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পরীক্ষা 
করােনার 
গুরুতব্
আপনার বুক সম্পেকর্ অবগত 
থাকা আপনার জীবন রক্ষা 
করেত পাের

বুেকর সব্াভািবক পিরবতর্ন। 
পর্াথিমক িবষয়।

1 হরেমান।
আপনার সমগর্ জীবেন শরীর বদলােত 
থােক। আপনার মািসক চেকর্র অংশ িহেসেব 
িপিরয়েডর সময় আপনার স্তেন একিট 
সব্াভািবক পিরবতর্ন েদখা িদেত পাের। 
আপনার মািসক ঋতুচকর্ এবং হরেমােনর 
কারেণ স্তেন পিরবতর্ন েদখা যায়। আপনার 
িপিরয়েডর সময় আপনার স্তন একটু নরম 
হওয়া, বয্থা অনুভব করা বা ফুেল যাওয়া 
একিট সব্াভািবক বয্াপার। েকােনা শারীিরক 
পিরবতর্েনর বয্াপাের িচিন্তত হেল আপনার 
িচিকত্সেকর সােথ েযাগােযাগ করুন।

2 আকার। 
স্তেনর িবিভন্ন আকার এবং সাইজ থােক। 
আপনার েবর্স্ট বা বুেকর সাইেজর েথেক 
আপনার েবর্স্ট কযা্ন্সাের আকর্ান্ত হওযা়র ঝুিঁক 
থােক না। আপনার িবিভন্ন সাইেজর েবর্স্ট 
থাকেত পাের, স্তেনর েবাঁটা িবিভন্ন িদেক 
থাকেত পাের বা স্তেনর েবাঁটার আেশপােশ 
েলাম থাকেত পাের। পর্থম েথেকই যিদ 
আপনার এটা থােক তাহেল আপনার জনয্ 
এটা সব্াভািবক বয্াপার। িচন্তা করার েকােনা 
পর্েয়াজন েনই।

3 লাম্প। 
িকছু েবর্েস্ট লাম্প বা দলা পাকােনা শক্ত 
িকছু অনুভব করা খুব সব্াভািবক বয্াপার। 
তেব আপনার নতুন লাম্প হেল বা পুরেনা 
লাম্প িফের এেল আপনার GP-এর সােথ 
েযাগােযাগ করুন। আপনার সব্াভািবক 
শারীিরক অবস্থা সম্পেকর্ ধারণা থাকা 
গুরুতব্পূণর্, যােত আপিন অসব্াভািবক 
বয্াপারগুিল দর্ুত িচিহ্নত করেত পােরন।

েকন েচক করা 
পর্েয়াজন?
আপনার বয়স যাই েহাক না েকন, আপনার 
শরীেরর জনয্ েকানিট সব্াভািবক েসটা জানা 
গরুুতব্পূণর্। েবর্স্ট কযা্ন্সার তাডা়তািড় িচিহন্ত করা 
েগেল এই েরাগ েথেক মুিক্ত পাওয়া যায়। তাই 
েবর্স্ট কযা্ন্সােরর উপসগর্গিুল সমপ্েকর্ আপনােক 
ওয়ািকবহাল থাকেত হেব এবং িনয়িমতভােব 
িনেজর বুক েচক করেত হেব।

আেরা তেথযর্ জনয ্আমােদর ওেযব়সাইট coppafeel.org
েদখুন বা এেত সম্পৃক্ত েহান:

CoppaFeel! যুক্তরাজয্ ও ওেয়লস (1132366) এবং 
স্কটলয্ােন্ড (SC045970) ভয্াট নমব্র:  (388465343)

পর্িত 7 জেনর মেধয্ 1 জন মিহলা 
িনেজেদর জীবনকােল েবর্স্ট কযা্ন্সাের 
আকর্ান্ত হেবন।7      1
জন অনুধব্র্ 39 বছর বযস়ী মিহলা 
যক্ুতরােজয ্পর্েতযক্ বছর এই েরােগ 
আকর্ান্ত হন।2300*

