
7902 (Bengali) 2/22

ক্্যযান্যার সযার্্ভভি সসস প্্রযাগ্যাম প্�যাগ্্য 
ব্্যর্তিসের র্ব্নযা মসূ্য্য প্রেস্ট, 

সযার্্ভভি ক্যা্য এব্ং প্ক্যাস্যযাসরক্যা্য 
ক্্যযান্যার স্ক্রীর্নং ্রেযান ক্সর।

1-866-442-2262 নম্বসর ক্্য ক্রুন

র্নউ ইয়ক্ভি  প্স্টট 

ক্্যযান্যার 
সযার্্ভভি সসস 
প্্রযাগ্যাম

সম্পসক্ভি  তথ্্য পযান

আপর্ন র্ক্ জযাসনন...

•  ব্রেস্ট ক্্যযান্যার প্যায়শই 50 বছর বযা তযার ব্বশশ বয়সী 
মশিলযাদের মদ্য্য পযাওয়যা যযায়। 50 ব্েদক্ 74 বছর বয়সী 
মশিলযাদের প্শত েইু বছর অন্তর এক্টি ক্দর ম্যযাদমযাগ্যাম 
ক্রযাদ�যা উশিত। 

•  সযাশ্ভভিক্যাল ক্্যযান্যার প্যায়শই এম� মশিলযাদের মদ্য্য ব্েখদত 
পযাওয়যা যযায় যযাদের ক্খ�ও স্কীশ�ং ক্রযা িয়শ�। 

•  10 টির মদ্য্য প্যায় 9টি ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যার 50 বছর 
বযা তযার ব্বশশ বয়দসর ব্লযাদক্দের মদ্য্য িয়। 45 ব্েদক্ 75 
বছর বয়সী ব্লযাদক্দের ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যার স্কীশ�ং পরীক্যা 
ক্রযা উশিত।

আমযার স্যাস্থ্য ব্্রীমযা থ্যাক্স্য  
র্ক্ হসব্?
ব্বশশর্ভযাগ স্যাস্থ্য বীমযা ব্রযাগীদক্ শব�যা খরদি ব্রেস্ট, সযাশ্ভভি ক্যাল 
এবং ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যার স্কীশ�ং ক্্ভযার ক্দর। এর 
মদ্য্য রদয়দছ Medicaid এবং New York State 
of Health পশরক্ল্প�যাগশুল। ব্ক্যা� ক্্যযান্যার স্কীশ�ং 
পশরদেবযাগশুলদক্ ক্্ভযার ক্রযা িদয়দছ তযা জযা�দত আপ�যার বীমযা 
পশরক্ল্প�যাটি ব্েখ�ু।

এই প্ক্যাশ�যাটি সমবযায় িুশতি �ম্বর, N5U58DP006309 দ্যারযা সমশেভিত শছল, যযা ব্রযাগ শ�য়ন্ত্রণ 
ও প্শতদরযা্য ব্ক্ন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention) দ্যারযা অেভিযায়� লযা্ভ 
ক্দরদছ। এটির শবেয়বস্তুগশুল শ্ুযমুযাত্র ব্লখক্দের েযাশয়ত্ব এবং অবশ্যম্যাবী্ভযাদব ব্রযাগ শ�য়ন্ত্রণ ও 
প্শতদরযা্য ব্ক্ন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention) স্যাস্থ্য ও মযা�ব ব্সবযা 
শব্ভযাদগর (Centers for Disease Control and Prevention or the Department of 
Health and Human Services) অ�দুমযাশেত মতযামদতর প্শতশ�শ্যত্ব ক্দর �যা।

আর্ম র্ক্্ভযাসব্ এক্টি CSP  
খঁুসজ পযাব্?
আপ�যার স্থযা�ীয় CSP িল: 

এছযাড়যাও আপশ� 1-866-442-2262 �ম্বদর ক্ল ক্রদত 
পযাদর�। ক্লটি শব�যামদূল্য ক্রযা যযায় এবং অপযাদরটররযা শেদ� 
24 ঘন্যা, সপ্যাদি 7 শে� আপ�যাদক্ আপ�যার ক্যাছযাক্যাশছ 
এক্জ� CSP-এর সযাদে সংদযযাগ ক্রযাদত উপলব্ধ েযাদক্। 
আমরযা বযাংলযায় বশল।. অ�্যযা�্য ্ভযােযার জ�্য অ�বুযাে  
পশরদেবযা আদছ।

