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Bengali Translation 

আমি হলাি ব্লক কনসালটেন্ট রেসমিটেেমে মিজিমিয়ান ডক্টে সুসানা। আিো িুসিুটস নমডউল থাকা বহু 

রোগীে রেখাটিানা কমে। আিো তাটেে রথটক িানটত িামে রে, েখন আিনাটক বলা হয়, আিনাে িুসিুটস 

একটে নমডউল আটে তখন তা শুটন রগালটিটল লাগটত িাটে, এবং আিনাে িটন মকেু প্রশ্নও থাকটত 

িাটে।  
 

আিাটেে এই মিমডও ততমে কোে উটেিয হল, আিনাটক আশ্বস্ত কো, এবং িুসিুটস নমডউল 
বলটত কী রবাঝায়, তা বযাখযা কো। এো খুব সাধােণ রে েমে আিনাে িুসিুস বা শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত 

রকাটনা উিসগ গ থাটক, তাহটল আিনাে ডাক্তাে আিনাে িুসিুটসে মিত্র রনওয়াে িনয আিনাটক একটে 

বুটকে এক্স-রে বা মসটে স্ক্যান কেটত বলটত িাটেন। কখটনা কখটনা অনয রকাটনা কােটণ একটে স্ক্যান কো 

হটত িাটে, উোহেণস্বরূি আিনাে হৃৎমিণ্ড বা মকডমনে িূলযায়ন কোে িনয আে এই সকল রেটত্র ডাক্তাে 

এোড়া আিনাে িুসিুটসে সম্পূণ গ বা আংমিকিাটব িূলযায়ন কেটবন েমে তা এই মিত্রগুমলটত রেখা োয়।  
 

আমি হলাি কনসালটেন্ট রেসমিটেেমে মিজিমিয়ান ডক্টে মেিাডগ মল। আিো েখন স্ক্যাটন িুসিুটসে মিত্র 

রেমখ তখন খুবই সাধােণত তাটত িুসিুটসে নমডউল নাটি মকেু িাওয়া োয়। কখটনা কখটনা এোড়া এোটক 

িালটিানামে নমডউল ও বলা হয় এবং এই েুটে বাকযাংটিে অথ গ একই।  
 

বুটকে এক্স-রে বা মসটে স্ক্যাটন একটে নমডউল িাওয়া অতযন্ত সাধােণ বযািাে। নমডউল িব্দটে িুসিুটসে 

একটে রোে এবং আটো ঘন অঞ্চলটক বণ গনা কটে ো মিত্রটেটত একটে রগালাকাে মবন্দ ুমহসাটব রেখা োয়।  
 

এগুমল প্রায় 30 মিমলমিোটেে কি িাটিে িত রোে হয়, রেগুমলে রকাটনা উিসগ গ থাটক না এবং িুসিুটসে 

কািকি গ বা শ্বাসপ্রশ্বাটসে উিে রকাটনা প্রিাব রিটল না। আিো মক রেটখমে তা আিনাটক বুঝটত সাহােয 

কোে িনয আিনাে ডাক্তাে বা মবটিষজ্ঞ কখটনা কখটনা আিনাে স্ক্যান রেখাটত িাটেন।  
 

এই হল বুটকে একটে মসটে স্ক্যাটনে মিত্র। কাটলা অংিগুমল হল িুসিুস এবং িুসিুটসে নমডউলটে জিটনে 

ডান মেটক একটে সাো োগ মহসাটব রেখা োটে। তাটেে িুসিুসটক অন্তিুগক্ত কটে মসটে স্ক্যান কো িানুটষে 

35 িতাংটিে িটধয িুসিুটসে নমডউল িাওয়া োটব।  
 

কখটনা কখটনা আিনাে িুসিুটস একটেে রবমি নমডউলও িাওয়া রেটত িাটে। এো একটেিাত্র নমডউল 

থাকাে রথটক রবমি গুরুতে নাও হটত িাটে। মবমিন্ন কােটণ নমডউলটে হটত িাটে, রেিন: সংক্রিণ হওয়া 

একটে রোে অংি; েত হওয়া; বা এিনমক িুসিুটসে মিতে স্বািামবক গ্ল্যান্ড ইতযামে। আটগ টেমব হটয় থাকা 
রলাটকেও নমডউল হওয়াখুবই সাধােণ বযািাে।  
 

 খুব সািানয রেটত্র এগুমল প্রাথমিক কযানসাটেে প্রথি সটেত হটত িাটে, আে েমে তা হয় তাহটল তা আটগ 

িাওয়া রগটল রসগুমলে আটো িাটলািাটব মিমকৎসা কো োয়।  
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আমি হলাি কনসালটেন্ট রেমডওলজিস্ট ডক্টে সাো মিয়াডগ। িুসিুটসে নমডউটলে মবষটয় একিন মবটিষজ্ঞ 

মহসাটব আমি নমডউটলে আকাে এবং তাে রিহাোে মবিে এবং তবমিষ্ট্যগুমল রেমখ, এই মসদ্ধান্ত রনওয়াে 
বযািাটে সাহােয কেটত, রে রকান নমডউলগুমলে িটলা-আি বা িূলযায়টনে প্রটয়ািন আটে আে রকানগুমলে 

