
ক্যান্যার সন্দেহ করযা হন্ে সসন্ষেন্রে ক্যান্যার সন্দেহ করযা হন্ে সসন্ষেন্রে 
সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িংসযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং

সরযাগী এবিং পগ্রবযান্রর সরযাগী এবিং পগ্রবযান্রর 
সদস্ন্দর ি�্ তথ্সদস্ন্দর ি�্ তথ্

 জিন্�যাগ্মক  জিন্�যাগ্মক 
সমগ্িগ্স� সযাগ্্ভিস সমগ্িগ্স� সযাগ্্ভিস 

NHS



আপ�যার জিন্�যাম কী?আপ�যার জিন্�যাম কী?
মযা�ব শরীর গঠ� করন্ত এবিং মযা�ব শরীর গঠ� করন্ত এবিং 
সসটি সুস্থ রযাখন্ত প্রন্েযাি�ীে সসটি সুস্থ রযাখন্ত প্রন্েযাি�ীে 
তথ্ই হে আপ�যার জিন্�যাম।তথ্ই হে আপ�যার জিন্�যাম।

এটি একটি রযাসযােগ্�ক সকযান্ি 
সেখযা হে যযান্ক বেযা হে গ্িএ�এ। 
আপ�যার জিন্�যাম গ্িএ�এ-র 
অিংশ গ্দন্ে ততগ্র, যযান্ক বেযা 
হে জি�। জিন্�যান্ম অস্যা্যাগ্বক 
পগ্রবতভি� হওেযা সকযাষগুগ্ের ি�্ 
ক্যান্যার হে।

এই পগ্রবতভি�গুগ্ে একি� 
মযা�ুন্ষর িীবদ্দশযাে প্রযােশই হন্ত 
পযান্র।

গ্কছু পগ্রবতভি� আপ�যার 
জি�গুগ্ের মধ্ গ্দন্ে পযাশ কন্র 
সযন্ত পযান্র। এগুগ্ে একি� 
মযা�ুন্ষর ক্যান্যার হওেযার ঝঁুগ্ক 
বযাগ্িন্ে তুেন্ত পযান্র।

একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং 
সিস্ট আপ�যান্ক কী িযা�যাে?সিস্ট আপ�যান্ক কী িযা�যাে?
যগ্দও সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং 
সিস্ট আপ�যার সমরি জিন্�যাম সদন্খ তবওু 
সিস্টটি ক্যান্যার সম্পগ্কভিত জি�গুগ্েন্ত 
পগ্রবতভি�গুগ্ের ওপর দৃটটি গ্�বদ্ধ 
কন্র; এটি অ�্ সরযান্গর কযারণ হওেযা 
জি�গুগ্ের পগ্রবতভি�গুগ্ে সদন্খ �যা। 

ক্যান্যান্রর ি�্ একটি সযামগ্রিক 
জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং সিস্ট 
আপ�যান্ক এবিং আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা 
সরবরযাহকযারীন্ক এগুগ্ে বঝুন্ত সহযােতযা 
করন্ত পযান্র:

• আপ�যার ক্যান্যার হন্েন্ছ সক�
• আপ�যার সকযা� ধরন্�র ক্যান্যার 

থযাকন্ত পযান্র এবিং সসটি সকম� 
আচরণ করন্ত পযান্র

• আপ�যার ক্যান্যান্রর ি�্ সব ভিযাগ্ধক 
কযায ভিকর গ্চগ্কৎসযা কী হন্ত পযান্র

• ্গ্বষ্ন্ত আপ�যার অ�্যা�্ ধরন্�র 
ক্যান্যার হওেযার ঝঁুগ্ক আন্ছ গ্ক�যা

• ্গ্বষ্ন্ত আপ�যার পগ্রবযান্রর 
সদস্ন্দর ক্যান্যার হওেযার ঝঁুগ্ক 
সবগ্শ গ্ক�যা।

আপগ্� একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম 
গ্সন্কযান্েজন্িং সিস্ট করযা গ্স্থর করন্ে, 
আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা সরবরযাহকযারী 
প্রজরিেযাটি এবিং একটি ফেযাফে সপন্ত 
কতগ্দ� েযাগন্ব সস গ্বষন্ে আপ�যার 
সযান্থ আন্েযাচ�যা করন্ব�।