আমযার �র্ে স্যাস্থ্য ব্্রীমযার 
্রসয়যাজন হয় তযাহস্য ক্্রী হসব্?
New York State of Health -এ শ�দজদক্ �শে্ুভতি 
ক্রদত, 855-355-5777 �ম্বদর ক্ল ক্র�ু অেবযা আরও 
জযা�দত তযাদের ওদয়বসযাইট: nystateofhealth.ny.gov 
- এদত যযা�।

স্বযাস্ে্য বশ্ভযাগদর এক্টশ ক্র্মসূিশ



CSP িল শ�উ ইয়ক্ভি  ব্স্টট ক্্যযান্যার স্কীশ�ং ব্প্যাগ্যাম। আমরযা 
প্রেস্ট, সযার্্ভভি ক্্যযা্য, এব্ং প্ক্যাস্যযাসরক্যা্য 
(যযাদক্ ব্ক্যাল�ও বলযা িয়) ক্্যযান্যার স্কীশ�ং এবং ফদলযা-আপ 
পশরদেবযাগশুল শব�যা খরদি এম� ব্লযাদক্দের সরবরযাি ক্শর যযারযা:

• শ�উ ইয়ক্ভি  ব্স্টদট েযাদক্�
• স্যাস্থ্য বীমযা ব্�ই৷
•  খরি ব্শয়যার সি স্যাস্থ্য বীমযা আদছ যযা স্কীশ�ংদয়র খরিদক্ 
অদ�ক্ ব্বশশ ক্দর ব্তযাদল

•  বয়স এবং আদয়র জ�্য ব্প্যাগ্যাদমর শ�য়মগশুল পূরণ ক্দর৷

ক্্যযান্যার সযার্্ভভি স প্্রযাগ্যাম (Cancer 
Services Program, CSP) ক্্রী?

ক্্যযান্যার স্কীশ�ং জীব� বযািঁযাদত পযাদর। স্কীশ�ং ব্টস্টগশুল 
ক্্যযান্যাদরর লক্ণগশুল পরীক্যা ক্দর ্যক্ষণ ব্যা সমস্যযা 
হওয়যার আসগ্।

ব্রেস্ট, সযাশ্ভভিক্যাল এবং ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যাদরর জ�্য স্কীশ�ং 
পরীক্যাগশুল ক্্যযান্যার ্রযাথ্র্মক্্ভযাসব্ খঁুসজ  
প্পসত পযাসর, �খন এটি র্ির্ক্ৎসযা ক্রযা সহজ 
হসত পযাসর।

সযাশ্ভভিক্যাল এবং ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যার ্রর্তসরযাধ ক্রযা 
প্�সত পযাসর যশে তযাড়যাতযাশড় খুদঁজ পযাওয়যা যযায়।

প্ক্ন আমযার র্নসজসক্ ক্্যযান্যাসরর 
জন্য স্ক্রীন ক্রযাসনযা উর্িত? 

CSP ক্্রী ্রেযান ক্সর?

CSP ক্্যযান্যার স্ক্রীর্নং, ফস্যযা-আপ প্টস্ট, র্ির্ক্ৎসযা এব্ং সহযায়তযা পর্রসেব্যা প্পসত সযাহযা�্য ক্সর।

ক্্যযান্যার স্ক্রীর্নং

প্রেস্ট ক্্যযান্যার স্ক্রীর্নং
• 40 বছর বযা তযার ব্বশশ বয়সী মশিলযারযা৷
•  40 বছদরর ক্ম বয়সী মশিলযারযা ব্রেস্ট ক্্যযান্যাদরর ব্ক্দত্র উচ্চ ঝঁুশক্দত েযাদক্� *
সযার্্ভভি ক্যা্য ক্্যযান্যার স্ক্রীর্নং
• 40 বছর বযা তযার ব্বশশ বয়সী মশিলযারযা৷
প্ক্যাস্যযাসরক্যা্য ক্্যযান্যার স্ক্রীর্নং
•  ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যাদরর গড় ঝঁুশক্দত েযাদক্� 45 বছর বযা তযার ব্বশশ বয়সী মযা�েুরযা
•  ব্লযাদক্রযা ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যাদরর জ�্য বযাড়শত বযা উচ্চ ঝঁুশক্দত রদয়দছ *
*উচ্চ-ঝঁুশক্র শসদ্যান্ত শ্ুযমুযাত্র শ�উইয়ক্ভি  ব্স্টট-লযাইদসন্প্যাপ্ স্যাস্থ্যদসবযা প্েযা�ক্যারীর দ্যারযা ব্�ওয়যা ব্যদত পযাদর।

