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হকি আিিার একটা কল্াল্ারি প্রল�াজি
আমরা আিিালক একটা কল্াল্ারি করলৈ আমন্ত্রণ জারিল�রে আিিার সার ভ্ি কাল র্রিরিং 
িরীক্ষার (আলে বলা েৈ ‘রমি�ার হটস্ট’ বা ‘হলিি িরীক্ষা’)ফলাফললর কারলণ। এটা সাধারণৈ 
4টি কারলণর একটার জি্ ে�, হেগুরল েল:

 • আমরা আিিার সার ভ্ি লসে রকেু অস্া্ারবক হকাষ এবং রেউমাি ি্ারিললামা্াইরালসর 
(HPV) সালথ একটা সংক্রমণ খুঁলজ হিল�রে 

 • আিিার এমি একটা HPV সংক্রমণ আলে হেটা চলল ো� রি
 • আিিার অলিকগুললা র্রিরিং িরীক্ষা করা েল�রেল হেখালি আমরা আিিালক হকালিা 

ফলাফল রিলৈ ব্থভি েল�রেলাম (সম্ভবৈ হকািরকেু ্ুল হিই, রকন্তু একটা কল্াল্ারি 
রিরচিৈরূলি ৈা খুঁলজ হবর করলৈ িালর)

 • হে িাসভি বা ডাক্ার আিিার র্রিরিং িরীক্ষা সম্পন্ন কলররেললি ৈারা হ্লবরেললি 
আিিার সার ভ্ি সে েৈটা সসু্থ হিখলৈ লাো উরচৎ ৈৈটা সসু্থ রেল িা

হবরির্াে ব্রক্ োলির কল্াল্ারি েল�লে ৈালির সার ভ্ি কাল ক্ান্ার ে� না ।

কল্াল্ারি িরীক্ষা
একটা কল্াল্ারি েল আিিার সার ভ্ি লসে হকালিা অস্া্ারবক হকাষ আলে রকিা, আর ৈা 
থাকলল, ৈারা কৈ মারাত্মক ৈা হিখার একটা িরীক্ষা। এটা আিিার সার ভ্ি কাল র্রিরিং 
িরীক্ষার একটা রচরকৎসা িরবৈতী িিলক্ষি। কল্াল্ারি সাধারণৈ একটা আউটলিলিন্ট 
োসিাৈাললর িরীক্ষা� সংঘটিৈ ে�।

একজি রবলিষজ্ঞ আললা লাোলিা একটা ম্ােরিফাইং হলন্ (একটা ‘কল্াল্াি’) ব্বোর 
কলর আিিার সার ভ্ি সে খুঁটিল� হিখলবি। ৈারা ে�লৈা আিিার সর ভ্ি লসের হকালিা এলাকা 
অস্া্ারবক হিখালছে রকিা ৈা হিখলৈ একটা হোলটা কলার িমিুা (একটা বাল�াপ্ী) রিলৈ 
িালরি। কল্াল্ারি আিিার সার ভ্ি লসে অস্া্ারবক হকাষগুললা আলে ৈা রিরচিৈ করলল, 
সার ভ্ি কাল ক্ান্ার প্ররৈলরালধ সাোে্ করলৈ আিিার ৈালির সররল� হফলার প্রল�াজি েলৈ 
িালর।
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একটা কল্াল্ারি করা

আিিার অ্ািল�ন্টলমন্ট-এর আলে

আিরি একজি মরেলা িাসভি বা ডাক্ারলক আিিার কল্াল্ারি সম্পন্ন করালৈ চাইলল, অিুগ্রে 
কলর আিরি এর অিুলরাধ করুি আিিার অ্ািল�ন্টলমন্ট িাও�ার সম�।

আিিার েরি মলি ে� আিিার অ্ািল�ন্টলমলন্টর রিলি আিিার রজঃস্াব েলৈ িালর, ৈােলল 
আিরি রলিরিলক কল কলর একটা আলািা অ্ািল�ন্টলমন্টও চাইলৈ িালরি। রকন্তু আিরি 
চাইলল আিিার রজঃস্ালবর সম� আিিার অ্ািল�ন্টলমলন্টর জি্ আিরি আসলৈ িালরি। 

