
লিউলিলিয়ার লিষযয য়ািতীয তথ্য 

(সহজপ়াঠ সংস্করণ)
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এই পলুতিি়ায িী আযে

4 পষৃ়্া নং  লিউলিলিয়া এিং এই পলুতিি়ার লিষযয                                  

5 পষৃ়্া নং  রক্ত কি়াষ িীভ়াযি ততলর হয

9 পষৃ়্া নং  লিলভন্ন রিি লিউলিলিয়া 

11 পষৃ়্া নং  কয উপসর্গরলুি কথযি কি়াঝ়া কযযত প়াযর আপন়ার 

লিউলিলিয়া আযে

13 পষৃ়্া নং  লিউলিলিয়ার জন্য পরীক়্া ির়া এিং ত়ার অথ্গ

16 পষৃ়্া নং  কটেলজংযযর ি়াযন িী?
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এই পলুতিি়ায িী আযে

17 পষৃ়্া নং  ড়াক্ত়ারর়া িীভ়াযি লিউলিলিয়ার লিলিতস়া িযরন

19 পষৃ়্া নং  লিলভন্ন রিযির লিলিতস়া

25 পষৃ়্া নং   লিলিতস়ার পযর িী হয?

28 পষৃ়্া নং  কি়াথ়ায সহ়াযত়া এিং স়াহ়ায্য প়াওয়া য়ায

32 পষৃ়্া নং  আি়াযের স়াযথ িীভ়াযি কয়ার়াযয়ার িরযিন 

33 পষৃ়্া নং  শব্দরলুির অথ্গ িী 
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লিউলিলিয়া এিং এই পলুতিি়ার লিষযয

লিউলিলিয়া হি এি ধরযনর রযক্তর ি্য়ান়্ার

এটি এিটি ররুতুর অসখু তযি এর লিলিতস়া আযে

এই পলুতিি়া ি্য়াখ্য়া কেয: 

                     লিউলিলিয়া িী 

   আপন়ার কি়ান পরীক়্ারলুি ির়া হযত প়াযর 

 আপলন লিলভন্ন কয লিলিতস়া কপযত প়াযরন। 

এই পলুতিি়ায আির়া লিেু িঠিন শব্দ ি্যিহ়ার িলর। আির়া লনযলিত 

কয শব্দরলুি ি্যিহ়ার িলর ত়ার এিটি ত়ালিি়া 33 নম্বর পষৃ়্ায 

আযে।  

আির়া আপন়াযি সঠিি তথ্য কেওয়া লনলচিত িরযত কিষ়্া িলর। 

লিন্তু ক্রি়ারত পলরিত্গন হযছে, ত়াই আপন়ার লিযশষজ্ঞ ন়াযস্গর স়াযথও 

িথ়া িিনু।
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রক্ত কি়াষ 

িীভ়াযি ততলর 

হয

রক্ত কি়াযষর উতপ়ােন 

হয ি়ারখ়ান়ার িত। 

এই প্রলক্রয়াযি িি়া হয 

লহযি়াযপ়ালসস।
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লিয়্াস়াইটস্

এটি এিটি কবেত রক্ত কি়াষ। লতন রিযির লিয়্াস়াইটস্ আযে:

 B লিয়্াস়াইটস্ সংক্রিণ প্রলতযর়াধ ির়ার জন্য 

অ্য়ালটিিলড ততলর িযর

 

 T লিয়্াস়াইটস্ B লিয়্াস়াইটস্-কি স়াহ়ায্য িযর

 প্র়ািৃলতি ঘ়াতি কি়াষ য়া ি্য়ান়্ার কি়াষ এিং 

ভ়াইর়াসযি আক্রিণ িযর

গ্্য়ানযুি়াস়াইটস্ ি়া লনউয়্ালিিস্

এটিও এি ধরযনর কবেত রক্ত কি়াষ। এর়া সংক্রিণ এিং কর়ার প্রলতযর়াধ 

িযর। 

1.

2.

3.
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লিউলিলিয়া ি্য়ান়্ার লিযশষ কবেত রক্ত কি়াষ কথযি হয য়া অসখু 

প্রলতযর়াধ িরযত এিং আি়াযের সসু্থ র়াখযত স়াহ়ায্য িযর। 

লিউলিলিয়ার কি়াষরলুি স়্াভ়ালিি িজ়্ার কি়াষরলুিযি কি়াণঠ়াস়া িযর 

র়াযখ িযি কসরলুি ঠিিিত ি়াজ িরযত প়াযর ন়া।

ধরন:

  অ্য়ালিউট ি়াইিযযড লিউলিলিয়া (AML) 

