
জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক  প্ররৃ্ত তথ্য 

ভুল ধারণা: জন্ম নিয়ন্ত্র আমার মানসর্কর্ 
ভারী র্কর তুলকে এেং েযথ্া আকরা 
শ াচিীয় র্রকে ।  

প্ররৃ্ত তথ্য: জন্ম নিয়ন্ত্রণ আপিার 
মানসর্কর্ নেনভন্ন ভাকে প্রভানেত র্রকত 
পাকর। নর্ছু নর্ছু ধরকির জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
আপিার মানসর্ অনিয়নমত র্রকত পাকর 
ো স্রাকের র্ারণ হকত পাকর। আোর নর্ছু 
নর্ছু পদ্ধনত মানসর্কর্ স্বল্পকময়ানি, হালর্া 
এেং র্ম েযথ্ার র্ারণ হকত পাকর। শর্াি 
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনতটি আপিার জিয সঠির্ 
হকে তা জািার জিয আপিার ডাক্তাকরর 
সাকথ্ র্থ্া েলিু। 

শে েকে আপনি ভাল শোধ র্রকেি ।    866.246.8259     www.chnnyc.org      
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ভুল ধারণা: জন্ম নিয়ন্ত্রকণর র্ারকণ আমার 
ওজি শেকে োকে। 

প্ররৃ্ত তথ্য: শেন র ভাগ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনতকত 
ওজি েনৃদ্ধ পায় িা। জন্ম নিয়ন্ত্রকণর র্ারকণ 
ওজি শেকে োওয়ার নেষকয় উনিগ্ন থ্ার্কল 
আপিার ডাক্তাকরর সাকথ্ র্থ্া েলুি।. 

ভুল ধারণা: জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত েযেহার 
র্রকল আমাকর্ র্িডম েযেহার র্রকত 
হকে িা। 

প্ররৃ্ত তথ্য: এইচআইনভ এেং শেৌিোনহত 
শরাগ শথ্কর্ নিকজকর্ সরুক্ষার এর্মাত্র উপায় 
হকে র্িডম। নসএইচএি শথ্কর্ নেিামূকলয 

ভুল ধারণা: জন্ম নিয়ন্ত্রণ স্বাভানের্ ো 
স্বাস্থ্যর্র িয়। এটি আমার হরককমাকির ক্ষনত 
র্রকে। 

প্ররৃ্ত তথ্য: হরকমািসহ জন্ম নিয়ন্ত্রণ খেুই 
নিরাপি। জন্ম নিয়ন্ত্রকণ এমি হরকমাি রকয়কছ 
ো আপিার শিহ ইকতামকধয ততরী র্কর োকে। 
হরকমাি গ্রহকণ েনি আপিার অসুনেধা থ্াকর্, 
জন্ম নিয়ন্ত্রকণ এমি পদ্ধনত রকয়কছ শেখাকি 
হরককমাকির নেষয় শিই।. 



ভুল ধারণা: জন্ম নিয়ন্তণ আমার জীেকি পরেতীকত 
গভক েতী হওয়া র্ষ্টসাধয র্কর তুলকে। 

প্ররৃ্ত তথ্য: জন্ত নিয়ন্ত্রণ ভনেষযকত আমার গভক েতী 
হওয়ার সক্ষমতাকর্ ক্ষনতগ্রস্থ্ র্রকে িা। আপনি জন্ম 
নিয়ন্ত্রণ েন্ধ র্রকল, আপিার শিহ ঠির্ আকগর অেস্থ্ায় 
নিকর আসকে। 
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ভুল ধারণা: আনম আমার জন্ম নিয়ন্তকণর 
র্থ্া ভুকল শগকল ো শর্াি ভুল র্কল, 
অরনক্ষত শেৌিনমলকির পর গভক ধারকণর 
নেষকয় আমার আর নর্ছু র্রার শিই। 

প্ররৃ্ত তথ্: জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত গ্রহণ ো 
েযেহাকর আপিার অসুনেধা হকল, আপনি 
নসএইচএি-এ প্ল্যাণ B পাকেি। প্ল্াি B 
হকে এর্টি েনে শেটি শেৌি নমলকির পর 
৫ নিি পেকন্ত গভক ধারণ প্রনতকরাধ র্কর। 

ভুল ধারণা: প্রনত মাকস আমার মানসর্ হওয়ার 
র্থ্া। 

প্ররৃ্ত তথ্য: আপনি েখি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত গ্রহণ 
র্করি তখি নিয়নমত মানসকর্র প্রকয়াজিীয়তা শিই। 
নর্ছু নর্ছু জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত আপিার জরায়ুকর্ 
োেনত লাইনিং ততরী র্রা শথ্কর্ নেরত রাকখ। 
মানসকর্র সময় এই োেনত লাইনিং আপিার শিহ 
শথ্কর্ শের হকয় োয়। শেকহতু আপিার শিহ োেনত 
লাইনিং ততরী র্রকছ িা, আপিার মানসকর্র 
প্রকয়াজি শিই।  
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