তা রনই।  
 

এোড়া আিো অনয আটো অটনক মবষয় মবটবিনা কমে। রেিন, আিনাে বয়স এবং অনয রিমডকাল ইমতহাস। 
হািাে হািাে িানুটষে স্ক্যান এবং তাটেে িলািলগুমল রথটক আিো িামন রে রকাটনা নমডউল রকাটনা 

উটেটগে কােণ হটত িাটে মক না। আিো প্রটতযক মিটত্র ো রেমখ তা িমেিািগন কেটত এগুমল আিাটেে 

সাহােয কটে আে িানায় রে প্রটতযক নমডউটলে বযািাটে এে িটে কী কেটত হটব।  
 

সব সিয় প্রথি স্ক্যানটে রথটক বলা সম্ভব নাও হটত িাটে রে নমডউলটে কী ধেটণে এবং এই সব রেটত্র আিো 

আিনাটক একটে বা একামধক স্ক্যান কোে প্রস্তাব মেটত িামে, এো রেখটত রে সিটয়ে সটে-সটে 

নমডউলটেটত রকাটনা িমেবতগন হয় মক না বা তা একই েকি থাটক মক না। মবমিন্ন সিয়কাল ধটে স্ক্যানগুমল বাে 

বাে রিক কোে প্রজক্রয়াটক কখটনা কখটনা নমডউটলে নিেোমে বা সজক্রয় মনেীেণ বলা হয়।  
 

রবমিেিাগ িুসিুটসে নমডউল একই আকাটেে থাটক, রোে হয় বা এিনমক অেৃিয হটয় োয়। েমে িেিে 

অটনকগুমল স্ক্যাটন নমডউলটে আকাটে বজৃদ্ধ না-রিটয় থাটক, তাহটল আে িটলা-আটিে প্রটয়ািন হয় না। 
রবমিেিাগ িুসিুটসে নমডউটল রকাটনা িমেবতগন হয় না মকন্তু খুব অল্পসংখযক বযজক্তটেে রেটত্র আিো আটো 

িেীো কোটত বলটত িামে।  
 

অল্পসংখযক নমডউল প্রাথমিক িুসিুটসে কযানসাটে িমেণত হটত িাটে এবং এোই হল রসই কােণ োে িনয 

সটিকিাটব নমডউলগুমলে িটলা-আি গুরুত্বিূণ গ হটয় িটড়। েমে রকাটনা নমডউটল কযানসাে থাটক তাহটল 

তাে তাড়াতামড় রোগমনণ গয় কোো কাটি আটস। কােণ আিো মিমকৎসাে আটো রবমি মবকল্প মেটত িামে এবং 

আিো িাটলা িলািল রিটত িামে।  
 

মকন্তু এো িটন োখা েেকাে রে রকাটনা নমডউটলে প্রাথমিক িুসিুটসে কযানসাে হওয়াে সাধােণ ঝুুঁ মক কি। 
আিনাে ডাক্তাে বা রেিামলষ্ট্ নাস গ আিনাে বযজক্তগত ঝুুঁ মকে মবষটয় আিনাে সটে কথা বলটবন এবং 

আিনাে রকাটনা প্রশ্ন থাকটল তা আিমন সব সিটয় জিজ্ঞাসা কেটত িাটেন।  
 

েমে আিনাে রকাটনা স্ক্যান হয়, োে িটধয িুসিুটসে নমডউল রেখা োয়, তাহটল আিনাে িমেিে গায় েুক্ত 
হটবন এুঁো: কনসালটেন্ট রেসমিটেেমে মিজিমিয়ান; কনসালটেন্ট রেমডওলজিস্ট; িালটিানামে নমডউলস 

মিমনকাল নাস গ রেিামলষ্ট্, রেিামলষ্ট্ রেইমন ডক্টে; আমি হলাি েলটেে রকা-অমডগটনেে এবং আমি আিনাে 

িমেিে গাে বযবস্থািনায় সাহােয কমে।  
 

এটে হল একটে িামি-মডমসমিনামে (মবমিন্ন মবষটয়ে) টেি োো আিনাে রেখাটিানা কোে িনয রেৌথিাটব 

কাি কটে। িুসিুটসে নমডউল িে গাটলািনা কোটনা সব রোগীটেে তাটেে িলািল এবং িেবতী 

িমেকল্পনাগুমলে মবষটয় কথা বলাে িনয ডাক্তাে বা রেিামলষ্ট্ নাটস গে সটে অযািটয়ন্টটিন্ট কো থাকটব।  
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এগুটলা িুটখািুমখ, রেমলটিাটনে িাধযটি, মিমডও মিমনটকে িাধযটি বা মিটিে িাধযটি হটত িাটে। েমে 

আিনাে রকাটনা আিো বা উটেগ থাটক, মবটিষত অযািটয়ন্টটিন্টগুমলে িাটঝ থাকা সিটয়, তাহটল রসটেে 

মবষটয় তাটেে সটে কথা বলা গুরুত্বিূণ গ।  
 

িুসিুটসে নমডউল সিোিে িাওয়াই োয়, এবং আিনাে সহায়তা কেটত এবং আিনাে সটে কাি কেটত 

এবং আিনাে রে রকাটনা প্রটশ্নে উত্তে মেটত আিনাে েলটে উিমস্থত আটে। েমে আিমন আটো িানটত িান, 

তাহটল মকেু উিটোগী সূত্র এই মিমডওটেে সটে নীটি মলে কো আটে, বা আিমন এগুমল আিনাে 

হাসিাতাল রথটক রিটত িাটেন। 
 