– এই অসযুখ আক্র়ান্ত কর়ারীর়া অত্যলধি আলেি 

ি়াইিযযড ব়্াটে কি়াষ উতপন্ন িযরন

 অ্য়ালিউট লিয়্াব়্ালটেি লিউলিলিয়া (ALL)- 

এই অসযুখ আক্র়ান্ত কর়ারীর়া অত্যলধি লিয়্াব়্াটে উতপন্ন 

িযরন

 ক্রলনি ি়াইিযযড লিউলিলিয়া (CML) – এই 

অসযুখ আক্র়ান্ত কর়ারীর়া অত্যলধি গ্্য়ানযুি়াস়াইটস্ এিং 

অন্য ি়াইিযযড কি়াষ উতপন্ন িযরন

 ক্রলনি লিয়্াস়াইটিি লিউলিলিয়া (CLL) – এই 

অসযুখ আক্র়ান্ত কর়ারীর়া অত্যলধি লিয়্াস়াইটস্ উতপন্ন 

িযরন

1.

2.

3.

4.
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ি়ানযুষর কিন এই ধরযনর ি্য়ান়্ার হয?

ড়াক্ত়ারর়া আসযি লিউলিলিয়ার ি়ারণ জ়াযনন ন়া।

অন্য ি়াররু কথযি আপন়ার ি্য়ান়্ার হযত প়াযর ন়া এিং আপন়ার 

কথযি অন্য ি়াররু ত়া হযত প়াযর ন়া। 

এই কর়ার লপত়া/ি়াত়া কথযি সন্ত়াযনর হযত প়াযর ন়া।
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লিলভন্ন রিি লিউলিলিয়া 

প্রধ়ান 2 ধরযনর অ্য়ালিউট লিউলিলিয়া হি অ্য়ালিউট ি়াইিযযড 

এিং অ্য়ালিউট লিয়্াব়্ালটেি 

অ্য়ালিউট ি়াইিযযড

কয কি়ানও িযযস আপন়ার এই কর়ার হযত প়াযর তযি 60 িেযরর কিলশ 

িযযসর ি়ানষুযের হওয়ার সম়্ািন়া কিলশ।

45 িের িযযসর আযর এই কর়ার হওয়া লিরি। 

অ্য়ালিউট লিয়্াব়্ালটেি

এই কর়ার কিলশ প্রিলিত। 55 িেযরর কিলশ িযযসর ি়ানষুযের ি়া ি়াচ়্াযের 

এই কর়ার হয।



www.leukaemiacare.org.uk10

প্রধ়ান 3 ধরযনর ক্রলনি লিউলিলিয়া হি ক্রলনি ি়াইিযযড, ক্রলনি 

লিয়্াস়াইটিি এিং কহয়ালর কসি।

ক্রলনি ি়াইিযযড 

এটি এিটি িন্থর রলতর লিউলিলিয়া য়া 60-65 িের িযস্ক 

ি়ানষুযের কক্যরে কিলশ প্রিলিত।

ক্রলনি লিয়্াস়াইটিি 

এটিও এিটি িন্থর রলতর লিউলিলিয়া। এটি িযস্ক ি়ানষুযের কক্যরে 

কিলশ প্রিলিত এিং ন়ারীযের তুিন়ায পরুষুযের কিলশ হয।

কহয়ালর কসি

এটি এিটি অলত লিরি প্রিৃলতর ি্য়ান়্ার। আপন়ার এই কর়ার হওয়ার 

জ্ঞ়াত ি়ারণরলুি হি ি়াধ্গি্য এিং পরুষু হওয়া। 
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কয উপসর্গরলুি কথযি কি়াঝ়া কযযত 

প়াযর আপন়ার লিউলিলিয়া আযে 

লিউলিলিয়ার েরনু লিেু ি়ানষু ত়াযের শরীযর পলরিত্গন িক্্য 

িযরন।

অন্যযের কক্যরে ড়াক্ত়ার যখন ত়াযের অন্য লিেুর জন্য পরীক়্া িযরন 

তখন ত়ার়া জ়ানযত প়াযরন।

কযিন, CLL-এ আক্র়ান্ত িহু কর়ারীর কি়ানও উপসর্গ থ়াযি ন়া 

কর়ারলনণ্গয ন়া হওয়া পয্গন্ত।
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  লনম্নলিলখত উপসর্গরলুি থ়ািযত প়াযর:

কয সংক্রিণ স়ারযত ি়ায ন়া

লিন়া ি়ারযণ ওজন িি়া

অলতলরক্ত ক়্ান্ত ি়ার়া

রক্ত এিং ি়ািলশযট পড়া

ি়ালড কথযি রক্ত পড়া

সর ুি়াি ে়ার (পরুপরু়া)

