
চ্রিে েরযাে:
যথোসম্ভে তোড়োতোনড় 
স্তন �্োন্ো� ক�োগ ধ�ো 
পড়ো দ��ো�।



েথযাসম্ভি েযাড়যােযাচড় স্তে 
ে্যান্যার নরযাগ িরযা পড়যা 
েরেযার।
•  মযাচেবি ে েুক্তরযাম্রে আট জে মচহ্যার মমি্ এেজে মচহ্যার জীিমে স্তে 

ে্যান্যার হয়।

•  স্তে ে্যান্যার প্রথমচেমে িরযা পরযায় অমেে মচহ্যারই নসমর ওঠযার নিচে 

সুমেযাগ থযামে।

•   নে মচহ্যামের নরযাগ চেণবিয় আমগ হময়মে, 99% অন্ততপমষে 
পোঁচ েছ� কেঁমচ থোম�, েমি নেচরমে নরযাগ 

চেণবিময়র নক্মরে এই নময়যাে েু্েযামূ্ ে েমম েযায়।

ম্যামমযাগ্যাম প্রযাথচমে স্তে ে্যান্যার চেণবিময়র 
িযাচিেযাঠি।
•  ম্যামমযাগ্যামগুচ্ হ্ স্তমের এক্স-নর চিরে েযা আপেযার স্তমে আপচে নেযাে চপণ্ড 

অেভুি েরযার আমগই নেযাে টিউমযারমে চিচনিে েরমে পযামর।

•  েচে আপেযার িয়স 40 িযা েযার নিচে হয়, েযাহম্ ম্যামমযাগ্যাম নেওয়যার 
সঠিে সময় চিেয় জযােমে আপেযার ডযাক্তযামরর সযামথ েথযা ি্েু।

•  েচে আপেযার নরেস্ট ে্যান্যামরর নেযােও পযাচরিযাচরে ইচেহযাস থযামে েযাহম্ 

80 িের িয়স হওয়যার আমগ ম্যামমযাগ্যাম নেওয়যার সঠিে সমময়র ি্যাপযামর 

জযােমে আপেযার ডযাক্তযামরর সযামথ েথযা ি্েু।

ম্যামমযাগ্যামমর সময় চে হয়?

•  ম্যামমযাগ্যাম নটেচেচেয়যাে এক্স-নর নমচেমে আপেযার স্তে সঠিে অিস্যামে 

রযাখমে আপেযামে সযাহযাে্ েরমি।

•  ভযাম্যা েচি পযাওয়যার জে্, নমচেেটি আপেযার স্তে নজযামর চেমপেেণ েমর। 

•  আপেযার অস্চস্তের চিমটি অেভূুচে হমে পযামর, েমি েচি নেওয়যা হময় 

েযাওয়যার সযামথ সযামথই এই ি্থযা সযািযারণে নথমম েযায়।

•  েখেও েখেও নটেচেচেয়যাে আরও ভযাম্যা েচির জে্ আরও এক্স-নর 

চেমে পযামর। এর অথবি এই েয় নে নেযাে সমস্যা আমে।



ম্যামমযাগ্যামম চে নেখযামেযা হয়?

•  নেযাে অস্যাভযাচিে স্তে টিসু্ পরীক্যার জে্ ডযাক্তযার (নরচডও্চজস্ট) 

এক্স-নর েচি নেমখ।

•  স্তে টিসু্গুচ্ সমময়র সযামথ পচরিচেবি ে হয়। আপেযার ডযাক্তযার 

আপেযার অেীমের ম্যামমযাগ্যামমর সযামথ িেবি মযামের ম্যামমযাগ্যাম পরীক্যার 

চরমপযাটবি টির েু্েযা েমর নেখমি। 

•  েচে আপেযার ম্যামমযাগ্যামম এমে নেযাে এ্যােযা নেখযায় নেটি পরীক্যা 
েমর নেখযা উচিে, েযাহম্ আপেযার ডযাক্তযার হয়মেযা আরও পরীক্যার 

জে্ আপেযামে ন�যাে েরমি। এই পরীক্যাগুচ্র মমি্ অন্ভুবি ক্ত থযামে 

এেটি এক্স-নর, এেটি নসযামেযাগ্যাম অথিযা এেটি MRI (ম্যাগমেটিে 

নরমসযামেন্ ইমমজ)।

আপেযার ম্যামমযাগ্যামমর �্যা�্গুচ্ চেমে 
ভু্মিে েযা।
•   েচে আপেযার ডযাক্তযামরর অচ�স 