আিিার কল্াল্ারির সম� আিিার সার ভ্ি সে হিখা সেজৈর করলৈ, অিুগ্রে কলর অন্তৈ 24 
ঘন্টা আলে হেৌিরক্র�া করলবি িা অথবা হোরির ওষধু, লরুরিক্ান্ট, বা রক্রম ব্বোর করলবি 
িা। 

আিিার অ্ািল�ন্টলমলন্ট আিিার একটা ি্ারন্ট লাইিার হিও�া উরচৎ হেলেৈু আিিার 
কল্াল্ারির িলর সামাি্ হোরির রিঃসরণ েলৈ িালর। আিিার কাে হথলক একটা হোলটা 
কলার িমিুা (একটা বাল�াপ্ী) রিলল, আিিার খারিকটা রক্িাৈও েলৈ িালর।

আিরি চাইলল আিিার সালথ একজি বনু্, সঙ্ী বা িররবালরর সিস্লক সলঙ্ আিলৈ িালরি।
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আিিার অ্ািল�ন্টলমলন্ট

আিিালক আিিার হকামলরর িীচ হথলক হিািাক খলুল হফলল আিিার েঁাটু িলুটা ্ঁাজ 
কলর ৈফালৈ হরলখ হিা�ার প্রল�াজি েলব। আিিালক আিিার িা িলুটা কল�কটা ি্াডেুক্ 
অবলম্বলি রাখলৈ বলা েলব। আিিার হিট ও রিৈম্ব ঢাকলৈ আিিার কালে একটা কােলজর 
রিট বা হৈা�ালল থাকলব। িরীক্ষাটি েলৈ প্রা� 10 হথলক 20 রমরিট লােলব। 

ঠিক আিিার র্রিরিং িরীক্ষার মৈ, িাসভি বা ডাক্ার আিিার হোরিলক আললৈা্ালব 
খলুল একটা হপেকু্লাম হঢাকালবি। ৈারা ৈারির আিিার সার ভ্ি সে খুঁটিল� হিখলৈ একটা 
কল্াল্াি ব্বোর করলবি। কল্াল্াি আিিার র্ৈলর োলব িা, বা এমিরক আিিার 
ত্বকলকও পেিভি করলব িা। এটা আিিার হোরির প্রা� 30 হসরম (12 ইরচি) বাইলর থালক। 
কল্াল্াি হথলক আিিার সর ভ্ি লসের েরব কখিও কখিও একটা ্রিীলি হিখালব। এইটি 
আিিার িাসভি বা ডাক্ারলক আিিার সার ভ্ি সে আলরা িররষ্ার্ালব হিখলৈ সাোে্ কলর।

ৈারা আিিার সার ভ্ি লসে রবর্ন্ন ৈরল হলিি করলবি। ৈরলগুললা হকালিা অস্া্ারবক 
হকাষলক একটা আলািা রং হি� োলৈ ৈালির আলরা সেলজ হিখা হেলৈ িালর। িাসভি বা ডাক্ার 
অস্া্ারবক হকািরকেু খুঁলজ হিলল ৈারা ে�লৈা একটা হোলটা কলার িমিুা, কল�ক রমরলরমটার 
জলুে (একটা বাল�াপ্ী) রিলৈ িালরি। বাল�াপ্ীটি ৈারির ল্াবলরটররলৈ িরীক্ষা করা েলব।

িরীক্ষাটি অস্রতিকর লােলৈ িালর এবং কল�কজি খারিকটা ব্াথাও অিু্ব করলৈ িালরি। 
হবিিা লােলল, িাসভি বা ডাক্ারলক বলিু এবং ৈারা আিিার জি্ এটি আলরা আরামিা�ক 
করার হচষ্া করলবি।
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আিিার অ্ািল�ন্টলমন্ট-এর িলর

