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অধ্যায় ২৫: পরিবযাি 
পরিকল্পনযা
গর্ভধারণ ররাধধর বিবরন্ন উপায় িা গর্ভধারধণর মধ্যির্ভতী সময় বিধ্ভারধণ আপিার 
পবরকল্পিা কতী রা এই অধ্যাধয় আধ�াচিা করা হধয়ধে। এই অধ্যাধয় িবণ্ভর 
সক� পদ্ধবর পবৃিিতীি্যাপতী মানুষ বিরাপধে ি্যিহার করধে। 

পরিবযাি পরিকল্পনযা ককন?
গর্ভধারণ ররাধধ, িা কখি িাচ্া রিধিি এিং ক’বি িাচ্া রিধিি রার 
বসদ্ধান্ত রিয়ায় আপিাধক সাহায্য করধর অধিক বিরাপে, কায্ভকর পদ্ধবর 
রধয়ধে। রকাি স্াস্্যকম্ভতী িা বলিবিক রিধক আপবি সাধারণরঃ স্ল্প-মধূ�্যর িা 
বিিামধূ�্যর পদ্ধবর গ্রহণ করধর পাধরি। পবরিার পবরকল্পিাধক জন্ম বিয়ন্ত্রণ িা 
গর্ভবিধরাধও ি�া হয়। আপবি এিাধক রয িাধমই ডাকুি িা রকি, এর অধিক 
উপকার আধে: 

∙∙  রিশতী সন্তাি িাকার রিধক কম সন্তাি িাকা একজি িারতীর শরতীধরর জন্য স্াস্্যকর। পবরিার পবরকল্পিা ি্যিহার কধর 
আপিার রেহ পিুি্ভার গর্ভিরতী হিার জন্য স্াস্্যিাি বকিা রার বসদ্ধান্ত বিধর পাধরি। 

∙∙  সন্তাি রিিার জন্য অধপক্া করা এিং পরির্ভতী সন্তাি গ্রহধণর আধগ অধিক সময় বিধ� সন্তািধের জন্য বিরাপে জতীিি 
বিবচির করধর আপিাধক সুধযাগ রেধি, এিং আপিাধক আপিার ইধরামধধ্য িাকা সন্তািধের যত্ন রিিার জন্য আরও 
সময়, কম্ভশবতি, এিং অি্ভ রযাগাি রেধি। 

∙∙  আপিার রিয়া উবচর - িা উবচর িয় - রা অন্যরা আপিাধক ি�ার রিধক আপবি আধেৌ সন্তাি রিধিি বকিা িা কখি 
রিধিি রার বসদ্ধান্ত বিধজ রিয়া আপিাধক আপিার জতীিধির উপর আরও রিশতী বিয়ন্ত্রণ বিধর সুধযাগ রেয়। 

∙∙  আপবি িা আপিার সহধম্ভতী সন্তাি িা চাইধ� িা সন্তাি রিিার জন্য প্রস্তুর িা িাকধ� গর্ভিরতী হধয় যািার দঃবচিন্তা 
োডাই আপবি রযৌিসঙ্গম উপধরাগ করধর পারধিি। 

∙∙  পবরিার পবরকল্পিা িারতীধেরধক অবিরাপে গর্ভপার, যার ফধ� প্রবর িের হাজার হাজার িারতী মারা যায়, করা রিধক 
বিরর রাধখ। 

পবরিার পবরকল্পিা, রযৌিসঙ্গম, গর্ভধারণ - রকাি রকাি সময় এই বিষয়গুধ�া সম্পধক্ভ কিা ি�া কবিি। িারতীধের জন্য 
স্াস্্য কম্ভকাণ্ড িাধম রহসধপবরয়াধির পসু্তকবি পবরিার পবরকল্পিা ও অন্যান্য স্াস্্য সমস্যা সম্পধক্ভ িারতী ও পরুুষধের 
আধ�াচিা করার উপায় সম্পধক্ভ পরামশ্ভ বেধয়ধে। 
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রকাি রকাি ি্যবতি অধিক সন্তাি চায় — বিধশষ কধর রযখাধি মানুষ সম্পধের ন্যায্য রাগ রিধক িবচির এিং ররুণ 
অিস্াধরই বশশুধের মারা যািার বিষয়বি সাধারণ, কারণ বশশুরা কাধজ সাহায্য কধর এিং িদৃ্ধ বপরামারার পবরচয্ভা কধর। 

রয সমস্ত রেধশ সম্পে এিং সুবিধাগুধ�া আরও রিশতী ন্যায্যরাধি বিররণ হধছে রসখাধি এই অিস্া বরন্ন। রযখাধি 
কম্ভসংস্াি, গহৃায়ি, এিং স্াস্্যধসিা আরও রিশতী সহজ�র্য, এিং রযখাধি িারতীধের বশক্া, কম্ভসংস্াি, এিং রাধের 
বিধজধের জতীিধির উপর বিয়ন্ত্রণ আধে রস সি জায়গায় সাধারণরঃ মানুষ রোি পবরিার রাখধর পেন্দ কধর। এর আংবশক 
কারণ হধ�া রয আবি্ভক বিরাপত্ার জন্য রাধেরধক রাধের সন্তািধের উপর বির্ভর কধর িাকধর হয় িা, এিং রারা আরও 
আত্মবিশ্াসতী রয রাধের রয সন্তািাবে রধয়ধে রারা স্াস্্যিাি হধি ও রিঁধচ যাধি। 

মযানুষ পরিবযাি পরিকল্পনযা গ্রহণ করি যখন:
∙∙ রা সাশ্রয়তী িা বিিামধূ�্য পাওয়া যায়। 

∙∙  এিং বিবরন্ন রকমারতী পদ্ধবর িাোই করার সুধযাগ িাধক, যাধর মানুষ রাধের জন্য রকািবি রা� কাজ কধর রা রা িাোই 
করধর পাধর। 

∙∙  কাউধকই পবরিার পবরকল্পিা ি্যিহার করার জন্য চাপ রেয়া যায় িা িা রকৌশ� কধর ি্যিহার করাধিা যায় িা। 

∙∙ পরুুষরা পবরিার পবরকল্পিার সুবিধা সম্পধক্ভ রিাধে এিং বিশ্াস কধর, এিং িারতীরা কতী চায় রা রশাধি। 

∙∙  ররুি এিং িয়স্ক, বিিাবহর এিং অবিিাবহর, এিং প্রবরিন্তী ি্যবতিরাসহ রয রকউ পবরিার পবরকল্পিা ি্যিহার করধর 
চাইধ� রা সহধজই রপধর পাধর। 
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কযাি জন্য পরিবযাি পরিকল্পনযা?
রকাি রকাি ি্যবতি মধি কধর রয পবরিার পবরকল্পিা শুধমুাত্র বিিাবহর 
িারতীধের জন্য। বিিাবহর িা অবিিাবহর উরধয়ই রযৌিসঙ্গম কধর। 
এোডাও, রযৌিসঙ্গম করার ি্যাপাধর সিসময়ই িারতীর রকাি মরামর 
িাধক িা। রকাি রকাি জিধক চাপ রেয়া হয়, অন্যান্যধেরধক িাধ্য 
করা হয়। পবরিার পবরকল্পিা োডা রয রকাি িারতী রস বিিাবহর বক 
অবিিাবহর, ররুণ বক িয়ষ্ক, গর্ভিরতী হধয় রযধর পাধর। একজি স্াস্্য 
কম্ভতী বহধসধি পবরিার পবরকল্পিা সম্পধক্ভ আপিার যা জািা আধে রা 
সক� িারতীধের সাধি আধ�াচিা করা গুরুত্বপণূ্ভ। 

আপবি পবরিার পবরকল্পিা সম্পধক্ভ যা জাধিি রা পরুুষধের সাধি 
আধ�াচিা করার জন্যও আপিাধক উপায় খুঁধজ রির করধর হধি। 

রকাি রকাি পদ্ধবর রযমি কিডম ি্যিহার করায় পরুুষধের 
অঙ্গতীকার প্রধয়াজি হয়। এিং প্রায় সময়ই রার সঙ্গতী রকাি পদ্ধবর ি্যিহার করধি রা রস বিধ্ভারণ করার 

অবধকার আশা কধর। পবরিার পবরকল্পিার সুবিধা সম্পধক্ভ পরুুষধেরধক িেুধর সাহায্য করা 
এবিষধয় রাধের রতীবর জয় করধর সাহায্য করধর পাধর এিং পবরিার পবরকল্পিা বকরাধি 

রাধেরধকও সাহায্য করধর পাধর রা িেুধর পাধর। 

পবরিার পবরকল্পিা বিষধয় পরুুষধের বশবক্র করা হধ� একজি িারতীর পধক্ও 
রার স্ামতী িা সঙ্গতীর সাধি পবরিার পবরকল্পিা বিষধয় আধ�াচিা করা, এিং রাধের 
উরধয়র জন্য রকাি পদ্ধবর গ্রহণ করধি রার বসদ্ধান্ত একধত্র গ্রহণ সহজ হয়। একবি 
পরুুষ যবে পবরিার পবরকল্পিার সুবিধা জািার পরও রা ি্যিহার করধর িা চায় রা 
সধত্বও িারতীবির বসদ্ধান্ত বিধর হধি রয রস রা ি্যিহার করধর চায় বকিা। পরুুধষর 
অজাধন্ত ি্যিহার করা যায় এমি পদ্ধবর িারতীবি ি্যিহার করধর পাধর। 

পরিবযাি পরিকল্পনযা রকভযারব কযাজ করি এবং কী আশযা কিযা যযায়
বকরাধি একবি বরন্ন পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর সবিকরাধি ি্যিহার করা যায় এিং এর পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া সম্পধক্ভ রখা�াখবু� 
ি্যাখ্যা করুি। একজি িারতীর পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর ি্যিহার করা িন্ কধর রেয়ায় প্রধাি কারণ হধ�া অস্বস্তকর 
পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া। বকনু্ত রস যবে আধগ রিধকই জাধি রয কতী হধর পাধর রধি হয়ধরা রস পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া কধম যািার আগ 
পয্ভন্ত হয়ধরা পদ্ধবরবি ি্যিহার কধর রযধর পাধর। 

তরুণরেি সযাহযায্ কিযা
ররুণরা হয়ধরা বকরাধি গর্ভধারণ ররাধ করা যায় রা জািার আধগই ররামাব্িক িা রযৌি সম্পক্ভ শুরু করধর পাধর। রাই 
রা� বসদ্ধান্ত রিিার জন্য প্রধয়াজিতীয় রি্যগুধ�া ররুণধের কাধে রুধ� ধধর একবি জিধগাষ্তী রাধেরধক সাহায্য করধর 
পাধর। বিে্যা�য়গুধ�া ররুণধেরধক স্াস্্য বশক্া বেধর পাধর যার মধধ্য গর্ভধারণ বিষয়বি িাকধর পাধর, ররুণ প্রাপ্তিয়স্ক 
ি্যবতিরা স্াস্্য বশক্ক বহধসধি প্রবশবক্র হধর পাধর, এিং বলিবিক িা অন্যান্য জায়গায় ররুণধেরধক গর্ভধারণ ররাধ করার 
পরামশ্ভ এিং পদ্ধবর রেিার জন্য একবি বিবে্ভষ্ট সময় রিধধ রেয়া রযধর পাধর। 

গর্ভিরতী হধয় রযধর পাধর – বকনু্ত এই সমধয় রা চাধছে 
িা এমি রয কাধরা জন্য পবরিার পবরকল্পিা।
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রকভযারব একজন নযািী গভ্ভবতী হয়

যখি একবি পরুুষ রযাবির মধধ্য িা এর কাধে িতীয্ভ বিগ্ভর (রযৌিসুধখর চরধম রপৌঁোয়) কধর, রখি রার শুরিাণ ুরার 
রযৌিাঙ্গ রিধক রির হয় এিং িারতীর গর্ভ ও িা�তীর মধধ্য বগধয় পডধর পাধর। িারতীর গর্ভধারণক্ম সময় চ�ধর িাকধ� 
শুরিাণ ুিারতীর বডম্াণরু সধঙ্গ বগধয় বমব�র হয়। শুরিাণ ুযবে বডম্াণধুক বিবশতি কধর, রধি এবি িারতীর গধর্ভর আস্তরধণর 
মধধ্য বগধয় বিধজধক স্বপর কধর। এিাই হধছে গর্ভধারণ। পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর শুরিাণধুক স্ততীধযাবির িাইধর ররধখ, 
িা িারতীধের রেহ রিধক বডম্াণ ুবিসরৃ করা ররাধ কধর, িা শুরিাণধুক বডম্াণরু সাধি বমব�র হধর িা বেধয় গর্ভধারণ করা 
ররাধ কধর।