েযাড়যার আমগ আপচে আপেযার 

নরজযাল্টগুচ্ েযা পযাে, েযাহম্ 

চজজ্যাসযা েরুে চেভযামি নসগুচ্ 

আপচে পযামিে।

•  আইে অেেুযায়ী, হয় পরীক্যার 

সময় চ্চখে নরজযাল্ট আপচে 

আিচে্েভযামি পযামিে অথিযা 
30চেমের মমি্ ডযােমেযামগ 

পযামিে। ডযাক্তযামরর অচ�মস 

আপেযার ডযােমেযামগ চিঠি পযাঠযািযার ঠিেযােযাটি সঠিে আমে চেেযা 
চেচচিে েরুে। 

•  েচে আপচে আপেযার নরজযাল্টগুচ্ েযা পযাে, েযাহম্ ডযাক্তযামরর অচ�মস 

ন�যাে েরুে। নভমি নেমিে েযা সিচেেু ঠিে আমে।

যনদ আপনোম� েলো হয় আপনো� ক�িোমটে� িন্ ফমলো-আপ 
নেনসট েো আ�ও প�ীষেো� রিময়োিন, আমছ তোহমল কসটি �রুন। 

•  আপচে আপেযার নরজযাল্টগুচ্ িঝুমেে এিং পরিেতীমে চে েরমে হমি 

নসটযা িঝুমেে চেেযা চেচচিে েরুে। প্রশ্ন েরুে।

•  েখে আরও পরীক্যার পরযামেবি নেওয়যা হমি, েখে নসগুচ্ 

অচি্মম্ব েরুে।

•  েচে ে্যান্যার নরযাগচেণবিয় হয়, েযাহম্ অমপক্যা েরমিে েযা। উপেুক্ত 

চিচেৎসযা চেে এখেই।



আপেযার চিপে েমযাে।
স্োস্্ ও িীেমন� নেপদ:

•  স্যাস্্ের ওজে িজযায় রযাখুে এিং 
েযারীচরেভযামি সচরিয় থযাকুে। 
েমপমক্ 30 চমচেমটর পচরচমে 

েরীরিিবি যা েরুে, নেমে দ্রুে হযাঁটযা, 
অন্ে সপ্তযামহ পযাঁি চেে। 

•  েচে আপচে এমট্যামজে-প্রমজমস্টযামরে 

হরমমযাে প্রচেস্যাপে নথরযাচপমে 

থযামেে অথিযা িেবি মযামে জন্ম 

চেমরযািে ওেুি ি্িহযার েমরে, 

েযাহম্ আপেযার ডযাক্তযারমে সম্ভযাি্ 
ঝঁুচে সম্পমেবি  চজজ্যাসযা েরুে।

•  অ্যা্মেযাহ্ পযাে আপেযার স্তে ে্যান্যামরর ঝঁুচে িযাচড়ময় চেমে পযামর। 
সুরচক্ে পচরমযাণটি এখেও পেবিন্ চেিবিযাচরে হয়চে। আমরযা জযােমে,  
nyc.gov/health নেখুে এিং “alcohol and health” 
(মে ও স্যাস্্) অেসুন্যাে েরুে।

স্তন �্োন্োম�� অন্োন্ ঝঁুন�:

আপনো� িোক্ো� িোমন ন�নো নননচিত �রুন যনদ আপনো�:

• েখেও স্তে ে্যান্যার হময় থযামে। 

•  চেেট আত্ীময়র স্তে ে্যান্যার হময় থযামে, নেমে আপেযার মযা, নিযাে, 

েে্যা, চেেযা/ঠযাকুমযা অথিযা েযাচেমযা

•  স্তে ে্যাম্যামরর জে্ নেযাে চেচেবিষ্ট। চজে চমউমটেে থযামে, নেমে 

BRCA1 অথিযা BRCA2 চমউমটেে। আপেযার এই িরমণর চজে 

চমউমটেে আমে চেেযা চেিবিযারণ েরমে আপচে পরীক্যা েরযামে পযামরে।

পরুুষমদ�ও স্তন �্োন্ো� হমত 
পোম�। যনদও এটি নে�ল, তেওু 
আপনো� ঝঁুন� সম্পম�্ক  আপনো� 
িোক্োম�� সমগে �থো েলুন। 

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


ম্যামমযাগ্যাম নেওয়যার সময় এই 
সমস্ত চি ন্যা নেে আপেযামে 
েযা থযামযামে পযামর!

