
আইইউডি সহ হরম োনস 
প্রথ  কমেক  োস কী আশো করো যোে: 
আপনোর দেহ হরম োনোল আইইউডি-দে অভ্যস্ত হমে থোকমে, েমে এটো স্বোভ্োডেক দয; 

• রক্তক্ষরণ- আইইউডি দনওেোর প্রথ  কমেক  োস আপনোর  োডসক নো হমলও আপনোর রক্তক্ষরণ 
হমে পোমর। এই রক্তক্ষরণ  োডসমকর  ে ভ্োরী হমে পোমর, েো হোলকোও হমে পোমর। স মের 
সোমথ সোমথ এর উন্নডে হমে। 

আপডন কী করমে পোমরন: আপনোর েযোমে পযোডি লোইনোর রোখনু। এগুমলো হোমের কোচৈ রোখো 
ভ্োল কোরণ অপ্রেযোডশেভ্োমে আপনোর রক্তক্ষরণ হমে পোমর। 

• েযথো– আইইউডি দনওেোর প্রথ  কমেক  োস আপনোর েযথো হমে পোমর। স মের সোমথ সোমথ 
এর উন্নডে হমে। 

আপডন কী করমে পোমরন:  ডিন েো অযোিডভ্ল-এর  ে েযথোর ঔষধ খোন, অথেো দপমটর 
উপর ের  দেোেোমল েো ডহটিং পযোি দনমে শুমে থোকুন। 

• দযৌনড লমনর স ে েো পমর েযথো – আইইউডি দনওেোর পর দযৌনড লমনর স ে েো পমর 
আপনোর েযথো দেোধ হমে পোমর। 

আপডন কী করমে পোমরন: দেৌনড লমনর স ে অেস্থোন েেল করুন  

• অনযোনয পডরেেত ন – আপডন আপনোর  োনডসক পডরেেত ন েো দেমহর অনুভু্ডের পডরেেত ন লক্ষয করমে 
পোমরন। আপনোর্ আইইউডি-দে দয হরম োন রমেমে েোমে আপডন অভ্যস্ত হমেন। স মের সোমথ 
সোমথ এর উন্নডে ঘটমে। 

আপডন কী করমে পোমরন: আমরো ভ্োল দেোধ করোর জনয ৩-৬  োস অমপক্ষো করুন। দেডসর ভ্োে 
 োনুষই এই সকল পডরেেত ন স মের সোমথ ক ই অনুভ্ে কমর। 

 

হরম োনসহ আইইউডি ডনমে থোকমল: 
• আপনোর  োডসক হোলকো, ক  ডনেড ে েো েন্ধ হমে দযমে পোমর – দেডশর ভ্োে  োনুষ যোরো হরম োনমল 

আইইউডি েযেহোর কমর েোমের  োডসক স্বল্পম েোডে এেিং হোলকো হমে পোমর। 

•  োমস একেোর আপনোর ডি পরীক্ষো কমর দেখনু – আপনোর আইইউডি-র ডনমৈ েইুট ডিিং 
সিংযুক্ত রমেমে। আপনোর দযোডনপমথর দেশ দভ্েমরর আপনোর আঙুল ডেমল আপডন ডিিংগুমমলোর 
উপডস্থডে অনুভ্ে করমে পোরমেন।  

 



• আপনোর আঙুল ডেমে ডিিংগুমলো অনভু্ে নো করমে পোরমল– দেশ ডকেুডেন ডিিংগুমলো অনুভ্ে নো 
করোটো স্বোভ্োডেক। অমনক স ে দসগুমলো দযোডনপমথর দেশ দভ্েমর অেডস্থে। ‘দকোেোডনিং’ 
ভ্ডিমে েমস দৈষ্টো করুন েো পোটত নোমরর সহোেেো ডনন। 