এই তথ্ পুজতিকযাটি সসই সমতি সরযাগী এবিং তযান্দর পগ্রবযান্রর সদস্ন্দর ি�্ এই তথ্ পুজতিকযাটি সসই সমতি সরযাগী এবিং তযান্দর পগ্রবযান্রর সদস্ন্দর ি�্ 
যযান্দর ক্যান্যান্রর ি�্ একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং এর প্রতিযাব করযা যযান্দর ক্যান্যান্রর ি�্ একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং এর প্রতিযাব করযা 
হন্ত পযান্র।হন্ত পযান্র।
NHS জিন্�যাগ্মক সমগ্িগ্স� সযাগ্্ভিন্সর মযাধ্ন্ম, গ্�গ্দভিটি গ্কছু সরযান্গর সষেন্রে সযখযান্� 
গ্বজ্যা�গ্্ত্গ্তক প্রমযাণ পযাওেযা সগন্ছ সয সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং, সরযাগীর পগ্রচয ভিযা 
উন্নত করন্ত সহযােতযা করন্ত পযান্র, সসন্ষেন্রে এটি এখ� উপে্্। আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা 
সরবরযাহকযারী আপ�যান্ক আরও তথ্ প্রদযা� করন্ব� এবিং আপগ্� সিস্টটি করযান্ব� গ্ক�যা 
তযা গ্স্থর করযার আন্গ আপগ্� প্রশ্ন জিজ্যাসযা করন্ত পযারন্ব�।

ক্যান্যার সন্দেহ করযা হন্ে তযার ি�্ সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং
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একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং সিন্স্ট কী হে?একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং সিন্স্ট কী হে?
• টিউমযান্রর �মু�যা সিংরিহ করযা হে (সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েন্ সিস্টটি ব্যাি 

ক্যান্যান্রর ি�্ হন্ে রক্ত বযা অগ্স্থ মজ্যা/সবযা� ম্যান্রযার �মু�যা স�ওেযা হন্ব)
• রক্ত বযা ত্বন্কর �মু�যা সিংরিহ করযা হে (সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েন্ সিস্টটি ব্যাি 

ক্যান্যান্রর ি�্ হন্ে, রক্ত, েযােযা বযা ত্বন্কর একটি �মু�যা স�ওেযা হন্ব)
• �মু�যাগুগ্ে গ্বন্লেষন্ণর ি�্ জি� সিংরিযান্ত পরীষেযার ে্যাবন্রিগ্রন্ত পযাঠযান্�যা হে
• ফেযাফেগুগ্ে আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা সরবরযাহকযারীর কযান্ছ সফরত পযাঠযান্�যা হে 

(‘আপ�যার ফেযাফেগুগ্ে পযাওেযা’ সদখু�)।

ক্যান্যান্রর ি�্ সযামগ্রিক জিন্�যাম 
গ্সন্কযান্েন্ সিগ্স্টিংন্ের মন্ধ্ 
টিউমযান্রর সযামগ্রিক জিন্�যান্মর 
গ্ব�্যাস এবিং আপ�যার রক্ত, েযােযা বযা 
ত্বন্কর একটি �মু�যা স�ওেযা িগ্িত। 
িযােন্গযা�গ্সন্সর সহযােতযার ি�্ তথ্ 
প্রদযা� করন্ত টিউমযান্রর গ্ব�্যাগ্স, রক্ত, 
েযােযা বযা ত্বন্কর গ্ব�্যান্সর সযান্থ তুে�যা 
করযা হে অথবযা আপ�যান্ক বযা আপ�যার 
স্যাস্থ্ন্সবযা সরবরযাহকযারীন্ক সব ভিগ্ধক 
উপযুক্ত গ্চগ্কৎসযার গ্বকল্পগুগ্ে গ্স্থর 
করন্ত সহযােতযা কন্র।

