
 জন্ম নিয়ন্ত্রণ এটি কী? এটি আমার  মানিকক কী ভাকে পনরেবতি আিকে? 

 
হরকমাি ছাড়া 
আইইউনি 

আপিার িাক্তার আপিার জরায়ুকত েনিকয় নিকে।  এটি ১০ েছর 
টিকক, তকে িাক্তার যে যকাি িময় যেরককর নিকত পারকে।  

আপিার মানিক ভারী ো িীর্বতর হকত 
পাকর। 

 
হরকমাি িহ 
আইইউনি 

আপিার িাক্তার আপিার জরায়ুকত েনিকয় নিকে। এটি ৩-৫ েছর 
টিকক, তকে িাক্তার যে যকাি িময় যেরককর নিকত পারকে।  

আপিার স্পটিিং হকত পাকর। আপিার কম 
কম হালকা মানিক হকত পাকর।  

 ইমপ্ল্যান্ট 
আপিার িাক্তার এটি আপিার োহুকত ত্বককর নিকে রাকে। এটি 5 
েছর স্থায়ী হয়, নকন্তু আপিার িাক্তার যে যকাকিা িময় এটি যের 
করকত পাকরি। 

আপিার স্পটিিং হকত পাকর। আপিার কম 
কম হালকা মানিক হকত পাকর।  

 ইিকজকশি 
একটি শট ো আপনি আপিার িাক্তাকরর কাছ যেকক পাি ো প্রনত 
3 মাকি নিকজকক যিি। 

আপিার স্পটিিং হকত পাকর। আপিার কম 
কম হালকা মানিক হকত পাকর।  

 নরিং আপিার যেৌনিপকে একটি িমিীয় নরিং পরকেি। মাকি একোর 
েিকল নিকেি। 

আপিার নিয়নমত মানিক হকে। মানিক 
হালকা, স্বল্পক্ষণ এেিং কম েযোর হকত 
পাকর। 

 পযাে 
আপিার ত্বকক একটি যছাট নিকার লাগাকেি। িপ্তাকহ আপনি যিটি 
েিলাকেি। 

আপিার নিয়নমত মানিক হকে। মানিক 
হালকা, স্বল্পক্ষণ এেিং কম েযোর হকত 
পাকর। 

 নপল একটি যছাট, েনড়। আপনি প্রনতনিি একই িমকয় োকেি। 
আপিার নিয়নমত মানিক হকে। মানিক 
হালকা, স্বল্পক্ষণ এেিং কম েযোর হকত 
পাকর। 

 েনহস্থ কমিম 
যেৌি নমলকির আকগ আপনি যেৌিাকে পকর নিকেি। প্রনতোর 
নমলকির আকগ িতুি একটি েযেহার করকেি। 

আপিার মানিকক যকাি পনরেতব ি হকে িা। 

 
অভযন্তরীি 
কিিম 

যয়ৌি নমলকির আকগ যেৌনিপকে ো গৃহযদ্বাকর (পাছায়) পকর নিকেি। 
প্রনতোর নমলকির্ আকগ িতুি একটি েযেহার করকেি।  

আপিার মানিকক যকাি পনরেতব ি হকে িা। 

 

যের ককর 
আিা (কেরত 
আিা) 

েীেব পাকতর (েরমমূহকতব ) আকগ যেৌিাে যোনি যেকক যের ককর 
আিকেি। 

আপিার মানিকক যকাি পনরেতব ি হকে িা। 

জন্ত নিয়ন্ত্রকণর ধরণিমহু 

কিিম ছাড়া আপনি যেৌি িেম করকল ো কিিম যেকট যগকল, অেো 
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত গ্রহকণ ো েযেহাকর অিুনেধা হকয় োককল, আপনি 
নিএইি-যত প্ল্যাি  যপকত পাকরি।  

 
েুে ভাল 
কাজ ককর 
(৯৯% এর 
যেনশ 

কােবকর) 

 
 
 
 
 

ভাল কাজ 
ককর  

(৯১-৯৪% 
কােবকর)  

 
 
 
 

ঠিক ঠাক 
কাজ ককর  
(৭৮-
৮৮% 

কায়বকর) 

এইেআইনভ এেিং যেৌিোনহত যরাগ যেকক নিকজকক িরুক্ষার একমাত্র 
উপায় হকে কিিম। আপনি নিএইেএি-যত নেিামূকলয কিিম 
যপকত পাকরি। 

866.246.8259    www.chnnyc.org      

CHN-এ িমস্ত েয়কির িমস্ত মািুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ এেিং যেৌি স্বাস্থয 
পনরকষোগুনল অযাকেি করকত পাকর৷ এই পছন্দগুনল 100% 

আপিার উপর নিভব র ককর। 