• দযৌনড লমনর স ে আপনোর পোটত নোর ওগুমলো অনভু্ে করমল – দেডশর ভ্োে পোটত নোরই স মের 
সোমথ সোমথ দসগুমলো ক ই অনুভ্ে করমে। আপডন েো আপনোর পোটত নোর আঙুল ডেমে ডিিংগুমলো 
দপেমন দেমল ডেমে পোমেন েো দযৌনড লমনর স ে অেস্থোন েেল কমর দেখুন। 

 

আপনোর িোক্তোরমক কল করমেন যডে: 
• এক সপ্তোমহর দেডশ আপনোর ডিিংগুমলো অনভু্ে নো করমন – কখমনো কখমনো আপডন আপনোর 

আঙুল ডেমে ডিিংগুমলো অনুভ্ে নোও করমে পোমরন কোরণ দসগুমলো দেমল(আপনোর দযোডনর 
দপেমন অেডস্থে) দপেমন ৈমল দযমে পোমর। এটো স্বোভ্োডেক, ডকন্তু এক সপ্তোহ পরও যডে 
ডিিংগুমলো অনুভ্ে নো কমরন, আপনোর িোক্তোরমক দ োন করমেন। 

• আইইউডি-র প্ল্যোডিক প্রোন্ত যডে অনভু্ে কমরন – এর অথত হমে আইই্উডি দের হমে আসো 
শুরু কমরমে এেিং একই সোমথ েভ্ত ধোরণ প্রডেমরোমধর জনয কোজ করমে নো। আইইউডি ঠিক 
কমর দনওেোর জনয আপনোমক িোক্তোমরর কোমে দযমে হমে। েোড়ডে অনয দকোন পদ্ধডে, দয ন 
কনি  েযেহোর করুন এেিং যে েোড়োেোডড় সম্ভে িোক্তোমরর সোমথ দেখো করোর পডরকল্পনো 
কমর ডনন। 

• দযৌনপমথর স্রোমের সোমথ েেুতন্ধ – আইইউডি দনওেোর পর দযৌডনপমথর স্রোমের পডরেেত ন 
স্বোভ্োডেক, ডকন্তু এই স্রোমে েুেতন্ধ থোকমল, হলমে. সুেজ, েলো হমল, েো ৈুলকোডন অনভু্ে হমল, 
িোক্তোরমক দম োন করুন। এর অথত হমে পোমর দয, আপনোর সিংক্র ণ হমেমে। 

• খেু খোরোপ টনটমনভ্োে েো েযথো যো ঔষমুধও যোে নো– আইই্উডি দনওেোর পর দেশ কমেক োস 
টনটমন ভ্োে েো েযথো স্বোভ্োডেক, ডকন্তু েযথো যডে খেুই প্রৈন্ড হে েো ঔধুমধ নো নোে যোে, 
আপনোর িোক্তোরমক দ োন করুন। 

 

েোও আপনোমক দকন কনি  েযেহোর করমে হমে: 
• আইইউডি েভ্ত ধোরণ দেকোমনোর সমমেতোত্ত  পন্থোর একট, েমে এট আপনোমক দযৌনেোডহ দরোমের 

(এসটআই) ডেরুমদ্ধ সরুক্ষো দেওেো। আইইউডি দনওেো থোকমলও কনি  েযেহোর করো 
আপনোর জনয েরুত্বপণূত। আপডন এেিং আপনোর পোটত নোমরর জনয ডনেড ে ডভ্ডত্তমে দযৌনেোডহে 
দরোমের পরীক্ষো কমর দনওেো একট গুরুত্বপূণত ডেষে। 

• কনিম র েযেহোর একই সোমথ আপনোর েভ্ত ধোরণ আমরো ভ্োল কমর প্রডেমরোধ করোর আপনোর 
আইইউডি-র কোজমক সহজের কমর! 

দয যমে আপডন ভ্োল দেোধ করমেন।  866.246.8259  www.chnnyc.org      

আপনোর আমরো প্রশ্ন থোকমল আপনোর ডসএইৈএন দহলথ  এিুমকটমরর সোমথ কথো েলনু! 


