতা কথকে ঐ করােটা কপকত পাকরন| 

বিেল্ কিল করাকের জীন

করাজ 
উত্তরাবধোরসূকরে 
দুকটা বিেল্ কিল 
করাকের জীন 
কপকেকে তাই ওর 
করােটা হকেকে

একত - এিং আিার 
েতগুকলা পরিততী েভশি ািস্থা 
হকি - িিগুকলাকত িাকরর 
মকযে এে  (25%) 
িম্ািনা রকেকে কে বিশুটা 
উত্তরাবধোরসূকরে দুকটা 
িাধারণ জীন পাকি এিং 
তাই পূণশি  ভাকি বিেল্ কিল 
করাে কথকে মুক্ত হকি|

বিেল্ কিল করাকের জীন

িাধারণ জীন

িাধারণ জীন

একত- এিং আিার েতগুকলা পরিততী েভশি ািস্থা হকি 
- িিগুকলাকত দুই এর মকযে এে (50%) িম্ািনা 
রকেকে কে বিশুটা উত্তরাবধোরসূরে এেটা িাধারণ 
জীন এিং এেটা বিেল্ কিল করাকের জীন পাকি 
এিং তাই িাহে হকি|

বিশুটার করাে আকে 
(4এর মকযে 1 িম্ািনা)

বিশুটা প্রভাবিত হকি না 
(4এর মকযে 1িম্ািনা)

বিশুটা িাহে 

(2এর মকযে 1িম্ািনা)

আিা কিনজাবমন

করাজ

কেিল বিেল্ কিল 
করাকের জীন

িাধারণ জীন এিং বিেল্ 
কিল করাকের জীন

িাধারণ জীন এিং বিেল্ 
কিল করাকের জীন

কেিল িাধারণ জীন

4



আমাকে পরীক্া েরার বিষকে 
কেন ভািা উবিত? 
বিেল্ কিল করাকের পরীক্া জানার কিষ্া েকর কে আপবন এেটা 
‘িাহে’ বে না - আপবন এেটা অিাধারণ জীন িহন েকরন বে 
না| (বেছু বেছু কলাকেরা এটাকে এেটা ‘প্রলক্ণ’ িকল)| 
েবি আপবন িাহে হন তাহকল, িম্ািনা রকেকে কে িাচ্া হওোর 
িমে আপবন তাকে ঐ অিাধারণ জীনটা বিকত পাকরন| কেকহতু 
িাহেরা িাধারণত সুস্থ থাকে তাই পরীক্া না েরকল আপবন 
জানকত পারকিন না কে আপবন িাহে বে না| 
এটা এেটা িাধারণ রক্ত পরীক্া োর জন্য কেিল বেছু বমবনট লাকে| 
েবি পরীক্া কিখাে কে আপবন এেটা িাহে তাহকল, এটা গুরুতর কে িাচ্ার মাতা িা বপতাও পরীক্া েকর 
কিকখ কে কি ও িাহে বে না| বিশুকির কেিল তখন করােটা হকত পাকর েবি মাতা-বপতা দুজনাই িাহে হে| 
েখন মাতা-বপতা দুজনাই িাহে হে, তখন 4এর মকযে 1(25%) িম্ািনা রকেকে কে িাচ্াটা 
উত্তরাবধোরসূকরে করােটা পাকি| 

মকন রাখকিন 
আপবন আপনার জীিকন কে কোকনা িমে পরীক্া েকর কিখকত পাকরন কে আপবন বিেল কিকলর জীন িহন েকরন বে না 