রগাঙ্কুর: একবি স্পশ্ভকারর 
জায়গা রযখাধি স্পশ্ভ করধ� 
মজা �াগধর পাধর

মতূ্রিা�তী: রযখাি বেধয় 
মতূ্র (বহবস) রির হধয় 
আধস

পরুুষাঙ্গ

অণ্ডধকাষ: পরুুষরা 
রাধের অণ্ডধকাধষর 
মধধ্য শুরিাণ ুউৎপােি 
কধর িাধক

িতীয্ভ: একবি রর� পোি্ভ 
যাধর রকাবি রকাবি শুরিাণ ু
িাধক, যা এই িা�তীর মধধ্য 
বেধয় চ�াচ� কধর এিং 
পরুুষাঙ্গ বেধয় রির হয় 

স্ততীধযািতী

গুহ্যোর

বডম্াশয়: প্রবর মাধস প্রায় একিার, 
িারতীর বডম্াশয় রিধক একবি রোি 
বডম্াণ ুিা�তীর মধধ্য পধড 

িা�তী: বডম্াণবুি িা�তীর মধধ্য বেধয় িতীধচ 
গধর্ভর মধধ্য বগধয় পধড

গর্ভ: িারতীবি গর্ভিরতী হধ� রযখাধি 
একবি বশশু িবৃদ্ধ রপধর িাধক 

রযািতীমখু

জরায়মুখু
রযাবি
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কযৌনবযারহত কিযাগ
যবে রকাি এক ি্যবতির এইডসসহ রযৌিিাবহর সংরিামণ িাধক, রধি রযৌিসঙ্গম করার মাধ্যধম রা রার সবঙ্গ িা 
সবঙ্গিতীর মধধ্য েডাধর পাধর। রযৌিিাবহর ররাগ পরুুষাঙ্গ িা স্ততীধযৌবিধর ঘা এিং ি্যিার সবৃষ্ট করধর পাধর, এিং 
গুরুরর সমস্যার সবৃষ্ট করধর পাধর যা সারা রেধহর জন্য এিং জধন্মর সময় বশশুর জন্য ক্বরকারক হধর পাধর। রযৌি 
সঙ্গধমর সময় েডাধর পাধর এমি সংরিামণ সিাতি করা এিং রার বচবকৎসা করার বিষধয় জািধর জিধিন্দতীধয়র 
সমস্যা এিং সংরিামণ (সংকব�র হধছে) রেখিু। একজি ি্যবতির রযৌিিাবহর ররাগ হধর পাধর এিং রা িাও জািধর 
পাধর। 

পরিবযাি পরিকল্পনযা পদ্ধরত
এই িইবিধর রিশ কধয়কবি সাধারণ পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবরর বিষধয় ি্যাখ্যা করা হধয়ধে। অন্যান্য রু�িাম�ূক কম 
সাধারণ পদ্ধবর সম্পধক্ভ (প্যাচ, ডায়াফ্াম, এিং অন্যান্য) জািধর রযখাধি িারতীধের রকাি ডাতিার রিই  ১৩ অধ্যায় রেখিু 
িা ধাত্রতীধের জন্য একবি পসু্তক-এর অধ্যায় ১৭ রেখিু, উরয়ই রহসধপবরয়াি রিধক পাওয়া যাধছে। 

রকভযারব পরিবযাি পরিকল্পনযা পদ্ধরত চয়ন কিরত হরব
বরন্ন বরন্ন পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবরর সুবিধা ও অসুবিধাগুধ�াও বরন্ন। আপিার সবঙ্গ, অন্যান্য িারতী, িা একজি 
স্াস্্যকম্ভতীর সাধি বিবরন্ন পদ্ধবরর বিষধয় কিা ি�ধ� হয়ধরা আপিার জন্য রকািিা সবিক রার বসদ্ধান্ত বিধর সাহায্য হধর 
পাধর। পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর িাোই করার সময় কধয়কবি বিষয় আপবি বিধিচিা করধর পাধরি: 

∙∙ এবি কর রা�রাধি গর্ভধারণ ররাধ কধর। 

∙∙ কর রা�রাধি এবি রযৌিিাবহর সংরিামণ ররাধ কধর। 

∙∙  আপিার সবঙ্গ পবরিার পবরকল্পিা ি্যিহার করধর চায় বকিা, িা বিষয়বি আপিার রার কাে রিধক �বুকধয় রাখধর হধি 
বকিা। 

∙∙ পদ্ধবরবি পাওয়া সহজ বকিা, এিং কর বেি পরপর আপিার রা ি্যিহার করধর হধি। 

∙∙ পদ্ধবরবির খরচ কর।  

∙∙ এর রকাি পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া আধে বকিা।  

∙∙  আপিার অন্যান্য চাবহো িা উধবেধগর বিষয় আধে বকিা। উোহরণস্রূপ: আপবি িধুকর দধ খাওয়াি বকিা? আপিার বক 
সক� সন্তাি রধয়ধে রয ক’বি আপবি রচধয়বেধ�ি। 

পবরিার পবরকল্পিা বিষধয় আপবি বিধজই বসদ্ধান্ত 
রিয়ার অবধকার আপিার আধে।
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পরিবযাি 
পরিকল্পনযা পদ্ধরত

গভ্ভধযািণ 
কিযাধ

কযৌনবযারহত 
কিযাগ কিযাধ কতরেন পি পি অন্যযান্য গুরুত্বপণূ্ভ 

কিডম
ভযাল

সিধিধক 
রা�

প্রবরিার
যবে শুরিাণিুাশক এিং জ�বরবত্ক বপবছে�কারধকর সাধি 
ি্যিহার করা হয় রধি সিধিধক রা� কাজ কধর। প্রবরিার 
রযৌিসঙ্গম করার সময় কিডম ি্যিহার করধর হধি।  

জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড 
-সমববির িবড

খবু ভযাল রমাধিই িা প্রবরবেি

প্রবরবেি যবে একই সমধয় রসিি করা হয় রধি সিধিধক 
রা� কাজ কধর। রয িারতীধের িতীধচ পষৃ্া ১২রর  রাব�কািদ্ধ 
করা স্াস্্য সমস্যাগুধ�া আধে রাধের এই পদ্ধবর ি্যিহার 
করা উবচর িয়। 

জন্মবিয়ন্ত্রণ িবড 
-রোি িবড খবু ভযাল রমাধিই িা প্রবরবেি

যবে প্রবরবেি একই সমধয় রিয়া হয় রধিই রা শুধমুাত্র 
কাজ করধি। িধুকর দধ রেয়ার সমধয়ও ি্যিহার করা যায় 
(বশশুবির িয়স ৬ সপ্তাহ হধয় যািার পর)। 

রপ্রািি
সবরেরক 

ভযাল
রমাধিই িা ৩ িা ৫ িের

বিধশষরাধি প্রবশবক্র স্াস্্য কম্ভতী বোরা এবি রপ্রাবির ও 
অপসারণ করধর হধি এিং ধরধির উপর বির্ভর কধর প্রবর 
৩ রিধক ৫ িেধর রা িে�াধর হধি। 

ইধজেকশি
খবু ভযাল রমাধিই িা ১, ২, িা ৩ মাস

প্রবর ১, ২, িা ৩ মাস পরপর পিুরািবৃত্ করধর হধি 
(ধরধির উপর বির্ভর কধর)।

আইইউবড
সবরেরক 

ভযাল
রমাধিই িা ৫ িা ১২ িের

৫ িা ১২ িেধরর জন্য কায্ভকর (ধরধির উপর বির্ভর 
কধর)। বিধশষরাধি প্রবশক্ণপ্রাপ্ত স্াস্্য কম্ভতী বোরা অিশ্যই 
প্রবির ও অপসারণ করধর হধি। 

রির কধর আিা 
(প্রর্যাহার করা)

সবরেরক কম রমাধিই িা প্রবরিার

আপবি প্রবরিার রযৌিসঙ্গম করার সময় আপিার সবঙ্গধক 
রার পরুুষাঙ্গ রির কধর আিধর হধি। রস যবে রির কধর 
আধিও রযৌিসঙ্গধমর সময় পরুুষাঙ্গ রিধক বকেু পবরমাণ 
রর� পোি্ভ রযাবিপধি প্রধিশ করধর পাধর, যার ফধ� 
গর্ভধারণ হধয় রযধর পাধর, িা রযৌিিাবহর ররাগ েডাধর 
পাধর।  

িধুকর দধ 
খাওয়াধিা (শুধ ু
প্রিম ৬ মাধসর 
জন্য)

খিু রা� রমাধিও িা
বেধি ও রাধর রিশ 

কধয়কিার

এই পদ্ধবরবি কায্ভকর হধি শুধমুাত্র িারতীবি যবে রার 
বশশুধক প্রবরবেি শুধ ুিধুকর দধ খাওয়ায় এিং রার মাবসক 
শুরু িা হয়। 

গর্ভধারণক্মরার 
সধচরিরা ভযাল রমাধিও িা প্রবরিার

যাধের মাবসকচরি অবিয়বমর রাধের জন্য এই পদ্ধবর রা� 
কাজ কধর িা। 

সঙ্গম োডা 
রযৌিবরিয়া 
(পরুুষাঙ্গ স্ততীধযাবির 
বররধর যায় িা)

সবরেরক 
ভযাল

বির্ভর কধর প্রবরিার

একবি পরুুষাঙ্গ যবে স্ততীধযাবি স্পশ্ভ িা কধর রধি রস 
গর্ভিরতী হধর পারধি িা। পায়পুধি রযৌিবরিয়া সহধজই 
রযৌিধরাগ েডাধর পাধর, মখুমমিিু সহধজ রযৌিধরাগ েডায় 
িা, এিং রযৌিস্পধশ্ভর মাধ্যধম রযৌিধরাগ েডাধিার ঘিিা 
বির�। 

িন্াকরণ
সবরেরক 

ভযাল
রমািও িা একিার

একবি পরুুষ িা িারতীর একিার করা হধ� রারা আর 
কখিও গর্ভিরতী হধি িা িা কাউধক গর্ভিরতী করধর পারধি 
িা। 
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মানুষ রাধের অিস্ার উপর বির্ভর কধর বিবরন্ন পদ্ধবর িাোই কধর।

ি্যবতিবি একবির রিশতী পদ্ধবর ি্যিহার করধর পাধর।

আপিার পছন্দ হরত পযারি: রপ্রািি, ইধজেকশি, আইইউবড 

আপবি হয়ধরা এডযারত পযারিন: িবড, গর্ভধারণক্মরার 
সধচরিরা

আপিার পছন্দ হরত পযারি: ইধজেকশি, 
কিডম

আপবি হয়ধরা এডযারত পযারিন: িবড

আপিার পছন্দ হরত পযারি: কিডম, িবড, গর্ভধারণক্মরার 
সধচরিরা 

আপবি হয়ধরা এডযারত পযারিন: রপ্রািি, ইধজেকশি, আইইউবড, 
িন্াকরণ

আপিার পছন্দ হরত পযারি: প্রবরিার একবি কিডম 
ি্যিহার করা

আপবি হয়ধরা এডযারত পযারিন: কিডম োডা সহিাস 
করা

আপিার পছন্দ হরত পযারি: রপ্রািি, ইধজেকশি, আইইউবড, 
পরুুষ িা িারতী িন্াকরণ

আপবি হয়ধরা এডযারত পযারিন: গর্ভধারণক্মরার সধচরিরা

আপিার পছন্দ হরত পযারি: িবড, রপ্রািি, পরুুষধের 
কিডম, গর্ভধারণক্মরার সধচরিরা

আপবি হয়ধরা এডযারত পযারিন: মবহ�াধের কিডম, 
আইইউবড

আমার প্রবরবেি করধর হধি 
এমি বজবিস আবম চাই িা। 

আবম আমার রযাবিধর িা 
আমার গধর্ভ রকাি বকেু 
প্রধিশ করাধর চাই িা। 

আবম চাই িা, আবম রয জন্ম 
বিয়ন্ত্রণ ি্যিহার করবে রা 
আমার িািা মা জানুক। 

আবম একিের পর একবি 
িাচ্া বিধর চাই, বকনু্ত এখি 

িয়। 

আবম আর রকাি িাচ্া 
চাই িা। 

আবম অন্যান্যধের সাধি 
সহিাস কধরবে এিং রাই 
আমার স্ততীধক এইচআইবর 

রিধক িাঁচাধর চাই। 

২বি িাচ্া �া�ি-পা�ি করাই 
আমার জন্য যধিষ্ট।

আমার িান্বি ইধজেকশি গ্রহণ 
কধর এিং আমরা রযৌিিাবহর 

সংরিামণ ররাধধ কিডম ি্যিহার 
কবর। 

আমরা গর্ভধারণক্মরার সধচরিরা 
ি্যিহার কবর, এিং গর্ভধারণ ররাধধ 
আমার গর্ভধারণক্ম বেধি আমরা 