ি়ালশ ি়া বে়াসিষ্

উচ্ ত়াপি়ারে়া

কপযট খিু যন্ত্রণ়া

তিযপযট অস্লতি (স্ীত ল্লিন)

গ্্য়ান্ড কি়াি়া

রক্তশনূ্যত়া

ওজন িি়া
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লিউলিলিয়ার জন্য পরীক়্া ির়া

আপন়ার লিউলিলিয়া আযে িী ন়া জ়ান়ার জন্য আপন়ার লজলপ 

পরীক়্া ির়াযন়ার জন্য আপন়াযি হ়াসপ়াত়াযি প়াঠ়াযিন।

কয ড়াক্ত়ারর়া রক্তজলনত অসখু ি়া ি্য়ান়্াযরর লিলিতস়া িযরন ত়াযের 

িি়া হয লহি়াযট়ািলজটে।

রক্ত পরীক়্া

আপন়ার রযক্ত িতরলুি সসু্থ রক্ত কি়াষ আযে কেখ়ার জন্য 

(আপন়ার রক্তিণ়ার রণন়া) আপন়ার রক্ত পরীক়্া ির়া হযি।

আপন়ার লিভ়ার ও লিডলন িত ভ়ািভ়াযি ি়াজ িরযে জ়ান়ার জন্যও আপন়ার 

রক্ত পরীক়্া ির়া হযত প়াযর।
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হ়াঁযডর িজ়্ার পরীক়্া

হ়াঁযডর িজ়্া হি লিেু হ়াঁযডর ি়াঝখ়াযনর নরি অংশ। কযখ়াযন রক্ত 

কি়াষ ততলর হয।

ড়াক্ত়ার হযত কেখযত ি়াইযিন কসখ়াযন লিউলিলিয়া আযে িী ন়া।

ওন়ার়া এিটি লিযশষ সিূ লেযয আপন়ার লনতযম্বর হ়াঁড কথযি কে়াট 

এি টুিযর়া িজ়্া কনযিন।

ড়াক্ত়ার প্রথযি আপন়ার ত্বি অিশ িরযিন তিওু ি্যথ়া ি়ারযত 

প়াযর।

ওন়ার়া এই ি়াজ ির়ার সিযয লনরযুতেজ হওয়ার জন্য আপলন ওষধু ি়াইযত 

প়াযরন:

   এযটি়ানক্স (র্য়াস এিং ি়াত়াস)

  লসযডশ়ান (এই ওষধু আপন়াযি ঘিু 

প়ালডযয শ়ান্ত র়াখযত প়াযর)

এক্স-কর এিং স্ক্য়ান

আপন়ার কেযহর লভতর সংক্রিণ কেখ়ার জন্য ড়াক্ত়ারর়া এক্স-কর এিং 

স্ক্য়ান ি্যিহ়ার িরযত প়াযরন। এরলুিযত ি্যথ়া ি়াযর ন়া।
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আপন়ার পরীক়্ার িি়ািি জ়ানযত প়ার়া 

অ্য়ালিউট পরীক়্ার জন্য, আপলন কসই লেনই িি়ািি কপযয য়াযিন। 

লিযশষ পরীক়্ার জন্য, িি়ািি কপযত 2 কথযি 10 লেন ি়ারযত প়াযর।

আপন়ার ড়াক্ত়ারর়া যতট়া সম্ি কিলশ জ়ানযত ি়াইযিন য়াযত 

আপন়াযি সঠিি লিলিতস়া কেওয়া য়ায।

এিটি পূণ্গ পরীক়্া এিং ইলতিতৃে কনওয়া হযি আর আপলন িী ওষধু 

লনযছেন ত়াও জ়ান়া হযি।
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কটেলজংযযর ি়াযন িী?  

এটি হি আপন়ার অসযুখর ধরন লভলতেি। AML, ALL ি়া CML 

কর়ারীযের কক্যরে কটেলজং ি্যিহ়ার ির়া হয ন়া।

তযি, অযনি লিেু আযে য়া এর ররুতু্ব প্রভ়ালিত িরযত প়াযর:

 কবেত কি়াষ রণন়ার তির

 িযস

 রক্ত কর়ািযয়াযরর ইলতিতৃে

 ক্রযি়াজি লিউযটশন/অস়্াভ়ালিিত়া 

 হ়াঁযডর ক্লত

এিি়ারে CLL লিউলিলিয়ার কক্যরে কটেলজং ি্যিহ়ার ির়া হয, র়াই 

ি্যিস্থ়া (Rai system) ি়া ি়াইযনট ি্যিস্থ়ার (Binet system) 