আবম বে ভাকি পরীক্া েরকত পাবর? 
আিবিশি েভাকি িাচ্া কে জন্ম কিওোর বনণশিে কনওোর আকে আপবন এিং আপনার িঙ্ী 
দুজন কে ঐ পরীক্াটা েরাকনার জন্য অনুকরাধ েরা উবিত| আপবন বনকজর পবরিাকরর 
ডাক্তার (জীপী) িা আপনার স্থানীে বিেল্ কিল কেক্রের োকে অনুকরাধ েরকত পাকরন| 
েবি আপবন েভশি িতী হন তাহকল েভশি ািস্থাে আপনার কিখাকিানার এেটা অংকির রুকপ 
আপনাকে স্বেংবরিেভাকি ঐ পরীক্া প্রিান েরা হকি| েতটা তাড়াতাবড় হকত পাকর ততটা 
তাড়াতাবড় ঐ পরীক্াটা েরা িি কিকে ভাকলা হকি - 10 িপ্াকহর আকে| 
ইংল্াকডে িেল িক্াজাত বিশুকির বিেল কিকলর জন্য এেটা পরীক্া প্রিান েরা হে| 
এমন েরা হে কেন না অবিলকবে বিবেতিা শুরু েরা ভীষণ গুরুত্বপূণশি | ঐ পরীক্াটা কিখাকি 
কে কিই বিশু এেটা িাহে বে না| 

বিশুকির পরীক্াকত কেিল ওকির কোড়াবলকত সূি 
ফূটিকে এেটু রক্ত কনওো হে এিং এটা অন্য 
রক্তস্পট পরীক্াগুকলার িাকথ এেই িমে েরা হে|  
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আমার পরীিাকরর জন্য পরীক্া েরার বে অথশি  হকত পাকর?
পরীক্ার বিষেটা বুবিকে আপবন আপনার পবরিাকরর িাহায্য েরকত পাকরন| 
এইটা বিকিষ ভাকি গুরুত্বপূণশি হকি েবি তাকির মকযে কেউ েভশি িতী হে িা েবি 
কেউ িাচ্া হওোর বিষকে ভািকে| 
কোকনা কোকনা িমে িাহে হওোর েথা জানাটা েঠিন হকত পাকর| বেছু 
বেছু কলাকেরা লবজিত অনুভি েরকত পাকরন বেংিা তারা বিবতিত হকত পাকরন 
কে তাকির িঙ্ী বে ভািকি| তাই জন্য িাস্তিতা জানা এিং ভুল ধারণা প্রিাবরত 
েরার কথকে কলাকেকির থামাকনাটা গুরুত্বপূণশি| 

ঐগুকলা বেছু ভুল ধারণা কেগুকলা আপবন ঠিে েরকত পাকরন: 

ঐ ফ্াক্টিীটটা এনঐিএি বিেল্ কিল এিং থ্ালািীবমো স্কীবনং কপ্রাগ্াম দ্ারা প্রোবিত এেটা বিরীকজর অংি| অন্যগুকলার মকযে িাবমল রকেকে: বিেল্ কিল করােটা বে? এিং ব্যবক্তকির বে ভাকি বিেল্ কিল করাে হে? 

আকরা তকথ্র জন্য  www.sickleandthal.org কিখুন 

অবতেথা: আপবন বিেল কিল ধরকত পাকরন 
িাস্তিতা: আপবন কেিল বনকজর মাতা-বপতা কথকে 
উত্তরাবধোরসূকরে বিেল কিল করাে কপকত পাকরন 

অবতেথা: পরীক্াটা মবহলাকির জন্য
িাস্তিতা: পুরুষকির জন্য পরীক্া েরাটা কতমনই জরুবর 

অবতেথা: বিেল্ কিল করাে দ্ারা আরিাতি ব্যবক্তরা অল্প িেকি 
মারা োকি 
িাস্তিতা: বিবেতিা খুিই তাড়াতাবড় উন্নত হকছে - েবি ব্যবক্তরা 
ঠিে বিবেতিা পাে তাহকল তারা লবো জীিন কপকত পাকর  

অবতেথা: বিেল কিল ‘ব্্াে জনিংখ্ার িমস্া’ 
িাস্তিতা: বিেল্ কিল কেকোকনা জনিংখ্া কত হকত পাকর  

অবতেথা: আবম এত সুস্থ, আবম িাহে হকত পাবর না 
িাস্তিতা: িাহেরা সুস্থ থাকে তাই রক্ত পরীক্া না েরা পেশিতি 
আপবন িলকত পাকরন না 
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