কিডম ি্যিহার কবর।
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বররধরর চরিবি রযাবির 
মধধ্য প্রধিশ করধি।

িাইধরর চরিবি রযাবির 
িাইধর অিস্াি করধি। 

কনডম
একবি কিডম হধ�া পার�া রািাধরর আিরণ যা একজি পরুুষ রযৌিসঙ্গম করার সময় রার 
পরুুষাধঙ্গ পবরধাি কধর। পরুুষবির িতীয্ভ কিডধমর মধধ্যই িাধক, রাই শুরিাণ ুরযাবিপধির 
মধধ্য রযধর পাধর িা এিং গর্ভধারণ ঘিাধর পাধর িা। কিডম বিরাপে এিং এর রকাি পাশ্্ভ প্রবরবরিয়া রিই। 

এইচআইবরসহ অন্যান্য রযৌিিাবহর সংরিামণ ররাধ করার সিধিধক কায্ভকর উপায়ও হধছে কিডম। আপবি যবে জন্ম 
বিয়ন্ত্রধণর অন্য পদ্ধবরও ি্যিহার কধরি রারপরও বিধজধক ও আপিার সবঙ্গধক রযৌিিাবহর সংরিামণ রিধক সুরক্া করধর 
আপবি কিডমও ি্যিহার করধর পাধরি। 

কিডম পবরিার পবরকল্পিার একমাত্র পদ্ধবর যা গর্ভধারণ ররাধ ও রযৌিিাবহর সংরিামণ ররাধ করার সিধিধক কায্ভকর 
পদ্ধবর। বকনু্ত পরুুষবিধক প্রবরিার সঙ্গম করার সময় কিডম ি্যিহার করায় আগ্রহতী হধর 
হধি। 

কিডধমর আগায় চাপ বেি এিং আপিার শতি হওয়া পরুুষাধঙ্গর উপর বেধয় গুিাধিা 
কিডমবিধক সম্পণূ্ভ রমধ� ধরুি। কিডধমর আ�গা আগা পরুুধষর িতীয্ভ ধধর রাখধি। আপবি 
যবে িতীয্ভ ধরার জন্য জায়গা িা রাধখি রধি কিডমবি হয়ধরা রফধি যাধি।) 

িতীয্ভপার হিার পর পরুুষাঙ্গবি শতি িাকধর িাকধর কিডধমর প্রান্ত ধধর 
এবিধক আপিার পরুুষাধঙ্গর উপর র�ধগ িাকা বিবচির কধর িারতীর রযাবিপি রিধক রির কধর আনুি। 
রারপর কিডমবিধক পরুুষাঙ্গ রিধক রির কধর আনুি। (কিডমবিধক আিজ্ভিার েুবডধর রাখিু - অন্যরা 
সংস্পধশ্ভ আসধর পাধর এমি জায়গায় এবিধক রাখধিি িা!) প্রবরিার সঙ্গম করার সময় একবি িরুি 
কিডম ি্যিহার করুি। 

নযািী কনডম
একবি িারতী কিডম রযাবির বররধর �াগসইরাধি র�ধগ িাধক এিং 
িারতীর রযাবিমধুখর িাইধরর কািাগুধ�াধক রেধক রাধখ। এবি একবি পরুুষ 
কিডধমর চাইধর িড এিং রফধি যািার সম্ািিা অধিক কম। িারতী 
কিডম এইচআইবর এিং অন্যান্য রযৌিিাবহর সংরিামণ রিধক রক্া কধর। 
একই সাধি একবি পরুুষ কিডম ও একবি িারতী কিডম ি্যিহার করধিি 
িা।
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শুক্যাণনুযাশক
শুরিাণিুাশক হধ�া রফিা, িবড, বরিম, রজ�তী, িা সমর� ফাব� রযগুধ�া রযাবির মধধ্য দ্রিতীরূর হধয় যায় এিং শুরিাণধুক 
রমধর রফধ� যাধর রসগুধ�া বডম্াণধুক বিবশতি করধর িা পাধর। 

রযৌিসঙ্গধমর বিক আধগ রযাবির মধধ্য শুরিাণিুাশক প্রধিশ করাধিা হয়। এবি একা একাই রা� কাজ করধর পাধর 
িা, বকনু্ত কিডধমর সাধি ি্যিহার করধ� গর্ভধারণ ররাধধ অবরবরতি সুরক্া রেয়। শুরিাণিুাশক রযৌিিাবহর ররাগ িা 
এইচআইবরর বিরুধদ্ধ রকাি সুরক্া রেয় িা।

জন্ম রনয়ন্ত্রণ বরড
জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডর মধধ্য বকেু হরধমাি িাধক রযগুধ�া িারতীর রেধহর মধধ্য িাকা স্ারাবিক হরধমািগুধ�ার মধরাই কাজ 
কধর। এগুধ�া িারতীর বডম্াশয়ধক বডম্াণ ুরির করা রিধক বিরর ররধখ গর্ভধারণ ররাধ কধর। দই ধরধির জন্মবিয়ন্ত্রণ িবড 
আধে: সমববির িবড যার মধধ্য ইধট্াধজি ও রপ্রাধজবটিি িাধমর দ’রিা হরধমাি িাধক, এিং রোি িবড যার মধধ্য শুধ ু
রপ্রাধজবটিি িাধক। পষৃ্া ২২-এ কধয়কবি সাধারণ জন্ম বিয়ন্ত্রধণর মাক্ভা উধলেখ করা হধয়ধে। জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড এইচআইবর 
িা অন্যান্য রযৌিিাবহর ররাধগর (এসবিআই) বিরুধদ্ধ সুরক্া রেয় িা। বিধজধক রক্া করার জন্য একবি কিডম ি্যিহার 
করুি। 

রকাি রকাি িারতী িবড গ্রহণ করধর পেন্দ কধর কারণ এগুধ�া রাধের মাবসকধক আরও রিশতী বিয়বমর করধর সাহায্য 
কধর, ফধ� রাধের মাবসক বিক রকাি বেি শুরু হধি রা রারা জাধি। িবড মাবসধকর রতিক্রধণর পবরমাণ কবমধয় রেয়, 
এিং রপধি বখঁচুিতী ও ি্যিা কমায়।

জন্ম বিয়ন্ত্রধণর িবড ক্যান্ার সবৃষ্ট কধর িা।

রপরচিলকযািক
কিডম রফধি যাওয়া ররাধ করধর জ�বরবত্ক বপবছে�কারক ি্যিহার করুি, রযমি িরুু (মধুখর �া�া) িা রক-ওয়াই 
রজ�তী। কিডধমর সাধি রান্নার রর�, বশশুধের জন্য রর�, খবিজ রর�, রপধ্াব�য়াম রজ�তী (ররজব�ি), ত্বধকর 
র�াশি, িা মাখি ি্যিহার করধিি িা কারণ এই রর�বরবত্ক উৎপােগুধ�া রািারধক দি্ভ� কধর ররাধ�, ফধ� কিডম 
রফধি রযধর পাধর। বপবছে�কারক রযৌিসধম্াগধক িারতী ও পরুুষ উরধয়র জন্য আরও রিশতী আিন্দোয়ক কধর রু�ধর 
পাধর।

প্রধ�পক

শুরিাণিুাশক
রফিা
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সমরবিত বরড  
(কয বরডরত ইরট্যারজন ও প্ররজরটিন েযারক)
সমববির জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডর বিবরন্ন মাক্ভায় এই দ’বি হরধমাধির বিবরন্ন মাত্রা ি্যিহার করা হধয় িাধক (পষৃ্া ২১ ও ২২ 
রেখিু)। একবি সাধারণ সমববির িবডর আেশ্ভ মাত্রা হধর পাধর ১ বমব�গ্রাম (বমগ্রা) িা রার কম রপ্রাধজবটিি এিং একবি 
ইধট্াধজধির ৩০ িা ৩৫ মাইধরিাগ্রাম যাধক এবিবি� এট্াবডওয়� ি�া হয়, িা একবি ইধট্াধজধির ৫০ মাইধরিাগ্রাম 
যাধক রমট্াি� ি�া হয়।

রোি িবড সমববির িবড িয়। এর মধধ্য িাধক শুধমুাত্র প্রধজবটিি। রোি িবড সম্পধক্ভ আরও জািধর পষৃ্া ১৪ রেখিু। 

িবড খিুই কায্ভকর যবে প্রবরবেি একই সমধয় গ্রহণ করা হয়। রিশতীররার িারতীর জন্য এগুধ�া বিরাপে। 

রকভযারব সমরবিত বরড কসবন কিরত হরব
আপবি যবে বিবচির হি রয আপবি গর্ভধারণ কধরি বি, রধি আপবি রয রকাি সমধয় িবড রসিি করা শুরু করধর পাধরি। 
িবড রসিি শুরু করার পর এক সপ্তাহ পার িা করা পয্ভন্ত িবড আপিার গর্ভধারণ ররাধ করধি িা। রাই জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড 
শুরু করার প্রিম ৭ বেি হয় কিডম ি্যিহার করুি িা রযৌিসঙ্গম এবডধয় চ�িু।

গর্ভধারণ ররাধধ প্রবরবেি আপিাধক অিশ্যই ১বি িবড রসিি করধর হধি, 
আপবি যবে রসবেি রযৌিসঙ্গম িাও কধরি। প্রবরবেি একই সমধয় রা রসিি করার 
রচষ্টা করুি। আপবি রযখাধি ঘমুাি রসখাধি িবডগুধ�া রাখধ� হয়ধরা প্রবর রাধর 
ঘমুাধিার আধগ একবি িবড রসিি করায় এবি আপিাধক সাহায্য করধর পাধর। 
রিশতীররাগ সমববির িবড ২৮বি িা ২১বির রমাডধক পাওয়া যায়।

সমরবিত বরডি সম্যাব্ পযার্্ভপ্ররতরক্য়যা
পাশ্্ভপ্রবরবরিয়াগুধ�া বিপজ্জিক িয় বকনু্ত রকাি রকািবি রিশ বিরবতিকর হধর পাধর। 
এগুধ�া সাধারণরঃ প্রায় বরি মাস পর কধম যায় িা চধ� যায়। রকাি রকাি সময় 
বরন্ন মাক্ভার িবড পরখ কধর রেখধ� সাহায্য হধর পাধর।

রমজাধজ পবরির্ভি 
রযমি দঃবখর রাি 
িা বখিবখধি হওয়া

িবম িবম রাি

মািাি্যিা

স্তি স্তীর, 
রকাম� হধয় 
যাওয়া

স্ারাবিক 
রতিক্রধণর মধ্যির্ভতী 
সমধয় অস্ারাবিক 
সামন্য রতিক্রণ
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সমরবিত বরড ৩ভযারব ব্বহযাি কিযা যযায়
২৮বেি ি্যিহার: হরমিযতুি িবডগুধ�াধক ২১বেধির জন্য রসিি করুি এিং রার পরির্ভতী ৭ বেি িাবক িবডগুধ�া রসিি 
করুি (রমাডধকর মধধ্য অবরবরতি িবড রযগুধ�াধর রকাি হরধমাি রিই) িা আর রকাি িবডই রসিি করধিি িা। আপিার 
প্রবর মাধস ঐ সার বেধি স্ারাবিক মাবসধকর মধরাই রতিক্রণ হধি। 

