
বাড়িতে জন্মডিয়ন্ত্রণ শট  
(SubQ Depo Provera 104)  

জন্ম ডিয়ন্ত্রণ শট (Depo) 3 মাতের জিয গর্ভ াবস্থা প্রডেতরাধ কতর। ডিডকৎো-ককতে আোর 
পডরবতেভ  বাড়িতে আপডি ডিতজই ডিতজতক শট ডিতে পাতরি।  

মূল Depo এবং SubQ Depo িুতটাই:  

• প্রডে 3 মাতে আপিাতক একটি শট ডিতে হতব। 

• আপিার েময়েীমার পডরবেভ ি হতে পাতর। 

• এতডাতমডিয়াল কযািোর এবং জরাযু় ফাইব্রতয়ড কেতক আপিাতক েুরডিে রাতে। 

• ক ৌি েংক্রমতণর (STIেমূহ) পডরতপ্রডিতে েুরিা প্রিাি কতর িা। এটির জিয কিডম এেিও 
কেরা ডবকল্প। 

• এগুডল কবডশরর্াগ মািুতের জিয ডিরাপি এবং স্তিযপাি করাতিার েময় এবং ডশশুর জতন্মর 
পরপরই বযবহার করা  ায়।   

এোতি কিেুি SubQ Depo কীর্াতব মূল Depo শতটর কেতক আলািা: 

• এটিতে একটি ক াট েূূঁি বযবহার করা হয় এবং এটি কপশীর পডরবতেভ  আপিার ত্বতক  ায়। এর 
অেভ এটি অতপিাকৃে কম কবিিািায়ক এবং আপিার কিতহর ডবডর্ন্ন স্থাতি প্রিাি করা হয়। 

• SubQ Depo আতগ কেতক র্রা ডেডরতে পাওয়া  ায়, বযবহাতরর জিয প্রস্তুে, এবং আপডি ডিতজ 
বাড়িতে এটি ডিতে পাতরি। 

• একটি শতট কম হরতমাি রতয়ত ,  া োধারণ পার্শ্ভ প্রডেডক্রয়াগুডলতক অতপিাকৃে কম করতে পাতর।  

মতি রােতবি: 

• আপিার প্রেম শতটর পতর 7 ডিতির জিয কিডম বযবহার করুি। 

• আপিার  ডি শট বাি  ায় বা শতটর মতধয 15 েপ্তাতহর কিতয় কবডশ েময় অতপিা কতরি েতব 
গর্ভ াবস্থার পরীিা করুি। পরীিার ফলাফল ঋণাত্মক হতল পরবেী শটটি ডিি। পরবেী োে 
ডিতির জিয কিডম বযবহার করুি। 2 েপ্তাতহর মতধয গর্ভ াবস্থার পরীিা আবার করুি।  েিণ 
িা আপডি আবার Depo শুরু করত ি েেিণ কিডম বযবহার করুি।  ে কবডশ আপডি 
অতপিা করতবি আপিার গর্ভ বেী হওয়ার েম্ভাবিা েে বা়িতব। 

• আপিার শটটি  ডি 15 েপ্তাতহর কবডশ আতগ কিওয়া হতয় োতক এবং আপিার  ডি অেুরডিে 
ক ৌিেহবাে হতয় োতক েতব অডবলতে জরুডর গর্ভ ডিতরাধক (EC) ডিি।  
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ধাতপ ধাতপ:  
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1 োবাি এবং জল ডিতয় আপিার হাে ধুতয় ডিি এবং 
এোতি গাঢ়র্াতব ডিডিে 3টি স্থাি কেতক আপডি ডিতজতক 
ক োতি শট ডিতে িাি কেটি কবত  ডিি। অযালতকাহল ডিতয় 

স্থািটি পডরষ্কার করুি।  

 

 

2. েূূঁিটি বাতের কেতক কবর করুি এবং এটি প্রায় এক 
ডমডিট ধতর ঝাূঁডকতয় ডিি।  

 

 

3. কযাপটির পযাূঁি েুলিু এবং েূূঁতির কর্ারটি ডিতির ডিতক 
কেতল বযাতরতলর োতে েূূঁিটি েং ুক্ত করুি।  