যক্ুতরােজয ্পর্েতযক্ বছর এই 
েরােগ আকর্ান্ত হন।400*

এ

* পর্ায়



লক্ষয্ করুন
তব্েকর উপরভােগর 
পিরবতর্ন, েযমন কুিঞ্চত 
হওয়া/খাঁজ পড়া

লক্ষয্ করুন
আপনার বগল বা 
কণ্ঠািস্থর চারপাশ ফুেল 
যাওয়া

অনুভব করুন
িপণ্ড এবং পুরু হওয়া

লক্ষয্ করুন
স্তনবৃন্ত িবপরীতমুখী 
হওয়া এবং িদক 
পিরবতর্ন করা 

লক্ষয্ করুন
স্তনবৃন্ত েথেক সর্াব 
হওয়া

লক্ষয্ করুন
স্তনবৃন্ত বা এর চারপােশ 
লাল ফুসকুিড় বা শক্ত 
আবরণ

অনুভব করুন
আপনার স্তন বা বগেল 
একটানা, অসব্াভািবক 
বয্থা হওয়া

লক্ষয্ করুন
আকার বা আকৃিতেত 
হঠাত্ পিরবতর্ন হওয়া

কম বয়সী, বয়স্ক, 
েছেল, েমেয় এবং 
নন-বাইনাির মানুষ 
- পর্েতয্েকরই েবর্স্ট 
িটসুয্ আেছ!

বুবস, েপকস, েবর্স্ট বা বুক - 
আপনার েবর্স্ট িটসুয্েক যাই বলুন না 
েকন, কীভােব তা েচক করেবন িনেচ 
উেল্লখ করা হেলা:
4 আপনার বুেকর 

চারপাশ ভােলাভােব 
েচক করুন। এর 
মেধয্ রেয়েছ আপনার 
বগল এবং কলারেবান 
পযর্ন্ত এিরয়া।

4 আপনার স্তেনর 
েবাঁটায় বাড়িত নজর 
িদন।

4 আপিন সব্াচছ্ন্দযে্বাধ 
কেরন এরকম 
েযেকােনা পদ্ধিত 
বযব্হার করুন। এর 
মেধয ্থাকেত পাের 
িবছানায ়শুেয ়থাকা, 
আযন়ার সামেন বা 
শাওযা়েরর িনেচ 
দাডঁা়েনা।

4 িনয়িমত েচক করুন 
যােত আপিন বুঝেত 
পােরন আপনার কােছ 
েকানিট সব্াভািবক 
বয্াপার।

4 পর্েতয্কবার েচক 
করার সময় েদখুন 
এবং অনুভব করার 
েচষ্টা করুন।

4 যিদ সেন্দহ হয়, 
তাহেল েচক করুন। 
আেগ েথেক শনাক্ত 
করা হেল সহেজ 
পর্িতেরাধ করা যায়।

আপনােক পরীক্ষা করেত সহায়তা 
করার টুেলর জনয্ েসল্ফ-েচকআউেট 
যান। আপনার েকােনা উেদব্গ থাকেল 
আপনার ডাক্তােরর সােথ কথা বলুন। 

িনয়িমত আপনার বুক েচক করার অভয্াস ৈতির করুন এবং িনেচ 
থাকা লক্ষণ এবং উপসগর্গুিলর বয্াপাের ওয়ািকবহাল থাকুন।

আমােদর িবনামূেলয্ মািসক েটক্সট 
িরমাইন্ডার পিরেষবার জনয্ 
'EARLY ' িলেখ 82228 এ পাঠান।

এই তথয্িট 2021 সােলর 
নেভমব্ের পর্কািশত হেয়িছল।
এিট 2024 সােলর নেভমব্ের 
সংেশাধন করা হেব।


