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এই প্রচারপত্র সম্বস্ধে
এই পুস্তিকা পুরুষদের জন্য। তাঁদের পস্রবাদরর পদষেও এটা উপদ�াগী হদত পাদর।

আমরা ব্যাখ্যা করস্ি প্রদটেট কী, এটা কী কদর এবং এদত স্ক ধরদনর সমস্যা হদত 
পাদর। 

আমরা এও ব্যাখ্যা করস্ি – য� স্ক স্ক পস্রবত্ত দনর স্েদক লষে্য রাখদত হদব এবং �স্ে 
আপস্ন মদন কদরন আপনার প্রদটেট সমস্যা হদেদি, তাহদল কী করদত হদব।

প্রস্টেট কী?
শুধুমাত্র পুরুষদেরই প্রদটেট থাদক। এটা সাধারণত আখদরাদটর আকাদরর হদে থাদক এবং 
আপনার যপ্ররৌঢ়দবের সদগে সদগে আকাদর বাদ়ে।

আপনার প্রদটেট আপনার যেদহর স্িতদর আদি। এটা আপনার মতূ্রথস্লর নীদে অবস্থিত 
ও আপস্ন য� নালী স্েদে প্রস্াব কদরন তা স্িদর থাদক (মতূ্রনালী)। এটা বী�্ত ততরীদত 
সাহা�্য কদর – য� তরল শুক্াণু বহন কদর।

আপনার প্রস্টেট ননস্ে কী সমস্যা হস্ত পাস্র?
য� প্রদটেট সমস্যাগুস্ল সবদেদে যবস্ি যেখা �াে, তা হল:
• বসৃ্ধিপ্রাপ্ত প্রদটেট
• প্রটোইটিস
• প্রদটেট ক্যান্ার।
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মতূ্রথস্ল

প্রদটেট

অণ্ডদকাষ

মতূ্রনালী

স্লগে
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কী পনরবত্ত স্নর নেস্ক আমার 
নজর রাখস্ত হস্ব?
�খন আপস্ন প্রস্াব করদবন তখন �স্ে আপস্ন যকান পস্রবত্ত ন যেদখন বা স্নদে উদলেস্খত 
যকান সমস্যা িদট, যসটা হেত আপনার প্রদটেদট একটা সমস্যার ইস্গেত হদত পাদর।

য� য� পস্রবত্ত নগুস্লর প্রস্ত নজর রাখদত হদব, তা হল:
 স্ািাস্বদকর যেদে যবস্ি িন িন প্রস্াব করার প্রদোজন হদছে, স্বদিষত রাদতও
 প্রস্াব শুরু করদত অসুস্বধা হদছে
 প্রস্াব যিষ করদত যবস্িষেণ সমে লাগদি বা কঁদথ কঁদথ করদত হদছে
 প্রস্াব করার সমে খুব ষেীণিাদব প্রস্াব প্রবাস্হত হদছে
 আপনার মতূ্রথস্ল ঠিকিাদব খাস্ল হেস্ন এমন অনিুব 
  হঠাৎ কদর প্রস্াব করার প্রদোজন অনিুব – কখনও কখনও আপস্ন টেদলদট 
যপরৌঁিাদনার আদগই একটু প্রস্াব হদে �াওো
 আপস্ন প্রস্াব যিষ করার পদরও একটু একটু েঁুইদে প়ো।

অদপষোকৃত কম যেখা �াে, এমন পস্রবত্ত নগুস্লর মদধ্য আদি:
 প্রস্াব করার সমে ব্যথা
 বী�্তষেরদণর সমে ব্যথা
 প্রস্াব বা বীদ�্ত রক্ত
 স্লদগোত্ান করদত বা ধারণ করদত অসুস্বধা।

মতূ্রজস্নত সমস্যা বেস্ক পুরুষদের মদধ্য সাধারণ স্বষে এবং সব্তো প্রদটেট সমস্যার লষেণ 
নে। যকানও সংক্মণ, ডাোদবটিস ধরদনর যকানও িারীস্রক সমস্যা, অথবা স্কিু ওষুদধর 
কারদণও তা িটদত পাদর। 

