
 
www.cancerscreening.nhs.uk-এ NHS ক্যান্যার স্ক্রীনিং প্যাগ্যাম পেকক এই নিফকিকের সংস্করণগুকিযা 

(্চযারপত্র) ইংকরনি ভযাষযা ছযাড়যা অি্যাি্ ভযাষযায় এবং বড় মুদ্রকণ ও পযাওয়যা যযায়। 

50 বছর থেকে থছোট এবং 70-এর থেকে 
থবশি বেসী নোরীকের জন্য স্তকনর স্কীশনং-
এর বেস বোড়োকনোর ট্োেল (পরীক্ো)
আপনোকে এই শলফকলট থেন পোঠোকনো হকেকছ? 
সযাধযারণত, ইউকক পত 50 এবং 70 বছর বয়কসর মকধ্ িযার্রীকের ্নত নতি বছকর NHS স্তি স্ক্রীনিং-এর 

িি্ আমন্রিত করযা হয়। 

এই নিফকিেটি আপিযাকক একটি গকবষণযা সংক্যান্ত অধ্য়ি* সম্পকককে  অবনহত ককর পযেযা পুকরযা ইংি্যান্ড 

িকুড় হকত চকিকছ এবং পযখযাকি চনিত 50 পেকক 70’এর বয়স স্রীমযা পেকক একেু পছযাে বযা বড় 

িযার্রীকের স্তি স্ক্রীনিং-এ আমন্রিত করযার সম্যাব্ ঝঁুনক এবং িযাকভর নবষকয় গকবষণযা করযা হকব। 

যনে এই বছকরর পেকষ আপিযার বয়স 50 পেকক 70-এর মকধ্ হকব তযাহকি আপিযাকক এই পর্রীক্যায় অংে 

পিয়যার িি্ আমন্রিত করযা হকছে িযা বরং আপিযাকক একটি নিয়নমত স্তি স্ক্রীনিং ্েযাি করযা হকছে। 

আপিযার আর এই নিফকিেটি আকগ পড়যার পকযাি ্কয়যািি পিই। 

যশে এই বছকরর থিকে আপনোর বেস 50-এর থেকে েম বো 70-এর থেকে থবশি হকব তোহকল আমরো 

এই পরীক্োর অংি শহসোকব আপনোকে স্কীশনং-এর জন্য আমশ্রিত েরশছ। অনুগ্রহ েকর এই শিকটর 

উল্ট শেকে এই পরীক্ো সংক্োন্ত উশলিশিত তে্যসমূহ পড়ুন। 

ইংি্যাকন্ড স্তি স্ক্রীনিং-এর বয়স স্রীমযা বযাড়যাকিযার িি্ * পেেকিযাড়যা যেছৃেভযাকব-ক্যাস্টর নিধকেযানরত  

একটি পর্রীক্যা 

মিূ নিনতক অিকুমযােি পরফরন্ 10/H0710/9; নিরন্তর নিনতক অিকুমযােি 2014-এ নিনচিত  

করযা হকয়কছ।
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আমোকের পরীক্ো েরোর শে প্রকেোজন রকেকছ? 
যনেও আমরযা 50 পেকক 70 বছর বয়স্রী িযার্রীকের উপর স্তি স্ক্রীনিং-এর ্ভযাকবর নবষকয় অকিক তে্ 

িযানি তবওু 50 বছর বয়স পেকক একেু কম বযা 70-এর পচকয় পবনে বয়স্রী িযার্রীকের উপর নক ্ভযাব 

হয় তযার নবষকয় পযকেযাপ্ত ্মযাণ পিই। এই পর্রীক্যায় সযামযাি্ কম বয়স্রী এবং পবনে বয়স্রী িযার্রীকের 

িি্ স্ক্রীনিং-এর সম্যাব্ ঝঁুনক (নবকেষত, এমি ক্যান্যাকরর পরযাগনিেযাি এবং নচনকৎসযা পযখযাকি ি্রীবি 

