
স্্তন ক্্যযান্্সযারেে ব্্যযাপযারে 
্সরে্তন্তযা ব্যাড়যারনযাে মযা্স

স্্তরন ক্্যযান্্সযাে হওয়যারক্ স্্তন ক্্যযান্্সযাে ব্লযা হয়।
্সযাধযােণ্ত স্্তন ক্্যযান্্সযারেে স্্তরন টিউমযাে হয়, যযা এক্্স-রের্ত ধেযা পরড় অথব্যা পপণ্্ড পহর্সরব্ অনুভব্ ক্েযা যযায়।

র্সন্্টযাে ফে প্ডজিি ক্রন্্ট্রযাল অ্যযান্্ড পপ্ররভনশরনে মর্ত অপধক্যাংশ রষের্ত্র
মপহলযারেে স্্তন ক্্যযান্্সযাে হরলও, পুরুষরেেও এটি হর্ত পযারে।

মযাপক্কি ন যুক্্তেযার্ট্ট্র প্রপ্ত 100 জনের মন্যযে 1 জে পুরুষ স্্তন ক্্যযান্্সযারেে পশক্যাে হন।

ক্্যযাজলফপনকি য়যার্ত এপশয়যান আরমপেক্যান, হযাওয়যাইরয়ে রনটিভ অপধব্যা্সী ও প্যযাপ্সজফক্ আইল্যযারন্্ডে 
মপহলযারেে মরধ্য ্সব্রেরয় ক্ম স্্তে ও সার্্ভ াইকাল স্স্করিনেং হয়।

(প্যযাপ র্টস্্ট, ম্যযারমযাগ্্রযাজফ ও স্্তরনে ক্ক্লপনক্যাল পেীষেযা, ক্যাগ্যাওয়যা-প্সঙ্গ্যাে ও পুেযা্ত, 2000)।

হযাওয়যাইরয়ে রনটিভ মপহলযারেে মরধ্য সবনেনে ববনি স্্তে কযোন্সার ও বসই কারনে মৃ্ত্য যের ঘটো লষে্য ক্েযা যযায় এব্ং 
হযাওয়যাইরয়ে অন্যযান্য িযাপ্তগ্্ত রগ্যা্ট্ঠঠীে ্ুতলনযায় পব্রশষ ক্ম ব্য়র্স অ্সুস্থ্তযা রব্শ র�যাে্তে হওয়যাে পরে র্সটি ধেযা পরড়

(হযাওয়যাইরয় ক্্যযান্্সযাে ্সংক্্রযান্্ত ্তথ্য ও ্সংখ্্যযা, 2010).

লক্ষে ও উপসর্্ভ
আপোর স্্তনে বকােও পনরব্ত্ভে হন্ছছে নকো ্তা বুঝন্ত 
স্্তে স্বার্ানবক অবস্্থাে বকমে ্থানক এবং কী ্যরনের 

অেরূ্ন্ত হে ্তা জাো দরকার।

পরিন্তনরা্য
সুস্্থর্ানব সারা জীবে কাটানল আপোর কযোন্সার হওোর 

সম্র্াবো কমনব এবং হনলও আনরার্যে লানর্র সম্র্াবো বাড়নব।

• স্্তনের সম্্পপূর্্ণ বা অংশববনশষ ফুনে যাওয়া (ব্পণ্্ডাকার বকছু বোবাঝা 

ো বোেনেও)

• ্ত্বনক বো�াে ্পনে যাওয়া (কখেও কখেও কমোনেবুর বোখাসার মন্তা 

বোেখন্ত হয়)

• স্্তে বা স্্তেবৃন্ত্ত য্ত্ত্রর্া

• স্্তেবৃ্ত্ত গুটিনয় যাওয়া (বি্তনরর বেনক ঢুনক যাওয়া)

• স্্তে বা স্্তেবৃন্ত্ত ্ত্বক োে, শুষ্ক, ্পরুু হনয় যাওয়া বা বোখাসা ওঠা

• স্্তেবৃ্ত্ত বোেনক বেঃসরর্ (েধু ছাো)

• ফুনে ওঠা েবসকা ্পব্ণ  (কখেও কখেও বেনে বা ক্তঠাস্স্ের 

কাছাকাবছ েবসকা ্পনব্ণ ও স্্তে ক্যা্তসার ছবেনয় ্পেন্ত ্পানর এবং 

বোসখানে ব্পণ্্ড সৃস্ষ্� হন্ত ্পানর বা ফুনে উঠন্ত ্পানর)

• স্বািাববক ওজে বজায় রাখুে

• বেয়বম্ত ব্যায়াম করুে

• মে্য্পাে করনবে ো বা কম করুে 

• আ্পবে হরনমাে বরন্লেসনম্ত� বোেরাব্প করানে বা ওরাে

• ক্ত�্রানসস্্ল�ি ব্পে (জ্তমবেয়্ত্ত্রনর্র �্যাবনে�) বোখনে, এর কী ঝঁুবক 

োকন্ত ্পানর এবং সম্িব হনে আ্পোর স্ত্তােনক  স্্তেেগু্্দ্ধ ্পাে 

করানো আ্পোর ্পনষে উবি্ত বকো ্তা বিবকৎসকনক জজজ্াসা করুে

• আ্পোর ্পবরবানর অ্তীন্ত এক বা একাবধক ব্যস্্ত্ত স্্তে ক্যা্তসানর 

িুনে োকনে অেবা আ্পোর BRCA1 ও BRCA2 জজনে ্পাবরবাবরক 

সপূন্ত্র ্পাওয়া ্পবরব্যস্্ত্ত বোেখা বোেনে ঝঁুবক কমানোর অে্যাে্য উ্পায় 

সম্্পনক্ণ  আ্পোর বিবকৎসকনক জজজ্াসা করুে

এই ধরনের বোকােও েষের্ বা উ্পসে্ণ বোেখন্ত বো্পনেই বোকােও 

বিবকৎসনকর ্পরামশ্ণ বেন্ত িুেনবে ো।

স্স্করিনেং

দযে ইউোইনটড বস্টটস নপরিনর্েটির্ সানর্্ভ নসনসর  
টাস্ক ব�াস্ভ  অেযুােী বযসব মনহলার বেস 50 ব্থনক 74 
বছেনরর মন্যযে এবং স্্তে কযোন্সার হওোর বমাটামুটি ঝঁুনক 

