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ররোগীর জন্য  
ধোলপ ধোলপ ম�ল্ দেশ�ো

আমম আমোর �মু�ো ম্লে েী েরল�ো?
অনুগ্রহ েলর রেে েরু� রে আপম� উল্ো পৃষ্োর স� েেটি ধোপ সম্পন্ন েলরলে� 
এ�ং মরলসপশল� রপৌঁলে র্ওেোর মোধ্যলম আপ�োর মজমপ প্র্োেটিলসর েোলে 
�মু�োটি জমো ম্�৷ এরপর আপ�োর মজমপ প্র্োেটিস �মু�োটিলে পরীক্ো েরোর জন্য 
আঞ্চমেে ল্ো�লরটমরলে পোঠোল�৷

ফেোফে
আপ�োর মজমপ 10 ম্ল�র মলধ্য ফেোফে পোল�� এ�ং ফেোফলের ম�ষলে েথো 
�েোর জন্য আপ�োর সোলথ রেোগোলেোগ েরল��৷ রক্তক্রলের উৎস খলঁজ র�র েরোর 
জন্য আলরো পরীক্ো েরোর ব্য�স্ো েরোর প্লেোজ� হলে পোলর৷

 আপ�োর ের্োলেন্োলর মেলে রোখ� এ�ং েম্ আপম� 
2 সপ্োলহর মলধ্য আপ�োর মজমপ প্র্োেটিলসর েোে রথলে রেোল�ো ে�র �ো পো�, 
অনুগ্রহ েলর েোল্র সোলথ রেোগোলেোগ েরু�৷

আমোল্র ম�ষলে
স্োস্র্ ও পমরেে দেোে �থ দে েন্� পোট দে�োস দে (NORTH LONDON 
PARTNERS) �োরল�ট, ের্োমলে�, এ�মফল্ড, হর্োমরংট� এ�ং আইমেংট� 
�লরোলে �স�োসেোরী সেে �থ দে রসন্টোে েন্ল�র ররোগীল্র অন্তর্ দেক্ত েলর থোলে৷

নর্থ ওয়েস্ট লন্ডন

সাউর ওয়েস্ট লন্ডন
সাউর ইস্ট লন্ডন

ইস্ট লন্ডন

ররোগীর মেোমে
আপ�োর দৃমটিভমগি আমোল্র েোলে গুরুত্বপূে দে৷  আমোল্র পমরলষ�োলে উন্নে েরলে 
েোলে আমরো ররোগীলে সম্োব্য সল� দেোচ্চ পমরলষ�ো র্ওেোটো ম�মচিে েরলে পোমর 
রসটোলে সহোেেো েরোর জন্য আমরো ররোগী ও পমরেে দেোেোরীল্র মেোমে ব্য�হোর 
েমর৷  ইলমইলের মোধ্যলম আপ�োর অমভজ্ঞেো অনুগ্রহ েলর আমোল্র জো�ো�: 
nclstppmo@nhs.net 
 
ইলমইলের সো�লজক্ট েোইল�, অনুগ্রহ েলর মেখ� “Patient feedback 
FIT testing”৷

নর্থ সসন্টাল লন্ডন



আপনি শুরু করার আগে  
গুরুত্বপরূ্ণ তথ্য
আপনার জিজপ আপনাযে যত দ্রুত সম্ভব এই সেস্ট সম্পূর্থ েরযত বযলযেন৷ অনগু্রহ 

েযর এেটি োযলা বা নীল েলম ব্যবহার েযর েযটেইনাযরর সলযবযল আপনার িাম, 
জন্মতানরখ, এিএইচএস িম্বর এবং িমিুা সংগ্রগের তানরখ জলখনু৷

এফআইটি টেস্ট কী?
এফআইটি (Faecal Immunochemical Test) হযছে এেটি পরীক্া সযটি মযলর 

সেতযর অল্প পজরমাযর রক্ত আযে জেনা তা সেযখ, সযটি এতই অল্প পজরমাযর রাযে  

যা মানব স�াযখ সেখা যায় না৷

আপনার লক্রসমপূযহর পরীক্ার অংশ জহযসযব আপনার জিজপ আপনাযে এই সেস্ট 

েরযত জনযে্থশ জেযয়যেন, যার ময্্য রযয়যে সপযে ব্যরা বা অস্বজতি বা মলত্যাযের 

অে্যাযস পজরবত্থন৷

•   আপনার এই পরীক্ােযুলা সম্ােন েরযত হযব এবং আপনার জিজপ প্্যােটিযসর 

োযে যত দ্রুত সম্ভব, পারযল 7 জেযনর ময্্য সফরত জেযত হযব৷

 