হবরির্াে মািুষ ৈৎক্ষিাৎ ৈালির প্ররৈরিলির কাজকমভিগুললা করার মৈ সসু্থ হবাধ কলরি, 
রকন্তু কল�কজলির ে�লৈা বারেলৈ রেল� রকেুক্ষলণর জি্ রবশ্াম হিও�ার প্রল�াজি েলৈ িালর। 
আিিার কল্াল্ারি করার সম� ব্বহৃৈ ৈরলগুললা হথলক আিিার হোরি হথলক খারিকটা 
বািামী রিঃসরণ হবলরালৈ িালর।

িরবৈতী কল�ক রিলির জি্, আিিার হোরি হথলক োলকা রক্িাৈ েলৈ িালর, রবলিষকলর 
আিিার একটা বাল�াপ্ী েল� থাকলল। এটা স্া্ারবক এবং সাধারণৈ 3 হথলক 5 রিি িলর 
হথলম ো�। রক্িাৈ হথলম োও�া িেভিন্ত হেৌিরক্র�া এরেল� োও�া, ট্াম্পি, ও হকালিা হোরির 
ওষধু, লরুরিক্ান্ট বা রক্রম ব্বোর করা সবলচল� ্াললা।

একটা কল্াল্ারি িরীক্ষা করালিা

মরিটর
িা রাখার জা�ো

কল্াল্াি
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ফলাফল
িাসভি বা ডাক্ার ৈারা রক খুঁলজ হিল�লেি ৈা ে�লৈা আিিালক ৈৎক্ষিাৎ বলল রিলৈ িালরি। 
আিিার একটা বাল�াপ্ী েল� থাকলল, হসটা ল্াবলরটররলৈ িরীক্ষা করা প্রল�াজি। হসটা েলল, 
আিরি ডাকলোলে প্রা� 4 সপ্াে িলর আিিার ফলাফল িালবি। 

একটা স্া্ারবক ফলাফল

কল্াল্ারি েল�লে এমি 10 জি হলালকর মলধ্ প্রা� 4 জলিরই স্া্ারবক ফলাফল আলস। 
আিিার স্া্ারবক কল্াল্ারির ফলাফল েলল, ৈার অথভি েল হে আিিার সার ভ্ি সে সসু্থ এবং 
আিিার িরবৈতী র্রিরিং িরীক্ষার আলে সার ভ্ি কাল ক্ান্ার রবকরিৈ েও�ার ঝঁুরক আিিার 
কম। 

এমিরক আিিার সার ভ্ি কাল র্রিরিং িরীক্ষা� একটা অস্া্ারবক ফলাফল হবলরাললও আিিার 
কল্াল্ারির ফলাফল স্া্ারবক েলৈ িালর।

অস্া্ারবক হকাষগুললা রিরচিৈ েল�লে

কল্াল্ারিলৈ 10 জি হলালকর মলধ্ প্রা� 6 জলির অস্া্ারবক হকাষগুললা খুঁলজ 
িাও�া ো�। অস্া্ারবক হকাষগুললার রচরকৎসােৈ িরর্াষা েল রসি (CIN) ‘সার ভ্ি কাল 
ইন্টারিলথরল�াল রিওপ্ারস�া’ (cervical intraepithelial neoplasia) । CIN ক্ান্ার ি�, 
রকন্তু এটা কখিও কখিও ক্ান্ালর িররণৈ েলৈ িালর।

আিিার কল্াল্ারি এবং বাল�াপ্ী ফলাফল আিিার অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� 
হফললৈ েলব রকিা বা এখিকার জি্ ৈালির িা ঘঁাটিল� হরলখ রিলৈ িারা োলব রকিা এগুললা 
হিখা�। এইটি রি ভ্ি র কলর আিিার CIN ‘রিম্ন হগ্রলডর’ িা ‘উচ্চ হগ্রলডর’ (িীলচ হিখিু) ৈার 
উির।