ি়াধ্যযি।

র়াই ি্যিস্থ়ায প়াঁিটি পয্গ়ায আযে, I কথযি IV, কযখ়াযন IV হি 

সি্গ়ালধি উন্নত।

ি়াইযনট ি্যিস্থ়ায A কথযি C পয্গ়ায আযে, কযখ়াযন C হি সি্গ়ালধি 

উন্নত।
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ড়াক্ত়ারর়া িীভ়াযি লিউলিলিয়ার 

লিলিতস়া িযরন

আপন়ার লিলিতস়ার পলরিল্পন়া ির়া

ড়াক্ত়ারযের এিটি েি এিং অন্য লিশ়ারের়া আপন়ার পরীক়্ারলুি 

য়াি়াই িযর আপন়ার লিলিতস়ার পলরিল্পন়া িরযিন। 

এযি িি়া হয ি়ালটি-লডলসললিন়ালর তিঠি।

আপন়ার ড়াক্ত়ার আপন়ার স়াযথ লনম্নলিলখত লিষযয িথ়া িিযিন:

 ওন়ার়া আপন়ার লিউলিলিয়া স়ালরযয কত়াি়ার ন়া 

যতলেন সম্ি ে়ালিযয র়াখ়ার কিষ়্া িরযেন

 আপলন ইনযপযশটি ন়া আউটযপযশটি লহস়াযি 

লিলিতস়া প়াযিন

 আপন়ার লিলিতস়া িখন শরু ুির়া হযি 

(অ্য়ালিউট কর়ারীযের জন্য অলিিযম্ব লিলিতস়া শরু ুির়া 

হয) 

 আপলন কয ধরযনর লিলিতস়া প়াযিন

 কি়াথ়ায আপন়ার লিলিতস়া ির়া হযি 

 লিলিতস়ার কি়ানও প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া থ়ািযি িী ন়া

 লিলিতস়া িতলেন িিযি

 লিলিতস়ার লিষযয আপলন কিিন কি়াধ িযরন।
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আপলন প্রিুর তথ্য প়াযিন।

প্রশ্ন ির়ার জন্য কি়ানও ি়াধ়া কনই এিং আপন়ার সযগে ি়াউযি 

আনযিন য়াযত আপলন সিলিেু িযন র়াখযত প়াযরন। 

আপলন লিলন্তত থ়ািযি ি়া কি়ানও প্রশ্ন িরযত ি়াইযি আপলন লিযশষজ্ঞ 

লহি়াযট়ািলজ ন়াযস্গর স়াযথ িথ়া িিযত প়াযরন।



Helpline freephone 08088 010 444 19

লিলভন্ন রিযির লিলিতস়া

আপলন এই সিি লিলিতস়া প়াযিন ন়া, তযি আপলন এি়ালধি 

লিলিতস়া কপযত প়াযরন। আপন়ার ড়াক্ত়ার আপন়াযি িিযিন কি়ানরলুি 

আপন়ার জন্য উপযকু্ত।

ররুতুর লিউলিলিয়া কর়ারীর়া

অলধি়াংশ ি়ানষু কর়ারলনণ্গযযর পযরই হ়াসপ়াত়াযি িযি য়ান।

পযুর়াযন়া কর়ারীর়া

পযুর়াযন়া কর়ারীর়া লেযনর কিি়ায লিলিতস়া প়ান।
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কেযখ য়ান

