
ওভারিয়ান (ডিম্বাশয়ের) ক্যান্সারিি উপসর্গগুরি সম্পরক্গ  রিরিত? 
Bengali version 

 
ফ েঁ পে ওঠা পেট? 
সবসময় পেট ভর্তি  অনভুব করেন? 
পেট বযথা? 
খুব পবর্ি প্রস্রারবে প্ররয়াজন হয়? 
 
 

ওভারিয়ান (ডিম্বাশয়ের) ক্যান্সারিি উপসর্গগুরি রক্ রক্? 
 

 স্থায়ী পেট ফাাঁো  
 দ্রুত পপট ভরতগ  এবং/অথবা ক্ম কু্ষধা অনুভব ক্িা 
 পপিরভক্ বা তিরপরট বযথা (এটা আপনাি পপট এবং নীরিি অংশ) 
 পেশাব সংক্রান্ত উপসর্গ (খুব জরুরিভারব প্রস্রাব ক্িাি প্ররয়াজন হয় বা সাধািরেি তুিনায় 

পবরশ ঘন ঘন প্রস্রাব পায়) 
 
মারেমারে অনযানয উপসর্গও পেখা রেরত পারি: 

 আর্িক অভযারসে ের্েবতি ন যরমমন াায়র্েয়া বা পকা্ঠককািননয) 
 অতযন্ত ক্লার্ন্ত যখুব ক্লান্ত অনভুব কো) 
 কারণ ছাড়াই ওজন হ্রাস 

 
পমরনােরজে েরে পকান েক্তোত হরে সবসময় পকান াাক্তারেে যGP) মাধ্যরম েেীক্ষা কো উর্িত। 
 
ওভারিয়ান (ডিম্বাশয়ের) ক্যান্সারিি উপসর্গগুরিা হি: 

 ঘন ঘন-সাধ্ােণত এগুরো মারস 12 বারেে পবর্ি হরয় থারক।  
 স্থায়ী-এগুরো িরে মায় না। 
 নতুন-এগুরো আেনাে কারে স্বাভার্বক নয় এবং গত বেরে শুরু হরত োরে। 

 
 

আপরন ক্ী আপনাি উপসর্গগুরিা সম্পরক্গ  রিরিত? 
 
মর্ি আের্ন র্নয়র্মতভারব এগুরোে মরধ্য এক বা একার্ধ্ক উেসগি অনভুব করেন, মা আেনাে কারে 
স্বাভার্বক নয়, তরব তা আেনাে াাক্তােরক পিখারনা জরুর্ে। পকারনা গুরুতে সমসযাে জনয এটি হরে 
তা নাও হরত োরে, র্কন্তু েেীক্ষা কর্েরয় পনওয়া জরুর্ে।  
 
 
 



আপনাি ডাক্তারিি (GP) অযাপরয়ন্টরমরন্টি জনয প্রস্তুত হন  
 আমারিে র্বনামরূেযে ওভার্েয়ান কযান্সাে র্সম্পরটামস্ াারয়র্ে বযবহাে করে আেনাে 

উেসগিগুরোে উের নজে োখুন যোোফ া বা অযাে র্হসারব োওয়া 
যাপে):targetovariancancer.org.uk/symptomsdiary  

 ের্েবারেে ইর্তহাস সম্পরকি  জাননু। মর্ি আেনাে ঘর্ন্ঠক ের্েবারেে িজুন বা তাে পবর্ি 
আত্মীরয়ে ওভার্েয়ান বা পেস্ট কযান্সাে হরয় থারক তরব তা আেনাে াাক্তােরক যGP) জানান। 
 

আপনাি ডাক্তাি (GP) ক্ী পিীক্ষা ক্িরত পারিন?  
 মর্ি আেনাে উেসগিগুরো খবু ঘন ও স্থায়ী হয় তাহপে আেনাে র্ির্কৎসক যGP) CA125 

েক্তেেীক্ষা কোরত বেরবন।  
 তাাঁো আেনাে পেরটে বা ওভার্েে (ডিম্বাশপয়র) আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান কেরত বেরত োরেন।  

এিপি ক্ী?  
 েেবতী ধ্ােগুরো কী তা আেনাে াাক্তাে যGP)-পক র্জজ্ঞাসা করুন 
 র্স্থে থাকুন! মর্ি আেনাে উেসগিগুরো িরে না মায় তরব াাক্তাফরর যGP) কারে আবাে মান 

অথবা র্িতীয় মতামত পিরয় র্নন  

 
পক্াথায় আপরন আরিা রক্ছু পপরত পারিন? 
 
Target Ovarian Cancer 

 
2 Angel Gate, London EC1V 2PT 
 
020 7923 5475 
 
info@targetovariancancer.org.uk 
 
targetovariancancer.org.uk 
 
facebook.com/TargetOvarianCancer 
 
@TargetOvarian 
 

এই তথযটি ইনফেরমিন্ স্টযান্ডাাি  র্স্ক্ম িাো অনুরমার্িত মারত এটি সিনক ও উচ্চ মারনে তথয প্রিান করে। 
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