CIN 1 (‘রিম্ন হগ্রড’) 
আিিার সার ভ্ি কাল ক্ান্ালর রবকরিৈ েও�ার সম্ভাবিা হিই। আিিার হরাে প্ররৈলরাধক 
িদ্ধরৈ HPV হথলক মকু্ করলল প্রা�ই আিিার অস্া্ারবক হকাষগুললা ৈালির রিলজ হথলকই 
চলল ো�। এইটি ঘলট হবরির্াে হক্ষলত্রই। আিিার ৈবুও HPV আলে রকিা ৈা হিখলৈ আমরা 
সাধারণৈ 12 মালস আলরকটা সার ভ্ি কাল র্রিরিং-এর জি্ আিিালক আমন্ত্রণ করব।
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CIN 2 বা CIN 3 (‘উচ্চ হগ্রড’)
 ‘রিম্ন হগ্রড’ CIN-েুক্ একজি মরেলার হচল� আিিার সার ভ্ি কাল ক্ান্ার রবকরিৈ েও�ার 
সম্ভাবিা আলরা হবরি। আমরা সাধারণৈ আিিালক অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� হফলার 
প্রতিাব রিই হেলেৈু এইটি সার ভ্ি কাল ক্ান্ার রবকরিৈ েও�ার ঝঁুরক করমল� হি�। 

সার ভ্ি কাল ক্ান্ার
কিারচৎ, কল্াল্ারি েল�লে এমি একজলির মলধ্ সার ভ্ি কাল ক্ান্ার হিখলৈ িাও�া ো�। 
এইটি ঘটলল, আমরা আিিালক েত্ন ও রচরকৎসার জি্ রবলিষজ্ঞলির একটা িললর কালে 
হরফার করব। র্রিরিং-এর মাধ্লম হরােরিণতীৈ েও�া ক্ান্ারগুললা সাধারণৈ একটা প্রাররম্ভক 
িেভিাল� খুঁলজ িাও�া ো�। প্রাররম্ভক িেভিাল�র ক্ান্ার আলে এমি ব্রক্লির িলরর িেভিাল�র 
ক্ান্ার েুক্ ব্রক্লির ৈুলিা� হবঁলচ োও�ার আলরা হবরি সম্ভাবিা থালক। 

সার ভ্ি লসে অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� হফলার 
রচরকৎসা
উচ্চ হগ্রলডর অস্া্ারবক হকালষর জি্ প্রচরলৈ রচরকৎসা েল ৈালির সররল� হফলা, সার ভ্ি লসের 
সসু্থ অংিগুললার হকালিা ক্ষরৈ িা করার প্ররৈ েত্নিীল েল�। অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� 
হফলা� প্রা�ই ব্বহৃৈ রচরকৎসাটি েল LLETZ - ‘স্থািান্তর এলাকার বে রেলরের হেিি’ (large 
loop excision of the transformation zone) । আিরি এইটি সম্পলকভি  আলরা ৈথ্ NHS.
UK-এর ওল�বসাইট (www.nhs.uk)-এ ‘কল্াল্ারি রচরকৎসা’-এর জি্ সন্াি কলর হিলৈ 
িালরি।

মািুষলক কখিও কখিও রচরকৎসা হিলৈ আলরকটা কল্াল্ারির জি্ হফরৈ আসা 
প্রল�াজি, রকন্তু প্রা�ই আিিার প্রথম কল্াল্ারির সম� অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� 
হফলা সম্ভব।

আিিার রচরকৎসার জি্ হফরৈ আসার প্রল�াজি েললও হসটা েলব একটা আউটলিলিন্ট 
রলিরিলক। রচরকৎসার জি্ আমরা সাধারণৈ একটা স্থািী� অ্ািালস্থটিক বা অিু্ূরৈিািক 
ব্বোর করর, োলৈ আিরি হজলে থাকলবি রকন্তু হকালিা ব্াথা অিু্ব করলবি িা। 