সম্প্রসাবরর ি্যিহার: হরধমািযতুি িবডগুধ�াধক পরপর ৮৪ বেি রকাি বিরবর োডাই রসিি করুি এিং রারপর ৭ বেধির 
বিরবর বেি। রকাি রকাি সময় িবডগুধ�া ৯১বি িবডর রমাডধক পাওয়া যায় (৮৪বি হরধমাি সহ এিং ৭বি অনুস্মরক িবড 
রযগুধ�ার মধধ্য রকাি হরধমাি রিই)। ঐ ৭বেি আপিার মাবসধকর মধরা স্ারাবিক রতিক্রণ হধি বকনু্ত রা ৩মাধস একিার 
মাত্র। স্পবিং (খিুই হা�কা রতিক্রণ) রেখা বেধর পাধর বকনু্ত কধয়ক মাস পধর চধ� যাধি। 

অি্যহর ি্যিহার: হরধমািযতুি িবডগুধ�া রকাি বিররতী োডাই প্রবরবেি ি্যিহার করুি। যবে অবিয়বমর রতিক্রণ 
আপিাধক অস্বস্তধর রফধ� রধি ৩ রিধক ৪ বেধির জন্য িবড রসিি িন্ কধর বেি যাধর কধয়ক বেধির স্ারাবিক 
রতিক্রণ হয়, এিং রারপর আিারও প্রবরবেি িবড গ্রহণ করা শুরু করুি। 

উপধর উধলেবখর সক� উপাধয় িবড ি্যিহার করা বিরাপে। আপিার যবে একবি িা রার রিশতী িবড রসিি করা িাে যায় 
রধি কতী করধর হধি রা সমববির িবড ি্যিহারকারতী সকধ�রই জািা উবচর: 

আপবি যবে ১বি িা ২বি িবড রসিি করধর রুধ� যাি, রধি মধি পডার সাধি সাধি একবি িবড রসিি করুি। রারপর 
পরির্ভতী িবডবি বিয়বমর সমধয় গ্রহণ করুি। এর মাধি হধর পাধর রয আপিাধক একই বেধি ২বি িবড রসিি করধর হধি। 

পর পর ৩বেি আপবি যবে ৩বি িবড রসিি করধর রুধ� যাি, সাধি সাধি একবি িবড রসিি করুি। রারপর প্রবরবেি 
বিয়বমর সমধয় একবি কধর িবড রসিি করুি। আপিার মাবসক শুরু হিার আধগ কিডম ি্যিহার করুি, অিিা পরপর 
৭বেি একবি কধর িবড রসিি িা করা পয্ভন্ত রযৌি বরিয়া রিধক বিরর িাধক। 

আপিার মাবসক যবে বিবে্ভষ্ট সমধয় িা হয় এিং আপবি কধয়কবি িবড রসিি করধর রুধ� বগধয় িাধকি রধি িবড রসিি 
করা চাব�ধয় যাি বকনু্ত গর্ভধারণ পরতীক্া করাি। যবে পরতীক্া আপবি গর্ভধারণ কধরধেি প্রমাবণর হয় রধি িবড রসিি করা 
িন্ কধর বেি। 

সমরবিত বরড গ্রহণ বন্ধ কিযা
আপবি রয রকাি সমধয় িবড রসিি করা িন্ কধর বেধর পাধরি। আর রখিই আপবি গর্ভিরতী হধয় রযধর পাধরি, সুররাং 
আপবি যবে গর্ভধারণ এবডধয় রযধর চাি রধি কিডম িা অন্যান্য পদ্ধবর ি্যিহার করুি। 

আপিার যবে ২৮বেধির রমাডক িাধক, রধি প্রবরবেি একবি 
কধর িবড রসিি করুি। রশষ ৭বি িবড, রযগুধ�াধর রকাি 
হরধমাি রিই, হধ�া অনুস্মরক িবড – ওগুধ�া আপিাধক 
প্রবরবেি একবি কধর িবড রসিি করধর হধি রা স্মরণ কবরধয় 
রেিার জন্য ওখাধি রেয়া আধে। রমাডধকর রশষ ৭বি িবড 
অন্যান্য িবডগুধ�া রিধক বরন্ন রংধয়র হধি। 

আপিার যবে ২১ বেধির রমাডক িাধক, রধি ২১ বেধির জন্য 
প্রবরবেি একবি কধর িবড গ্রহণ করুি – সম্পণূ্ভ রমাডধকর 
িবডগুধ�া। রারপর ৭বেধির জন্য রকাি িবড গ্রহণ করধিি িা। 
রার পর আিারও িরুি রমাডক রিধক িবড রসিি করা শুরু 
করুি।
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কযাি সমরবিত বরড ব্বহযাি কিযা উরচত নয় 
রকাি রকাি িারতীর স্াস্্য সমস্যা িাকধর পাধর যা রাধের পধক্ সমববির িবড ি্যিহার করা বিপজ্জিক কধর রু�ধর পাধর। 
আপিার যবে িতীধচ উধলেবখর অিস্াগুধ�া িাধক রধি সমববির িবড রসিি করধিি িা: 

∙∙  রতীব্র উচ্ রতিচাপ (১৬০/১১০ িা রার রিশতী)। উচ্ রতিচাপ সম্পধক্ভ আরও জািধর হৃেধরাগ (সংকব�র হধছে) রেখিু) 

∙∙ ২০িেধরর রিশতী সময় ধধর ডায়াধিবিস। 

∙∙ আপিার িয়স যবে ৩৫এর রিশতী িয়স হয় এিং ধমূপাি কধরি।

∙∙ মাইধগ্রি (িবম িবম রািসহ রতীব্র মািা ি্যিা) এর সাধি অিশরা িা রতীব্র েবৃষ্ট সমস্যা। 

∙∙ স্তি ক্যান্ার, যকৃধরর ক্যান্ার, িা জরায়রু ক্যান্ার। ক্যান্ার রেখিু। 

∙∙ বপত্ধকাধষর ররাগ। 

∙∙ রট্াক হিার ইবরহাস (পক্াঘার সবৃষ্ট কধর এমি আরিমণ)।

∙∙ একবি ধমিতীধর রতি জমাি হওয়া (এবি সাধারণরঃ একবি পাধয় উত্াপ ও ি্যিার সবৃষ্ট কধর)। 

∙∙ যকৃধরর ররাগ িা রহপািাইবিস। (রপধির ি্যিার উপর অধ্যাধয় পষৃ্া ১৭ রেখিু)।

এই স্াস্্য সমস্যাগুধ�ার রয রকািবিধর ররাগা রিশতীররাগ িারতীই বিরাপধে এগুধ�ার পবরিধর্ভ শুধমুাত্র-রপ্রাধজবটিি রোি 
িবড (পষৃ্া ১৪ রেখিু) িা শুধমুাত্র-রপ্রাধজবটিি জন্ম বিয়ন্ত্রণ রপ্রািি িা ইধজেকশি (পষৃ্া ১৫) ি্যিহার করধর পাধর। স্তি 
ক্যান্ার িা গর্ভাশধয়র ক্যান্ারযতুি িারতীর হরধমাি আধে এমি জন্ম বিয়ন্ত্রণ পদ্ধবর ি্যিহার িা কধর রার পবরিধর্ভ অন্য 
পদ্ধবর ি্যিহার করা উবচর। 

সমরবিত বরডি সযারে রমের্রিয়যা করি এমন ঔষধ 
বরফামবপবসি (একবি বিউিারকুধ�াবসস ঔষধ), বরধিািাবরর (একবি এইচআইবরর ঔষধ) এিং রকাি রকাি মবৃগধরাধগর 
ঔষধ জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডগুধ�াধক কম কায্ভক্ম কধর ররাধ�। আপবি যবে এই ওষধগুধ�া রসিি কধর িাধকি, রধি বরন্ন 
পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর ি্যিহার করুি। ডায়াধিবিধসর জন্য ইন্বু�ি রিয়া িারতীধের জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড রসিি শুরু করার 
পর হয়ধরা ইন্বু�ি ি্যিহার করার পবরমাণ সমবিয় করধর হধর পাধর। 

অন্যযান্য পদ্ধরত যরে পযাওয়যা যযায় তরব কযাি তযা রবরবচনযা কিযা উরচত 
আরও কধয়কবি স্াস্্য সমস্যা আধে রযগুধ�ার কারধণ সমববির িবড ি্যিহার করা আেশ্ভ পদ্ধবরধর পবরণর হয়বি। এই 
সমস্যাযতুি িারতীধের জন্য অন্য একবি পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর ি্যিহার করা বিরাপে: 

∙∙  উচ্ রতিচাপ (১৪০/৯০ এর উপধর)। উচ্ রতিচাপ সম্পধক্ভ আরও জািধর হৃেধরাগ (সংকব�র হধছে) রেখিু। 

∙∙  আপিার িয়স যবে ৩৫রশর রিশতী হয় এিং আপবি মাইধগ্রি মািাি্যিা িাধক (িবম িবমরািসহ রতীব্র মািাি্যিা)। 

এই স্াস্্যসমস্যাযতুি একজি িারতী যবে সমববির িবড রসিি কধর, রধি রার সমস্যাগুধ�ার রযি আরও অিিবর িা হয় 
রা বিবচির করধর রার প্রবর িজর রাখিু। যবে রার রকাি পবরির্ভি িা হয় রধি রার জন্য এই িবডগুধ�া চাব�ধয় যাওয়া 
বিক আধে। যবে সমস্যাগুধ�া খারাধপর বেধক যায় রধি রার ররক্ণাৎ িবড রসিি িন্ করা উবচর। 
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জরুিী জন্মরনরিযাধ
আপবি যবে জন্ম বিয়ন্ত্রণ োডাই রযৌিবরিয়া কধরি িা আপিার কিডম রফধি যায় রারপরও আপবি জন্মবিয়ন্ত্রণ িবডর 
সাহাধয্য গর্ভধারণ ররাধ করধর পাধরি। এবিধক ি�া হয় জরুরতী গর্ভবিধরাধি এিং এবি আপবি রযৌিবরিয়া করার পর 
প্রিম ৫বেি পর পয্ভন্ত কাজ কধর—যর রাডারাবড আপবি এবি রসিি করধিি রর রা� এবি কাজ করধি। এবি িারতী 
বডম্াণধুক বিসরৃ হধর রেরতী করাধিার মাধ্যধম কাজ কধর যাধর গর্ভািস্া শুরু হধর িা পাধর। আপবি যবে ইধরামধধ্যই 
গর্ভিরতী হধয় যাি রধি জরুরতী জন্মবিধরাধি গর্ভািস্া িামাধি িা। 

অধিক রেধশই জরুরতী গর্ভবিধরাধধর জন্য বিধশষ িবড পাওয়া যায় (পষৃ্া ২৩ রেখিু)। আপিার হয়ধরা একবি িা 
২বি িবড রসিি করধর হধর পাধর – বিধে্ভশাি�তী রা�রাধি পডুি। 

যবে এই বিধশষ িবড সহজ�র্য িা হয় রধি, রকাি ধরধির সাধারণ জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড ি্যিহার করা রযধর পাধর  
(পষৃ্া ২৩ রিধক ২৪ রেখিু)। রোি িবড, উোহরণস্রূপ, অল্প পবরমাধণ র�ধরািরধজধট্� িা িরধজধট্� (এর 
উরয়ই রপ্রাধজবটিধির একবি ধরণ) রাই একবি িবডর মধধ্য করখাবি আধে রার উপর বির্ভর কধর ৪০ রিধক ৫০বি 
িবড রসিি করধ� রা একবি বিধশষ িবড সমপবরমাণ হধি (পষৃ্া ২৩ রিধক ২৪ রেখিু)।

সমববির জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডর রক্ধত্র মাত্র কধয়কবি জরুরতী গর্ভবিধরাধধর রক্ধত্র ি্যিহার করা যায়—আপিাধক 
অিশ্যই জািধর হধি রয ওগুধ�ার মধধ্য কতী আধে এিং করগুধ�া রসিি করধর হধি (সাধারণরঃ প্রিধম ৪ িা ৫বি 
িবড এিং রারপর একই মাত্রা ১২ ঘ্িা পধর পষৃ্া ২৪ রেখিু)।

