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জরুরিকারিন জন্ম রনরিাধক বরি (ইরি) বিরে কী যবাঝায়? 
• ইরি-যক প্রায়ই প্ল্যান B বা পিবেী িকারিি বরি বিা হরয় থারক। 
• অিরিে যেৌনরিিরনি পি আপরন োরে গবববেী না হন োরে িাহােয কিাি জনয 
িরয়রে ইরি বরি (বা ২)। 

• ২ ধিরেি ইরি িরয়রে: “যিরভানিরজরেি” এবং “উরিরপ্রস্টানT”।  
 

আরি ইরি কীভারব বযবহাি কিব? 
• অিরিে যেৌনরিিরনি পিবেী ৫ রিন পেবন্ত আপরন ইরি যথরক পারিন। েে 
োিারি খারবন এটি েেই ভাি কাজ কিরব। 

• আপনাি পযারক েরি ২টি বরি োরক, ি’ুটিই একিারথ খারবন। 
• ইরি িমূ্পেব রনিাপি এবং একারধক বাি খাওয়া রনিাপি। 
• আপরন েরি ইরোিরধয গভব বেী হরয় থারকন, ইরি যকান রকেু কিরব না। 
 

ইরি খাওয়াি পি আরি যকিন যবাধ কিব? 
• আপরন রকেুটা বরি বরি যবাধ কিরে পারিন। িাহারয়ি জনয ইরি বরিি খাওয়াি 
আরগ রকেু যখরয় যনওয়াি যেষ্টা কিরবন। 

• আপনাি হািকা িক্তপ্রাব বা পুরিা িারিক হরে পারি। আপনাি পিবেী িারিকটিও 
আরগ ভারগ বা রবিরে হরে পারি। 

 

ইরি’ি জনয খিে কে? 
• আপরন $৩৫-$৬০ রিরয় ফারিবরি যথরক ইরি রকনরে পািরবন। আপনাি বয়ষ কে 
োরে রকেু োয় আরি না। 

• আপরন আপনাি ডাক্তারিি কাে যথরক বযবস্থাপত্র রনরি আপনাি রবিা যকাম্পারন 
আপনাি অথব পরির াধ কিরে পারি। 

• আপনাি যিরডকএইড থাকরি, যিরডরকইড কাডব  বা কাডব গুরিা ফারিবরিরে রনরয় 
আিুন এবং যিরডকএইড আপনাি ইরি’ি জনয অথব পরির াধ কিরব। 



যিরভানিরজরেি 
• এই ঔষধটি রবরভন্ন ব্র্যান্ড নারি পাওয়া োয় রকন্তু এগুরিা িবকটিই একইভারব কাজ 
করি! 

• রনরেি ব্র্যান্ডগুরিা আপরন িম্ভবে যিখরে পািরবন। এখারন িব ব্র্যান্ড যিখারনা যনই, 
আরিা অনযানয ব্র্ান্ডও িরয়রে।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

উরিরপ্রন্টাি (এল্লা) 
• এল্লা হরে আরিক ধিরেি ইরি। 
• আপনাি ওজন অরেরিক্ত হরয় থাকরি, আপনাি 
গভব ধািে যেকারে িাহােয কিাি জনয এল্লা ভাি  
কাজ কিরে পারি। 

• অিরিে যেৌনরিিরনি ৫ রিন পিও এল্লা একইভারব 
কাজ করি। 

• এল্লা বযবহাি কিাি ৫ রিন পেবন্ত আপরন হিরিানিহ যকান জন্ম রনয়ন্ত্রে পদ্ধরে 
বযবহাি কিরে পািরবন না। 

• এল্লা’ি জনয আপনাি ডাক্তারিি কাে যথরক আপনারক বযবস্থাপত্র িংগ্রহ  

   কিরে হরব। 
ইরি যপরে আপনাি যকান অিুরবধা হরি, আপনাি রিএইেএন যহিথ এডুরকটি 
বা িিাজকিীি িারথ কথা বিনু। 
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