8

NHS সার ভ্ি কাল র্রিরিং: একটা কল্াল্ারি করা

রচরকৎসার িলর আমরা আিিালক রচরকৎসা সফল েল�লে রকিা ৈা হিখলৈ প্রচরলৈ সমল�র 
হথলক ৈাোৈারে একটা সার ভ্ি কাল র্রিরিং করলৈ আমন্ত্রণ জািাব।

আিরি ে ভ্ি বৈী েলল, আিরি সন্তাি প্রসব করার িলর আমরা অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� 
হফললৈ িারব। কখি এইটি করা সবলচল� ্াললা েলব হসই সম্পলকভি  আিিার িাসভি বা ডাক্ালরর 
সালথ কথা বলা উরচৎ।

রচরকৎসার ঝঁুরকগুরল
েরিও এটি সার ভ্ি কাল ক্ান্ার প্ররৈলরালধর একটা কােভিকরী উিা�, ৈবুও রচরকৎসার কৈগুরল 
ঝঁুরক আলে।

অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� হফলার হথলক সংক্রমলণর একটা ঝঁুরক থালক। হে সংক্রমলণর 
লক্ষণগুললার জি্ আিিালক আিিার GP-এর সালথ হিখা করা প্রল�াজি হসগুললা েল:   

 • ্ারী রক্িাৈ

 • চলল িা োও�া রক্িাৈ

 • েন্েুক্ হোরির রিঃসরণ

 • আিিার হিলট চলল িা োও�া ব্াথা

অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� হফলা আিিার থাকা হকালিা ্রবষ্লৈর ে ভ্ি াবস্থালক প্র্ারবৈ 
করলৈ িালর। হেসব মরেলারা অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� হফলার িলর ে ভ্ি বৈী েি ৈালির 
প্রমাণ রচরকৎসা েলল ৈালির বাচ্চা সমল�র আলে েও�ার বরধভিৈ ঝঁুরক থালক িা। ৈলব আলরা 
সার ভ্ি কাল কলা সররল� হফলার প্রল�াজি েলল, মরেলালির ৈালির বাচ্চা 1 হথলক 2 মাস আলে 
েও�ার সম্ভাবিা থালক। এইটি প্রা� 16% মরেলালির (100 জলি 16 জি) প্র্ারবৈ করলৈ 
িালর োলির এই আলরা ব্ািক রচরকৎসা করার িলর একটা বাচ্চা েল�লে।*

*Castanon,Aandothers(2014)। ইংল্ালন্ড সার ভ্ি কাল ইন্টারিলথরল�াল রিওপ্ারস�ার 
জি্ বৃরদ্ধ িাও�া হেিলির ে্ীরৈার সালথ রিধভিাররৈ সমল�র আলে প্রসলবর ঝঁুরক: হিলস্টড 
হকস-রি�ন্ত্রণ অধ্�ি।(Riskofpretermdeliverywithincreasingdepthofexcision
forcervicalintraepithelialneoplasiainEngland:nestedcase-controlstudy)
বৃটিি হমরডলকল জািভিালভি; 349: g6223
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সার ভ্ি কাল ক্ান্ালরর লক্ষণসমেূ
ক্ান্ার আিিার রি�রমৈ র্রিরিং িরীক্ষার মালঝই রবকরিৈ েও�া শুরু েলৈ িালর। আিিার 
জি্ অস্া্ারবক হকািরকেুর জি্ই সৈকভি  েও�া গুরুত্বিণূভি, রবলিষকলর:

 • আিিার রজঃস্ালবর মধ্বৈতী, হেৌিরক্র�ার সম� বা আলে, অথবা রজঃরিবৃৈ্রৈ বা 
হমলিািলজর িলর রক্িাৈ