আপবি একজি িারতীধক জরুরতী গর্ভবিধরাধধ সাহায্য করার পধর হয়ধরা আপবি রাধক একবি পবরিার পবরকল্পিা 
পদ্ধবর খুঁধজ রপধর সাহায্য করধর পাধরি রযবি রার জন্য রা� কাজ করধি। 

রোিিবড রোিিবড

২৮বি িবড       +       ১২বি িবড   =   ৪০বি িবড
প্রবরবি িবডধর ০.০৩৭৫ বমগ্রা র�ধরিরধজধট্�সহ 
৪০বি রোিিবড            

=

আপনার পছন্দের মারা্
জরুিী জন্মর্নিাধকএকটি মাত্া

া�ন�া্িনজন্রে� বর়ি ১.৫ রমগ্রা

১.৫ বমগ্রা র�ধরিরধজধট্�সহ একবি 
জরুরতী িবড 
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কছযাটবরড (শুধমুযাত্র-কপ্রযারজরটিন বরড)
এই জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডধর ইধট্াধজি িাধক িা, িাধক শুধ ুরপ্রাধজবটিি। সমববির িবড ি্যিহার করধর পাধর িা এমি 
রিশতীররাগ িারতীর জন্যই এবি বিরাপে এিং সমববির িবড রু�িায় এর পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া অধিক কম। রোিিবড দধ পাি 
করাধিা মাধয়ধের দধ সরিরাহ হ্াস কধর িা। রোিিবড ি্যিহার করা িারতীধের মাবসক অবিয়বমর হধর পাধর, মাবসধকর 
সময় সামান্য রতিক্রণ হধর পাধর, িা মাবসক আধেৌ িাও হধর পাধর। 

রকভযারব কছযাটবরড কসবন কিরত হয়
আপিার মাবসধকর প্রিম বেধির প্রিম িবডবি বিি। রারপর প্রবরবেি একবি কধর িবড একই সমধয় রসিি করুি, এমিবক 
আপবি যবে রযৌিবরিয়া িাও কধরি। আপিার একবি রমাডক রশষ হধয় রগধ� পধরর বেি িরুি আর একবি রমাডক শুরু 
করুি, এমিবক আপিার যবে রকাি রতিক্রণ িাও হধয় িাধক। এক বেিও বিরবর রেধিি িা। রমাডধকর প্রবরবি িবডধর 
একই পবরমাধণ রপ্রাধজবটিি আধে। 

আপবি যবে রোিিবড কধয়কঘ্িা রেরতীধর রসিি কধরি, িা আপবি এক বেি িবড রসিি করধর রুধ� যাি, আপবি 
গর্ভিরতী হধয় রযধর পাধরি। আপবি যবে একবি িবড রসিি করধর রুধ� যাি রধি মধি পরার সাধি সাধি একবি িবড 
গ্রহণ করুি। রারপর পধরর িবডবি বিয়বমবর সমধয় রসিি করুি, এমিবক এর মাধি আপিাধক একই বেধি দ’বি িবড 
রসিি করা হধ�ও রা করধর হধি। কিডম ি্যিহার করুি িা ৭বেধির জন্য রযৌিবরিয়া করা রিধক বিরর িাকুি। আপবি 
যবে একবি রোিিবড রসিি করধর রুধ� যাি িা এবি রেরতীধর রসিি কধরি রধি আপিার হয়ধরা সামান্য রতিক্রণ হধর 
পাধর।  

কছযাটবরডি সম্যাব্ পযার্্ভপ্ররতরক্য়যা
শুধমুাত্র-প্রধজবটিি রোিিবডগুধ�ার সিধিধক সাধারণ পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া হধ�া মাবসক রতিক্রধণ পবরির্ভি। আপিার হয়ধরা 
অযাবচর সমধয় রতিক্রণ হধর পাধর। আপিার মাবসক হয়ধর িন্ই হধয় রযধর পাধর। এবি বিপজ্জিক িয়। অন্যান্য 
পাশ্্ভপ্রবরবরিয়ার মধধ্য আধে ওজি রিধড যাওয়া, মািা ি্যিা, এিং ব্রণ (রফাঁডা)। 

কয সমস্ত ঔষধ কছযাটবরডি সযারে রমের্রিয়যা করি
বরফামবপবসি (একবি বিউিারকুধ�াবসস ঔষধ), বরধিািাবরর (একবি এইচআইবরর ঔষধ) এিং রকাি রকাি মবৃগধরাধগর 
ঔষধ জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডগুধ�াধক কম কায্ভক্ম কধর ররাধ�। আপবি যবে এই ওষধগুধ�া রসিি কধর িাধকি, রধি বরন্ন 
পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর ি্যিহার করুি। ডায়াধিবিধসর জন্য ইন্বু�ি রিয়া িারতীধের জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড রসিি শুরু করার 
পর হয়ধরা ইন্বু�ি ি্যিহার করার পবরমাণ সমবিয় করধর হধর পাধর। 

কছযাটবরড কসবন কশষ কিযা
আপবি যবে গর্ভিরতী হধর চাি িা পদ্ধবর পবরির্ভি করধর চাি, রধি আপবি রোিিবড রিয়া রযধকাি সমধয় িন্ কধর বেধর 
পাধরি। রসিি িন্ করার সাধি সাধিই আপবি হয়ধরা গর্ভধারণ করধর সক্ম হধর পাধরি, রাই আপবি যবে গর্ভধারণ 
এডাধর চাি, রধি ররক্ণাৎ অন্য পদ্ধবর শুরু করুি। 

রোিিবডর রমাডধক িাকা সক� 
িবডধরই একই পবরমাধণ হরধমাি 
িাধক। প্রবরবেি একবি কধর িবড 
রসিি করুি। 

19 January 2018



15া্াোক এবব জন্ম র্য়নি ইন্ক্্

কপ্রযােক এবং জন্ম রনয়ন্ত্রণ ইরজেকশন
রোিিবডর মধরা রপ্রািক ও জন্ম বিয়ন্ত্রণ ইধজেকশধির মধধ্য রপ্রধজবটিি িাধক, বকনু্ত একজি 
িারতীধক প্রবরবেি একবি িবড রসিি করার কিা মধি রাখধর হয় িা। রপ্রািি এিং ইধজেকশিগুধ�া 
সহধজই আডাধ� রাখা যায়। রপ্রািক িা ইধজেকশি রকািিাই এইচআইবরসহ রকাি রযৌি িাবহর 
সংরিামধণর বিরুধদ্ধ সুরক্া রেয় িা।  

রকভযারব কপ্রযােন বযা ইরজেকশন ব্বহযাি কিরত হয়
রপ্রািি হধ�া রোি প্াবটিধকর ি� যা একজি স্াস্্যকম্ভতী একজি িারতীর িাহুর বররধরর 

বেধকর ত্বধকর িতীধচ স্াপি কধর। রপ্রািধির ধরধির উপর বির্ভর কধর এগুধ�া ৩ রিধক ৫ 
িেধরর জন্য গর্ভধারণ ররাধ কধর। 

ধরধির উপর বির্ভর কধর স্াস্্য কম্ভতীরা প্রবর ১, ২, িা ৩ মাধস একিার জন্ম বিয়ন্ত্রণ 
ইধজেকশি বেধয় িাধক। 

রপ্রািি ও ইধজেকশি সহধজই আডাধ� রাখা যায়, এিং িারতীবিধক প্রবরবেি িবড 
রসিি করার কিা স্মরধণ রাখধর হয় িা। সক� রপ্রািি এিং রকাি রকাি ইধজেকশধি 
শুধমুাত্র রপ্রাধজবটিি িাধক। এক ধরধির ইধজেকশধি (মাবসক ইধজেকশি) রপ্রাধজবটিি 

ও ইধট্াধজি উরয়ই িাধক রাই রয সমস্ত িারতীরা সমববির জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড রসিি করধর পাধর িা  (পষৃ্া ১২ রেখিু) 
রাধের এবি ি্যিহার করা উবচর িয়। গর্ভিরতী হধর চাইধ� একজি িারতী রয রকাি সমধয় ইধজেকশি রিয়া িন্ কধর বেধর 
পাধর িা রয রকাি সমধয় রপ্রািক রুধ� রফ�ধর পাধর। রপ্রািক িা ইধজেকশি রকািিাই এইচআইবরসহ রকাি রযৌি িাবহর 
সংরিামধণর বিরুধদ্ধ সুরক্া রেয় িা।

কপ্রযােক এবং ইরজেকশরনি সম্যাব্ পযার্্ভপ্ররতরক্য়যা 
মাবসক ইধজেকশিগুধ�াধর হয়ধরা সমববির িবডর পষৃ্া ১০ রেখিু মধরাই পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া িাকধর পাধর। রপ্রািি ও শুধমুাত্র-
রপ্রাধজবটিি ইধজেকশধির শুধমুাত্র-রপ্রাধজবটিি রোিিবডর শুধমুাত্র-রপ্রাধজবটিি রোিিবডর মধরাই একই পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া 
আধে পষৃ্া ১৪ রেখিু। 

কয সমস্ত ঔষধ কপ্রযােক ও ইরজেকশরনি সযারে রমের্রিয়যা করি
বরফামবপবসি (একবি বিউিারকুধ�াবসস ঔষধ), বরধিািাবরর (একবি এইচআইবরর ঔষধ) এিং রকাি রকাি মবৃগধরাধগর 
ঔষধ জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডগুধ�াধক কম কায্ভক্ম কধর ররাধ�। আপবি যবে এই ঔষধগুধ�া রসিি কধর িাধকি, রধি বরন্ন 
পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবর ি্যিহার করুি। ডায়াধিবিধসর জন্য ইন্বু�ি রিয়া িারতীধের জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড রসিি শুরু করার 
পর হয়ধরা ইন্বু�ি ি্যিহার করার পবরমাণ সমবিয় করধর হধর পাধর। 

কপ্রযােক ও ইরজেকশন গ্রহণ বন্ধ কিযা
রপ্রািক ি্যিহার িন্ করধর রসগুধ�াধক একজি প্রবশবক্র স্াস্্যকম্ভতী বোরা অপসরণ করাি। রপ্রািক অপসরণ করার সাধি 
সাধি একজি িারতী গর্ভধারণ করধর পাধর। ইধজেকশি ি্যিহার িন্ করধর শুধ ুইধজেকশি িা বিধ�ই চ�ধি। ইধজেকশি 
িন্ করার পর একজি িারতীর জন্য হয়ধরা গর্ভিরতী হধর সময় �াগধর পাধর, বকনু্ত রিশতীররাগ িারতীই ১ িেধরর মধধ্য 
গর্ভধারণ করধর পারধি। 
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আইইউরড
একবি আইইউবড (ই্্া-ইউধিবরি বডরাইস) হধ�া একজি প্রবশবক্র স্াস্্যকম্ভতীর বোরা গর্ভাশধয় 
স্াপি করা একবি রোি প্াবষ্টক, িা প্াবটিক ও রামার তররতী িস্তু। এবি পরুুধষর শুরিাণধুক একবি 
বডম্াণধুক বিবশতি করা রিধক বিরর রাধখ, এিং সাধি সাধি এবি বডম্াণবুিধক গর্ভাশধয়র মধধ্য 
বিধজধক স্াপি করা রিধক বিরর রাধখ। একবি আইইউবড স্াপি করার বিষধয় আরও রধি্যর জন্য 
ধাত্রতীধের জন্য একবি পসু্তক-এর অধ্যায় ২১ রেখিু, রহসধপবরয়াি রিধক পাওয়া যাধছে। 

আইইউবড খিুই কায্ভকর, এিং ধরধির উপর বির্ভর কধর গর্ভাশধয়র মধধ্য ৫ রিধক ১২ িের পয্ভন্ত িাকধর পাধর।  
আইইউবড এইচআইবর িা অন্যান্যা রযৌি িাবহর ররাধগর বিরুধদ্ধ সুরক্া রেয়া িা।  