হযারযাবযার পকযাি ঝঁুনক পিই) এবং িযাকভর (নবকেষত, ি্রীবি বযাঁচযাবযার সম্যাবিযা) মূি্যায়ি করযা হকব। 

এই পর্রীক্যাটি 2009-এ আরম্ হকয় নছি এবং একত এখিও িযার্রীকের ভনতকে  চিকছ। ইনতমকধ্ মযাঝ 

2014-এ এই পর্রীক্যায় 1.5নমনিয়ি িযার্রী অংেগ্হণ করনছকিি এবং অবকেকষ সম্যাবিযা রকয়কছ পয 

ককয়ক নমনিয়ি িযার্রী একত েযানমি হকবি। ‘NHS পরেস্ট স্ক্রীনিং, পহন্পং ইউ নিসযাইি’ িযামক সংযুক্ত 

্চযারপকত্র 50 পেকক 70 বছর বয়স্রী িযার্রীকের িি্ পেখযাকিযা তকে্র মতি নিভকে রকযযাগ্ তে্ পপকত অন্তত 

মযাঝ 2020 পযকেন্ত সময় িযাগকব। ্যাপ্ত ফিযাফকির নভনতিকত ইউককর সরকযার নসদ্যান্ত পিকব পয সকি 

িযার্রীকের িি্ নিয়নমত স্তি স্ক্রীনিং-এর বয়স স্রীমযা বযাড়যাকিযা হকব নক িযা।

যশে আপশন অংিগ্রহণ েরোর জন্য রোশজ হন তোহকল  
শে হকব? 
আপনি পয অঞ্চকি েযাককি পসখযাি পেকক আমরযা যেছৃেভযাকব অকধকেক 47 পেকক 49 বয়স্রী এবং অকধকেক 

71 পেকক 73 বয়স্রী িযার্রীকের পবকছ নিনছে এবং তযাকের স্ক্রীনিং-এর িি্ আমন্রিত করনছ। ঠিক পযমি 

একটি ককয়ি েস করযা হয় পতমি ককর যেছৃেভযাকব িযার্রীকের সমহূগুকিযা (ক্যাস্টসকে) পক বন্টি করযা 

হকব পযখযাকি হয় সমূ্পণকে সমহূটিকক স্ক্রীনিং-এর িি্ আমন্রিত করযা হকব নকংবযা সমূ্পণকে সমহূটিকক পক 

আমন্রিত করযা হকব িযা। সযাধযারণত একটি ক্যাস্টযাকর ককয়ক িিি পেকক ককয়ক েত িযার্রী িনড়ত 

েযাককত পযাকরি যযারযা একক ওপকরর কযাছযা কযানছ েযাককি। সুতরযাং ্কত্ক বয়কসর িি্ অধ্য়িটি 

অিবুততী ককয়ক বছর ধকর স্ক্রীনিং-এ আমন্রিত িযার্রীকের এবং স্ক্রীনিং-এর িি্ আমন্রিত করযা হয় নি 

এমি সকি ক্যাস্টযাকর িনড়ত িযার্রীকের তুিিযা করকত পযাকর। 

পয পকযাি িযার্রী এই আম্রিণটি গ্হণ ককর তযাকক সযাধযারণ ভযাকব স্ক্রীি করযা হকব। ‘NHS পরেস্ট স্ক্রীনিং, 

পহন্পং ইউ নিসযাইি’ িযামক সংযুক্ত ্চযারপকত্র স্ক্রীনিং ্নক্য়যার বণকেিযা এবং 50 পেকক 70 বছর বয়স্রী 

িযার্রীকের িি্ স্ক্রীনিং-এর ঝঁুনক এবং িযাভ উনলিনখত রকয়কছ। যনেও, এই ্চযারপকত্র পেয়যা সংখ্যাগুকিযা 

