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সূচক :

Progetto finanziato a valere sul bando per progetti standard n. 4/2016 nell’ambito 
del Programma INTERREG V A Italia-Slovenia 2014-2020

Projekt je sofinanciran v okviru razpisa za standardne projekte št. 4/2016 - Programa 
INTERREG V A Italija-Slovenija 2014-2020

পরিবাি 
পরিকল্পনা

পরিবাি পরিকল্পনা পরিষেবাগুরল হল রিক্া, রিরকৎসা বা 
সামাজিক জরিযাকলাপ, যা স্াধীনভাষব ব্যজতিষক তাি সন্ান 
সংখ্যা রনধ ্ািন কিষত এবং যয মাধ্যম দ্ািা  তা গঠষত পাষি 
তা রনব ্ািন কিষত সহাযতা কষি । এছাডাও পরিবাি 
পরিকল্পনা যযই বযষস আপরন সন্ান রনষত পাষিন, যসখাষন 
সন্ান না যনযাি রসদ্ান্ হষত পাষি। ইতারল এবং 
য্াষভরনযায প্ররত নািী স্াধীনভাষব তাি িন্মরনযন্ত্রণ পদ্রত 
রনব ্ািন কষি অর ্াৎ সন্ান কখন হষব তা রনষিই রনব ্ািন 
কষি।

নািী িননতন্ত্র
পুরুে িননতন্ত্র
গভধ্ািন  
িন্মরনযন্ত্রণ পদ্রত

পুরুে কনডম
নািী কনডম 
স্াইিাল
এষট্াষিন-প্রষিষটেিন িন্মরনযন্ত্রণ রপল 
প্রষিষটেিন িন্মরনযন্ত্রন রপল অরবা রমরনরপল
গভর্নষিাধক/িন্মরনযন্ত্রন প্যাি 
গভর্নষিাধক রিং  
ত্বক  রনম্বস্থ যন্ত্র 
টিউব/নালী বন্ধকিন
ভাষসক্টরম

িরুিী গভর্নষিাধক  
গভা্বস্থা যস্চ্ায অবসান (আই,রভ,জি)
প্রসষবি পষি িন্মরনযন্ত্রন ব্যবস্থা
দিকািী নম্বি

ইতারল
য্াষভরনযা

Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute 
sessuale e riproduttiva
Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in 
reproduktivno zdravje

Partner di progetto / Projektni partnerji

Lead partner / Vodilni partner

Partner associato / Pridruženi partner



নািী জননতন্ত্র
য�ারন : এটি একটি যপিী নালী যা বাইষিি িননতন্ত্র যরষক 
িিাযু পযন্্ প্রসারিত হয। 

জিায়ু : এটি একটি যপিী অঙ্গ যা গভা্বস্থায ভ্রূণষক গ্রহণ 
কষি ও পুটটি যযাগায । িিাযুি রনষিি অংিটি যযারনষত রগষয 
যিে হয ও তাষক িিাযুি গলা/মুখ বা যিিরভক্স বলা হয।

এন্ানেট্রিযাে : যযৌনিস যা হিষমাষনি প্ররত সংষবদনিীল 
ও সম্রূন ্ িিাযুষক আবিন কষি।

ট্িউব/নালী : দুটি পাতলা নালী যযখাষন রডম্বানু শুরিানুি 
সাষর রমষল ও উবি্ হয।

রিম্াশয : দুটি গ্ররথি যা রডম্বানু ও নািী হিষমান ( এষট্াষিন 
ও যপ্রাষিষটেিন ) উৎপন্ন কষি।

প়ুরুষ জননতন্ত্র 
রলঙ্গ: যযৌনরমলষনি সময এই  অঙ্গটি যযারনষত শুরিানু িমা 
কষি।

প়ুরলনঙ্গি আবিক : ত্বষকি অংি যা রলঙ্গষক একটি 
কাভাষিি মত িরডষয যেষক িাষখ।
রকছু সংস্রূ রতষত এষক অপসািন কিা হয। এইষক্ষরে রবরভন্ন 
ইনষেকিন ও গুরুতি িতিপাত এডাষত ডাতিাি রদষয 
হস্তষক্প কিা আবি্যক।

অ্নকাষ : দুটি গ্ররথি যা শুরিানু ধািন কষি, অর ্াৎ পুরুে 
বীি/বীয।্

ইউনিত্া/েূত্নালী : এটি একটি নালী যাি মাধ্যষম শুরিানু 
ও প্রসাব যবি হয।
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গর্ভধািন/রননষক
যযৌনরমলষনি সময, যযারনষত শুরিানু িমা হয, যা িিাযু 
অরভমুষখ রগষয টিউষব িমা হয,যযখাষন রডম্বানুি সাষর 
রমষল। শুরিানু ও রডম্বানুি রমলনষক রনষেক/গভধ্ািন বষল 
ও গভা্বস্থা শুরু হয। সাধািনত নািী তাি মারসষকি 
মাঝখাষন  রডম্বানু উৎপাদন কষি ( অভুষলিন ), অতএব 
মারসষকি অটিম যরষক রবিতম রদষনি মাষঝ গভধ্ািন ঘষি । 
কখষনা কখষনা নািী রবরভন্ন ও অরনষদ্ি সমষয রডম্বানু 
উৎপন্ন কষি।