ক্রলনি লিয়্াস়াইটিি লিউলিলিয়ায আক্র়ান্ত লিেু ি়ানযুষর স়াযথস়াযথ 

লিলিতস়া ির়ার েরি়ার কনই।

ড়াক্ত়ার আপন়াযি পরীক়্া িযর য়াযিন এিং লিলিতস়া তখনই শরু ু

িরযিন যলে লিউলিলিয়ার িলৃধি িড লি্ গ্্য়াযন্ডর স়াযথ জলডত 

হয, রক্ত কথযি স়্াভ়ালিি কি়াষ হ়ালরযয য়ায ি়া আপলন অসসু্থ কি়াধ 

িযরন।

কিযি়াযথর়ালপ

এযত এি়ালধি ওষধু ি্যিহ়ার ির়া হয কযরলুি ি্য়ান়্ার রক্ত কি়াষ 

ধ্ংস িযর।

আপন়ার লিলিতস়া িযযি ি়াস ধযর িিযি এিং আপলন ত়ারিযধ্য 

লিেু সপ়্াহ ওষধু প়াযিন। আপন়াযি হযত লিেুলেন হ়াসপ়াত়াযি র়াখ়া 

হযি।

কটেি কসি প্রলতস্থ়াপন

ক্লতগ্তি হ়াঁযডর িজ়্ার কি়াষ িেি়াযন়ার এটি এিটি উপ়ায।

সসু্থ কি়াষরলুি আপন়ার কথযি কনওয়া হযত প়াযর আপন়ার লিলিতস়া শরু ু

ির়ার আযর অথি়া অন্য ি্যলক্তর হযত প়াযর আপন়ার স়াযথ য়ার কি়াযষর 

লিি আযে। 

লহিি্য়ান ি়াইন  

কসন্ট়াি ি়াইন ি়া গ্সহঙ ি়াইন লহস়াযি পলরলিত, এটি আপন়ার িযুির 

এিটি লশড়ায িস়াযন়া হয, কসই জ়াযর়াটি অিশ ির়ার পযর।
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 PICC ি়াইন 

এটি এিটি িম্ব়া সর ুনি কযটি আপন়ার িনইুযযর ভ়াঁযজর উপযরর 

লশড়ায িস়াযন়া হয আপন়ার িযুির লশড়ায ন়া কপৌঁে়াযন়া পয্গন্ত। নি 

িস়াযন়ার আযর জ়াযর়াটি অিশ ির়া হযি।

অ্যলটিিলড

সংক্রিণ প্রলতযর়াধ ির়ার জন্য আি়াযের শরীর অ্য়ালটিিলড ততলর িযর। 

লিজ্ঞ়ানীর়া উপ়ায ি়ার িযরযেন শরীর য়াযত এইরলুির স়াহ়াযয্য 

লিউলিলিয়ার কি়াষরলুি ধ্ংস িরযত প়াযর। 

লিলছেন্নত়া

আপন়াযি অন্যযের কথযি েযূর অথি়া হ়াসপ়াত়াযি লনযজর ঘযর থ়ািযত 

িি়া হযত প়াযর। এই ি্যিস্থ়া ির়া হয য়াযত লিলিতস়া িি়াি়ািীন 

আপন়ার কি়ানও সংক্রিণ ন়া হয।

ি়াউথ শ়াওয়ার

সংক্রিণ, আর কিযি়াযথর়ালপর প্রিলিত প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া লিউযি়াস়াইটিস 

লনি়ারণ ির়ার জন্য এর স়াহ়াযয্য িখুরহ্বর পলরষ়্ার র়াখ়া হয।
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িুি ওঠ়া

কিযি়াযথর়ালপ ি়া করলডয়াযথর়ালপর েরনু িুি উঠযত প়াযর। আপন়ার 

পযুর়া িুি, লিেু িুি উযঠ কযযত প়াযর অথি়া িুি ন়াও উঠযত প়াযর। 

আপন়ার কি়াযখর প়াত়া, ভুর ুএিং র়াযযর কর়ািও উঠযত প়াযর।

পথ্য

আপন়ার খ়াওয়ার ওপর নজর র়াখযি আপন়ার আযির ঠিি থ়ািযত 

প়াযর এিং লিলিতস়ার পযর কসযর উঠযত স়াহ়ায্য িরযত প়াযর। 

আপন়ার জন্য য়া কসর়া হযত প়াযর ত়া ঠিি ির়ার জন্য, আপন়ার 

উলিত্ আপন়ার হ়াসপ়াত়াযির ড়াক্ত়ার ি়া ড়াযযটিলশয়াযনর স়াযথ িথ়া 

িি়া।

ওষধুপরে

আপন়ার লিউলিলিয়া লিলিতস়ার জন্য আপন়াযি লিলভন্ন ওষধু কেওয়া 

হযত প়াযর। লিলিতস়া িি়াি়ািীন আপলন এি়ালধি ধরযনর ওষধু 

লনযত প়াযরন আি়ার ঘলুরযয-লিলরযযও ওষধু লনযত প়াযরন। 

আপন়াযি কয ধরযনর ওষধু কেওয়া হযি ত়া লনভ্গ র িযর:

আপন়ার লিউলিলিয়া ধরযনর ওপর

আপন়ার কয প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া হযত প়াযর ত়ার ওপর

আপলন লিলিতস়ায কিিন স়ার়া লেযছেন ত়ার ওপর

স়াধ়ারণ ি়ারণ কযিন িযসও প্রভ়াি কিিযত প়াযর।

আপলন কয ওষধু লনযছেন কসই লিষযয অলতলরক্ত তযথ্যর জন্য, আপন়ার 

ড়াক্ত়াযরর স়াযথ িথ়া িিনু।
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খলুশ থ়াি়া