(পৃষ্যা 6-8 এবং পৃষ্যা 11 পত) 50 পেকক পছযাে এবং 70 পেকক বড় িযার্রীকের িি্ ্কযযাি্ িয়। 

উেযাহরণদ্বরূপ, ্চযারপকত্রর পৃষ্যা 7-এ পেয়যা পরখযানচত্র, পযেযা পেখযায় পয সযাধযারণত 50 পেকক 70 বয়স্রী 

100টি িযার্রীকের স্ক্রীি করকি নক হয়, পসখযাকি উনলিনখত তে্সমহূ পক বহু বছর ধকর অকিক িযার্রীকের 

নবষকয় একত্র করযা তকে্র নভনতিকত পিখযা হকয়কছ। 
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50 বছর পেকক কম বযা 70 বছর পেকক পবনে বয়স্রী িযার্রীকের িি্ নিভকে রকযযাগ্ পকযাি সমতুি্ তে্ 

পিই। ্চযারপকত্র বিযা হকয়কছ পয ্কত্ক বযার 100টি িযার্রীকের স্তি স্ক্রীি করযার সময় ্যায় 4টি 

িযার্রীকের অনতনরক্ত পর্রীক্যার ্কয়যািি হকব এবং 1টি িযার্রীর মকধ্ ক্যান্যাকরর পরযাগ ধরযা পেকব। এমি 

ও হকত পযাকর পয 4টি িযার্রী পেকক পবনে বযা কম িযার্রীকের অনতনরক্ত পর্রীক্যার ্কয়যািি হকব এবং 

1টি িযার্রীর মকধ্ ক্যান্যাকরর পরযাগ ধরযার িি্ একেত পেকক পবনে বযা কম িযার্রীকের স্ক্রীি করযার 

্কয়যািি হকত পযাকর। একইভযাকব ্চযারপকত্রর পৃষ্যা 11 পত বিযা হকয়কছ পয স্ক্রীি করযা ্কত্কটি 200 

িযার্রীকের মকধ্ স্ক্রীনিং-এর কযারকণ স্তি ক্যান্যার পেকক ্যায় 1টি ি্রীবি বযাঁচযাকিযা হয়। পযকহতু এর মযাকি 

হি তযাকের সকি 7টি 3-বযানষকেক স্ক্রীনিং গ্হণ করযা তযাই 50 পেকক 70 বছর বয়কসর মকধ্ ্কত্কটি 

একক স্ক্রীনিং নভনিকের পেকক িযাভ হি গড় 1400-এর মকধ্ 1। স্তি ক্যান্যাকরর কযারকণ মতুৃ্র ঝঁুনক 

এড়যাকিযার িি্, ঠিক 50-এর আকগ বযা ঠিক 70-এর পর ্কত্কটি নসঙ্গি অনতনরক্ত স্ক্রীনিং পেকক 

পযাওয়যা অনতনরক্ত িযাভ হয়কতযা 1400-এর মকধ্ 1 পেকক নকছুেযা পবনে বযা কম হকত পযাকর।

যনে আপনি এই পর্রীক্যায় অংেগ্হণ করকত রযানি হি তযাহকি আপিযার িযাম এবং িন্ম নতনের মতি 

তে্সমহূ ব্বহযার ককর আপিযার স্ক্রীনিং-এর পরকিকে  পক অি্যাি্ NHS স্ক্রীনিং পরকিকে  এবং পকযাি 

হযাসপযাতযাকি ভনতকে  করযার বযা ক্যান্যাকরর পরককিকে র সযাকে নিঙ্ক করযা হকব। এর ফকি আমরযা অনতনরক্ত 

স্ক্রীনিং-এর সযাকে িনড়ত ঝঁুনক এবং িযাকভর মিূ্যায়ি করকত পযারকবযা। নিঙ্ক করযার পর, নকন্তু সকি 