জন্মরনযন্ত্রন/
গর্ভরননিাধক পদ্ধরত 

প়ুরুষ কনিে
এটি  গভর্নষিাষধি  বাধা  পদ্রতি অংি । কনডম 
সাধািনত একটি পাতলা খািঁ ,যা  সাধািনত িবাষিি 
হয, যা যযারনষত শুরিানু প্রষবষি বাধা যদয ও অবারছিত 
গভা্বস্থাষক এডাষত সহাযতা কষি । এটি একমারে 
গভর্নষিাধক পদ্রত যা যযৌন সংরিারমত যিাগ হষত  
সুিক্া কষি ( যযমন রসরেরলস, গষনারিযা, যহপািাইটিস, 
এইি আই রভ ) । যরদ এটি যযৌনরমলষনি আষগ ব্যবহাি 
কিা হয তষবই যকবল এটি সটঠকভাষব কাি কষি।
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রকরানব প়ুরুষ কনিে ব্যবহাি  কিনত হয ?
কারঁি বা অন্য ধািাষলা বস্তু ব্যবহাি না কষি প্যাষকিটি 
খুলুন, যাষত এটি নটি না হয। কনডষমি পাক যত্ষনি সাষর 
খুষল উত্ররত রলষঙ্গ প্রষবি কিান ও পষি তির্ন ও বরূদ্া 
আঙু্গল রদষয যিষপ সামষনি অংষিি বাতাস যবি কষি রদন, 
যযই বাতাস আপনাি সংষবদনিীলতা অপসািন বা োিল 
ততরি কষি রাষক । যযৌনরমলষনি পষি অরবলষম্ব ,যযারন 
যরষক রলঙ্গ উত্ররত অবস্থাষতই কনডমটিি দুই পাষি 
আঙু্গল রদষয যিষপ ধষি যবি কিষত হষব , যাষত কষি 
কনডমটি খুষল রগষয শুরিানু বাইষি যবি না হয । 

একই কনিে একারধকবাি ব্যবহাি কিা 
সম্ভব ?
অব্যিই না , কনডম পুনিায ব্যবহাি কিা যায না ও ধুষয 
ব্যবহাি কিা যায না । একবাি এটি ব্যবহাি কিাি পি 
শুরিানু যাষত যবরিষয না আষস তাই এটিষক বাধঁা উরিত ও 
যকান রনিাপদ স্থাষন যেলা উরিত । 

এট্ি একট্ি রনিাপদ  জন্মরনযন্ত্রন পদ্ধরত ?
হ্যা ঁ, যরদ সটঠকভাষব ব্যবহাি কিা হয, তষব যরদও গভধ্ািন 
রনবািষন িন্মরনযন্ত্রণ রপল বা স্াইিাষলি যরষক কম 
কাযক্িী, রকন্তু এটি একমারে পদ্রত যা যযৌন সংরিরমত 
যিাগ প্ররতষিাধ কষি ।মষন িাখষত হষব যয কনডম গিম 
স্থাষন িাখা যাষব না  ও সবদ্া যমযাদ যিে হওযাি তারিখ  
লক্্য কিষত হষব।

নািী কনিে 
নািী কনডম হল একটি যারন্ত্রক ( বাধঁা বা যদযাল ) 
গভর্নষিাধক পদ্রত , যা নািী ব্যবহাি কষি, যা তাি 
যযারনষত িমা শুরিানু সংগ্রহ কষি, যা ওযািািপ্রে ও 
এি যিষে দুটি নমনীয রিং সংযুতি রাষক । 
এইভাষব, নািী কনডম একটি ডবল সুিক্া যদয : 
অবারছিত গভধ্ািন যরষক সুিক্া যদয ও যযৌন 
সংরিারমত যিাগ সীরমত কষি । 

এট্ি ব্যবহাি কিা কট্িন ?
না, রকন্তু প্রষবি কিা রিখাি িন্য একিু তধয ্ ও 
অনুিীলন দিকাি । 

প়ুরুষ ও নািী কনিে একসানে ব্যবহাি 
কিা সম্ভব ?
না । কখনই পুরুে ও নািী কনডম একসাষর ব্যবহাি 
কিা উরিত নয। এষত দুই কনডষমি মাষঝ ঘেণ্ হষয 
রছষড যযষত পাষি। 

োরসনকি সেয নািী কনিে ব্যবহাি কিা 
�ানব ?
মারসষকি সময ব্যবহাি কিা যযষত পাষি রকন্তু এটি 
প্রষবষিি আষগ যভতষিি প্যাড সরিষয যেলষত হষব। 
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স্াইিাল 
স্াইিাল বা িিাযু মধ্যস্থ যন্ত্র বা আই ইউ রড (ইংষিজিষত 
ইন্টা ইউষিরিন রডভাইস) যা একটি যছাি , নিম ও নমনীয 
প্ারটেষকি বস্তু যা সিাসরি গাইরনরবদ রদষয মারসষকি সময 
িিাযুি গষত ্প্রষবি কিাষনা হয। অন্য হিমনাল পদ্রত 
যরষক এটি অভুষলিষন বাধা যদয না ও নািীি স্াভারবক 
মারসক িরি বিায িাষখ, এটি িিাযু গহ্বি পরিষবি 
পরিবতন্ কষি কাি কষি। বািাষি দুই িকষমি স্াইিাল 
আষছ - স্াইিাল যপ্রাষিষটেিনসহ (আই ইউ এস) ও 
অন্যটি তামাি (আই ইউ রড) ।

এই দ়ুই স্াইিানলি োনে পাে ্ভক্য রক ? 
যকানট্ি রনব ্ভাচন কিনত হনব ?
তামাি স্াইিাল যা শুরিানু ধ্ংষসি মাধ্যষম িন্মরনযন্ত্রন 
কষি - িিাযু গষত ্, তামা তাি আযন মুতি কষি রডম্বানুি 
রনষেক যিাধ কষি ও শুরিানুি তৎপিতা ও তাি যবষঁি 
রাকাষক বাধা যদয, এই স্াইিাল প্রিুি মারসক প্রবাহ সরূটটি 
কষি।
প্রষিষটেিনসহ স্াইিাল ( যলষভনিষগটেল  ) কম পরিমাষন 
হিমন মুতি কষি কাি কষি ও আই ইউ রড এি তুলনায 
এিাি সুরবধা এইষয এষত মারসষকি প্রবাহ অষনক কম। 
গাইরনরবদ আপনাষক সটঠক পিামি ্ রদষব। 

স্াইিাল প্রনবশ ব্যোদাযক  ?
না, আপরন শুধু সামান্য রবিতি যবাধ কিষবন । এটি স্থাপন 
কিষত কষযক রমরনি লাষগ ও যকান িকষমি আষনষস্থরছযাি 
দিকাি যনই।

োত্ই আোি প্রসব হনযনে, স্াইিাল আরে 
ব্যবহাি কিনত পািব  ?
হ্যা ঁ, প্রসষবি পষি , এটি িাি বা ছয মাস পষি স্থাপন কিা 
যযষত পাষি ।