কর়ারলনণ্গয এিং লিলিতস়া আি়াে়াভ়াযি ি়ানযুষর আযির প্রভ়ালিত 

িযর। ইলতি়ািি এিং শ়ান্ত থ়ািযত কিষ়্া িরযি ধ্য়ান ও লিতেলিযন়ােন 

ির়া অযনি সিয স়াহ়ায্য িযর। 

আপন়ার ি্য়ান়্ার ও অনভূুলতর লিষযয ি়াররু স়াযথ িথ়া িিযি 

উপিৃত হযত প়াযরন। ত়ার়া হযত প়াযরন িনু্, পলরি়াযরর সেস্য ি়া 

এিটি িলহর়ারত সহ়াযত়া পলরযষি়া।

কটেি কসি

লিেু লিউলিলিয়া কর়ারী কসযর ওঠ়ার জন্য ত়াযের লিলিতস়ার অংশ 

লহস়াযি কটেি কসি কথর়ালপ কপযত প়াযরন।

কটেি কসিরলুি এিটি লরিযপর ি়াধ্যযি কসন্ট়াি ি়াইযন কেওয়া হয। 

এইরলুি আপন়ার হ়াঁযডর িজ়্াযি পনুর়ায ি়াজ িরযত এিং নতুন 

রক্ত কি়াষ ততলর িরযত স়াহ়ায্য িযর। কজ়ার়াযি়া কিযি়াযথর়ালপর পযর 

এর প্রযয়াজন হয।
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প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া

আপন়ার লিলিতস়া শরু ুির়ার আযর, ড়াক্ত়ার ি়া ন়াস্গ আপন়াযি 

িিযিন আপলন িী প্রত্য়াশ়া িরযত প়াযরন। 

িীভ়াযি লনযজর যত্ন লনযত হয এিং প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া স়ািি়াযত হয 

ওন়ার়া আপন়াযি িিযিন। 

অলধি়াংশ প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া ক্ণস্থ়াযী হয।

অন্য প়াবে্গপ্রলতলক্রয়ারলুি আপন়ার লিলিতস়া কশষ হওয়ার েীঘ্গি়াি পযর 

শরু ুহযত প়াযর। এইরলুিযি িি়া হয লিিলম্বত-প্রলতলক্রয়া।

রযিষণ়া এিং পরীক্ণ

ড়াক্ত়ারর়া রযিষণ়ার ি়াধ্যযি অসখু এিং লিলিতস়া লিষযি প্রযশ্নর 

উতের প়ান।

পরীক্ণ হি লিলিতস়া পরীক়্া ির়ার উপ়ায।

সিি হ়াসপ়াত়াি পরীক্ণ িযর ন়া তযি আপলন আপন়ার ড়াক্ত়ারযি 

এই লিষযয লজজ্ঞ়াস়া িরযত প়াযরন।

আপলন পরীক্যণ অংশগ্হণ িরযত ি়াধ্য নন। আপলন অংশগ্হণ 

িরযি, আপলন িত প়াটি়াযত প়াযরন এিং ইযছে হযি িন্ িরযত 

প়াযরন। 
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লিলিতস়ার পযর িী হয? 

আপন়ার লিলিতস়া যখন কশষ হয

ড়াক্ত়ারর়া ভ়ািভ়াযি লিউলিলিয়ার লিলিতস়া িরযত প়াযরন তযি 

আপন়ার লিেু সিয ি়ারযি ধ়াততি হযত।

লিেু ি়ানষু িহু ি়াস ধযর ক়্ান্ত কি়াধ িযরন আর সলে্গ ি়া অন্য 

সংক্রিযণর িিযি পযরন।

আপন়ার ড়াক্ত়ার ও ন়াস্গ আপন়াযি িিযিন আপলন িী প্রত্য়াশ়া 

িরযিন।

লিলিতস়ার পযর আপন়ার প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া ি়া স়্াস্থ্য লিষযি উযবের 

থ়ািযি ওন়াযের লজজ্ঞ়াস়া িরযত ভুিযিন ন়া।

ধিূপ়ান িন্ ির়া, ঠিিিত খ়াি়ার খ়াওয়া এিং লনযজর যত্ন কনওয়া 

জরলুর।

আপন়ার ড়াক্ত়ার আপন়ার স়্াস্থ্য পরীক়্া িরযত ি়াইযি আপন়ার 

ির়াযন়া উলিত্।
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পরীক়্া ির়াযন়া (কিি-আপ)