আইইউবড রয িারতীরা গর্ভিরতী হধয়ধে িা যারা কখধিা গর্ভিরতী হয়বি রাধের উরধয়র জন্য আইইউবড বিরাপে। একবি 
আইইউবড একজি িারতীর গর্ভিরতী িা িাকা এিং রার রকাি জরায়সুংরিান্ত রকাি সংরিামণ িা রকাি এসবিআই িাই এমি 
অিস্ায় রয রকাি সমধয় স্াপি করা যায়। রয রকাি সময় একজি প্রবশবক্র স্াস্্য কম্ভতী আইইউবড অপসারণও করধর 
পাধর। এবিধক অপসারণ করার পরপরই চাইধ� একজি িারতী গর্ভিরতী হধর পাধর। 

একিার গর্ভাশধয় প্রধিশ করাধিা হধ� একবি আইইউবডর রির হধয় আসািা অস্ারাবিক 
রধি অসম্ি িয়। মাধস একিার আপবি আপিার রযাবিপধি আঙু্গ� েুবকধয় অনুরি কধর (বকনু্ত 
রসগুধ�াধক িা রিধি) পরতীক্া করধর পাধরি রয জরায়মুখু রিধক েুধ� িাকা আইইউবডর সূরাগুধ�া 
রখিও রসখাধি আধে বকিা। আপবি যবে সূরাগুধ�াধক অনুরি করধর িা পাধরি িা আপিার যবে 
মধি হয় রয আইইউবড খধু� এধসধে রধি কিডম ি্যিহার করুি িা একজি স্াস্্যকম্ভতীর বোরা পরতীক্া 
িা করাধিার আধগ পয্ভন্ত রযৌিবরিয়া করা রিধক বিরর িাকুি। 

একরট আইইউরড ব্বহযাি কিযাি পযার্্ভপ্ররতরক্য়যা
সিধিধক সাধারণ পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া হধ� প্রচুর পবরমাধণ, আরও রিশতী রিেিাোয়ক রতিক্রণ। এবি হয়ধরা অস্বস্তকর হধর 
পাধর বকনু্ত বিপজ্জিক িয় এিং এিং কধয়ক মাস পধর এগুধ�া সাধারণরঃ কধম যাধি। রকাি ধরধির আইইউবডধর 
রপ্রাধজবটিি িাধমর হরধমাি িাধক যা অস্বস্ত ও রতিক্রণ হ্াস করধর সাহায্য করধর পাধর। রপ্রাধজবটিিযতুি আইইউবড 
রোিিবডর মধরা একই পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া ঘিাধর পাধর।  (পষৃ্া ১৪ রেখিু)।

কযাি আইইউরড ব্বহযাি কিযা উরচত নয়
∙∙  জরায়মুধুখর িা গর্ভাশধয়র ক্যান্াধর আরিান্ত িারতী। স্তি ক্যান্ার আরিান্ত িারতীর রপ্রাধজবটিি আধে এমি আইইউবড 
ি্যিহার করা উবচর িয়, বকনু্ত রার বিরাপধে রামাযতুি আইইউবড ি্যিহার করধর পাধর। 

∙∙  গধিাবরয়া, লিাবমবডয়া, িা রশ্রাণতীর সংরিামণযতুি (বপআইবড) িারতী। গধিাবরয়া ও লিাবমবডয়া সম্পধক্ভ আরও জািধর জিি 
সমস্যা ও সংরিামণ (সংকব�র হধছে) রেখিু। বপআইবড সম্পধক্ভ আরও জািধর, রপধির ি্যিা, ডাইবরয়া, এিং কৃবম 
অধ্যাধয় “রশ্রাণতীর সংরিামণ”-এর পষৃ্া ১৬ রেখিু।
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একরট রশশু জন্মেযারনি পি জন্ম রনয়ন্ত্রণ শুরু কিযা
িাচ্া হধয়ধে এমি একজি িারতীর রার রেহ পধুরাপবুর রসধর উধিধে রা অনুরি িা করা পয্ভন্ত রযৌিবরিয়া করার জন্য 
অধপক্া করা উবচর। আিার যখি রযৌিসম্পক্ভ শুরু হধি রখি আপবি যবে আপিার বশশুধক শুধমুাত্র িধুকর দধ পাি 
করাি এিং আপিার মাবসক রফরর িা আধস রধি িধুকর দধ পাি করাধিা জন্মোধির ৬মাস পর পয্ভন্ত (িতীধচ রেখিু) 
গর্ভধারণ ররাধ করধর পাধর। খিু রিশতী যবে িধুকর দধ পাি করাধিা িা হয় িা রমাধিও পাি করাধিা িা হয় রধি বশশু 
জধন্মর ১ মাধসর মধধ্যই গর্ভিরতী হধয় রযধর পাধর। িরুি মা িধুকর দধ পাি করাক িা িা করাক, বশশু জধন্মর পর 
রয রকাি সমধয় রস এিং রার সঙ্গতী এসবিআই ও গর্ভধারণ ররাধধ কিডম ি্যিহার করধর পাধর। রয মাধয়রা িধুকর 
দধ পাি করাধছে, রারা িাচ্ার িয়স ৬ সপ্তাহ হধ�ই একবি রপ্রািক িসাধর পাধর, রোিিবড শুরু করধর পাধর িা 
শুধমুাত্র-রপ্রাধজবটিি ইধজেকশি ি্যিহার করধর পাধর। 

িধুকর দধ পাি করাধিা মাধয়রা সমববির িড িা মাবসক ইধজেকশিগুধ�া শুরু করধর পাধর যখি িাচ্ার িয়স 
কমপধক্ ৬ মাস হধয়ধে। একজি িারতী যবে িধুকর দধ পাি িা করায় বশশু জধন্মর ৪ মাস পধরই রস রয রকাি পদ্ধবর 
ি্যিহার করা শুরু করধর পাধর। রিশতীররার িারতীই আইইউবড িসাধর পাধর িা জন্মোধির হয় ২বেধির মধধ্য িা 
কধয়ক সপ্তাহ পধর রাধের িা�তীগুধ�া একধত্র রিঁধধ (িন্াকরণ) রফ�া যায়।

পরিবযাি পরিকল্পনযাি প্রযাকৃরতক পদ্ধরত
বরুকি দুধ পযান কিযারনযা
একজি িারতী যখি িধুকর দধ খাওয়ায় রখি রার রেহ বকেু হরধমাি তররতী কধর যা 
কধয়ক মাস পয্ভন্ত গর্ভধারণ ররাধ কধর। গর্ভধারণ ররাধধ িধুকর দধ পাি করাধিা সিধিধক 
বির্ভরধযাগ্য যখি:

∙∙ িাচ্ার িয়স ৬ মাধসর কম। 

এিং 

∙∙  আপবি আপিার বশশুধক শুধইু িধুকর দধ পাি করাি, অন্য রকাি খািার িা পািতীয় িয়, 
এিং আপবি আপিার বশশুধক বেধি ও রাধর ঘি ঘি খাওয়াি। 

এিং  

∙∙ জন্মোধির পর আপিার মাবসক রতিক্রণ িা হয় িাধক। 

আপবি আপিার বশশুধক খািার রেয়া শুরু করধ� িা আপিার মাবসক শুরু হধ� িধুকর দধ পাি করাধিা আর গর্ভধারণ 
ররাধ করধর পারধি িা। 
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গভ্ভধযািণক্ষমতযাি সরচতনতযা
একজি িারতী শুধমুাত্র রার গর্ভধারণক্ম সমধয়ই গর্ভিরতী হধর পাধর যখি রার গর্ভাশয় রিধক বডম্াণ ুরার িা�তী ও 
গর্ভাশধয়র মধধ্য এধস িধস। এই সময়িা কধয়ক রিশ কধয়ক বেি স্ায়তী হয় এিং প্রায় প্রবর মাধস একিার হয়। এই 
গর্ভধারণক্ম সমধয় রযৌিসঙ্গম এডাধিার মাধ্যধম রস গর্ভধারণ ররাধ করধর পাধর। (অিিা, যবে এক েম্পবর গর্ভধারণ 
করধর চায় রধি রারা এই সমধয় রযৌিসঙ্গম কধর গর্ভধারণ করার সম্ািিা অধিক িাবডধয় রু�ধর পাধর।) 

এই পদ্ধবরবি কায্ভকর হিার জন্য একজি িারতীর বিয়বমর মাবসক হধর হধি, এিং মাবসক চধরির প্রবরবি ধাধপর 
অিস্াগুধ�া রা�রাধি রখয়া� করধর হধি। পরুুষবিধকও এই পদ্ধবর কায্ভকর করার জন্য সাহায্য করধর আগ্রহতী হধর 
হধি, কারণ গর্ভধারণক্ম সমধয় রাধেরধক অিশ্যই রযৌিসঙ্গম (পরুুষাঙ্গ স্ততীধযাবিধর প্রধিশ করাধিার মাধ্যধম রযৌিবরিয়া) 
এবডধয় চ�ধর হধি। রারা অন্যান্য ধরধির রযৌিবরিয়া করধর পাধর, রযমি মখুমমিিু িা রযৌিাধিেিময় স্পশ্ভ। িা রারা 
গর্ভধারণক্ম সমধয় কিডম ি্যিহার করধর পাধর। 

সন্তাি সংখ্যা সতীবমর রাখধর চায় এমি একজি িারতীর জন্য এবি একবি খিুই রা� পদ্ধবর হধর পাধর। বকনু্ত অধিক 
সময় মাবসক চরি পিূ্ভারাষ োডাই পবরির্ভতীর হধর পাধর। মানুষ সি সময় রা�রাধি রাধের গর্ভধারণক্ম সমধয়র 
ধাপগুধ�া রা� ব�বপিদ্ধ কধর িা, ফধ� এই পদ্ধবর ি্যিহার কধর গর্ভিরতী হিার ঘিিা প্রায়ই ঘিধে। গর্ভধারণক্মরার 
সধচরিরা এইচআইবরসহ রকাি এসবিআই-এর বিরুধদ্ধ সুরক্া রেয় িা, যা িারতীবির মাবসক চধরির রয রকাি সমধয় 
পবরিাবহর হধর পাধর। 

রকভযারব গভ্ভধযািণক্ষমতযাি সরচতনতযা ব্বহযাি কিরত হরব
কধয়ক মাধসর জন্য আপিার মাবসক চধরির বেিগুধ�া গণিা করুি। আপিার মাবসধকর 
প্রিম বেিবি রিধক গণিা শুরু করুি। আপিার মাবসক চধরির রশষ বেিবি হধছে 
আপিার পরির্ভতী িার রতিক্রণ হিার আধগ রশষ রতিক্রধণর বেি। আপিার যবে 
প্রবরবি চধরি একই সংখ্যক বেি রিধক িাধক, এিং মাবসক চরিবি ২৬ রিধক ৩২ বেি 
স্ায়তী হয় রধি এই চরিবি কাজ করধর পাধর। 

আপিার চরিবি কধয়ক মাধসর জন্য একিার গণিা করা হধয় রগধ� এিং আপিার 
চরিবি রয বিয়বমর রা আপবি বিবচির হধয় রগধ� আপবি এই পদ্ধবরবি শুরু করধর 
পাধরি। আপিার প্রবরবি চধরির ৮ম বেি রিধক ১৯রম বেি পয্ভন্ত রযৌিসঙ্গম 
এবডধয় চ�িু। িা রসই সময়গুধ�াধর কিডম ি্যিহার করুি। এই পদ্ধবরর রা�রাধি 
কাজ করধর হধ� করবেি অবরিাবহর হধয়ধে রসবিষধয় আপিাধক খিু রা�রাধি 
বহধসি রাখা অি্যহর রাখধর হধি। আপিার চধরির যবে পবরির্ভি হয়, রধি যর 
বেি পয্ভন্ত িা আপিার মাবসক আিার বিয়বমর িা হয় রসই কধয়ক মাধসর জন্য 
আপবি অন্য আর একবি পদ্ধবর ি্যিহার করুি। 

একজি িারতীর রেহ রার গর্ভধারণক্মরার সমধয় শুরিাণগুুধ�াধক গর্ভাশধয়র মধধ্য রযধর সাহায্য করধর রার রযাবিধর 
ররজা রলেষ্া উৎপােি কধর। রাই প্রবরবেি এই রলেষ্া পরতীক্া করধ�ও রস কখি রার গর্ভধারণক্মরার সমধয় রধয়ধে রা 
জািধর রাধক সাহায্য করধর পাধর। 