ও গর্ভপানতি পনি ?
প্ররম তরেমারসষকি যস্চ্ায বা স্াভারবক গভপ্াষতি পষি, 
নতুন অবারছিত গভধ্ািন এডাষনাি িন্য অরবলষম্ব স্থাপন 
কিা যযষত পাষি, তাই সিাসরি অপাষিটিং রুষম বা 
হাসপাতাষল ভরতক্ালীন সমষয এটি স্থাপন কিাি িন্য 
আষবদন কিষত পাষিন। 

এট্ি কতরদন জিায়ুনত োনক ?
এটি রতন যরষক পািঁ বছি বা এমনরক দীঘ ্ সময রাকষত 
পাষি । এটি আষগই খুষল যেলা যাষব যখন যকান সমস্যা 
হষব বা আপরন িাইষবন । যখন আপরন এটি খুলষত িান 
বা এটি পরিবতন্ কিষত িান, আপরন একিন 
গাইরনরবষদি সাষর যযাগাষযাগ কিষবন।
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এস্ট্রনজন- 
প্রনজনটেিনসহ 
গর্ভরননিাধক/জন্মরনযন্ত্রন 
রপল
রপলটি দুটি হিমষনি সমন্বষয গটঠত (এট্ষিন ও 
প্রষিষটেিন) যা রডম্বািযষক রবশ্াষম যিষখ অভুষলিন বন্ধ 
িাষখ। রপলটি অবি্যই সবসময প্ররতরদন একই সমষয রনষত 
হষব। মারসষকি প্ররম রদনই প্ররম রপলটি রনষত হষব।

পিবরত্ভ প্যাকট্ি রকরানব শুরু কিনত হনব ?
২৪+৪ ি্যাবষলি প্যাক - যখন আপরন একটি প্যাক যিে 
কিষবন তখন আপনাষক পষিি রদন নতুন প্যাষকি প্ররম 
রপল রনষত হষব, যাষত আপরন রবিরত না রদষয প্ররতরদনই 
রনষত পাষিন ।
২১ ি্যাবষলি প্যাক - এি ২১তম রপল গ্রহষনি পষি আপরন 
৭রদন রবিরতি পষি, পিবরত ্প্যাকটি শুরু কিষবন। নতুন 
প্যাষকি প্ররম রপল সবসময সপ্াষহি একই রদন রনষত হষব 
(যযমন - সবসময যসামবাি হষব, যরদ আপরন যসামবাি রনষয 
রাষকন)  । প্ররতরদন রনযরমত রপলটি যনযা সরত্যই গুরুত্বপরূণ ্, 
একটি রপল ভুষল যগষল গভধ্ািষনি ঝঁুরক যবষড যায।

রকেু সেয রপলট্ি যনযাি পনি, রকেু সেনযি 
জন্য রপল যনযা যেনক রবিত োকনত হনব ?
না। যকাষনা তবজ্ারনক প্রমান যনই যয, রপল গ্রহষনি তুলনায 
, রবিরত রাকা কাযক্ি। বিঞ্চ এটি বন্ধ কিষল অবারছিত 
গভধ্ািন হষত পাষি। এট্ষিন - প্রষগরটেনসহ রপলটি 
পয ্াযরিষম বন্ধ না কষিই, অষনক বছি ধষি রনিাপষদ 
ব্যবহাি কিা যায।

�রদ আরে দীর ্ভরদন ধনি রপলট্ি গ্রহন করি, 
তনব রক আরে এট্ি যনযা বন্ধ কিাি পনিও 
গর্ভধািন যেনক স়ুিরষিত োকব ?
না । যরদ রপল রনযরমতভাষব যনযা হয তষবই যকবল 
গভধ্ািন যরষক সুিরক্ত রাকা যায।

�রদ রপল রননত রুনল �াই ?
যরদ আপরন একটি  রপল রনষত ভুষল যান, যসষক্ষরে যখনই 
আপনাি স্মিন হষব তখনই রপলটি গ্রহন করুন, রকন্তু যরদ 
১২ ঘন্াি যবরি যদরি হষয যায তাহষল রপষলি প্যাষকি 
রভতষিি কাগষি রলরখত রনষদ্িাবলী অনুসিন করুন ও 
িরুিী িন্মরনযন্ত্রন রপল গ্রহন করুন।
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জন্মরনযন্ত্রন/ 
গর্ভরননিাধক প্যাচ
এটি কম যডাষিি হিমনাল গভর্নষিাধক এষত ( 
এট্ষিন ও প্রষিষটেিন আষছ ) যাি রবষিেত্ব হল, 
ত্বষকি মাধ্যষম যিারেত হওযা, এটি রডম্বািষযি 
কাযক্লাপ ব্লক কষি ও রডম উৎপাদন ব্লক কষি।

রকরানব কাজ কনি  ?
মারসষকি প্ররম রদষন প্রষযাগ কিা উরিত ও ৩ সপ্াষহি 
িন্য প্ররত ৭ রদন পষি পষি এষক পাল্াষত হষব, 
যযখাষন  ৪ তম সপ্াহিা অন্ি রাকষব। আঠাষলা  প্যাি  
রদষন ও িাষত সবদ্াই আপনাি িিীষি লাগাষনা রাকষত 
হষব। এটি  গুরুত্ব সহ লক্্য িাখষত হষব যয, যগাসষলি 
পষি যযন এটি খুষল না যায।

যকাোয লাগানত হনব  ?
এটি বাইষিি বাহু, রপষঠ, যপষি, তলষপষি বা রনতষম্বি 
উপষিি অংষি প্রষযাগ কিা যাষব, যযখাষন এটি পরিষ্াি 
ও শুষ্ রাকষব, রকন্তু বুষকি উপি নয।

প্রনজনটেিনসহ 
গর্ভরননিাধক রপল 
এটি হিমনাল িন্মরনযন্ত্রন রপল যাষত শুধুমারে প্রষিষটেরিন 
আষছ । এষক রমরনরপল -ও  বলা হয । যাি মষধ্য শুধুমারে 
প্রষিষটেরিন আষছ, যা বুষকি দুধ খাওযাষনাি সময বা 
যযষক্ষরে এট্ষিষনি ব্যবহাি রনরেদ্ যস সব পরিরস্থরতষত 
ব্যবহাি কিা যযষত পাষি।