•   এফআইটি জেযের ময্্য এেটি সোে প্াজস্টযের েযটেইনার রযয়যে৷ অনগু্রহ েযর 

আপনার মল সংগ্রহ েরার িন্য ্াযপ ্াযপ জনযে্থশনা অনসুরর েরনু৷

 

•  এই প্াজস্টযের পাযরে তরল জপ্িারযেটিে রযয়যে -  
•  অনগু্রহ েযর এটি সফযল সেযবন না৷

 

•   আপনার যজে ভ্রমযর বা েুটিযত সযযত হয়, অনগু্রহ েযর আপনার  

জিজপযে বলনু৷

নকভাগে িমিুা সংগ্রে করগেি
আপনার নমনুা সংগ্রহ েরা খবুই সহি ও স্বাস্্যসম্মত এবং পরীক্াটির িন্য 

আমাযের খবু অল্প পজরমাযর মল প্যয়ািন৷ এই জলফযলযের পরবততী েইু োঁযি সেও়ো 

জনযে্থশনােযুলা অনসুরর েরনু - সেস্ট জেযেও জনযে্থশনা সেও়ো আযে যা আপনাযে 

জেোযব নমনুা সংগ্রহ েরযবন তা িানায়৷

আপনার মযলর নমনুা সযন েয়যলযের পাজন স্পশ্থ িা েযর তা খবুই েরুতু্বপপূর্থ৷ 
আপনার মল সংগ্রহ েরার জবজেন্ন ্রযনর উপায় রযয়যে - উোহরযরর িন্য উয্া 

জপযে সেখনু৷

ধাপ 3
 
 

নমনুা টিউযবর ঢােনাটি ঘজুরযয় খলুনু এবং সবিু োঠি জেযয় নমনুাযত ঘযে নমনুা 

সংগ্রহ েরনু এবং সবেযুলা খাঁি েজত্থ  না হওয়া পয্থন্ত োঠিটি নমনুার উপর ঘেনু৷

সেস্ট েরার িন্য আমাযের শু্  ু 

সামান্য পজরমার নমনুা েরোর 

 - অিগু্রে কগর  
োড়নত টেগেি িা!

ধাপ 4
 
 

োঠিটি  

পাযরে পনুরায় সরযখ জেন  

এবং ‘জলিে’ েযর সবিু  

ঢােনাটি বন্ধ েরনু৷

আবার সংগ্রহ  

েরযবন না৷ 

েয়যলে সপপার ফ্াশ েযর জেন  

এবং ব্যবহাযরর পর হাত ্যুয় সফলনু৷

ধাপ 5
 
 

নমনুাটি যত দ্রুত সম্ভব আপনার জিজপর োযে িমা জেন৷

জনয�র উপায় অনসুরর েযর এেটি মযলর নমনুা সংগ্রহ েরনু:

•  েযয়ে পরত োঁি েরা েয়যলে সপপার আপনার হাযত জনন  

•  বা নমনুা ্রার িন্য েয়যলযের সবৌযল রাখনু৷

 

•  এেটি সোে, জিসযপাযিবল প্াজস্টে ব্যাে/গ্ােস  
•  আপনার হাযত পরনু৷

  

•   এেটি পজরষ্ার, জিসযপাযিবল পাযরে েয়যলে সপপার জবজেযয় আপজন মলত্যাে 

েরযত পাযরন যাযত েযর মলত্যাযের পযর আপজন সহযি েয়যলযে  

মল সফযল জেযত পাযরন৷

আপনার িন্য সয উপায়টি সহি আপজন সসটি খুযঁি জনন, জেন্তু জনজচিত েরযবন সয 

আপজন আপনার মযল েয়যলযের পাজনর স্পশ্থ লােযত সেনজন!

ধাপ 1
 
 

পজরষ্ার োযব আপনার  

নাম, িন্মতাজরখ, এনএই�এস  

নম্বর এবং নমনুা  

সংগ্রযহর তাজরখ  

পাযরের সলযবযল  

জলখনু।

ধাপ 2
 
 

উপযর সেওয়া 

বর্থনা অনযুায়ী  

আপনার মল  

সংগ্রহ েরনু৷

জনজচিত েরনু সয  

আপজন নমনুাটি  

মলত্যাযের পযর  

তাৎক্ষনরক  

োযব জনযয়যেন 