আমরা এখাদন য�গুস্ল স্নদে আদলােনা করস্ি, আপস্ন যসরূপ যকানও পস্রবত্ত ন লষে্য 
করদল, আপনার ডাক্তার বা নাদস্তর সদগে কথা বলনু। আপস্ন 0800 074 8383 নম্বদর 
আমাদের স্বদিষজ্ঞ নাস্তদের কল করদতও পাদরন, এবং একজন যোিাষীর সাহাদ�্য কথা 
বলদত োইদত পাদরন। সাধারণত মতূ্রজস্নত সমস্যাগুস্লর স্েস্কৎসা রদেদি বা স্নেন্ত্রদণর 
উপােও আদি।

   আপনার এর মদধ্য যকানও সমস্যা থাকদল যসগুস্লদত োগ স্েন এবং এই 
পুস্তিকাটি আপনার ডাক্তার বা নাদস্তর কাদি স্নদে �ান। তা আপনার পদষে সহােক 
হদত পাদর।
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বড় হস্ে যাওো প্রস্টেট কী?
আপনার বেস বা়োর সাদথ সাদথ প্রদটেট ব়ে হদে �াে। এদক এনলাজ্ত ড বা বসৃ্ধিপ্রাপ্ত 
প্রদটেট বদল এবং 50 এর অস্ধক বেসী পুরুষদের যষেদত্র এটা খুব সাধারণ সমস্যা। 
আপনার ডাক্তার হেদতা এদক স্বনাইন প্রদটেটিক এনলাজ্ত দমন্ট/benign prostatic 
enlargement (BPE) বা স্বনাইন প্রদটেটিক হাইপারপ্াস্সো/benign prostatic 
hyperplasia (BPH) বলদত পাদরন। এটা ক্যানসার নে এবং এর ফদল আপনার 
প্রদটেট ক্যানসার হওোর ঝঁুস্ক যবদ়ে �াে না।

প্রদটেটটি �ত ব়ে হে, এটা তত মতূ্রনালীর উপর োপ সৃস্টি কদর মতূ্র প্রবাহদক ধীরগস্ত 
বা বধে কদর স্েদত পাদর। এর ফদল �া হদত পাদর:
 প্রস্াব করার সমে খুব ষেীণিাদব প্রস্াব প্রবাস্হত হদছে
 আপনার মতূ্রথস্ল ঠিকিাদব খাস্ল হেস্ন এমন অনিূুস্ত
 প্রস্াব শুরু করদত অসুস্বধা হদছে
 আপস্ন প্রস্াব যিষ করার পদরও একটু একটু েঁুইদে প়ো
 স্ািাস্বদকর যেদে যবস্ি িন িন প্রস্াব করার প্রদোজন হদছে, স্বদিষত রাদতও
  হঠাৎ কদর প্রস্াব করার প্রদোজন অনিুব – কখনও কখনও আপস্ন টেদলদট 
যপরৌঁিাদনার আদগই অল্প প্রস্াব হদে �াওো। 

স্ািাস্বক প্রদটেট      বসৃ্ধিপ্রাপ্ত প্রদটেট

An enlarged prostate gland

সরু হদে 
�াওো 
মতূ্রনালী

মতূ্রািে

প্রদটেট
মতূ্রনালী

মতূ্রািে

যকাদষর
সংখ্যা
বসৃ্ধি
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এই লষেণগুস্লর সবগুস্ল আপনার নাও থাকদত পাদর, এবং বস্ধ্তত প্রদটেট সহ স্কিু 
পুরুদষর যকানও লষেণ নাও থাকদত পাদর। অন্যান্য স্কিু কারদণও এই লষেণগুস্ল যেখা 
য�দত পাদর, য�মন ঠাণ্ডা আবহাওো, েসু্চিন্া, স্াথি্য সংক্ান্ অন্য সমস্যা, আপনার 
জীবনরীস্ত এবং স্কিু ওষুধ। 

বস্ধি্ত ত প্রদটেদটর লষেণ স্েস্কৎসা করার স্কিু উপাে আদি, য�মন আপনার পানীে 
বেলাদনা, ওষুধপত্র, অথবা িল্যস্েস্কৎসা।