শরুযুত আপন়াযি হযত প্রলত সপ়্াযহ হ়াসপ়াত়াযি লিযর কযযত হযি।

আপলন ভ়াি থ়ািযি আপলন প্রলত 6 কথযি 12 ি়াস অন্তর য়াযিন।

এই পরীক়্ারলুিযত কেখ়া হয কি়ানও লিউলিলিয়া আযে িী ন়া আর 

আপন়ার উন্নলত হযছে িী ন়া।

ড়াক্ত়ার আপন়াযি লজজ্ঞ়াস়া িরযিন আপলন কিিন কি়াধ িরযেন এিং 

হযত রক্ত পরীক়্া িরযিন।

আপলন 2 কথযি 5 িের পযর সসু্থ থ়ািযি, আপন়ার ড়াক্ত়ার হযত 

িিযিন আপন়াযি আর হ়াসপ়াত়াযি আসযত হযি ন়া। 

লিেু কি়াযির এি ধরযনর লিউলিলিয়া থ়াযি য়া আস়া-য়াওয়া িযর।

আপন়ার এই ধরযনর থ়ািযি, আপন়ার ড়াক্ত়ার লনযলিত পরীক়্া ির়ার জন্য 

আপন়াযি আসযত িিযিন। ি়াযঝ ি়াযঝ আপন়াযি হ়াসপ়াত়াযি লিযর কযযত হযি 

অলতলরক্ত লিলিতস়ার জন্য। 
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লিউলিলিয়া যলে লিযর আযস

লিউলিলিয়া লিযর আসযি আপন়ার েলুচিন্ত়া হযত প়াযর (এযি িি়া 

হয পনুর়াক্রিণ) তযি লিউলিলিয়ার লিলিতস়া স়াধ়ারণত আি়ার ির়া 

য়ায।
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কি়াথ়ায সহ়াযত়া এিং স়াহ়ায্য প়াওয়া য়ায

আপন়ার লিউলিলিয়া আযে জ়ানযত প়ার়া ভয়াি হযত প়াযর এিং ত়ার 

জন্য আপন়াযি পরীক়্া এিং লিলিতস়া ির়াযত হযি। 

পলরিত্গনরলুি আপন়ার পলরি়ার এিং িনু্ি়ান্িযিও প্রভ়ালিত িরযি।

প্রযত্যযি লনযজর িত স়ািি়ায তযি আপন়ার অনভূুলত অন্যযের িিযি 

ভ়াি ি়ারযত প়াযর। 

য়ার়া হযত প়াযরন আপন়ার পলরি়ার, হ়াসপ়াত়াযির ি়ানষু ি়া এই 

লিষযয প্রলশলক্ত ি্যলক্তর়া।

আপন়াযি স়াহ়ায্য ির়ার িত প্রিুর সংরঠন আযে।
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আির়া িীভ়াযি স়াহ়ায্য িরযত প়ালর

ি়াইন: 08088 010 444

আপলন, আপন়ার পলরি়ার ি়া িনু্ি়ান্ি আি়াযের কি়ান িরযত 

প়াযরন লিউলিলিয়া ি়া আপলন কিিন কি়াধ িরযেন কসই লিষযয িথ়া 

িি়ার জন্য।

ি়ালড সহ়াযত়া

কর়ারীর়া য়াযত প্রলশলক্ত কস্ছে়াযসিী, অিরত ি়াররু স়াযথ রল্প িরযত 

প়াযরন ত়ার জন্য আি়াযের ি্যলক্তরত ি়ালড সহ়াযত়া প়াওয়া য়ায।

www.leukaemiacare.org.uk/one-to-one-buddy-support

সহ়াযত়া ির্গ

আি়াযের রক্ত ি্য়ান়্ার সহ়াযত়া ির্গ যকু্তর়াজ্যি্য়াপী কর়ারী, কসি়াে়াত়া 

এিং ত়াযের পলরি়ারযের স়াহ়ায্য ও সহ়াযত়া কেয।

www.leukaemiacare.org.uk/support-groups 

ওযযিস়াইট

www.leukaemiacare.org.uk
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পলরেি়া

আি়াযের জনলপ্রয তরেি়ালসি পলরেি়া উপযয়ারী তথ্য এিং কর়ারী ি়ালহনী 

আর লিউলিলিয়া CARE-র স়াম্প্রলতি তযথ্য ভর়া।

www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

ি়াশিুহীন তথ্য
 

আি়াযের অলিস নম্বর:  

01905 755 977

ি়া ই-কিি:

support@leukaemiacare.org.uk

কস়ািি়ার কথযি শকু্রি়ার সি়াি 9ট়া-লিযিি 5:30 কখ়াি়া কথযি 
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আপলন আি়াযের িীভ়াযি স়াহ়ায্য িরযত প়াযরন