 • হোরির রিঃসরলণর িররবৈভি ি

আিিার এগুললার একটাও েলল, অিুগ্রে কলর আিিার GP-এর সালথ েৈ িীঘ্র সম্ভব হিখা 
করুি।

সাধারণৈ এই লক্ষণগুললার অথভি এই নয় হে আিিার ক্ান্ার আলে। রকন্তু আিিার 
ক্ান্ালরর হখঁাজ িাও�া হেলল, ৈার হরােরিিভি� করা ও হোোলৈই রচরকৎসা করলল আিিার 
হবঁলচ োও�ার সম্ভাবিা আলরা হবরি েলৈ িালর।

কল্াল্ারির িলর কলা িমিুাগুললার রক ে�
আিিার কলার িমিুাগুললা ল্াবলরটরর অন্তৈ 10 বেলরর জি্ হরলখ হিলব। আিিার 
কল্াল্ারির ফলাফলগুললা হেসব কমতীরা অি্ জা�ো� স্াস্থ্ িররলষবা� কাজ কলরি ৈারা 
হিখলৈ িালরি, োলৈ ৈারা িররলষবাটি েৈটা ্াললা সম্ভব ৈৈটা েও�া এবং রবলিষজ্ঞ কমতীর 
িক্ষৈা উন্নৈ করা রিরচিৈ করলৈ িালরি।

োরাই অস্া্ারবক হকাষগুললা সররল� হফলললেি ৈালির প্রলৈ্লকরই সার ভ্ি কাল ক্ান্ার 
েলে ওলেরি। আমরা মারাত্মক অস্া্ারবক হকাষ সে সকললক রচরকৎসার প্রিাি করর 
কারণ এটা বলা সম্ভব ি� হক সার ভ্ি কাল ক্ান্ালর রবকরিৈ েলবি আর হক েলবি িা।
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অরৈররক্ ৈথ্ এবং সমথভিি
আলরা ৈলথ্র জি্, আিরি:

 • আিিার GP বা অিুিীলি িালসভির সালথ কথা বললৈ িালরি

 • র্রজট করলৈ িালরি www.nhs.uk/cervical 
 • www.gov.uk রেল� ‘সার ভ্ি কাল র্রিরিং’-এর জি্ সন্াি করলৈ িালরি

 •  0800 802 8000 িম্বলর হজা’এর সার ভ্ি কাল ক্ান্ার ট্াস্ট-এ কল করলৈ িালরি

খুঁলজ হবর করুি রক্ালব িাবরলক হেলথ ইংল্ান্ড এবং NHS আিিার র্রিরিং-এর ৈথ্ 
ব্বোর ও রক্ষা কলর এখালি: www.gov.uk/phe/screening-data
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এই প্রচারিলত্রর একটা HTML সং্রণ উিলব্ধ আলে। 
আিরি এটা বে োিা� হিখলৈ ও ডাউিললাড করলৈ িালরি, 
এবং একটা অরডও সং্রলণর জি্ একটা র্রিি ররডার 
ব্বোর করলৈ িালরি। োি:
www.gov.uk/government/publications/cervical-
screening-colposcopy
আমরা একটা হরিইল সং্রণ প্রিাি করলৈ িারর। ইলমইল:  
phe.screeninghelpdesk@nhs.net

েরবর কৃরৈত্ব(গুরল) 
প্রছেি: মারকি রবজলিস ইলমলজস/িাটারস্টক
িষৃ্া 5: হজা-এর সার ভ্ি কাল ক্ান্ার ট্াস্ট
 
ওলিি ে্ািভিলমন্ট লাইলসন্ v3.0এর িৈভি  অিুো�ী আিরি হেলকাি ফমভি্াট বা মাধ্লম 
রবিামলূল্ এই ৈথ্সমেূ িিুঃব্বোর করলৈ িালরি (হলালো োো)। হেখালি আমরা ৈৃৈী� 
িলক্ষর করিরাইট ৈথ্সমেূ রচরনিৈ কলররে হসখালি আিিালক সম্পরকভি ৈ করিরাইট ধারকলির 
কাে হথলক অিুমরৈ রিলৈ েলব।
 
PHE প্রকািিার হেটওল� িম্বর:   GW-345
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