প্রস্টেটাইটিস কী?
প্রদটেটাইটিস প্রদটেদট একটি সংক্মণ বা প্রোহ (যফালা)। এটা ক্যানসার নে এবং এর 
ফদল আপনার প্রদটেট ক্যানসার হওোর ঝঁুস্ক যবদ়ে �াে না। এটা য� যকান বেদসর 
পুরুষদের আক্ান্ করদত পাদর, তদব 36 ও 50 বির বেসী পুরুষদের মদধ্য এটা 
সবদেদে যবস্ি যেখা �াে।

মতূ্রািে

প্রদটেদট যফালা 
বা সংক্মণ

অণ্ডদকাষ

স্লগে
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ব্যস্ক্তদিদে লষেণ স্িন্ন স্িন্ন হদত পাদর এবং এর অন্িু্ত ক্ত:

 আপনার অণ্ডদকাদষ, অণ্ডদকাষ ও স্পিদনর পদথর মদধ্য, অথবা স্লদগের আগাে যবেনা
 যপদটর স্নমাংদি, কঁেস্কদত বা যকামদর ব্যথা 
 প্রস্াব করদত অসুস্বধা এবং আপনার মতূ্রথস্ল ঠিকমত খাস্ল হেস্ন এমন অনিূুস্ত
 স্ািাস্বদকর যেদে যবস্ি িন িন প্রস্াব করার প্রদোজন হদছে, স্বদিষত রাদতও
 প্রস্াব করার সমে বা তারপদর ব্যথা বা জ্ালা�ন্ত্রণা
 আপস্ন য�ন গল্ফ বদলর মত একটা স্কিুর উপর বদস আদিন এমন যবাধ
 য�রৌনতার আকাঙ্কাহীনতা (হ্াসপ্রাপ্ত কাদমছো) 
  স্লদগোত্ানকরণ বা স্লগে উস্ত্ত রাখার যষেদত্র সমস্যা, বী�্তপাদতর পদর ব্যথা বা জ্ালা, 
এবং িীঘ্র বী�্তপাত – �স্েও এই লষেণগুস্ল কম যেখা �াে। 

তীব্র প্রদটেটাইটিস এর ফদল উচ্চ তাপমাত্রাে জ্র আসদত ও িাম হদত পাদর এবং 
আপনার হাসপাতাদল �াওো প্রদোজন হদত পাদর।

প্রদটেটাইটিস স্নেন্ত্রণ বা সাস্রদে যতালার যষেদত্র সহােক পেদষেপগুস্লর মদধ্য আদি, স্বশ্াম, 
প্রেুর পস্রমাদণ জলপান, এবং ওষুধ যসবন।

http://prostatecanceruk.org
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প্রস্টেট ক্যান্ার কী?
প্রদটেদটর মদধ্য �খন একটি মাংসস্পণ্ড বা়েদত থাদক।

প্রােিই প্রদটেট ক্যান্ার প্রথমস্েদক ধীদর ধীদর বাদ়ে এবং হেত কখদনাই যকান সমস্যা 
ততরী নাও করদত পাদর। স্কন্তু স্কিু প্রদটেট ক্যানসার যবস্ি দ্রুত বা়েদত পাদর। এদত 
সমস্যা সৃস্টির সম্াবনা যবস্ি এবং এটা িস়্েদে প়ো বধে করার জন্য স্েস্কৎসা প্রদোজন। 

প্রদটেট ক্যান্াদরর বহু রকদমর স্েস্কৎসা আদি। স্কিু স্েস্কৎসা ক্যানসার যথদক মসু্ক্ত 
যেওোর লদষে্য কাজ কদর। �স্ে ক্যানসার যথদক মসু্ক্ত যেো সম্ব না হে, তা স্নেন্ত্রদণ 
রাখার জন্য স্েস্কৎসা আদি। 

মতূ্রািে

প্রদটেট
ক্যান্ারমতূ্রনালী
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প্রস্টেট ক্যানসাস্রর ককানও 
করাগলক্ষণ আস্ে নক?

