
CheCking your 
breasts is as  
easy as  tLC

Touch  your breasTs 
Can you feel anything new  
or unusual?

Look  for changes
Does anything look different  
to you?

check  any new or 
unusuaL changes 
wiTh a gP

A change to the way your  
breasts feel or look could be  
a sign of cancer. So get any  
new or unusual changes  
checked by a GP. 

Most breast changes, including 
lumps, are not cancer. But the 
sooner breast cancer is found, 
the more successful treatment  
is likely to be.

Changes to 
Look and 
feeL for 
There’s no special way to check 
your breasts and you do not 
need any training. Everyone will 
have their own way of touching 
and looking for changes. 

Get used to checking regularly 
and be aware of anything that’s 
new or different for you.

A lump or swelling in  
the breast, upper chest  
or armpit

A change to the skin, 
such as puckering or 
dimpling

A nipple change, for 
example it has become 
pulled in (inverted)

you know your body better  
than anyone
Getting to know how your breasts look and feel normally  
means you’ll be able to notice any unusual changes.

Rash or crusting around 
the nipple

Changes in size or shape  
of the breast

Unusual liquid (discharge) 
from either nipple

A change in the colour of 
the breast – the breast 
may look red or inflamed
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Check your whole breast 
area, including up to your 
collarbone (upper chest) 
and armpits.

breasT Pain
On its own pain 
in your breasts is 
not usually a sign 
of cancer. But look 
out for pain in your 
breast or armpit 
that’s there all or 
almost all the time.

These illustrations are meant 
as a guide. Check anything  
that looks or feels different  
for you with a GP. 

we’re here  
for you
We want everyone to have 
the confidence to check their 
breasts and report any new or 
unusual changes.

If you have any questions or 
worries about your breasts or 
breast cancer, call us free and 
confidentially. We have access 
to an interpreting service in 
over 240 languages.

0808 800 6000
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স্তন, বকুের উপকরর অংকে 
অথবা বগকে এেটি পপণ্ড বা 
ফ�াো অংে

চামড়া কুঁ চকে যাওয়া অথবা 
চামড়া ফেকব যাওয়ার মক�া 
ত্বকের পপরব�্ত ন

স্তকনর ফবাটায় পপরব�্ত ন, 
উোহরণস্বরূপ এটি পি�কর 
ঢুকে যাওয়া বা এর অবস্ান 
অথবা আোর পপরব�্ত ন হওয়া

স্তকনর ফবাটার চারপাকে 
�ুসকপড় অথবা েক্ত আবরণ

স্তকনর আোর অথবা 
আেৃপ�ক� পপরব�্ত ন

স্তকনর উিয় ফবাটা ফথকে 
অস্বািাপবে �রে
(ফবর হওয়া)

স্তকনর রকে পপরব�্ত ন – স্তন 
ফেখক� োেকচ অথবা রক্তবণ্ত 
হক� পাকর

স্তকন ব্যথা 
স্বািাপবেিাকব, আপনার 
স্তকন ব্যথা মাকনই স্তন 
ে্যান্াকরর েক্ষণ নয়। 
�কব আপনার স্তন বা 
বগকে সবসময় বা প্ায় 
সবসময় ব্যথা হকে 
সাবধান হন।

0808 800 6000

Bengali

আপনার 
স্তন সম্পকে্ত  
জাননু

know 
your 
breasts

আপনার স্তননর অনভূুতি বা আকৃতির ককাননা 
পতরবি্ত ন ক্ান্ানরর লক্ষণ হনি পানর। িাই 
কেনকাননা নিুন বা অস্াভাতবক পতরবি্ত ন 
একজন কজনানরল প্াতটিশনার (GP) কিৃ্ত ক 
পরীক্ষা করুন।

তপণ্ডসহ স্তননর কবতশরভাগ পতরবি্ত ন 
ক্ান্ার নয়। িনব স্তন ক্ান্ার েি 
িাডািাতড শনাক্ত করা োনব তিতকৎসা 
িি কবতশ সফল হওয়ার সম্াবনা রনয়নে।

পনকজর েরীর সম্পকে্ত  আপপন 
অন্যকের চাইক� িাকো ফবাকেন
সাধারণ� আপনার স্তকনর আেৃপ� ও অনিূুপ� ফেমন �া জানার মাকন হকো আপপন 
অস্বািাপবে ফযকোকনা পপরব�্ত ন েক্ষ্য েরক� পারকবন।

আপনার েোরকবান (বুকের 
উপকরর অংে) এবং বগেসহ 
আপনার স্তকনর পকুরা অংেটি 
পরীক্ষা েরুন।

েক্ষ্য রাখা ও 
অনিুব েরার মক�া 
পপরব�্ত নসমহূ
আপনার স্তন পরীক্ষা করার তবনশষ ককাননা 
উপায় কনই এবং আপনার ককাননা প্তশক্ষণ 
কনওয়ার প্নয়াজন কনই। প্নি্নকরই স্তন 
স্পশ্ত করার ও পতরবি্ত নসমহূ লক্ষ্ রাখার 
তনজস্ উপায় থাকনব।

তনয়তমি পরীক্ষা করনি অভ্স্ত হন এবং 
আপনার জন্ নিুন বা তভন্ন কেনকাননা 
তকেু সম্পনক্ত  সনিিন থাকুন।

এই পচত্রগুকো এেটি গাইড পহকসকব ফবাোকনা 
হকয়কে। আপনার োকে পিন্ন পেেু বা 
অন্য রেম মকন হয় এমন ফযকোকনা পেেু 
এেজন ফজনাকরে প্াপটিেনাকরর মাধ্যকম 
পরীক্ষা েরুন।

আপনার স্তন পরীক্ষা 
েরা tLC এর মক�াই 
সহজ

আপনার স্তন স্পে্ত েরুন 
(Touch)
ন�ুন বা অস্বািাপবে পেেু অনিুব েরকেন?

পপরব�্ত ন েক্ষ্য েরুন (Look)
আপনার োকে অন্য রেম পেেু মকন হকছে?

ফযকোকনা ন�ুন বা অস্বািাপবে 
পপরব�্ত ন এেজন ফজনাকরে 
প্াপটিেনার ে�ৃ্ত ে পরীক্ষা 
েরুন (check)

আমরা আপনার 
জন্যই এখাকন রকয়পে
আমরা িাই কে প্নি্নকরই িানের স্তন 
পরীক্ষা করার মনিা আত্মতবশ্াস থাকুক 
এবং নিুন বা অস্াভাতবক কেনকাননা 
পতরবি্ত ননর তবষনয় তরনপার্ত  করুক।

আপনার স্তন বা স্তন ক্ান্ার সম্পনক্ত  
আপনার ককাননা প্শ্ন বা উনবেগ থাকনল, 
তবনামনূল্ এবং কগাপনীয়িার সানথ আমানের 
কল করুন।

আমানের 240 টিরও কবতশ ভাষায় একটি 
কোভাষী পতরনষবানি অ্ানসেস রনয়নে। 
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