রকরানব কাজ কনি ?
রডম্বািয ও অভুষলিষনি কাযক্লাপ ব্লক কষি। আপনাষক 
প্ররতরদন একই সমষয একটি কষি রপল রনষত হষব । এক 
প্যাষকি যিষে এবং অন্য নতুন প্যাষকি শুরুষত যকান 
স্থরগষতি প্রষযািন যনই।

প্ররতরদন একই সেনয এট্ি রননত হনব ?
হ্যা, রমরনরপষলি মষধ্য খুব কম হিমনাল যডাি আষছ ও 
একটি রপল ৩ ঘন্াি যবরি সময রবলষম্ব গ্রহন কিষল তাি 
কাযক্ারিতা কষম যযষত পাষি।

�রদ রপল রননত রুনল �াই, আরে রক কিব ?
যখনই আপনাি স্মিন হষব তখনই ভুষল যাওযা রপলটি গ্রহন 
করুন। স্াভারবকভাষব রপল রনষত রাকুন, একই সমষয বা 
একই রদষন হযতবা আপনাষক দুটি রপল রনষত হষত পাষি। 
পিবরত ্৭ রদষনি িন্য অন্য িন্মরনযন্ত্রন সহাযতা পদ্রত 
ব্যবহাি করুন (যযমন- কনডম)। ভুষল যাওযাি ৫ রদন 
আষগ যরদ যযৌন রমলন হয, তাহষল িরুিী গভর্নষিাধক 
পদ্রত গ্রহন করুন (পষিি রদষনি রপল) ।

যকবলই আোি প্রসব হনযনে, আরে রক এিা 
রননত পারি ?
হ্যা ঁ। আপরন তা অরবলষম্ব শুরু কিষত পাষিন। আপনাি 
প্রসষবি পি ৬ মাস পযন্্ আপনাষক অষপক্া কিষত হষব 
না ।
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ত্বক  রনম্স্থ �ন্ত্র
এটি হিমনাল গভর্নষিাধক যা শুধুমারে প্রষিরটেন ধািন 
কষি (এষিানিষগট্ল )। এটি পাতলা ও নমনীয প্ারটেক 
কাটঠি মত, একটি যছাি ইনষিকিন মাধ্যষম বাহুি 
ত্বষকি রভতষিি অংষি প্রষবি কিাষনা হয। পদ্রতটি 
মারসষকি সময কিা আবি্যক।

 রকরানব কাজ কনি  ?
এটি অভুষলিন ব্লক কষি ও িিাযুি মুষখি রনঃসিণষক 
আষিা ঘন কষি তুষল, শুরিানুি িন্য একটি যদযাল সরূটটি 
কষি।

রকরানব স্থাপন কিনত হয ?
এটি হাসপাতাষল এক গাইরনরবদ রদষয, এক ওযানিাইম 
আষবদনকািী রদষয কম ব্যবরহত বাহুষত প্রষবি কিাষনা 
হয ( যকাষনা কািঁাি দিকাি যনই ) - সম্ুন ্ পদ্রতি 
িন্য ২ বা ৩ রমরনি দিকাি।

এি স্থাপন ব্যোদাযক ?
না, দিকাষি ডাতিাি আপনাষক রকছু যলাকাল 
আষনষস্থটিক সিবিাহ কিষত পাষি।

আোি যকবলই গর্ভপাত রনিনে,এট্ি 
আোি যষিনত্ প্রন�াজ্য  ?
প্ররম তরেমারসষকি  স্াভারবক বা যস্চ্ায গভপ্াষতি 
পষি, হাসপাতাষল ভরত ্রাকাি সমযই এটি সিাসরি 
স্থাপন কিা যযষত পাষি।

 কত সেয পি পি এট্ি বদলানত হনব  ?
একবাি স্থাপন হষল এি গভর্নষিাধক কাযক্ারিতা ৩ 
বছি স্থাযী হয। যখনই আপরন এটি অপসািন বা 
বদলাষত িান তখনই একটি গাইরনরবষদি সাষর 
যযাগাষযাগ করুন।

গর্ভরননিাধক রিং
একটি হিমনাল গভর্নষিাধক পদ্রত ( এষত এট্ষিন ও 
প্রষিষটেিন আষছ ) ,যা িিীষিি দ্ািা ভালভাষব সহ্য কিা 
একটি নমনীয ও স্চ্ রিং রদষয গটঠত, যা নািী রনষিই 
সিাসরি তাি যযারনষত প্রষবি কিাষত পাষি । এটি ৩ 
সপ্াষহি িন্য ব্যবহাি কিা হয, ১ সপ্াষহি িন্য রবিরত 
রনষত হয।

রকরানব এনক প্রনবশ কিানত হনব ?
আপরন যযভাষব যবরি আিামদাযক বষল মষন কষিন, যযমন 
- এক পা উপি কষি, যকাষনা  যুতি অবস্থাষন বা একটি িযন 
কিা অবস্থায প্রষবি কিাষত পাষিন। সটঠকভাষব এষক 
যযারনষত প্রষবি কিাি িন্য রিষেি রবপরিত রদকগুরল যিষপ 
ধরুন ও ভািযুতি রিংটি সম্রূণভ্াষব যঠষল রদন। সটঠক 
অবস্থাণিা গুরুত্ব পরূন ্ নয। তষব এষক গভীষি প্রষবি 
কিাষনাই এষক সটঠক স্থাষন িাখষত সহাযতা কষি ও এষক 
অনুভব কিাি সম্াবনা  কষম যায। যযারনি যপিী রিংষক 
স্াভারবকভাষবই তাি স্থাষন িাখষত সাহায্য কষি।

ও এনক  অপসািন কিনত ?
রিং খুলাি িন্য, তির্নষত লারগষয বা তির্ন ও মধ্য আঙু্গল 
রদষয এটি যিষপ ধরুন ও এষক যবি করুন।