স্কন্তু স্কিু ব্যস্ক্তর পদষে প্রস্াব করা মুিস্কল হদত পাদর। আপস্ন �স্ে আপনার প্রস্াব 
করার ধরদন পস্রবত্ত ন লষে্য কদরন (পৃষ্া 4 যেখুন), এটা বস্ধি্ত ত প্রদটেট বা অপর 
যকানও স্াথি্য সমস্যার লষেণ হবার সম্াবনা যবস্ি।তবু, আপনার ডাক্তাদরর সাদথ কথা 
বলা িাল। 

প্রদটেট ক্যানসার �া যেদহর অন্য অংদি ি়োে (পস্রণত প্রদটেট ক্যানসার), স্কিু 
যরাগলষেদণর কারণ হদত পাদর য�মন:

 যকামদর, পািাে বা যপলস্িদস ব্যথা 
 স্লদগোত্ান করদত বা বজাে রাখদত সমস্যা 
 প্রস্াব বা বীদ�্ত রক্ত
 অকারদণ ওজন হ্াস। 

এই যরাগলষেণগুস্ল সাধারণত প্রদটেট ক্যানসার িা়ো অন্য স্কিুর কারদণ িদট থাদক। 
স্কন্তু আপনার ডাক্তাদরর সাদথ কথা বলা সস্ত্যই িাল িাবনা �াদত স্তস্ন যেখদত পাদরন 
সমস্যার কারণ কী এবং আপনার সঠিক স্েস্কৎসা প্রাস্প্ত স্নস্চিত করদত পাদরন।

প্রদটেট ক্যানসার - এর প্রাথস্মক অবথিাে যবস্িরিাগ ব্যস্ক্তর যকানও যরাগলষেণ 
থাদক না। 

http://prostatecanceruk.org
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আমার নক প্রস্টেট ক্যান্ার হবার 
সম্াবনা আস্ে?
ইউদক-যত 8 জন পুরুদষর মদধ্য 1 জদনর প্রদটেট ক্যান্ার হে।

 

আপনার প্রদটেট ক্যান্ার হবার সম্াবনা যবস্ি থাকদব �স্ে: 

আনম নক প্রস্টেট ক্যান্ার প্রনতস্রাধ করস্ত পানর?
যকউ জাদনন না প্রদটেট ক্যান্ার স্ক িাদব প্রস্তদরাধ করা �াে, তদব স্াথি্যসম্মত 
যেদহর ওজন বজাে রাখা হেত গুরুবেপূণ্ত। অস্তস্রক্ত ওজন বা যমাটা হদল আপনার 
ক্যান্ার হবার ঝঁুস্ক যবদ়ে �াে, য�টি প্রদটেদটর বাইদর িস়্েদে প়োর সম্াবনা থাদক।

আপনার বেস 50 
বা তার কবনি হস্ল – 
এবং আপনার যপ্ররৌঢ়বে 
বসৃ্ধির সাদথ সাদথ 
আপনার ঝঁুস্ক বসৃ্ধি 
পাে।

আপনার বাবা বা ভাই-এর এটা 
হস্েনেল – আপনার এটা হবার 
সম্াবনা আ়োই গুণ যবদ়ে �াে, 
�স্ে আপনার বাবা বা িাই-এর 
এটা হদে থাদক।

আপনার মা 
অথবা কবাস্নর 
স্তন ক্যানসার হস্ে 
থাস্ক।
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এর পর আনম কী করব?
এই পুস্তিকাদত আদলাস্েত পস্রবত্ত নগুস্লর মদধ্য যকান একটাও �স্ে আপস্ন লষে্য কদরন 
অথবা আপনার প্রদটেট ক্যান্ার–এর ঝঁুস্ক আদি স্কনা তা স্নদে আপস্ন উস্বিগ্ন যবাধ 
কদরন, তাহদল আপনার ডাক্তাদরর কাদি �ান। আপস্ন 0800 074 8383 নম্বদর 
আমাদের স্বদিষজ্ঞ নাস্তদের কল করদতও পাদরন, এবং একজন যোিাষীর সাহাদ�্য কথা 
বলদত োইদত পাদরন।

