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পরীক্ষা 
করষান�ষার 
গুরুত্ব
আপনার বকু সম্পরককে  অবগত 

থাকা আপনার জীবন রক্া 

কররত পারর

বুনকর স্ষাভষাববক পবরবর্ত �। 
প্ষাথবিক ববষয়।

1 হরনিষা�।  
আপনার সমগ্র জীবরন শরীর বদলারত 

থারক। আপনার মাসসক চররের অংশ সিরসরব 

সপসরয়রের সময় আপনার স্তরন একটি 

স্াভাসবক পসরবতকেন দদখা সদরত পারর। 

আপনার মাসসক ঋতুচরে এবং িররমারনর 

কাররে স্তরন পসরবতকেন দদখা যায়। আপনার 

সপসরয়রের সময় আপনার স্তন একটু নরম 

িওয়া, ব্যথা অনভুব করা বা ফুরল যাওয়া 

একটি স্াভাসবক ব্যাপার। দকারনা শারীসরক 

পসরবতকে রনর ব্যাপারর সচসতিত িরল আপনার 

সচসকৎসরকর সারথ দযাগারযাগ করনু।

2 আকষার।  
স্তরনর সবসভন্ন আকার এবং সাইজ থারক। 

আপনার দরেস্ট বা বরুকর সাইরজর দথরক 

আপনার দরেস্ট ক্যান্ারর আরোতি িওয়ার ঝঁুসক 

থারক না। আপনার সবসভন্ন সাইরজর দরেস্ট 

থাকরত পারর, স্তরনর দবাঁটা সবসভন্ন সদরক 

থাকরত পারর বা স্তরনর দবাঁটার আরশপারশ 

দলাম থাকরত পারর। প্রথম দথরকই যসদ 

আপনার এটা থারক তািরল আপনার জন্য 

এটা স্াভাসবক ব্যাপার। সচতিা করার দকারনা 

প্ররয়াজন দনই।

3 লষাম্প।  
সকছু দরেরস্ট লাম্প বা দলা পাকারনা শক্ত  

সকছু অনভুব করা খবু স্াভাসবক ব্যাপার। 

তরব আপনার নতুন লাম্প িরল বা পরুরনা 

লাম্প সফরর এরল আপনার GP-এর সারথ 

দযাগারযাগ করনু। আপনার স্াভাসবক 

শারীসরক অবস্া সম্পরককে  ধারো থাকা 

গরুতু্বপূেকে, যারত আপসন অস্াভাসবক 

ব্যাপারগসুল দ্রুত সচসনিত কররত পাররন।

কক� কেক করষা 
প্নয়ষাজ�?
আপনার বয়স যাই দিাক না দকন, আপনার 

শরীররর জন্য দকানটি স্াভাসবক দসটা জানা 

গরুতু্বপূেকে। দরেস্ট ক্যান্ার তাডাতাসড সচসনিত করা 

দগরল এই দরাগ দথরক মসুক্ত পাওয়া যায়। তাই 

দরেস্ট ক্যান্াররর উপসগকেগসুল সম্পরককে  আপনারক 

ওয়াসকবিাল থাকরত িরব এবং সনয়সমতভারব 

সনরজর বকু দচক কররত িরব।

আররা তরথ্যর জন্য আমারদর ওরয়বসাইট coppafeel.org 
দদখনু বা এরত সম্পপৃক্ত দিান:

CoppaFeel! যকু্তরাজ্য ও ওরয়লস (1132366) এবং 
স্কটল্যারডে (SC045970) একটি সনবসধিত দাতব্য প্রসতষ্ান।

প্রসত 7 জরনর মরধ্য 1 জন মসিলা 
সনরজরদর জীবনকারল দরেস্ট ক্যান্ারর 

আরোতি িরবন।7      1
জন অনরু্কে 39 বছর বয়সী মসিলা 
যকু্তরারজ্য প্ররত্যক বছর এই দরারগ 

আরোতি িন।2300*

যকু্তরারজ্য প্ররত্যক বছর এই 

দরারগ আরোতি িন।400*

এ

* প্রায়



লক্ষ্য করু�
ত্বরকর উপরভারগর 

পসরবতকেন, দযমন কুসচিত 

িওয়া/খাঁজ পডা

লক্ষ্য করু�
আপনার বগল বা 

কণ্াসস্র চারপাশ ফুরল 

যাওয়া

অ�ভুব করু�
সপণ্ড এবং পরু ুিওয়া

লক্ষ্য করু�
স্তনবপৃতি সবপরীতমখুী 

িওয়া এবং সদক 

পসরবতকেন করা 

লক্ষ্য করু�
স্তনবপৃতি দথরক স্াব 

িওয়া

লক্ষ্য করু�
স্তনবপৃতি বা এর চারপারশ 

লাল ফুসকুসড বা শক্ত 

আবরে

অ�ভুব করু�
আপনার স্তন বা বগরল 

একটানা, অস্াভাসবক 

ব্যথা িওয়া

লক্ষ্য করু�
আকার বা আকপৃ সতরত 

িঠাৎ পসরবতকেন িওয়া

কি বয়সী, বয়স্ক, 
কেনল, কিনয় এবং 
��-বষাই�ষাবর িষা�ুষ 
- প্নরষ্যনকরই করেস্ট 
টিসুষ্য আনে!

বুবস, কপকস, করেস্ট বষা বুক -  
আপ�ষার করেস্ট টিসুষ্যনক যষাই বলু� �ষা 
কক�, কীভষানব রষা কেক করনব� ব�নে 
উনলেখ করষা হনলষা:

 4 আপনার বরুকর 

চারপাশ ভারলাভারব 

দচক করনু। এর 

মরধ্য ররয়রছ আপনার 

বগল এবং কলাররবান 

পযকেতি এসরয়া।

 4 আপনার স্তরনর 

দবাঁটায় বাডসত নজর 

সদন।

 4 আপসন স্াচ্ছন্্যরবাধ 

কররন এরকম 

দযরকারনা পদ্ধসত 

ব্যবিার করনু। এর 

মরধ্য থাকরত পারর 

সবছানায় শরুয় থাকা, 

আয়নার সামরন বা 

শাওয়াররর সনরচ 

দাডঁারনা।

 4 সনয়সমত দচক করনু 

যারত আপসন বঝুরত 

পাররন আপনার কারছ 

দকানটি স্াভাসবক 

ব্যাপার।

 4 প্ররত্যকবার দচক 

করার সময় দদখনু 

এবং অনভুব করার 

দচষ্া করনু।

 4 যসদ সরন্ি িয়, 

তািরল দচক করনু। 

আরগ দথরক শনাক্ত 

করা িরল সিরজ 

প্রসতররাধ করা যায়। আপনারক দচক কররত সিায়তা করার জন্য সকল তথ্য ও 

সরঞ্ারমর জন্য  

self-checkout.coppafeel.org এ যান। 
আপনার দকারনা উরবেগ থাকরল আপনার োক্তাররর সারথ কথা 

বলনু।

ব�য়বির আপ�ষার বুক কেক করষার অভষ্যষাস তরবর করু� এবং ব�নে 
থষাকষা লক্ণ এবং উপসর্তগুবলর বষ্যষাপষানর ওয়ষাবকবহষাল থষাকু�।

আমারদর সবনামরূল্য মাসসক দটক্সট 

সরমাইডোর পসররেবার জন্য 'EARLY ' 
সলরখ 70300 এ পাঠান।