পবরষ্কার, বরজা, বপবছে� রলেষ্া = গর্ভধারণক্ম সাো, শুষ্ক, আঁিাধ�া রলেষ্া = গর্ভধারণক্ম িয়

আমার মাবসক শুরু হধয়ধে ৮বেি 
আধগ, সুররাং আমরা আজধক, িা 
পরির্ভতী ১০ বেি রযৌিসঙ্গম করধর 
পারধিা িা। আবম রাহধ� আমার 

রিাধির িাবডধর বগধয় িাবক। 
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প্রত্যাহযাি, কবি করি আনযা
যখি একবি পরুুষ রার িতীয্ভপাধরর আধগ একজি িারতী রযাবি রিধক রার পরুুষাঙ্গ রির কধর আধি রধি রারা হয়ধরা 
গর্ভধারণ ররাধ করধর পাধর, যবে পরুুষবি রার বিধজধক বিয়ন্ত্রণ করায় খিুই পারেশ্ভতী হয় এিং রা করার জন্য প্রবরজ্ািদ্ধ 
হয়। এবি রসই সমস্ত পরুুষধের জন্য রা� কাজ কধর িা যাধের অযাবচররাধিই িতীয্ভপার হয়। একবি পরুুষ রির কধর 
আিধ�ও শুরিাণযুতুি বকেু রর� পোি্ভ রার পরুুষাঙ্গ রিধক রির হধয় আসধর পাধর এিং গর্ভধারণ ঘিাধর পাধর। এই 
পদ্ধবর যারা বিবচির রয রারা গর্ভধারণ চায় িা রাধের জন্য সম্ির এবি একবি রা� পদ্ধবর িয়। রির কধর আিা 
এসবিআই-এর বিরুধদ্ধ সুরক্া রেয় িা। 

সঙ্গম ছযাডযাই কযৌনকযাজ
 অধিকগুধ�া উপায় আধে যার মাধ্যধম কাধরা বিকধি আসা যায়, রযৌি সুখ উপধরাগ করা 
যায়, এিং রযৌিসঙ্গম োডাও রা�িাসা রেখাধিা যায়। অধিক েম্পবরই মখুমমিিু চচ্ভা 
কধর: সুখানুরূবর আিধর পরুুষাঙ্গ িা রযৌবিধর আপিার মখু ি্যিহার করা। এইরাধি আপবি 
গর্ভিরতী হধিি িা। পায় ুপধি রযৌিবরিয়াও গর্ভধারণ ঘিাধর পাধর িা। বকনু্ত আপবি মখুমমিিু ও পায়পুধি রযৌিবরিয়ার 
মাধ্যধম এইচআইবরসহ এসবিআই সংরিামণ ররাধ করধর পারধিি িা। আপিার হার ি্যিহার কধর সাধারণরঃ কাউধক 
রযৌিসুখানুরূবর রেয়া খধুিই বিরাপে। এবি গর্ভধারণ ঘিধর পাধর িা এিং এবি রকাি এসবিআই েডাধর পাধর িা। 

কয পদ্ধরত কযাজ করি নযা 
এই পদ্ধবরগুধ�া অকায্ভকর িা ক্বরকারক:  

∙∙  রযৌিকম্ভ করার পর মতূ্রর্যাগ করা (বহবস করা) ক্বরকারক িয়, বকনু্ত গর্ভধারণ ররাধ এবি বকেুই কধর িা। মতূ্র রযাবি পি 
রিধক িা এধস অন্য আর একবি বেদ্র রিধক আধস। 

∙∙  রযগুধ�া রযাবিধক শুকধিা কধর এমি রয রকাি শাক-পারা, উবভিে, রাসায়বিক দ্রি্য গর্ভধারণ ররাধ কধর িা। বকনু্ত 
এগুধ�া রযাবিধক ক্বরগ্রস্ত করধর পাধর, এিং িারতীধের রক্ধত্র সংরিামণ হওয়াধক আরও সহজ কধর ররাধ�। 

∙∙  রযৌিকম্ভ করার পর রযাবিবিধক ধধুয় রফ�া (ডুশ করা) গর্ভধারণ ররাধ কধর িা। শুরিাণ ুখিু দ্রুর চ�াচ� কধর এিং রকাি 
রকািবি এগুধ�াধক ধধুয় রফ�ার অধিক আধগই গর্ভাশধয়র মধধ্য রপৌঁধে রযধর পাধর। ডুশ করা শুরিাণধুক গর্ভাশধয়র 
বেধক রিধ�ও বেধর পাধর। 

∙∙ মাদব� এিং প্রাি্ভণা গর্ভধারণ ররাধ কধর িা। রয িারতীরা এই পদ্ধবরর উপর বির্ভর কধর রারা গর্ভধারণ কধর। 
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বন্ধযাকিণ, অরত্যাপচযাি
যারা কখধিাই আর সন্তাি গ্রহণ করধর িা চায় রাধের জন্য িন্াকরণ 
সিধচধয় বিরাপে, এবি িারতী ও পরুুষ উরধয়র জন্য একবি সাধারণ 
অধস্তাপচার। অধিক রেধশই এই অধস্তাপচার বিিামধূ�্য করা হয়। স্াস্্য 
রকধন্দ বজজ্াসা করুি। িন্াকরণ এইচআইবরসহ এসবিআই-এর বিরুধদ্ধ 
সুরক্া রেয় িা। 

িারতীধের জন্য এই অধস্তাপচাধরর িাম িা�তীর �াইধগশি যার মাধি হধ�া 
িা�তীগুধ�াধক রিঁধধ রেয়া। একবি পদ্ধবরধর িারতীর কাোকাবে সামান্য 
একিু কািা হয় যাধর বডম্াশয় (রযখাধি বডম্াণ ুউৎপাবের হয়) রিধক আসা 
িা�তীগুধ�া রকধি িন্ কধর রেয়া যায়। এবি সাধারণর একবি ডাতিধরর 
কায্ভা�ধয় িা স্াস্্য রকন্দ িারতীবিধক অধচরি িা কধরই করা যায়। এই 
অধস্তাপচাধরর ফধ� িারতীর মাবসধকর রক্ধত্র িা রার রযৌি সমধি্ভর উপর 
রকাি প্ররাি রফধ� িা, এিং রযৌিবরিয়া করাধক আরও উপধরাগ্য কধর 
রু�ধর পাধর কারণ রার গর্ভিরতী হধয় যািার বিষধয় রকাি বচন্তা করধর হধি 
িা। 

পরুুষধের জন্য এই অধস্তাপচাধরর িাম র্যাধসকিবম। এবি খিু 
সহধজই এিং দ্রুর একজি ডাতিধরর কায্ভা�ধয় িা একবি স্াস্্য রকধন্দ 
পরুুষবিধক অধচরি িা কধরই করা যায়। এই অধস্তাপচারবি িারতীধের জন্য 
অধস্তাপচাধরর রিধক রিশতী বিরাপে এিং দ্রুর। অধণ্ডাধকাষগুধ�াধক অপসরণ করা হয় িা এিং এই অধস্তাপচাধরর ফধ� 
পরুুষবির রযৌি সামি্ভ িা সুখানুরূবরর উপর রকাি প্ররাি রফধ� িা। রার রর� পোি্ভ (িতীয্ভ) একইরাধি রির হধয় আধস, 
বকনু্ত রার মধধ্য রকাি শুরিাণ ুিাধক িা।

এখাধি রোি কধর 
কািা হয় যাধর কধর 
পরুুধষর অধণ্ডাধকাধষর 
রিধক আসা িা�তীগুধ�া 
রকধি আিধক রেয়া 
যায়। 

এখাধি রোি 
কধর কািা 
হয়
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পরিবযাি পরিকল্পনযা: জন্ম 
রনয়ন্ত্রণ বরড ব্বহযাি কিযা
জন্ম রনয়ন্ত্রণ বরড (মুরখ খযাবযাি জন্মরনরিযাধক)
রিশতীররাগ জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডধরই িারতীর রেধহ স্ারাবিকরাধি তররতী হয় রস ধরধি ১ িা ২বি হরধমাি িাধক। এই 
হরধমািগুধ�াধক ইধট্াধজি এিং রপ্রাধজবটিি ি�া হয়। 

প্রবরবি হরধমাধির বিবরন্ন মাত্রা এিং অধিক রকমারতী মাক্ভা ি্যিহার কধর জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড বিরিয় করা হয়। িতীধচ 
রেখাধিা প্রিম বরি ধরধির িবডধর ইধট্াধজি ও রপ্রাধজবটিি উরয়ই িাধক (সমববির িবড-এর পষৃ্া ১০  রেখিু) এিং 
চরুি্ভ ধরিবির মধধ্য শুধ ুরপ্রাধজবটিি রধয়ধে (রোিিবড পষৃ্া ১৪ রেখিু)। 

সচরাচর রেখধর পাওয়া যায় এমি একবি ইধট্াধজধির িাম হধ�া এবিবি� এস্তাবডও�। সিধিধক রিশতী ি্যিহার 
করা মাত্রা হধ�া ৩৫ মাইধরিাগ্রাম। সমববির িবডধর সিধিধক রিশতী ি্যিহার করা রপ্রাধজবটিধির পবরমাণ হধ�া ০.১ বমগ্রা 
(বমব�গ্রাম)। 

জন্ম বিয়ন্ত্রণ ি্যিহার করা িারতীধের সাধারণরঃ িবড গ্রহণ িা করার সমধয়র চাইধর অল্প মাবসক রতিক্রণ হয়। এবি 
হয়ধরা একবি বিষয়, বিধশষ কধর রয িারতীরা রতিস্ল্পরায় রুগধে। বকনু্ত একজি িারতীর যবে মাধসর পর মাস মাবসক রকাি 
রতিক্রণ িা হয় িা খিুই অল্প রতিক্রণ হয় এিং রস এই পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া পেন্দ িা কধর, রধি রস রা পবরির্ভি কধর 
আরও রিশতী ইধট্াধজিযতুি মাক্ভা ি্যিহার করধর পাধর। 

সক� জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডই গর্ভধারণ ররাধধ সিধিধক রা� কাজ কধর যবে প্রবরবেি একই সমধয় এগুধ�া রসিি করা 
হয়। এর ফধ� বিয়বমর রসিি করার বিষয়বি মধি রাখাও সহজ হয়। শুধমুাত্র-রপ্রাধজবটিি িবড (রোি িবড) প্রবরবেি একই 
সমধয় রসিি করা বিধশষ কধর খিুই গুরুত্বপণূ্ভ কারণ এই িবড ১বি রসিি করধর রুধ� রগধ�ই গর্ভধারণ করার সম্ািিা 
অধিকাংধশই রিধড যায়। 

একবি ২৮-বেধির রমাডক িাকধ� প্রবরবেি একবি কধর িবড গ্রহণ করুি, এিং রা রশষ হিার সাধি সাধিই একবি 
িরুি রমাডক শুরু করুি। একবি ২৮-বেধির রমাডধক ২১বি িবডধর হরধমাি িাকধর পাধর এিং িাবক ৭বি িবডধর রকাি 
হরধমাি িাধক িা। এই অনুস্মারক িবডগুধ�া (এগুধ�াধক মি রক্াকারতী িবডও ি�া হয়) একজি ি্যবতিধক প্রবরবেি িবড 
রসিি করার কিা মধি করায় সাহায্য কধর। যবেও, রকাি রকাি ২৮-বেধির রমাডধক শুধইু হরধমািযতুি িবড িাকধর 
পাধর। একবি ২১-বেধির রমাডধকর িবড প্রবরবেি একবি কধর বিি এিং একবি িরুি রমাডক শুরু করার আধগ সার বেি 
অধপক্া করুি (যবেিা আপবি স্ল্পসংখ্যক মাবসক হওয়াধিার জন্য অি্যহররাধি িবড ি্যিহার করধর িাধকি পষৃ্া ১১ 
রেখিু)। 
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সমরবিত বরড কযগুরলযারত হিরমযারনি মযাত্রযা পরিবত্ভীত হয়

এই িবডগুধ�াধর ইধট্াধজি ও রপ্রাধজবটিধির মাত্রা সারা মাস ধধর পবরির্ভতীর হয়। রযধহরু মাত্রা পবরির্ভতীর হয়, রাই 
িবডগুধ�াধক বিয়মরাবন্ত্রকরাধি রসিি করা উবচর। 