�রদ এট্ি হারিনয �ায ?
যরদ রিংটি র্প হষয যায, তষব িলমান পারনষত ধুষয যেলুন 
ও তা অরবলষম্ব পুনিায প্রষবি কিান।
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ট্িউব/নালী বন্ধকিন
এটি একমারে অপরিবতন্ীয ও স্থাযী অষত্াপািািযুগী 
গভর্নষিাধক পদ্রত,যা যযসব নািী আি সন্ান িান না তাি 
িন্য প্রষযাি্য। এষক টিউব লাইষগিন বলা হয। এটি 
কাযক্ি হয কািন টিউব দুটিষক ব্লক, কািা বা তুষল যেলা 
হয। অভুষলিন সমষয রডম্বািয যরষক মুতি রডম্বানু বিাবি 
যযষত পাষি না ও তাই িিাযু গহবষি শুরিানুি সংস্ষি ্ 
আষস না।

পদ্ধরতট্ি যবদনাদাযক ?
এটি অপাষিটিং রুষম লাপাষিাস্রপ রদষয কিষত হয। এটি 
অষত্াপািাি অপাষিিন যা সম্ুন ্ আষনষস্থরছযাষত কিা 
হয।

োরসক বন্ধ হনয �ানব ?
না, আপনাি মারসক তাি স্াভারবক রনযরমততা সাষর িলষত 
রাকষব।

 কখন এট্ি কিা �ানব  ?
সাধািনত, পদ্রতটি একটি রনরদ্টি বযষসি পষিই পিামি ্ 
যদযা হয, ও যরদ নািীি ইরতমষধ্যই সন্ান রাষক, এই 
কািষনই যয এটি অপরিবতন্ীয ও যাষত রনজচিত রাকা 
দিকাি যয আপনাি পুনবাি আি ভাবনা হষব না ।
য্াষভরনযাষত, ৩৫ বছি পরূিন হষল আপরন এই পদ্রতি 
িন্য আপনাি গাইরনরবষদি কাষছ আষবদন কিষত পাষিন, 
রতরন নীরতিাত্ করমটিি কাষছ একটি রলরখত অনুষিাধ 
কিষবন ও যখন যরষক এই অনুষিাধ গ্রহন হষব তখন যরষক 
৬ মাস অষপক্াি পষি আপনাি অপাষিিন হষব।

রানসক্টরে
এটি পুরুেষদি িন্য একমারে স্থাযী িন্মরনযন্ত্রন পদ্রত 
যযখাষন তািা আি সন্ান রনষত িান না , এষক পুরুে 
রনববীিন বা পুরুে অষত্াপিাি মাধ্যষম িন্মরনযন্ত্রন 
পদ্রত বলা হয।

পদ্ধরতট্ি রকরানব কাজ কনি ? 
ভাষসক্টরম পদ্রতটি বরহরবভ্াষগি রভত্রতষত যকান 
রনজ্রিযতাি প্রষযািন ব্যতীতই শুধু যলাকাল 
আষনষস্থরছযা প্রষযাগ কষি  সম্াদন কিা হয।

রানসক্টরেি পনি অন্য যকান জন্মরনযন্ত্রন 
পদ্ধরত ব্যবহাি কিা প্রনযাজন  ?
হ্যা ,ঁ অন্ত প্ররম ৩ মাষসি িন্য । এই প্রজরিযাি একটি 
ইরতবািক েলােল, একিন ইউষিাষলাজিটে এক সহি 
পিীক্াি পষি বলষত পািষবন ( যসরমষনাগ্রাম )।

আরে কাি সানে য�াগান�াগ কিব  ?
ইতারলষত  : এই পদ্রতি িন্য আপরন আপনাি 
প্রাইষভি ডাতিাষিি কাষছ আষবদন কিষত পাষিন, রযরন 
আপনাষক যপ্রসজরিপিন কিষব এক আন্ড্রষলাজিকল 
রভজিষিি িন্য, যা এক ইউষিাষলাজিষটেি রনকি এক 
রবষিে রভজিি।
য্াষভরনযাষত  : যখনই আপনাি  ৩৫ বছি পরূন ্ হষব 
তখনই আপরন আপনাি প্রাইষভি ডাতিাষিি রনকি 
আষবদন কিষত পাষিন, রযরন নীরতিাত্ করমটিষক এক 
রলরখত অনুষিাধ কিষবন ও যখন যরষক অনুষিাধটি 
গ্রহন কিা হষব, তখন সািা্রি কিাি িন্য আপনাষক ৬ 
মাস অষপক্া কিষত হষব।
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জরুিী গর্ভরননিাধক
এটি শুধুমারে িরুিী পরিরস্থরতষত ব্যবহাি কিা হষব, যয 
যযৌন রমলষনি যক্ষরে গভধ্ািষনি ঝঁুরক আষছ, একটি 
গভর্নষিাধক পদ্রত দ্ািা অসুিরক্ত যযষকান সম্কষ্ক 
ঝঁুরক রহষসষব রবষবিনা কিা হয। এটি স্াভারবক গভর্নষিাধক 
পদ্রত রহসাষব ব্যবহাি কিা উরিত নয, তষব যকবলমারে-
িরুিী অবস্থাি যক্ষরে, কািন এটি খুব কম কাযক্ি।

কপাি (তাো) ইনরিাইউনিরিন স্াইিাল  
(আই ইউ রি)
অরনিাপদ যযৌন রমলষনি পি ৪৮ ঘন্াি মষধ্য এষক 
সরন্নষবি কিা হয। এই িরুিী গভর্নষিাধক পদ্রতি িন্য 
আপনাষক গাইরনরবষদি সাষর যযাগাষযাগ কিষত হষব।

যলনরানিনগসনরিল ১,৫ mg রপল, �ানক 
“পনিি রদননি রপল -ও “বলা হনয োনক
প্রাপ্বযস্ নািীষদি িন্য যকান যপ্রসজরিপিন ছাডাই 
োষমস্ীষত পাওযা যায, অপ্রাপ্ বযষসি যমষযষদি িন্য 
একটি যপ্রসজরিপিন প্রষযািন।একটি ঝঁুরক সম্রকত্ 
রমলষনি পষি যত তাডাতারড সম্ব গ্রহন কিষত হষব ও 
কখনই ৭২ ঘন্াি পষি নয।