  

 

4. কেফটি ডশল্ডটি ডপ তি টািিু এবং প্লাডিতকর েূূঁি কর্ারটি 
েুতল কফলিু।  

 

 

 

5. েূূঁিটি কোজা ধতর রােিু এবং েরল শীতেভ িা আো  
প ভন্ত এবং েমস্ত বায়ুর বুিবিুগুডল কবর িা হওয়া প ভন্ত 
প্লযাোরটি িাপুি।  

 

 

 



ধাতপ ধাতপ:  
6. আপিার ক  হাতে (ত  হাে ডিতয় আপডি কলতেি) কবডশ বল 
আত  কেই হাতে েূূঁিটি ধরুি। আপিার অিয হাে ডিতয়, আপিার 
ত্বতক একটি স্থাতি ডিমটি ডিতয় ওোি এবং প্রায় 45 ডডডি ককাতণ 
ত্বতকর এই স্থাতি ক াট েূূঁিটি পুতরাপুডর ক াকাি। আপিার অল্প কোূঁিা 
অিুর্ব হতব। 

 

 

 

7. পুতরাপুডর প্লযাোরটি িাপুি এবং 5 কগািা প ভন্ত স্থািটিতে রােুি। 

এটি ডিডিে কতর ক  আপডি েমস্ত ওেুধটি কপতয়ত ি।   

 

8. েূূঁিটি েরাি এবং কেফটি ডশল্ডটি ডপ ি ডিতক টািুি, আপডি 
ডিক শব্দ শুিতবি ও অিুর্ব করতবি।  

 

9. স্থািটিতে িাপ ডিি।   

10. ডিরাপতি েূূঁিটি কফতল ডিি! কীর্াতব এটি করতবি ো জািতে 
পরবেী পৃষ্ঠাটি কিেুি।  

 

এই ওতয়বোইটগুডলতে আপডি আরও জািতে পাতরি:  
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ধাতপ ধাতপ 
ডর্ডডও: 

েেযেূত্র:  Pfizer ডিডকৎো েংক্রান্ত েেয- SubQ Depo Provera 104   

URL: pfizermedicalinformation.com/en-us/depo-subq-provera-104?section=dosage-admin 

ডর্ডডও: আতগ কেতক র্রা ডেডরে বযবহার কতর কীর্াতব োবকুতটডিয়াে ইিতজকশি কিতবি  

URL: youtube.com/watch?v=arcr1wjun6c 

ধাতপ ধাতপ 
ডিতিভ ডশকা  

https://www.pfizermedicalinformation.com/en-us/depo-subq-provera-104?section=dosage-admin
https://www.pfizermedicalinformation.com/en-us/depo-subq-provera-104?section=dosage-admin
https://www.youtube.com/watch?v=arcr1wjun6c
https://www.youtube.com/watch?v=arcr1wjun6c


কীর্াতব েূূঁিটি কফলতবি  

ডিরাপতি িা কফলা হতল েূূঁিগুডল ডবপজ্জিক হতে পাতর। 

েূূঁি কেিই আবজভ িার পাতত্র বা টয়তলতট কফলা উডিে িয়। 

েূূঁি কেিই পুিবভযবহার করা উডিে িয়। 

েূূঁিগুডল েুব ক াট বা িুপতে কগতলও কেগুডল এইর্াতবই কফলা উডিে।  

 

এোতি কিেুি কীর্াতব েূূঁিটি কফলতবি: 

লডি ডডটারতজন্ট বা ডিি কবােতলর (তোডা কবােতল িয়) মে শক্ত প্লাডিতকর পাতত্র বযবহৃে েূূঁিগুডল 
রােুি। 

 

 

 

 

 
 

ওপতরর আটকাতিার স্থািটি বন্ধ করুি এবং কবােলটির পাতশ "পুিবভযবহার করতবি িা" ডলতে রােুি। 

 

 

 

 

 
 

কবােলটি আবজভ িার পাতত্র কফতল ডিি (পুিবভযবহারত াগয পাতত্র িয়)।  
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পিুবভযবহার 
করতবি  
িা  