ব্যাি ক্যান্যান্রর ি�্ আপ�যান্ক 
একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং 
সিন্স্টর প্রতিযাব সদওেযা হন্ে, আপ�যার 
রক্ত বযা অগ্স্থ মজ্যা (সবযা� ম্যান্রযা) 
টিউমযান্রর �মু�যার মন্তযা গণ্ হন্ব। 
এই সষেন্রে আপ�যার রন্ক্তর �মু�যার 
সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্ব�্যাসটি একটি 
েযােযা বযা ত্বন্কর �মু�যার সযান্থ তুে�যা 
করযা হন্ব।

সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং সিস্টটি 
আপ�যার গ্চগ্কৎসযার অিংশ গ্হন্সন্ব 
আপ�যার শরীর সথন্ক সবর কন্র স�ওেযা 
টিউমযান্রর একটি �মু�যার ওপর করযা 
হন্ব। আপ�যার রক্ত, েযােযা বযা ত্বন্কর 
�মু�যা সিংরিহ করযার ি�্ আপ�যার 
আরও একটি অ্যাপন্েন্টন্মন্ট করন্ত 
হন্ত পযান্র। �মু�যাগুগ্ে তযারপন্র 
গ্বন্লেষন্ণর ি�্ একটি জি� সিংরিযান্ত 
পরীষেযার ে্যাবন্রিগ্রন্ত পযাঠযান্�যা হে।

আপগ্� সিস্টটি করযান্ত চযা� গ্ক�যা তযা 
গ্স্থর করযার আন্গ আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা 
সরবরযাহকযারীর সযান্থ সযামগ্রিক জিন্�যাম 
গ্সন্কযান্েজন্িং সিস্ট সম্পন্কভি আন্েযাচ�যা 
করযার এবিং আপ�যার সকযা�ও প্রশ্ন 
থযাকন্ে তযা জিজ্যাসযা করযার সুন্যযাগ 
পযান্ব�।

আপগ্� একটি সযামগ্রিক জিন্�যাম 
গ্সন্কযান্েজন্িং সিস্ট �যা করযা গ্স্থর 
করন্েও আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা 
সরবরযাহকযারীর সথন্ক আপ�যার যতিযা 
সম্ভব ্যান্েযা পগ্রচয ভিযা এবিং সহযােতযা 
পযাওেযা অগ্বরত থযাকন্ব।

3



আপ�যার ফেযাফেগুগ্ে পযাওেযাআপ�যার ফেযাফেগুগ্ে পযাওেযা
একটি �মু�যা স�ওেযা হন্ে সগন্ে সসটি 
গ্বন্লেষণ করযা হন্ব এবিং ফেযাফেটি 
আপ�যার স্যাস্থ্ন্সবযা সরবরযাহকযারীর 
কযান্ছ সফরত পযাঠযান্�যা হে।

টিউমযান্রর �মু�যা সথন্ক প্রযাপ্ত 
ফেযাফেটি আপ�যার ক্যান্যার 
এবিং সব ভিযাগ্ধক উপযুক্ত গ্চগ্কৎসযার 
গ্বকল্পগুগ্ে সম্পন্কভি তথ্ প্রদযা� করন্ত 
পযান্র।

টিউমযান্রর �মু�যাটির সথন্ক প্রযাপ্ত 
ফেযাফেটি আপ�যার রক্ত, েযােযা বযা 
ত্বন্কর �মু�যার ফেযাফন্ের সযান্থ 
তুে�যা কন্র, সযামগ্রিক জিন্�যাম 
গ্সন্কযান্েজন্িং সিন্স্টর ফেযাফেটি 
বিংশগতসূন্রে আপ�যার আবযার ক্যান্যার 
হওেযার ঝঁুগ্ক সবগ্শ গ্ক�যা এবিং আপ�যার 
পগ্রবযান্রর সদস্ন্দর ওপর এর প্র্যাব 
পিন্ব গ্ক�যা তযা সদখযান্ত পযান্র।