ইউরলরপ্রসিাল অনসনিি ৩০mg রপল, �ানক 
“৫ রদননি পনিি রপল “ বলা হয
প্রাপ্বযস্ নািীষদি িন্য যকান যপ্রসজরিপিন ছাডাই 
োষমস্ীষত পাওযা যায, অপ্রাপ্ বযষসি যমষযষদি িন্য 
একটি যপ্রসজরিপিন প্রষযািন।একটি ঝঁুরক সম্রকত্ 
রমলষনি পষি যত তাডাতারড সম্ব গ্রহন কিষত হষব ও 
কখনই ১২০ ঘন্াি পষি নয।

আরে একজন অপ্রাপ্তবযস্া,আরে রপনলি 
যপ্রসক্রিপশননি জন্য যকাোয আনবদন 
কিনত পারি ?
ইতারলষত- কাষিি রদনগুরলষত ( যসামবাি যরষক 
শুরিবাি, ছুটিি রদন বাষদ ) কম বযসী যমষযিা, 
স্াধীনভাষব , রপতামাতাি উপরস্থরত বা অনুষমাদষনি 
প্রষযািন ছাডাই, পরিবাি পিামি ্ যকষ্রে িরুরি 
িন্মরনযন্ত্রন পদ্রতি িন্য আষবদন কিষত পাষি। যয 
রদনগুরলষত যখন পরিবাি পিামি ্ যক্রে বন্ধ রাষক 
তখন তািা স্াধীনভাষব, রপতামাতাি উপরস্থরত ছাডাই বা 
অনুষমাদন ছাডাই, িরুিী রিশুষিাগ পরিষেবা  ও 
Trieste এি IRCCS Burlo Garofolo এি রিশুষিাষগি 
প্রাররমক রিরকৎসা রবভাষগি সাষর যযাগাষযাগ কিষত 
পাষি।
য্াষভরনযাষত- ১৬ বছষিি কম বযসী যমষযরিশুষদি 
োম ্াসী যরষক িরুিী গভর্নষিাধক রকনাি িন্য 
ডাতিাষিি যপ্রসজরিপিন প্রষযািন, যা হাস্াতাষলি 
িরুিী রবভাষগ বা মারল্ রলিরনষক অনুষিাধ কিষত হষব।
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যবেচ্ায গর্ভাবস্থা 
অবসান (আই রর ক্জ)
এটি একটি িন্মরনযন্ত্রন পদ্রত নয ও িিীষিি িন্য অষনক 
ঝঁুরক সম্ন্ন। 
ইতারলষত, যিে মারসষকি পি ৯০ রদষনি মষধ্য অপাষিিন 
সম্ব ( ১৯৭৮ এি ১৯৪ আইন ) ও এটি পাবরলক হাসপাতাষল 
রবনামরূষল্য হয।
য্াষভরনযাষত, গভা্বস্থাি ১০ সপ্াষহি মষধ্য আপরন 
আপনাি গাইরনরবষদি কাষছ এই পদ্রতি িন্য আষবদন 
কিষত পাষিন। ১০ সপতাষহি পি গাইরনরবদ আই রভ জি 
এি আষবদনটি নীরতিাত্ করমটিি কাষছ িমা রদষব।

গর্ভাবস্থা অবসান কিনত, আোনক রক কিনত 
হনব ?
১- গভধ্ািষনি অবস্থা রনজচিত কিাি িন্য তবধ পিীক্া 

কিা - রবষিে িতি পিীক্া।
২-  ডাতিাষিি একটি সাটি্রেষকি দিকাি , যা গভা্বস্থা 

প্রমান কষি ও গভা্বস্থাি অবসাষনি িন্য অনুষিাধ 
কষি - পরিবাি পিামি ্ যকষ্রেি গাইরনরবদ, সাধািন 
অনুিীলনকারি ডাতিাি বা হাসপাতাষলি গাইরনরবদ।

৩-  সাটি্রেষকষিি তারিখ যরষক ৭ রদন অরতরিম হষলই  
অপাষিিন সম্াদন হষব ( য্াষভরনযাষত  অষপক্া 
কিষত হয না )।

গর্ভাবস্থা অবসান কিাি দ়ুট্ি উপায আনে, 
একট্ি ওষ়ুনধি দ্ািা ও একট্ি সাজ্ভারিি দ্ািা  :
ওেুধ পদ্রতষত যকান আষনষস্থরছযাি দিকাি হয না ও প্ররম 
৪৯ রদষনি মষধ্য কিষত হষব - এটি একটি পদ্রত যযখাষন 
দুটি ওেুধ ( মাইষেরপ্রষটোন ( RU486) ও মাইষসাপ্রটেল ) 
এষক অপষিি যরষক ৪৮ ঘন্া বাষদ রনষত হষব।
সািা্রি পদ্রতষত যিনাষিল বা যলাকাল আষনষস্থরছযা দ্ািা 
অপাষিটিং রুষম সম্ন্ন কিা হয ও যিে মারসষকি প্ররম 
৯০ রদষনি মষধ্য কিা উরিত।

আরে হাসপাতানল য�নত চাই না, আরে 
রকরানব গর্ভপাত কিনত পারি  ?
হাসপাতাষল যাওযা একমারে সম্াব্য সমাধান ও এটি 
আপনাি িিীষিি িন্য সবষিষয রনিাপদ । বারডষত গভপ্াত 
খুবই রবপদিনক, এছাডাও এটি অববধ ও ইতারলয ও 
য্াষভরনযান আইন অনুযাযী এটি একটি অপিাধ।

আোি বোেী বা রপতাোতাি কাে যেনক 
রক আোনক সম্মরত রননত হনব   ?
না, যরদও আপরন রববারহতা তবুও আপনাি স্ামীি 
সম্মরতি প্রষযািন যনই।
ইতারলষত- যরদ আপরন অপ্রাপ্বযস্ ও আপরন 
আইরভজি  অবলম্বন কষিন ও আপরন রপতামাতাি সাষর 
এই রবেষয যকান করা বলষত না পাষিন, তষব পরিবাি 
পিামি ্ যকষ্রেি সাষর যযাগাষযাগ কিষত পাষিন।
য্াষভরনযাষত- আপরন যরদ ১৫ বছষিি কম বযরস এক 
যমষয হন, তষব গাইরনরবদ আপনাি িন্য যসাছাল 
সারভষ্সি সাষর একটি ইনিািরভউি ব্যবস্থা কিষব।