পরকিকে গুকিযা পক পবিযাম বযািযাকিযা হকব যযাকত ককর পয গকবষকরযা পসই তে্সমূহ ব্বহযার ককরি তযারযা 

তযার পেকক পযি পকযাি ব্নক্তকের সিযাক্ত িযা করকত পযাকরি। অক্সকফযািকে  নবশ্বনবে্যািয় পেকক গকবষককের 

একটি েি এই পর্রীক্যাটির সংগঠি এবং িযােযার নবকলেষণ করকছ।

যশে আপশন অংিগ্রহণ েরকত রোশজ নো হন তোহকল  
শে হকব? 
যনে আপনি এই আম্রিণটি গ্হণ করকত িযা চযাি তযাহকি, অিগু্হ ককর পসেযাকক অগ্যাহ্ করুি। যনে 

এই বছকরর পেকষ আপিযার বয়স 70 বযা তযার পচকয় পবনে হকব তযাহকি আপিযাকক আর নিয়নমত 

স্ক্রীনিং-এর িি্ আমন্রিত করযা হকব িযা পকিিযা এই স্ক্রীনিং 70 বছর বয়কস বন্ধ হকয় যযায় নকন্তু 

তবওু যনে আপনি চযাি তযাহকি আপনি স্ক্রীি করযাবযার অিকুরযাধ করকত পযাকরি। যনে এই বছকরর পেকষ 

আপিযার বয়স 47 পেকক 49-এর মকধ্ হকব তযাহকি আপিযাকক তবওু ্যায় 3 বছর পর একটি নিয়নমত 

স্ক্রীনিং-এর িি্ আমন্রিত করযা হকব। 

47 পেকক 49 বছর বয়স্রী পয িযার্রীকের আমন্রিত করযা হয় িযা নকংবযা যযারযা ্েকম এই আম্রিণটি 

অস্্রীকযার ককরি নকন্তু পকর তযাকের মি বেনি ককরি তযারযা তবুও স্ক্রীি করযাবযার িি্ অিকুরযাধ করকত 

পযাকরি যনে তযারযা এমি পকযাি অঞ্চকি েযাককি পযেযা পর্রীক্যায় অংেগ্হণ করকছ। ইংি্যাকন্ডর ্যায় সকি 

অঞ্চি এই পর্রীক্যায় অংেগ্হণ করকছ পকবি নকছু অ্প িযায়গযা ছযাড়যা পযগুকিযা সযাংগঠনিক কযারকণ 

অংেগ্হণ করকত পযারকছ িযা। যনে আপনি চযাি তযাহকি অিগু্হ ককর নিকির নিনপ পক আকরযা তকে্র 

িি্ নিজ্যাসযা করুি। 
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আপশন থেোেোে থেকে স্তন স্কীশনং এবং এই পরীক্োর শবেকে 
আকরো শবস্তোশরত তে্যসমহূ জোনকত পোকরন? 
 
www.cancerscreening.nhs.uk-এ NHS ক্যান্যার স্ক্রীনিং প্যাগ্যাকসের  

(Cancer Screening Website) ওকয়বসযাইে পেকক।

নিফকিে সংস্করণ 3.3 (অক্যাবর 2014)। 

পযাবনিক পহলে ইংি্যান্ড (Public Health England) দ্বযারযা অেকেযায়ি করযা হকয়কছ; NHS ক্যান্যার স্ক্রীনিং 

প্যাগ্যাসে হি পযাবনিক পহলে ইংি্যাকন্ডর একটি অংে। 

এই নেরিযাকমর অনধকতর কনপর পযাওয়যার িি্ www.orderline.dh.gov.ukপেখুি বযা ি্রীএচ 

পযানলিককেন্ (DH publications)অিকে যার িযাইকির সকঙ্গ পযযাগযাকযযাগ করুি, পেনিকফযাি 0300 123 1002 

(নমনিকম 0300 123 1003)
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