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ব্রেস্ট (স্তনের) ক্যান্যার সম্পনককে
এনএসডব্লিউতে প্রব্ে ৭ জন 
মব্িলার মত্যে ১ জন োতের 
জীবদ্দশায় ব্রেস্ট কযোন্াতর আক্ান্ত 
িতবন। 1

ব্রেস্ট কযোন্ার িওয়ার মূল ঝঁুব্কর 
কারণগুতলা িল মব্িলা িওয়া এবং 
বৃদ্ধ িওয়া – ৫০ বছর ঊর্ধ্ব 
মব্িলাতের মত্যে ৭৫% এর ব্বব্শ 
ব্রেস্ট কযোন্ার িতয় থাতক। 2

৫০-৭৪ বছর বয়সী মব্িলাতের মত্যে ব্রেস্ট কযোন্ার খুঁতজ 
পাওয়ার সতবধ্বাত্তম উপায় িল একটি ব্রেস্ট ব্্রিন পরীক্া (বা 
মযোতমাগ্াম)। একটি মযোতমাগ্াম িল ব্রেতস্টর এক্স-ব্র। ব্েখা বা 
অনুভব করার আতে খুব ব্ছাট ব্রেস্ট কযোন্ারগুতলা মযোতমাগ্াম 
সনাক্ত করতে পাতর।

ব্রেস্ট স্ক্রিস্কেং (স্তনের পরীক্যা) 
এবং আপস্কে

ব্রেস্ট স্ক্রিস্কেং
BreastScreen NSW ব্প্রাগ্ামটি ব্বনামূতলযে করা িয় এবং 
ব্বতশষভাতব ৫০ ব্থতক ৭৪ বছর বয়সী মব্িলাতের ব্েয়া িয়। এই 
বয়তসর মব্িলাতের প্রব্ে েইু বছর অন্তর একটি ব্রেস্ট ব্্রিন 
পরীক্া (বা মযোতমাগ্াম) করার পরামশধ্ব ব্েওয়া িয়।  

৪০ ব্থতক ৪৯ বছর বয়সী মব্িলা এবং ৭৫ বছতরর ব্বব্শ বয়সী 
মব্িলারাও একটি ব্রেস্ট ব্্রিন করতে পাতরন। আপনার জনযে 
ব্্রিব্নংতয়র ঝঁুব্ক এবং সুব্ব্াগুতলা ব্নতয় আতলাচনা করতে 
অনুগ্ি কতর প্রথতম আপনার ডাক্তাতরর সাতথ কথা বলুন।  

ব্রেস্ট ব্্রিন অযোপতয়ন্টতমতন্টর জনযে আপনার ডাক্তাতরর কাছ 
ব্থতক ব্রফাতরল আনার প্রতয়াজন ব্নই।

BreastScreen NSW -এর সকল ব্রব্ডওগ্াফাররা মব্িলা। 
োরা আ্ুব্নক সরঞ্াম বযেবিার কতর যা সবতচতয় কম পব্রমাতণ 
ব্বব্করণসি সতবধ্বাচ্চ মাতনর মযোতমাগ্াম তেব্র কতর।

ব্য সকল মব্িলাতের কযোন্াতরর ব্কানও উপসেধ্ব ব্নই োতের 
জনযে  BreastScreen NSW -এর মা্যেতম ব্্রিব্নং করা। 

Bengali

যব্ে আপব্ন ব্কানও লক্ন উপলব্ধি 
কতরন ব্যমন এক বা উভয় ব্রেতস্টর 
উপর ব্পণ্ড, ব্নপল িতে স্াব বা 
অব্বরাম ব্রেতস্ট বযেথা যা আতে ব্ছল না, 
েতব অব্বলতবে আপনার ডাক্তাতরর 
সাতথ ব্েখা করুন।

প্রস্কি ২ বছনর ২০ স্কিস্কেট আপেযার জীবে বাযাচযানি পযানর।

১০ জে িস্কিলযার িন্্ ৯ জে
ব্রেস্ট কযোন্াতর আক্ান্ত মব্িলার ব্ক্তরে োতের 
পব্রবাতর এই ব্রাতের ব্কানও ইব্েিাস ব্নই। 3

যে আতে ব্রেস্ট কযোন্ার ্রা পতর, এটি ব্থতক 
আপনার ব্বঁতচ থাকার সম্াবনা েে ভাল।

৭ 
জনের 
িন্্ ১ 

জে

https://www.breastscreen.nsw.gov.au/
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আজই আপেযার স্কবেযািূনল্ ব্রেস্ট স্ক্রিে বুক করুে 
ব্�যাভযাষী সিযায়িযার জে্ কল করুে 13 14 50 (TTY 13 36 77)
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আপেযার ি্যানিযাগ্যাি বুস্ককং করযা
1  বুব্কং করতে 13 20 50 নবেতর কল করুন।

2  অযোপতয়ন্টতমন্ট বুক করতে সািাযযে করার জনযে যব্ে 
আপনার ব্কান ব্োভাষীর প্রতয়াজন িয় োিতল 
ট্ান্তলটিং অযোন্ড ইন্টারব্প্রটিং সাব্ভধ্ব তস (TIS) 13 14 50 
নবেতর কল করুন।  
ব্রকডধ্ব  করা বােধ্ব া শুতন ব্ফান ব্রতখ ব্েতবন না। আপব্ন ব্য 
ভাষায় কথা বতলন ো বলুন এবং একজন ব্োভাষীর 
কণ্ঠস্বর না ব্শানা পযধ্বন্ত অতপক্া করুন।  