আরে রবনদশী, আরে রক ইতারল বা 
য্ানররনযানত একট্ি আইররক্জ এি জন্য 
আনবদন কিনত পারি  ?
ইতারলযান বা য্াষভরনযান আইন অনুসাষি রবষদিী নািী 
বাসস্থান পািরমিসহ বা বাসস্থান পািরমি ছাডাই 
আইরভজি এি িন্য আষবদন কিষত পাষিন। তষর্যি 
প্রষবি পদ্রত ও পরিষেবাি সম্াব্য যপম্যান্ সম্রকত্ 
সকল তর্য ইতারলয পরিবাি পিামি ্ যক্রে যরষক বা 
য্াষভরনযান পরল রলিরনষকি রবভাষগি কাষছ অনুষিাধ 
কিা যযষত পাষি।

প্রসনবি পি 
গর্ভরননিাধক ব্যবস্থা
৩ এি রনযে-
একিন নািী রযরন সম্রূনভ্াষব ও এভাষবই িাষতও 
সন্ানষক বুষকি দুধ খাওযায-প্রসষবি ৩ মাস পিই তাি 
িন্মরনযন্ত্রন পদ্রতি প্রষযািন।
এক নািী যয রমশ্ন নারসং্ কষি ( বুষকি দুধ ও করূ জরেম 
দুধ )- প্রসষবি ৩ সপ্াহ পিই তাি িন্মরনযন্ত্রন পদ্রতি 
প্রষযািন।
যয নািী ১২ সপ্াষহি যবরি সময পষি গভা্বস্থাি 
অবসান কষিষছ - ৩ সপ্াহ পিই তাি িন্মরনযন্ত্রন 
পদ্রতি প্রষযািন।
প্রসষবি পি একটি িন্মরনযন্ত্রন পদ্রত শুরু কিষত 
আপনাি গাইরনরবষদি সাষর যযাগাষযাগ করুন,রযরন 
আপনাি িন্য সবষিষয উপযুতি পদ্রতি িন্য পিামি ্ 
রদষত পািষব।



দিকারি নম্ি ইতারল
FVG রবভাগীয সবুি স্াস্থ্য নম্বি

জরেষযষস্ত যিলায সব পাবরলক স্াস্থ্য সুরবধাি িন্য একটি রবনামরূষল্য 
তর্য নম্বি। এি লক্ হল, স্াস্থ্য ও সামাজিক স্াস্থ্য পরিষেবাগুরলষত 
প্রষবি সহিতি কিাি িন্য  সমান, স্টি, আপ িু যডি এবং যত 
তাডাতারড সম্ব সব তর্য প্রদান কিাি। আপরন যসামবাি যরষক 
শুরিবাি, সকাল ৮িা ৩০রমরনি যরষক দুপুি ১ িা পযন্্ কল কিষত 
পাষিন।

ইতারলয পািািরবষিারধ সবুি নম্বি

এটি যদিীয সব অঞ্চষলি একটি রবনামরূষল্য, যবনামী ও ২৪ ঘন্া 
সজরিয পরিষেবা, যযখাষন যিারেত মানুেষক,পািাি সাষপষক্ি 
ব্যজতিষক যিােন যনি ওযাক ্যরষক অব্যাহরতি িন্য, ইতারলয আইন 
দ্ািা তাষদি িন্য যদযা রবরভন্ন সম্াবনাি তর্য িানা যাষব। সবুি 
নম্বিটি রবরভন্ন অপাষিিি দ্ািা পরিিারলত হয, যািা ট্ারেরকং এি 
রিকাি ব্যজতিষদি সাষর তাষদি অরিজিনাল ভাোগুরলষত করা বষল ও 
ইতারলযান, ইংষিজি, স্ারনি,আিরব, িাইরনি, যিামারনযান, 
িারিযান, আল্ারনযান, ইউষরিরনযান ইত্যারদ ভাোয তর্য প্রদান 
কষিন। 
জরেষযষস্ত িহষি পািািরবষিারধ রবভাগীয প্রকল্প যসবা আষছ “il FVG in 
rete contro la tratta“ -  এটি CDCP onlus দ্ািা বাস্তবারযত হষযষছ।
Androna degli Orti, 4
যোন : 040 2605685
পািািরবষিাধী নম্বি: 389 2029070

 
যগালাপী নম্বি- যদিীয রনয ্াতনরবষিারধ ও ছদ্ম নম্বি

এটি একটি রবনামরূষল্য, যবনামী ও ২৪ ঘন্া সজরিয পাবরলক 
যিরলষোন পরিষেবা। যিরলষোন অপাষিিিিা রনয ্াতন রিকাি ও 
ক্রতগ্রস্তষদি কাষছ দিকারি তর্য সিবিাহ কষি ও িাতীয অঞ্চষল 
উপরস্থত সামাজিক স্াস্থ্য পরিষেবাগুরলি রদষক পরিিারলত কিষত 
পাষি। ইতারলযান, ইংষিজি, েিারস, স্্যারনি ও আিরব ভাোয 
সহাযতা প্রদান কিা যযষত পাষি।

য্াষভরনযা যরষক কল কিাি িন্য রপ্ররেক্স ০০৩৯ এি পষি উরলিরখত 
নম্বিটি অনুসিন করুন।

IRCCS Burlo Garofolo – মা ও রিশু হাসপাতাল
via dell’Istria 65/1
যিরলষোন : 0434 223522 (কন্টাক যক্রে) 

রবষদিী তর্য রবন্ু
via Giovanni Sai 7 (presso Distretto 4), 1° piano - stanza 141 
Parco di San Giovanni
যোন : 040 3997451