যানদর আনছে, ্তানদর উনে্ত দ'ুবছের অন্্তর মযোনমার্রিাম করানো।

ঝঁুনকর কারে
• বনয়াঃবৃস্্দ্ধ

• BRCA1 ও BRCA2-এর মন্তা বেবে্ণ ষ্� জজনে জজেে্ত ্পবরব্যস্্ত্ত।

• ্প্রজেেে্ত ইব্তহাস: ১২ বছনরর আনে বোম্তস�্রু নয়শে শুরু এবং ৫৫ 

বছনরর ্পনর বোমনো্পজ

• বো্ড্তস স্্তে োকা

• স্্তে ক্যা্তসার বা ক্যা্তসার েয় এমে বেবে্ণ ষ্� বোরানের ব্যস্্ত্তে্ত 

ইব্তহাস

• স্্তে বা ওিাবরয়াে ক্যা্তসানরর ্পাবরবাবরক ইব্তহাস 

• বোরব্ডনয়শে বোেরাব্পর সাহানয্য আনে বিবকৎসা

• ্ডাইবেেস্স্�েনবস্�্রে (DES) ্ড্রাে ব্যবহার কনরনছে এমে মবহো 

• শারীবরকিানব যনেষ্� সবক্রয় ো োকা

মযোনমার্রিাম হল স্্তরনে এক্্স-রে। অরনক্ মপহলযাে রষের্ত্রই আরগ্ভযারগ্ 
স্্তন ক্্যযান্্সযাে শনযাক্্ত ক্েযাে র্সেযা উপযায় হল ম্যযারমযাগ্্রযাম ক্েযারনযা, 
্তখ্ন এটিে লষেণ রব্যাঝযা ব্যা অনুভব্ ক্েযাে মর্তযা ব্ড় হয় নযা এব্ং 
পেপক্ৎ্সযা ক্েযা ্সহি হয়।

ববরিস্ট মযোর্নেটিক বরনসােযোন্স ইনমজজং (MRI) স্্তরনে ছপব্ 
র্তযালযাে িন্য ম্যযাগ্রন্ট ও রেপ্ডও ওরয়ভ ব্্যব্হযাে ক্রে। রয্সব্ মপহলযারেে 
রষের্ত্র স্্তন ক্্যযান্্সযাে হওয়যাে খ্ুব্ রব্পশ ঝঁুপক্ আরছ ্তযারেে ম্যযারমযাগ্্রযারমে 
্সযারথ MRI ক্েযারনযা হয়।

ঝঁুনকর কারে যা পনরব্ত্ভে হন্ত পানর
• বোমনো্পনজর ্পনর মা্ত্রাব্তবর্ত্ত ওজে বা স্েপূে্তা 

• হরনমাে বোেওয়া: কনয়ক ধরনের হরনমাে বরন্লেসনম্ত� বোেরাব্প এবং 

বেবে্ণ ষ্� বকছু ওরাে ক্ত�্রানসস্্ল�ি ব্পে (জ্তমবেয়্ত্ত্রনর্র �্যাবনে�) 

• ্প্রজেেে্ত ইব্তহাস

• মে্য্পাে

রক্যানও পেপক্ৎ্সক্ ব্যা নযা্সকি  হযা্ত পেরয় স্্তরন রক্যানও পপণ্্ড ত্তপে হরয়রছ 

পক্নযা নযা অন্য রক্যানও পপেব্্তকি ন হরয়রছ পক্নযা ্তযা অনুভূপ্তে মযাধ্যরম ব্ুঝর্ত 

েযাইরল র্সটিরক্ স্্তনের স্্ললনেকাল পরীক্ষা ব্লযা হয়।

স্্তনের বযোপানর নেজস্ব সনে্তে্তার অথকি যযার্ত স্্তরন পপণ্্ড, যন্্ত্রণযা 
ব্যা পেন্্তযাে ক্যােণ হর্ত পযারে এমন পপেব্্তকি ন ব্ুঝর্ত পযারেন র্সই িন্য 
আপনযাে স্্তন রেখ্র্ত রক্মন এব্ং ক্ী ধেরনে অনুভূপ্ত হয় ্তযা িযানযা।

নরনসাস্ভ
• American Cancer Society: cancer.org/cancer-information-in-other-languages.html
• National Cancer Institute: cancer.gov
•	 ʻImi	Hale	Native	Hawaiian	Cancer	Network:	imihale.org
•	 California	State	University,	Fullerton:	wincart.fullerton.edu/cancer_edu/index.htm
•	 Asian	American	Health	Initiative:	aahiinfo.org
•	 Pacific	Cancer	Programs:	pacificcancer.org
•	 Asian	American	Cancer	Support	Network:	aacsn.org

বসন্টার �র নডজজজ কনন্টরিাল অযোন্ড নপরিনর্েিে ব্থনক বেওো লক্ষে ও উপসর্্ভ, পরিন্তনরা্য, ঝঁুনকর কারে এবং স্স্করিনেংনের ্ত্থযে