মতূ্রজস্নত সমস্যা সাধারণত অন্যান্য কারদণ হে য�গুস্ল ক্যানসার নে এবং তাদত সাহা�্য 
করার জদন্য স্েস্কৎসা রদেদি। স্কন্তু য�দকানও লষেণ সম্পদক্ত  আপনার ডাক্তাদরর সদগে 
কথা বলা গুরুবেপূণ্ত। 

প্রদটেট ক্যানসার সম্পস্ক্ত ত একটি 
টিস্ি অনষু্ান যেখার পর আস্ম মদন 
কস্র আমার ঝঁুস্ক থাকদত পাদর এবং 
ডাক্তারদক যেখাদত �াই।
একটি ব্যস্ক্তগত অস্িজ্ঞতা 

ডাক্ার না থাকস্ল কী হস্ব?
আপনার পস্রবার বা আপনার কািাকাস্ি থাদকন এমন বধুেদের স্জজ্ঞাসা করুন যকান 
ডাক্তাদরর কাদি তারা �ান। অথবা আপস্ন স্নদে উস্লেস্খত ওদেবসাইটগুস্ল যথদক 
স্েস্কৎসক খুদঁজ স্নদত পাদরন:
• www.nhs.uk ইংল্যান্ড-এ
• www.nhsinform.scot স্কটল্যান্ড-এ
• www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language ওদেলস-এ
• www.hscni.net নে্ত ান আোরল্যাণ্ড-এ।

http://prostatecanceruk.org
https://www.nhs.uk/
https://www.nhsinform.scot/
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language/
http://online.hscni.net/
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ডাক্াস্রর কাস্ে যাবার ব্যাপাস্র 
নচনতিত?
স্কিু ব্যস্ক্ত পরীষো করা সম্পদক্ত  উস্বিগ্ন বা অপ্রস্তুত যবাধ কদরন। স্কন্তু তা য�ন 
আপনাদক ডাক্তাদরর কাদি �াওো যথদক স্বরত না কদর।

মদন রাখদবন, পরীষো-স্নরীষো গুস্ল আপনার ডাক্তারদক সবদেদে িাদলা ধারণা যেে 
য� আপনার এমন যকান সমস্যা আদি স্কনা �াদত স্েস্কৎসার প্রদোজন। �খন আপস্ন 
ডাক্তাদরর সাদথ সাষোৎকার ধা�্ত করদবন, তখন পুরুষ ডাক্তার োইদত পাদরন।

আমার ডাক্ার কী পরীক্ষা-
ননরীক্ষা করস্বন?
আপনার ডাক্তার স্জদজ্ঞস করদবন আপনার যকান উপসগ্ত আদি স্কনা এবং আপনার 
সমস্যা আদি স্কনা তা জানার জদন্য কদেকটি পরীষো-স্নরীষো করাদত পাদরন।

মতূ্র পরীক্ষা
আপনার ডাক্তার মদূত্রর নমনুা োইদত পাদরন সংক্মণ পরীষো করার জদন্য �ার যথদক 
আপনার সমস্যা হদে থাকদত পাদর।

রক্ পরীক্ষা
আপনার ডাক্তার রক্ত পরীষো করাদত পাদরন আপনার রদক্ত স্পএসএ - প্রদটেট স্নস্ে্তটি 
অ্যাস্ন্টদজন (PSA (prostate specific antigen)) পস্রমাণ যেখার জদন্য। স্পএসএ 
প্রদটেট-এ ততরী হে। আপনার স্পএসএ’র মাত্রা যবস্ি হদল, আপনার প্রদটেট এ সমস্যা 
থাকদত পাদর। 

আপনার বেস 50 এর যবস্ি হদল এবং আপস্ন ডাক্তার বা নাদস্তর সাদথ সুস্বধা 
অসুস্বধাগুস্ল স্নদে আলাপ করদল আপনার স্পএসএ জানার জন্য রক্ত পরীষো করার 
অস্ধকার আপনার আদি।
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দেনহক পরীক্ষা
আপনার ডাক্তার হেত পচিাদ্ার স্েদে আপনার প্রদটেট অনিুব করার কথা বলদত 
পাদরন। এদক বদল স্ডস্জটাল যরক্াল এক্াস্মদনিন/digital rectal examination 
(DRE)। স্কিু পুরুষ এটা লজ্াজনক মদন কদরন, তদব তা �ন্ত্রণাোেক হওো উস্েত 
না। আপনার ডাক্তার আপনার তলদপট ও স্লগে পরীষো কদর যেখদত পাদরন।