যযৌন সংরিারমত যিাগ যক্রে
via Gatteri 25/1
Palazzina “Infettivi” 1° piano - Polo Tecnologico (হাসপাতাষলি 
রপছষনি অংি)
যোন : 040 3992882
পাবরলক সমযসরূিী : যসামবাি 8:00 - 17:00; মঙ্গলবাি -  শুরিবাি  
8:00 -13:30
ডাতিারি রভজিি : 040 3992882 এই নম্বষি যোন কষি
Test: যসাম যরষক বহৃস্রত 8:00 - 13:00; 
শুরিবাি ও ছুটিি রদন 8:00 - 10:00

রনয ্াতনরবষিাধী্ যক্রে– GOAP
Via S. Silvestro 3/5
যোন : 040 3478827
Email: info@goap.it

পরিবাি পিােশ ্ভ যকন্দ্র  
পিােশ ্ভ যকন্দ্র রক কাজ কনি  ?
পিামি ্ যক্রে গভা্বস্থাি িন্য , প্রসষবি  িন্য প্রস্তুরত, প্রসষবি 
পষি, বুষকি দুধ খাওযাষনা, িন্মরনযন্ত্রন পদ্রত, যস্চ্ায গভা্বস্থাি 
অবসান (IVG), যযৌন সমস্যা , খািাপ আিিন ও অপব্যবহাষিি িন্য 
পিামি ্ ও সহাযতা প্রদান কষি। এছাডাও এটি নািী, পুরুে, দম্রত, 
পরিবাি ও রকষিাি-রকষিারিষদি িন্য আইরন পিামি,্ মানরসক ও 
সামাজিক সহাযতা প্রদান কষি। পরিষেবাটি রবনামরূষল্য ও সবাি 
িন্য উন্মুতি।

জরেষযষস্ত যিলা  

পরিবাি পিামি ্ যক্রে- স্াস্থ্য যক্রে ১
via Lionello Stock 2 e Aurisina/Nabrežina
যোন : 040 3997831
সিাসরি ও যোন অভ্যরন্া:
 via Stock: যসাম, মঙ্গল, বহৃস্রত, শুরি 9:00 - 16:00  বা বুধবাি 
12:00 - 16:00
স্াধীনভাষব ২৩ বছি বযস পযন্্ তরুনষদি প্রষবি উন্মুতি( Roiano)
 বহৃস্রতবাি 14:30 - 17:00

পরিবাি পিামি ্ যক্রে- স্াস্থ্য যক্রে ২
via San Marco 11
যোন : 040 3995566
সিাসরি ও যোন অভ্যরন্া:
যোন কষি যসাম যরষক শুরি 9:00 - 13:00
সউপরস্থরতষত যসাম যরষক শুরিবাি 9:00 - 16:00
স্াধীনভাষব ২৩ বছি বযস পযন্্ তরুনষদি প্রষবি উন্মুতি:
মঙ্গলবাি 14:30 - 17:30

800 991170
Numero Verde Gratuito

800 290290
Numero Verde Gratuito

ANONIMO - ATTIVO 24H



দিকারি নম্ি য্ানররনযা
ইতারল যরষক কল কিাি িন্য রপ্ররেক্স ০০৩৮৬ এি পষি উরলিরখত 
নম্বিটি অনুসিন করুন।

হাসপাতালগুরলি পািাপারি য্াষভরনযান অঞ্চষল রবষিে পরল 
রলিরনক আষছ যযখাষন প্রাররমক গাইরনরবষদি সাষর যযাগাষযাগ  
কিা সম্ব।

Ljubliana
Univerzitetni klinični center ljubljana, porodnišnica Ljubljana
Šlajmerjeva 3 ali Zaloška 11, 1000 Ljubljana
যোন: (01) 522 50 50
www3.kclj.si

Šempeter – Nova Gorica
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Novi Gorici
যোন: (05) 330 1000
www.bolnisnica-go.si

Maribor
Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo 
in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
যোন: (02) 321 10 00
www.sb-mb.si

Izola
Splošna bolnišnica Izola, Ginekološko porodniški oddelek
Polje 40 a, 6310 Izola
যোন: (05) 660 68 29
www.sb-izola.si
 
Postojna
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Prečna 4, 6230 Postojna
যোন: (05) 700 07 20
www.bolnisnica-po.si

Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
যোন: (01) 300 59 60
info@karitas.si 

পরিবাি পিামি ্ যক্রে- স্াস্থ্য যক্রে ৩
via di Valmaura 59, Muggia e San Dorligo della Valle
যোন : 040 3995800
যোন অভ্যরন্া : 
যসামবাি যরষক বহৃস্রতবাি 9:30 - 12:30
 শুরিবাি 10:00 - 12:00
স্াধীনভাষব ২৩ বছি বযস পযন্্ তরুনষদি প্রষবি উন্মুতি( 
Valmaura): 
 বহৃস্রতবাি 13:30 - 17:00

পরিবাি পিামি ্ যক্রে- স্াস্থ্য যক্রে ৪
via Giovanni Sai 7, Parco di San Giovanni
যোন : 040 3997445
সিাসরি ও যোন অভ্যরন্া : 
যসামবাি, বুধবাি ও শুরিবাি 9:00-12:00 
স্াধীনভাষব ২৩ বছি বযস পযন্্ তরুনষদি প্রষবি উন্মুত: 
 যসামবাি 14:00-17:00

গরিরছযা যিলা

পরিবাি পিামি ্ যক্রে – Gorizia 
Via vittorio veneto 171, palazzina B
যোন : 0481592869

পরিবাি পিামি ্ যক্রে – Monfalcone
Via galvani 1, presso l’ospedale San Polo
যোন : 0481487611

উরদষন যিলা

পরিবাি পিামি ্ যক্রে – Udine
Via san valentino 18 (3° piano)
যোন : 0432553617
যোষন অভ্যরন্া : যসামবাি যরষক শুরিবাি 8.30 – 13.30 

পিষদনষন যিলা

পরিবাি পিামি ্ যক্রে– Pordenone
Via de Paoli 21
যোন : 0434237880
সিাসরি ও যোন অভ্যরন্া : যসামবাি যরষক শুরিবাি  8 – 13  ও 
যসামবাি ও বহৃস্রতবাি 14- 16.30 