এই সষেন্রে আপ�যার গ্বকল্পগুগ্ে এবিং 
গ্ক্যান্ব আপ�যার ক্যান্যান্রর ঝঁুগ্ক 
পগ্রচযাে�যা করন্ব� তযা আন্েযাচ�যা 
করন্ত আপ�যান্ক একি� জি�গত 
গ্চগ্কৎসযার পগ্রন্ষবযাে সরফযার করযা হন্ত 
পযান্র। 

ফেযাফেটি সম্পন্কভি আপ�যার 
পগ্রবযান্রর সদস্ন্দর সযান্থ কী্যান্ব 
কথযা বেন্ব�, গ্লিগ্�ন্কর জি�গ্বন্দর 
সযান্থ আপ�যার পরযামশ ভি সস গ্বষন্ে 
আপ�যান্ক গ্চন্তযা্যাব�যা করন্তও 
সহযােতযা করন্ব।
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জিন্�যাগ্মক সিিযা এবিং সিিযা সুরষেযাজিন্�যাগ্মক সিিযা এবিং সিিযা সুরষেযা
সমতি সিিযা সুরগ্ষেত এবিং সগযাপ�ীে 
রযাখযা হে। আপ�যার সিিযা ইউন্ক-র 
আই� এবিং NHS এর �ীগ্ত অ�ুযযােী 
ব্বহযার করযা হে। www.england.nhs.
uk/contact-us/privacy-notice-এ 
আরও তথ্ পযাওেযা যযান্ব।

আপ�যার জিন্�যাগ্মক সিস্ট সথন্ক 
প্রযাপ্ত সিিযা NHS জিন্�যাগ্মক সমগ্িগ্স� 
সযাগ্্ভিন্সর ি�্ একটি সুরগ্ষেত 
িযাতীে সিিযান্বন্স গ্েগ্পবদ্ধ করযা হে। 
এই গ্সন্স্টমটি আপ�যার সিস্ট এবিং 
ফেযাফেগুগ্ে সম্পন্কভি সিিযা সিংরষেণ 
করন্ব। শুধুমযারে অ�ুন্মযাগ্দত অ্যান্সেস 
থযাকযা কমমী আপ�যার সিিযা সদখন্ত 
পযারন্ব�।

বীমযা ি�্ সিিযা ব্বহযার করযাবীমযা ি�্ সিিযা ব্বহযার করযা
আপ�যার সুষ্পটি সম্মগ্ত ছযািযা 
পূব ভিযা�ুমযান্�র ি�্ করযা সয সকযা�ও 
জি� সিংরিযান্ত সিন্স্টর তথ্ন্ত গ্বমযা 
সকযাম্পযাগ্�গুগ্েন্ক অ্যান্সেস সদওেযা 
হন্ব �যা।

একটি গ্বমযা পগ্েগ্সর ি�্ আন্বদ� 
করযার সমে, বীমযা সকযাম্পযাগ্� 
আপ�যান্ক গ্�ন্ির এবিং আপ�যার 
পগ্রবযান্রর সম্পন্কভি গ্চগ্কৎসযা সম্পগ্কভিত 
তথ্ প্রদযা� করন্ত বেন্ত পযান্র। 
একটি বীমযা সকযাম্পযাগ্�র সযান্থ আপ�যার 
সয তথ্ সশেযার করন্ত হে তযা জি� 
সিংরিযান্ত সিগ্স্টিং এবিং বীমযা �যামক 
একটি সস্চ্যামূেক সরকযাগ্র আই� 
দ্যারযা গ্�েগ্্রিত: 

