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ব্রেস্ট
ক্যান্যার

(স্বাস্থ্য বিভবাগের একটি কর্মসবূি)

8এর মধ্্ 1জন মহিলযার  
তবাগের জীিগে ব্রেস্ট কথ্যবান্বার হগে 

থবাগক।

বীমযাকৃত নন?

আপেবার যবে িীরবা েবা থবাগক, তবারপগরও আপেবার স্কীে 
করবা ব্যগত পবাগর।New York State Cancer 
Services Program (বেউ ইয়ক্ম  ব্স্টট কথ্যবান্বার 
পবরগেিবা কর্মসিূী) প্রগতথ্যক কবাউবটি এিং শহর ব্থগক 
ব্যবােথ্য, অিীরবাকৃত New York (বেউ ইয়ক্ম ) 
অবিিবাসীগের জেথ্য বিেবারগূ্থ্য সবাবভ্ম কবা্ কথ্যবান্বার স্কীবেং 
প্রেবাে করগে।

আপেবার কবােবাকবাবে একটি কর্মসিূী সন্বাে করগত  
1-866-442- CANCER (2262) ক্ করেু। 

ম্যাধমযাগ্যাম ব্রেস্ট ক্যান্যার সনযাক্ত করযার 
জন্ সবধেধক ভযাধলযা একটি উপযায়। 

আপনযার স্যাধথ্্র যত্ন প্রদযানকযারীর সধগে 
কেযা বলুন।

ব্রেস্ট ক্যান্যাধরর লক্ষণগুহল 
হক?
ব্রেস্ট কথ্যবান্বাগরর ব্ষেগরে উপসগে্মর কবারণেুব্ নযাও িধত 
পযাধর, বিগশে কগর প্রথর পয্মবােেবু্গত। ব্সইকবারগণ বেেবরত 
রথ্যবাগরবাগ্বারেবু্ করবা অতথ্যন্ত েরুতু্বপূণ্ম।  

যবে ব্রেস্ট কথ্যবান্বাগরর ব্কবাে উপসে্ম ব্থগক থবাগক, তবাহগ্ 
ব্সেবু্র অন্তভু্মক্ত করবা ব্যগত পবাগর:

•  স্তগের রগিথ্য অথিবা ব্িবােগ্র েীগি স্ীত বপন্ড (িবাহু ভবাঁগজ)

•  ফুগ্ বফগে িকু অথিবা স্তগের আকবাগর পবরিত্মে

•  স্তগের িবারড়বাে অথিবা বেপগ্ জ্বা্বা ভবাি (িু্কবাবে, 
্বা্ভবাি, স্তরপূণ্ম িবারড়বা)

• স্তগের িবারড়বাে েত্ম

• স্তগে অথিবা বেপগ্ িথ্যথবা

•  স্তেথ্য েিু েবাড়বাও ( রক্ত সহ) বেপ্ ব্থগক বেঃসতৃ িস্তু

এইসব লক্ষধণর ব্কযানটি েযাকধল 
আপনযার েযাকধল আপনযার স্যাথ্্ধসবযা 
প্রদযানকযারীর সযাধে কেযা বলুন।  

এই প্রকবাশেটি Grant or Cooperative Agreement Number, 
U58DP003879-05 (গ্বাটি িবা সরিবায় িুবক্ত সংখথ্যবা, দ্বারবা সরবথ্মত), Centers for 
Disease Control and Prevention (ব্রবাে বেয়ন্ত্রণ ও প্রবতগরবাি ব্কন্দ্রেবু্র) দ্বারবা অথ্মবায়ে 
করবা হগেগে। এর বিেয়িস্তু শিুরুবারে ব্্খকগের েবাবয়ত্ব এিং িবা Department of Health and 
Human Services (স্বাস্থ্য ও রবােিবাবিকবার বিভবাগের পবরগেিবােবু্) প্রবতবেবিত্ব কগর েবা।

এর সম্বধধে 
সহত্ জযাননু

স্বাস্থ্য বিরবার প্রগেবাজেীেতবা রগেগে বক? New York State of 
Health রবািথ্যগর স্বাস্থ্য পবরকল্পেবায় েবার েবথভুবক্তর বিেগয় তথথ্য ব্পগত 
ব্হল্প ্বাইে 855.355.5777 -ব্ত ক্ করেু অথিবা এখবাগে যবাে: 
nystateofhealth.ny.gov



কযাধদর ব্রেস্ট ক্যান্যাধরর জন্ 
স্কীন করযা উহিত?

50 ব্েধক 74 বছর বয়ধসর মহিলযাধদর  
প্রবত েইু িেগর একটি রথ্যবাগরবাগ্বার করবা উবিত।

50 বছধরর কম বয়সী হকছু মহিলযাধক স্তন 
ক্যান্যাধরর জন্ হস্কন করযা উহিত।
আপেবার স্বাগস্থ্যর যত্ন প্রেবােকবারীর সগগে কথবা ি্েু:
• 40 ব্থগক 49 িের িয়সী
• ব্রেস্ট কথ্যবান্বাগরর পবাবরিবাবরক ইবতহবাস রগেগে
• আপেবার স্তে িবা বেপগ্ ব্যরে ব্ফবা্বা, স্তে 
ত্বগকর জ্বা্বা, স্তে িবা বেপগ্ িথ্যথবা, বেপ্ ব্থগক বেঃসতৃ 
িস্তুর ব্কবাগেবা পবরিত্মে রগেগে 

স্কীন করযার জন্ হনউ ইয়ক্ক  
ব্স্টট এটি আরও সিজ কধর 
ব্তযাধল!