রকাি রকাি মাক্ভার িাম: রগ্রবসয়া�, �বজিি, রলিয়রা, বসিধফজ, ব্িবড্ভও�, ব্িরাম, ব্ক�ার, ব্ফাবস�

রনরে্ভষ্ট মযাত্রযাযকু্ত সমরবিত বরড: কবশী কপ্রযারজরটিন, কম ইরট্যারজন

এই িবডগুধ�াধর রপ্রাধজবটিি রিশতী িাধক (০.১৫ বমগ্রা) এিং ইধট্াধজি কম িাধক (৩০ মাইধরিাগ্রাম)। একবি ২৮-িবডর 
রমাডধক ২১বি হরধমািযতুি িবড এিং ৭ অনুস্মারক িবড (মি রক্াকারতী িবড) িাধক। ২১-িবডর একবি রমাডধক শুধইু হরধমািযতুি 
িবড পাওয়া যায়। প্রবরবি হরধমাধির মাত্রা ২১ িবডর উরয় ধরধির রমাডধকই একই িাধক। এই িবডগুধ�া একজি িারতী যারা 
প্রচুর পবরমাণ মাবসক রতিক্রণ হয় িা যার মাবসক শুরু হিার আধগ যার স্তি খিুই রিেিাোয়ক হয় রার জন্য রা� কাজ করধর 
পাধর। 

কধয়কবি মাক্ভার িাম: র�া-রফধম্িা�, র�া/ওররা�, মাইধরিাবজিি, মাইধরিার�ার, িরধডি

সমরবিত বরড কযগুরলযা মযাত্রযাি পরিমযাণ রনরে্ভষ্ট: ইরট্যারজন ও কপ্রযারজরটিন উভয়ই

এগুধ�াধর  ইধট্াধজি (সাধারণরঃ ৩৫ মাইধরিাগ্রাম) এিং রপ্রাধজবটিি (সাধারণরঃ ০.১ বমগ্রা) িাধক। একবি ২৮-িবডর 
রমাডধক ২১বি হরধমািযতুি িবড এিং ৭ অনুস্মারক িবড (মি রক্াকারতী িবড) িাধক। ২১-িবডর একবি রমাডধক শুধইু হরধমািযতুি 
িবড পাওয়া যায়। প্রবরবি হরধমাধির মাত্রা ২১ িবডর উরয় ধরধির রমাডধকই একই িাধক। 

কধয়কবি মাক্ভার িাম: এ্যাধ�বস, বসধ�টি, ডায়্যি, রফধমাবডি, গাইধিরা, হারধমাধিি, িবরবি�, অি্ভ-রিারাম, 
ওবরসম্যাি

শুধ-ুকপ্রযারজরটিন বরড (কছযাট বরড)

এই িবডগুধ�াধর শুধ ুরপ্রাধজবটিি িাধক এিং ২৮-িবডর রমাডধক পাওয়া যায়। এই রমাডধকর সক� িবডধর একই মাত্রার 
রপ্রাধজবটিি িাধক। 

কধয়কবি মাক্ভার িাম: রফমধু�ি, মাইধরিা�িু, মাইধরিাির, মাইধরিাধিারাম, বিধয়াধজটি, মাইধরিারা�, ওরধরি, 
এক্স�িুি
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রকভযারব জরুিী গভ্ভরনরিযারধি জন্য রবরশষ বরড ব্বহযাি কিরত হরব 

১.৫ বমগ্রা (১৫০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� (িরধ�ধরা ১,৫। প্্যাি বি এক-ধাপ, 
রপাবটিির -১) িাকা জরুরতী িবড

একবি িবডর মাত্রা = ১.৫ বমগ্রা (১৫০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্�

একিার মাত্র একবি িবড বিি

৩০ বমগ্রার ইউব�বপ্রটিা� এ্যবসধিি (এ�া, এ�াওয়াি) িাকা জরুরতী িবড 

একবি িবডর মাত্রা = ৩০ বমগ্রার ইউব�বপ্রটিা� এ্যবসধিি

একিার মাত্র একবি িবড বিি

০.৭৫ বমগ্রা (৭৫০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� (িরধ�ধরা ০.৭৫, ওপবিির, রপাবটিির, 
রপাবটিির-২, বিকল্প পবরকল্পিা) িাকা জরুরতী িবড ২রিা িবডর মাত্রা = ১.৫ বমগ্রা (১৫০০ 
মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্�

একিার মাত্র দ’রিা িবড ি্যিহার 
করুি

০.০৫ বমগ্রা (৫০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ০.২৫ এমবজ (২৫০ 
মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� িাকা জরুরতী িবড (রি্াবজিি, বিওবজিি, িরবডও�)

পধুরা ৪বি িবডর একবি মাত্রা = ০.২ এমবজ (২০০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং 
১.০ বমগ্রার (১০০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� 

প্রিধম দ’রিা 
িবড বিি

রারপর ১২ ঘ্িা 
পর আরও দ’রিা 
িবড বিি। 

জরুিী পরিবযাি পরিকল্পনযা (ইরসরপ, জরুিী জন্ম 
রনয়ন্ত্রণ বরড)
অরবক্র রযৌিবরিয়া করার ৫বেধির মধধ্য আপবি জরুরতী জন্মবিয়ন্ত্রণ িবড িা বিয়বমর জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবডর কধয়কবি মাক্ভা 
ি্যিহার কধর গর্ভধারণ ররাধ করধর পাধরি। করবি িবড আপিার রসিি করধর হধি রা বির্ভর করধি প্রবরবি িবডধর রকাি 
রকাি হরধমাি রধয়ধে এিং রাধর হরধমাধির পবরমাণ কধরা আধে। এই রাব�কাবিধর প্রধর্যক ধরধির িবডর কধয়কবি 
সাধারণ মাক্ভার কিা উধলেখ করা হধয়ধে। আপবি িবডগুধ�া ি্যিহার করার আধগ িবডধর হরধমাধির ধরি এিং পবরমাণ 
সম্পধক্ভ বিবচির হধয় রসগুধ�াধক ি্যিহার করুি। এই রাব�কাবচধত্র প্রধয়াজিতীয় হরধমাধির সম্পণূ্ভ মাত্রা এিং রসই মাত্রায় 
রপৌঁোধর কবি িবড প্রধয়াজি হধি রা রেখাধিা হয়ধে। িাজাধর অধিক মাক্ভার িবড আধে এিং রকাি রকাি মাক্ভার িাম 
একাবধক ধরধির িবডর রক্ধত্র ি্যিহার করা হধয় িাধক। 

ইবসবপর সাধারণ পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া হধ�া মািাি্যিা, িবম িবম রাি িা রপধি ি্যিা, বকনু্ত এগুধ�ার এক িা দ’বেধির মধধ্য 
চধ� যাওয়া উবচর। সামান্য রতিক্রণ হওয়াও স্ারাবিক িা আপিার পরির্ভতী মাবসক রতিক্রধণর সমধয়ও পবরির্ভি 
আসধি। যখি জরুরতী পবরিার পবরকল্পিা, বিধশষ জরুরতী িবড িা শুধ-ুরপ্রাধজবটিি িবডর (রোি িবড) সবিক মাত্রা ি্যিহার 
করা হয় রখি বিয়বমররাধি ি্যিহ্র সমববির জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড ি্যিহার করা রিধক স্ল্প সংখ্যক পাশ্্ভপ্রবরবরিয়া রেখা 
যায়। আপবি যবে মাত্রাবি গ্রহণ করার ১ ঘ্িার মধধ্য িবম কধরি রধি রার মাধি হধ�া আপিার একই মাত্রার পিুরািতৃ্ 
করধর হধি। কখধিাই বিবরন্ন ধরধির জরুরতী গর্ভবিধরাধক িা অন্যান্য জন্ম বিয়ন্ত্রণ িবড একধত্র বমবশধয় ি্যিহার করধিি 
িা কারণ রখি রসগুধ�া রমাধিই কাজ করধি িা। 

রকভযারব জরুিী পরিবযাি পরিকল্পনযাি জন্য বরড গ্রহণ কিরত হরব
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জরুিী গভ্ভরনরিযারধি জন্য রকভযারব সমরবিত বরড গ্রহণ কিরত হরব 

একবি ২৮-বেধির ২৮ সমববির িবডর রমাডক রিধক রয রকাি প্রিম ২১ িবড ি্যিহার কধর িতীধচ উধলেবখর মাত্রা তররতী করধর 
পাধরি বকনু্ত রশষ ৭বি িবড ি্যিহার করধিি িা কারণ এগুধ�া অনুস্মারক িবড হধর পাধর এিং রাধর রকাি হরধমাি িাকধি িা। 

০.০৩ বমগ্রা (৩০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ০.১৫ এমবজ (১৫০ মাইধরিাগ্রাম) 
র�ধরািরধজধট্� িাকা সমববির িবড (আিা, কবম্ধিশি বরি, রগধট্�্যাি, মাইধরিাবজিি, 
মাইধরিাবজিি-৩০, িরধডি, ররাধজ�) 

রমাি ৮বি িবডর মাত্রা = ০.২৪ বমগ্রা (২৪০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ১.২ 
(১২০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� 

প্রিধম ৪বি 
িবড বিি 

রারপর ১২ ঘ্িা 
পধর িাকতী ৪বি 
িবড রসিি করুি 

০.০৩ বমগ্রা (৩০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ০.৩ এমবজ (৩০০ মাইধরিাগ্রাম) 
িরধজধট্� িাকা সমববির িবড (র�া-রফবমিা�, ৫ র�া/ওররা�)

রমাি ৮বি িবডর মাত্রা = ০.২৪ বমগ্রা (২৪০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ২.৪ 
(২৪০০ মাইধরিাগ্রাম) িরধজধট্� 

প্রিধম ৪বি 
িবড বিি 

রারপর ১২ ঘ্িা 
পধর িাকতী ৪বি 
িবড রসিি করুি 

০.০২ বমগ্রা (২০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ০.১ এমবজ (১০০ মাইধরিাগ্রাম) 
র�ধরািরধজধট্� িাকা সমববির িবড (এ্যাব�বস, র�াধয়ি, �ধুিরা, বমরাধিারা)

রমাি ১০বি িবডর মাত্রা = ০.২ বমগ্রা (২০০ মাইধরিাগ্রাম) এবিবি� এট্াবডও� এিং ১ 
(১০০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্�

প্রিধম ৫বি 
িবড বিি 

রারপর ১২ ঘ্িা 
পধর িাকতী ৫বি 
িবড রসিি করুি 

শুধ-ুকপ্রযারজরটিন কছযাট বরড কমযাডরকি প্ররতরট বরডরত একই মযাত্রযাি হিরমযান েযারক। 

শুধ-ুরপ্রাধজবটিি রোি িবড রমাডধকর প্রবরবি িবডধর একই মাত্রার হরধমাি িাধক। 

০.০৭৫ বমগ্রা (৭৫ মাইধরিাগ্রাম) িরধজধট্� িাকা শুধ-ুরপ্রাধজবটিি িবড (রোি 
িবড) (ওরধরি, বমবিকি) 

রমাি ৪০বি িবডর মাত্রা = ৩ বমগ্রা (৩০০০ মাইধরিাগ্রাম) িরধজধট্�

একিার মাত্র ৪০বি িবড রসিি করুি 
(অধিক িবড, বকনু্ত বিরাপে)

০.০৩৭৫ বমগ্রা (৩৭.৫ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� িাকা শুধ-ুরপ্রাধজবটিি িবড 
(রোি িবড) (বিওধজটি, িরবজয়া�) 

রমাি ৪০বি িবডর মাত্রা = ১.৫ বমগ্রা (১৫০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� 

একিার মাত্র ৪০বি িবড রসিি করুি 
(অধিক িবড, বকনু্ত বিরাপে)

০.০৩ বমগ্রা (৩০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� িাকা শুধ-ুরপ্রাধজবটিি িবড 
(রোি িবড) (মাইধরিা�িু, মাইধরিারা�, িরধ্�) 

রমাি ৫০বি িবডর মাত্রা = ১.৫ বমগ্রা (১৫০০ মাইধরিাগ্রাম) র�ধরািরধজধট্� 

একিার মাত্র ৫০বি িবড রসিি করুি 
(অধিক িবড, বকনু্ত বিরাপে) 
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