আনম ককাথাে আস্রা কবনি 
জানস্ত পারব?
আমাদের স্বদিষজ্ঞ নাস্তরা যোিাষীর মাধ্যদম আপনার স্নদজর িাষাে, যফাদন সহােতা 
স্েদত পাদরন। যকবল 0800 074 8383 এ যফান করুন, এবং ইংদরস্জদত বলনু 
আপস্ন যকান্ িাষা ব্যবহার করদত োন।

আপস্ন যকাদনা পাস্রবাস্রক সেস্য বা বধুেদকও আমাদের যফান করার জন্য অনদুরাধ 
করদত পাদরন আর স্তস্ন আপনার হদে কথাবাত্ত া শুরু করদবন। যকানও যোিাষীর সাদথ 
আপনার সংদ�াগ করাদত মাত্র কদেক স্মস্নট সমে লাদগ। 

আপনার োস্হোমত সকল প্রশ্নগুস্ল করুন, অথবা শুধু কথা বলনু – আমাদের স্বদিষজ্ঞ 
নাস্তরা আপনার জন্য উপস্থিত আদিন। সগেী, পাস্রবাস্রক সেস্য ও বধুেদের সাদথও 
আমরা কথা বলদত পাস্র।

আপস্ন প্রদটেট সমস্যা, তার স্েস্কৎসা ও প্রদটেট ক্যানসার স্নদে জীবন কাটাদনার স্বষদে 
আরও তদথ্যর স্লঙ্ক পাদবন বাংলাে আমাদের ওদেবসাইদট  
prostatecanceruk.org/other-languages

একটি ব্যনক্গত উপাখ্যান 
অ্যানল, যখন 59 নেস্লন তাঁর প্রস্টেট ক্যান্ার ধরা পস্ড়:
“�খন আমার স্ডআরই হল আস্ম িাবলাম – কদেক মহূুদত্ত র অস্স্তি হদলও আস্ম 
বাঁেদত পাস্র। এটা আস্ম সবসমে সবাইদক বস্ল – হ্যা,ঁ এটা অস্স্তিোেক এবং এটা 
োরুণ স্কিু নে, স্কন্তু �স্ে এটা আপনার জীবন বাঁোদত পাদর, কদেক মহূুদত্ত র জদন্য 
এটা সামদল স্নন। লজ্া যপদে মরদবন না।

http://prostatecanceruk.org
https://prostatecanceruk.org/prostate-information/further-help/other-languages
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আমাস্ের সম্পস্ক্ত  
Prostate Cancer UK এর একটি সরল উচ্চািা আদি: যরাগ প্রস্তদরাধ, স্নণ্তে, 
স্েস্কৎসা ও সহােতার যষেদত্র উন্নস্ত িটাদনার মাধ্যদম – প্রদটেট ক্যানসাদরর কারদণ 
মানদুষর মতুৃ্য বধে করা।

Prostate Cancer UK যত আমরা স্বদিষ �দনের সাদথ প্রদটেট অসুখ সম্বদধে 
হাল আমদলর, স্নরদপষে ও স্নিু্ত ল তথ্য প্রোন কদর থাস্ক। আমরা আিা কস্র, য� 
স্েস্কৎসাগত উপদেি আপস্ন যপদেদিন এগুস্ল তাদত আদরা সংদ�াজন করদব এবং আপনার 
স্সধিান্ গ্রহদণ সাহা�্য করদব। আমাদের পস্রদষবা আপনার ডাক্তাদরর উপদেদির স্বকল্প 
নে।
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দ্রষ্টব্য

http://prostatecanceruk.org


16 প্রকাশনার শশররানামআমাস্ের নবস্িষজ্ঞ নাস্তস্ের 
সাস্থ কথা বলুন
0800 074 8383*
prostatecanceruk.org
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