3  আপনার ব্রেস্ট ইমপ্ান্ট িতয় থাকতল, অযোপতয়ন্টতমন্ট 
করার সময় BreastScreen NSW-ব্ক অবব্িে করুন।

ি্যানিযাগ্যানির স্ক�ে
 ব্নব্চিে করুন ব্য আপব্ন BreastScreen NSW-এর 

ঠিকানা জাতনন। 

 যব্ে BreastScreen NSW -এর সাতথ আপনার ব্শষ 
ব্রেস্ট ব্্রিন করা না িতয় থাতক েতব আপনার আতের 
মযোতমাগ্াম এক্স-ব্র সাতথ আনুন।

 আপনার ডাক্তাতরর ব্বশে ব্নতয় আসুন যাতে কতর 
আপনার পরীক্ার ফলাফল আপনার ডাক্তারতক পাঠাতনা 
যায়।

 টু-ব্পস ব্পাশাক পরুন। মযোতমাগ্াম করার সময় আপনাতক 
ব্কামতরর উপতরর ব্থতক আপনার ব্পাশাকগুতলা সরাতে 
িতব।  

 আপনার মযোতমাগ্াতমর ব্েন টযোলকম পাউডার, 
ব্ডওতডাতরন্ট বা ব্ক্ম বযেবিার করতবন না। এগুতলা 
আপনার এক্স-ব্রর ফলাফলতক প্রভাব্বে করতে পাতর।

আপেযার ি্যানিযাগ্যাি করযার সিয়
• আপনার অযোপতয়ন্টতমতন্টর সময়কাল প্রায় ২০ ব্মব্নট।

• একজন মব্িলা ব্রব্ডওগ্াফার আপনাতক একটি বযেব্ক্তেে 
ঘতর ব্নতয় যাতবন ব্যখাতন আপব্ন আপনার টপ এবং রো 
সরাতে পাতরন।

• আপনাতক একটি ব্মব্শতনর সামতন েঁাডাতে বলা িতব যা 
প্রব্েটি ব্রেতস্টর েটুি কতর এক্স-ব্র ব্নতব। প্রব্েটি ব্রেস্ট 
ব্মব্শতনর ব্প্তট রাখা িয় এবং একটি এক্স-ব্র ব্নওয়া িয়। 
আপনার যব্ে সংতবেনশীল ব্রেস্ট বা ব্পঠ বা কঁাত্র সমসযো 
থাতক েতব ব্রব্ডওগ্াফারতক ো জানান। 

• মযোতমাগ্াম অস্বব্তিকর িতে পাতর। ব্রলাক্স বা আরাম করা 
অস্বব্তি বা বযেথা হ্াস করতে সিায়ো করতে পাতর। 
প্রব্ক্য়াটি মারে কতয়ক ব্মব্নট সময় ব্নয়।

• আপব্ন ব্রব্ডওগ্াফারতক ব্য ব্কানও সময় মযোতমাগ্াম বন্ধ 
করতে বলতে পাতরন। এছাডা েইু  এক্স-ব্রর ম্যেবেতী সমতয় 
আপব্ন সংব্ক্প্ত ব্বরব্ের জনযে অনুতরা্ করতে পাতরন।

আপেযার ি্যানিযাগ্যাি িওয়যার পর
• কমপতক্ েজুন প্রব্শব্ক্ে ডাক্তার স্বা্ীনভাতব আপনার 

এক্স-ব্র ব্চরেগুতলা পডতবন।

• আপব্ন একটি ব্চঠিতে আপনার মযোতমাগ্াতমর ফলাফল 
পাতবন। এটি ব্পতে প্রায় ২ সপ্তাি সময় লােতব।

• আপনার অনুমব্ে ব্নতয় আপনার ফলাফল আপনার 
ডাক্তাতরর কাতছ পাঠাতনা িতব।

• আপনার মযোতমাগ্াম ব্েতখ আরও জানার প্রতয়াজন িতল 
আপনাতক আরও পরীক্ার জনযে একটি মূলযোয়ন ব্লিব্নতক 
ব্যতে বলা িতব। পুনরায় পরীক্ার জনযে ডাকা ১০ জতনর 
এর মত্যে ৯ জন (৯০%) মব্িলাতের ব্রেস্ট কযোন্ার পাওয়া 
যায় না।

1  বাব্ষধ্বক এনএসডব্লিউ কযোন্াতরর ঘটনা এবং মৃেুযের েথযে, ২০১৬ (NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW ব্থতক পাওয়া)।  
cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations

2  অত্রেব্লয়ান ইনব্স্টটিউট অফ ব্িলথ অযোন্ড ওতয়লতফয়ার ২০১৮। BreastScreen Australia মব্নটব্রং ব্রতপাটধ্ব ২০১৮।   
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3  ব্রেস্ট কযোন্াতর িরতমাতনর কারণগুতলার উপর সিতযােী গ্রুপ, ২০০১। পাব্রবাব্রক ব্রেস্ট কযোন্ার: ব্রেস্ট কযোন্াতর আক্ান্ত ৫৮, 
২০৯ জন মব্িলা এবং এই ব্রাে ছাডা ১০১,৯৮৬ জন মব্িলা সি ৫২ টি 
এব্পতডব্মওলব্জকযোল েতবষণার বযেব্ক্তেে েতথযের সিতযাব্েোমূলক পুনব্বধ্বতলেষণ।  
Lancet 2001; 358: 1389–99
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