"আমযার স্যাস্্ চিমযা নেই।"

•  আপচে চিেযামমূ্্ িযা েম-খরমি চ্রিচেংময়র জে্ নেযাগ্ হমে পযামরে। 
আমরযা েমথ্র জে্ 311 েম্বমর ন�যাে েরুে।

"আচম এেজে অেচথভুক্ত অচভিযাসী।"

•  আপেযার জযাচে, জযাচেগে সত্যা, আয় অথিযা অচভিযাসমের চস্চে 

চেচিবিমেমে আপেযার ভযাম্যা চিচেৎসযা নসিযা পযাওয়যার অচিেযার আমে।

•  নেযাথযায় ম্যামমযাগ্যাম পযামিে েযা জযােমে 311 েম্বমর ন�যাে েরুে। 
আপেযার অচভিযাসমের চস্চে সম্পমেবি  নেউ চজজ্যাসযা েরমি েযা।

"আমযার নিে ্যাগমে!"

•  নিচেরভযাগ স্তে ে্যান্যামর প্রথমম নেযাে উপসগবি নেখযা েযায় েযা। েিওু 

আপেযার পরীক্যা েরযামেযা উচিে।

"ম্যামমযাগ্যাম েষ্টের।"

•  আপেযার অস্চস্ত হমে পযামর, েমি সযািযারণে ি্থযা হযা্েযা হয় এিং 
ম্যামমযাগ্যাম হময় নগম্ নসটযা িম্ও েযায়।

•  প্রথমচেমে স্তে ে্যান্যার িরযা পরম্ েযা নেমেযাে সংচক্প্ত অস্যাচ্ছমদ্্ 
মূ্ ্ নেয়।

"আমযার ম্যামমযাগ্যামমর প্রময়যাজে নেই। এখে স্তে ে্যান্যার হওয়যার 

জে্ আমযার অমেে িয়স হময়মে।"

•  স্তে ে্যান্যার হওয়যার জে্ আপেযার িয়স েখে নিচে েয়। সচে্ 
ি্মে চে, আপেযার েে নিচে িয়স হমি, েে আপেযার চিপে িযাড়মি। 
আপেযার জে্ 75 িের িয়মস অথিযা েযার নিচে িয়মস ম্যামমযাগ্যাম 

িযাচ্ময় চেময় েযাওয়যা সঠিে চেেযা নস চিেময় আপেযার ডযাক্তযামরর সযামথ 

েথযা ি্েু।



6.18 - Bengali

ক�োথোয় ম্োমমোগ্োম 
পোমেন
 

ম্যামমযাগ্যাম চেমে আপেযার ডযাক্তযারমে চজজ্যাসযা েরুে। েচে 
আপেযার নেযাে স্যাস্্ পচরিেবিযা প্রেযােেযারী েযা থযামে, েযাহম্ আপেযার 
চেেটস্ প্রেযােেযারী সম্পমেবি  জযােমে, 311 েম্বমর ন�যাে েরুে।

 ম্যামমযাগ্যাম নিসরেযারী চিমযা, Medicaid এিং Medicare 
সমমে স্যাস্্ চিমযা প্্যাে দ্যারযা েভযার েরযা থযামে।

েচে আপচে অচিমযােৃে থযামেে অথিযা অপেবিযাপ্ত চিমযার অন্ভুবি ক্ত 
থযামেে (underinsured), েযাহম্ অমেে হযাসপযােযা্ এিং  
অে্যাে্ প্রচেষ্যাে চিেযামূম্্ এিং েম-খরমি চ্রিচেং প্রেযাে েরমি।

আম�ো তথ্ 

nyc.gov/healthএ যোন এেং অনসুন্োন �রুন 

“breast cancer.”

ননউ ইয়�্ক  কটেট স্োস্্ দপ্ত� (NEW YORK STATE 
DEPARTMENT OF HEALTH)
www.health.state.ny.us/nysdoh/cancer/

center/publication.htm

 আমমন��োন �্োন্ো� কসোসোইটি (AMERICAN 
CANCER SOCIETY)  
www.cancer.org  

800-4-CANCER (800-422-6237)

 কসন্ো� ফ� নিনিি �মট্োল অ্োন্ড নরিমেনশোন 
(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION) 
www.cdc.gov/cancer/nbccedp

 ন্োশনোল �্োন্ো� ইননটেটিউট (NATIONAL 
CANCER INSTITUTE) 
www.cancer.gov/types/breast

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
www.health.state.ny.us/nysdoh/cancer/center/publication.htm
www.health.state.ny.us/nysdoh/cancer/center/publication.htm
www.cancer.org
www.cdc.gov/cancer/nbccedp
www.cancer.gov/types/breast