অনগু্হ িযর আি়াযের িিনু এই পলুতিি়া আপন়ার কিিন কিযরযে।

লিউলিলিয়া কর়ারীযের লিষযয ভ়াি তথ্য লিখযত আি়াযের ত়া স়াহ়ায্য 

িরযি।

আপলন এই ঠিি়ান়ায ই-কিি লেযত প়াযরন:

info@leukaemiacare.org.uk অথি়া আি়াযের অন্য কয়ার়াযয়ার 

লিিরণ ি্যিহ়ার িরনু। য়া পরিততী পষৃ়্ায কেওয়া হযযযে। 
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আি়াযের স়াযথ িীভ়াযি কয়ার়াযয়ার িরযিন

ওযযিস়াইট:

www.leukaemiacare.org.uk 

লরিযি়ান কিয়ার ি়াইন:

08088 010 444

অলিস ি়াইন:

01905 755977 

ই-কিি:

info@leukaemiacare.org.uk 

নীযির ঠিি়ান়ায লিঠি লিখনু:

Leukaemia Care

One Birch Court

Blackpole East

Worcester

WR3 8SG
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শব্দরলুির অথ্গ িী

অ্য়ালটিিলড

এইরলুি হি এি ধরযনর কপ্র়াটিন য়া লিউলিলিয়া লিলিতস়ার জন্য ি্যিহ়ার ির়া কযযত প়াযর। 

কি়ান ি্য়াযর়া (হ়াঁযডর িজ়্া)

আপন়ার লিেু হ়াঁযডর ি়াঝখ়াযন কয নরি অংশ আযে। এইখ়াযন রক্ত কি়াষ ততলর হয।

ি্য়ান়্ার

কয অসযুখর েরনু আপন়ার শরীযর অসসু্থ কি়াষ জন়্ায

কি়াষ

অলধি়াংশ জীিন্ত লজলনস য়া লেযয ততলর।

গ্্য়ানযুি়াস়াইটস্

এি ধরযনর কবেত রক্ত কি়াষ য়া সংক্রিণ এিং অসখু প্রলতযর়াধ িযর। 

িলৃধির ি়ারণরলুি

এর েরনু কি়াষ িড হযত এিং িংশিলৃধি িরযত উতস়াহ প়ায।

লহি়াযট়ািলজটে

এিজন ড়াক্ত়ার লযলন রযক্তর কর়ািযয়ার ি়া রক্ত উতপ়ােনি়ারী অযগের লিলিতস়া িযরন।
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লহি়াযট়ািলজ

রক্ত লিষযি ওষধু এিং লিলিতস়ার অধ্যযন।

লহযি়াযপ়ালসস

রক্ত কি়াষ উতপ়ােন।

লহিি্য়ান ি়াইন

অযনি সিয এযি কসন্ট়াি ি়াইন িি়া হয, এই লরিপটি আপন়ার িযুির ি়াঝখ়াযনর লশড়ার 
লভতর িস়াযন়া হয।

লিিলম্বত প্রলতলক্রয়া

এইরলুি এি ধরযনর প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া য়া লিলিতস়া কশষ হওয়ার িহু িের পযর শরু ুহযত 

প়াযর।

লিউলিলিয়া

এটি এিটি ি্য়ান়্ার য়া কবেত রক্ত কি়াষ প্রভ়ালিত িযর।

লিয়্াস়াইটস্

এই কবেত রক্ত কি়াষ লতন রিযির হয: লি লিয়্াস়াইটস্, টি লিয়্াস়াইটস্ এিং প্র়ািৃলতি 

ঘ়াতি কি়াষ।

 

প়াবে্গপ্রলতলক্রয়া

আপলন কয লিলিতস়া প়াযছেন ত়ার েরনু এটি হয।
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কটেি কসি

এইরলুি হি অলত কিৌলিি কি়াষ য়া লিলভন্ন রিযির রক্ত কি়াযষ পলরণত হযত প়াযর শরীযর

 লিলভন্ন ি়াজ ির়ার জন্য। 

কটেলজং

ি্য়ান়্ার িত ররুতুর ড়াক্ত়ারর়া এর স়াহ়াযয্য ত়া লিলনিত িযরন।

পরীক্ণ

কযভ়াযি লিলিতস়া পরীক়্া ির়া হয।

Thank you to Shirley Aston for writing the booklet, Robert Marcus for peer 
reviewing and Juliet Percival for drawing the illustrations.

We are useful grateful to Thea Wilson, Gary Hunter, Lin Addy and Helen Laude 
for providing their valuable comments as patient reviewers. 
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Leukaemia Care is a national charity dedicated 
to providing information, advice and support to 
anyone affected by a blood cancer.

Around 34,000 new cases of blood cancer are 
diagnosed in the UK each year. We are here to 
support you, whether you’re a patient, carer or 
family member. 