অস্যা্ভযার্ব্ক্ পর্রীক্ষযার জন্য ফস্যযা-আপ ক্রুন

যশে স্কীশ�ং পরীক্যায় শক্ছু পযাওয়যা যযায়, CSP আদরযা পরীক্যা ক্রদব, যযাদক্ ডযায়যাগ�শস্টক্ ব্টস্ট বলযা িয়। যশে শক্ছু ক্্যযান্যার েযাদক্ বযা �যা েযাদক্ 
তদব এই পরীক্যাগশুল তযা বলদত পযাদর।

র্ির্ক্ৎসযায় সযাহযা�্য ক্রুন

•  যশে ব্রেস্ট, সযাশ্ভভিক্যাল বযা ব্ক্যাদলযাদরক্যাল ক্্যযান্যার পযাওয়যা যযায়, তদব শ�উ ইয়ক্ভি  ব্স্টট Medicaid ক্্যযান্যার শরিটদমন্ ব্প্যাগ্যাদম (Medicaid 
Cancer Treatment Program, MCTP) �শে্ুভতি িদত CSP তযাদেরই সযািযায্য ক্দর যযারযা ব্প্যাগ্যাদমর শ�য়মগশুল পূরণ ক্দর। MCTP 
এক্জ� ব্যশতির ক্্যযান্যাদরর শিশক্ৎসযার পদুরযা সমদয়র জ�্য সম্ণূভি Medicaid প্েযা� ক্দর।

•  CSP-এদত অংশগ্িণক্যারী স্যাস্থ্যদসবযা প্েযা�ক্যারীর দ্যারযা ব্প্যাদস্টট ক্্যযান্যার শ�ণভিয় ক্রযা পরুেুরযা শ�দজদের MCTP-ব্ত �শে্ুভতি ক্রদত সক্ম  
িদত পযাদর।

দ্রষ্টব্য: CSP ব্প্যাদস্টট ক্্যযান্যার স্কীশ�ং বযা ডযায়যাগ�শস্টক্ পরীক্যার জ�্য অেভি প্েযা� ক্দর �যা।

সহযায়তযাম্ূযক্ পর্রসেব্যাগুর্্য

প্রযাগ্্রীর প্নর্্ভসগ্শন
•  CSP ক্মমীরযা আপ�যাদক্ পশরবিণ এবং অ�্যযা�্য সিযায়তযা খুদঁজ ব্পদত সযািযায্য ক্রদত পযাদর যযা আপ�যার প্দয়যাজ� িদত পযাদর যশে আপ�যার স্কীশ�ং 
অ্যযাপদয়ন্দমন্ ক্রদত বযা ব্পদত আপ�যার সমস্যযা িয়।

 প্ক্স ম্যযাসনজসমন্ট
•  CSP ব্ক্স ম্যযাদ�জযাররযা ব্রযাগীদের আরও পরীক্যার জ�্য ফদলযা-আপ অ্যযাপদয়ন্দমন্ শ�্যভিযারণ ক্রযা িদয়দছ এবং ব্রযাগীরযা তযাদের প্দয়যাজ�ীয় সিযায়তযা 
লযা্ভ ক্দরদছ তযা শ�শচিত ক্দর।

অন্যযান্য ক্্যযান্যার সযার্্ভভি সসস সংস্থযার র্্যঙ্ক
•  শ�উ ইয়ক্ভি  ব্স্টট জদুড় ব্যসব সংস্থযাগশুল ক্্যযান্যাদর আক্যান্ত শ�উ ইয়ক্ভি বযাসী এবং তযাদের পশরবযারদক্ সিযায়তযা পশরদেবযা প্েযা� ক্দর। পশরদেবযা ব্খযাজঁযার 
জ�্য 1-866-442-2262 �ম্বদর ক্ল ক্র�ু, ব্যম� সযার্ভযাই্ভযার সযাদপযাটভি  গ্রুপ এবং ব্জদ�টিক্ ক্যাউদন্শলং।

ক্্যযান্যার র্স্কর্নং জ্রীব্ন 
ব্যঁািযাসত পযাসর।