www.gov.uk/government/
publications/code-on-genetic-
testing-and-insurance
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গন্বষণযার উন্দ্দন্শ্ সিিযার ব্বহযারগন্বষণযার উন্দ্দন্শ্ সিিযার ব্বহযার
গন্বষণযা স্যাস্থ্ন্সবযার একটি গুরুত্বপূণ ভি 
অিংশ এবিং অ�্যা�্ েষেযাগ্ধক NHS 
সরযাগীর দযা� করযা স্যাস্থ্ সম্পগ্কভিত 
সিিযা, সরযাগীরযা বতভিমযান্� সয ঔষধ এবিং 
গ্চগ্কৎসযা পযান্চ্� সসগুগ্ে গন্ি তুেন্ত 
সহযােতযা কন্রন্ছ।

NHS জিন্�যাগ্মক সমগ্িগ্স� সযাগ্্ভিন্সর 
অিংশ গ্হন্সন্ব সমতি সরযাগীন্দর তযার 
জি� সিংরিযান্ত সিিযা একটি গ্�রযাপদ 
েযাইন্রেরীন্ত দযা� করযার গ্বকল্প সদওেযা 
হন্ব যযান্ত অ�ুন্মযাগ্দত গন্বষকগণ 
এম� একটি আকযান্র সসগুগ্ে 
অ্যান্সেস করন্ত পযান্র� যযান্ত কযান্দর 
সিিযা তযা শ�যাক্ত �যা করযা যযাে।

আপগ্� এটি করযা সবন্ছ গ্�ন্ে পন্র 
আপ�যার সিিযা আগযামীগ্দন্�র 
গ্চগ্কৎসযান্ক উন্নত করন্ত গন্বষক 
এবিং গ্বজ্যা�ীন্দর সহযােতযা করন্ত 
থযাকন্ব।

আপ�যার জিন্�যাগ্মক সিিযা কী্যান্ব 
গন্বষণযান্ত সহযােতযা কন্র সস 
সম্পন্কভি আরও িযা�ন্ত অ�ুরিহ কন্র 
জিন্�যামকস ইিংে্যান্ড ওন্েবসযাইি সদখ�ু:  
www.genomicsengland.co.uk

আপগ্� এই গন্বষণযার েযাইন্রেগ্রন্ত 
অবদযা� রযাখযা সবন্ছ গ্�ন্ে, আপ�যার বযা 
আপ�যার পগ্রবযান্রর সদস্ন্দর স্যান্স্থ্র 
সষেন্রে প্রযাসগ্গিক হন্ত পযান্র এম� 
গ্কছু খুনঁ্ি পযাওেযা সগন্ে, বযা গন্বষকরযা 
আপ�যার বযা আপ�যার সরযান্গর সষেন্রে 
প্রযাসগ্গিক হন্ত পযান্র এম� একটি 
গন্বষণযা গ্চগ্নিত করন্ে সস সম্পন্কভি 
আপ�যার আরও তথ্ প্রদযা� করন্ত 
গ্লিগ্�ক্যাে টিন্মর (অথবযা মযান্ঝমন্ধ্ 
জিন্�যাগ্মকস ইিংে্যান্ড) সকউ ্গ্বষ্ন্ত 
আপ�যার সযান্থ সযযাগযান্যযাগও করন্ত 
পযান্র�। তখ� আমরযা গন্বষণযাটি 
সম্পন্কভি আপ�যান্ক ব্যাখ্যা করব এবিং 
আপগ্� অিংশরিহণ করন্ত প্রস্তুত গ্ক�যা 
তযা আপগ্� বেন্ত পযারন্ব�।

আরও তথ্আরও তথ্
গ্�ম্নগ্েগ্খত সিংস্থযাগুগ্ে সথন্ক আপগ্� 
সযামগ্রিক জিন্�যাম গ্সন্কযান্েজন্িং 
সম্পন্কভি আরও তথ্ িযা�ন্ত 
পযারন্ব�:
www.nhs.uk/conditions/genetic-
and-genomic-testing
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