•  হবনযামধূল্  ব্যবােথ্য New Yorkers (বেউ 
ইেক্ম িবাসীগের) জেথ্য ব্রেস্ট কথ্যবান্বার স্কীবেং 
উপ্ভথ্য রগেগে।

•  ব্রেস্ট কথ্যবান্বার স্কীবেং করবার জেথ্য অবিক 
অিস্বাে অগেকটবা সরে পয্মন্ত অথিবা সপ্বাহবাগন্ত 
ব্খবা্বা থবাগক যবাগত এটি আপেবার জেথ্য 
অথ্যবাপগয়টিগরটি ব্পগত সহজ হয়।

•  েতুে ব্রবািবাই্ রথ্যবাগরবাগ্বাবফ ভথ্যবাে স্বােীয় 
সম্প্রেবায়েবু্গত স্কীবেং এর িথ্যিস্বা বেগে 
আসগি।

ব্রেস্ট ক্যান্যাধরর ঝঁুহকগুহল হক 
হক?
• 12 িের িেগসর আগেই প্রথর রবাবসক হগে 
যবাওেবা

• ব্িশী িেগস (55+) রগেবাগপবাজ শরু ুহওেবা
• 30 িেগরর পগর কখগেবা আপেবার প্রথর 
সন্তবাগের জন্ম অথিবা সন্তবাে জন্ম ব্েগিে েবা

• স্তেথ্যপবাে েবা করবাগেবার জেথ্য
• বকেু িরগের বজে বরউগটশে থবাকবার জেথ্য 
ব্যরে BRCA1 িবা BRCA2

• ওজে ব্িশী অথিবা অবিবসটি থবাকবার জেথ্য
• অবিক শবারীবরক অেশুী্ে েবা করবার ফগ্
• এ্গকবাহ্ পবাে করবার ফগ্
• জীিগের প্রথর বেগক িগুক (X-rays) করবার 
সরে অবিক রবারেবাে ব্রবিগেশে এর সংস্পগশ্ম 
আসিবার ফগ্

• হরগরবাে পবরিত্মে বিবকৎসবার ফগ্
• স্তগের এর ব্কবাে অবিক ঘে হওেবার ফগ্

হনহবড় স্তন বলধত কী ব্বযাঝযায়?

একটি রথ্যবাগরবাগ্বার পগর, বকেু রবহ্বার ি্বা ব্যগত 
পবাগর ব্য তবাগের স্তে বেবিড়।  বেবিড় স্তে 
অথিবা বেবিড় স্তে ব্কবাে খিু প্রিব্ত

বেবিড় স্তেেবু্গত ফথ্যবাটি টিসথু্য কর থবাগক, যবা 
একটি রথ্যবাগরবাগ্বাগর কথ্যবান্বাগরর উপসে্মেবু্ 
ব্েখগত পবাওেবার ব্ষেগরে কঠিে কগর ব্তবাগ্। 

বেবিড় স্তেযকু্ত রবহ্বাগের স্তে কথ্যবান্বাগর তবাগের 
অেথ্যবােথ্য ঝঁুবকর কবারণেবু্র বিেগয় তবাগের 
স্বাস্থ্যগসিবা প্রেবােকবারীর সবাগথ কথবা ি্বা উবিত 
এিং আগরবা স্কীবেং পরীষেবার প্রগয়বাজে বকেবা তবা 
বেি্মবারণ করগত হগি।

ব্রেস্ট ক্যান্যার বলধত কী 
ব্বযাঝযায়? 

ব্রেস্ট কথ্যবান্বার যবা স্তগে শরু ুহয় তগি শরীগরর 
অেথ্যবােথ্য এ্বাকবায় েবড়গে ব্যগত পবাগর। 

বেউইয়ক্ম  ব্স্টগটর রবহ্বাগের রগিথ্য ব্রেস্ট 
কথ্যবান্বার অবত সবািবারণ কথ্যবান্বার। এটি 
রবহ্বাগের রগিথ্য কথ্যবান্বাগর রতুৃথ্যর বদ্তীয় প্রিবাে 
কবারণ।

সরস্ত েবারীর ব্রেস্ট কথ্যবান্বার হগত পবাগর, বকন্তু 
এটি প্রবায় 50 িের এিং তবার ব্িবশ িয়গসর 
রবহ্বাগের রগিথ্য পবাওয়বা যবায়।

খিু বির্ হগ্ও, পরুেুগেরও ব্রেস্ট কথ্যবান্বার 
হগত পবাগর।

ম্যাধমযাগ্যাম বলধত কী ব্বযাঝযায়? 

রথ্যবাগরবাগ্বার স্তগের জেথ্য একটি X-ray প্রবরিেবা যবা 
কথ্যবান্বাগরর জেথ্য বস্কে করগত িথ্যিহবার করবা 
হে। বস্কবেং–এর অথ্ম উপসে্ম িবা সরসথ্যবা সৃ্বটি 
হওেবার আগে কথ্যবান্বার ্ষেণেবু্র জেথ্য পরীষেবা 
কগর ব্েখবা।

আপেবার কবােবাকবাবে ব্কবাথবাে রথ্যবাগরবাগ্বার করবা ব্যগত পবাগর তবা জবােগত 866-442-CANCER (2262)  
ক্ করেু অথিবা GET SCREENED 81336 ব্ গখ পবাঠবাে।

আপনযার স্যাধথ্্র যত্ন প্রদযানকযারীর সধগে 
কেযা বলুন। আপনযার জন্ স্কীহনং এর 
ব্কযানটি উপযকু্ত সময় তযা আপনযারযা 
একধরে হন ্্কযারণ করধত পযাধরন়। 

প্রেম হদধক ব্রেস্ট ক্যান্যার হনরীক্ষণ 
করধত ম্যাধমযাগ্যাম হিহকতসযা করযার 
পধক্ষ সবধিধয় ভযাল উপযায়।


