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Contraception after you have had a baby

আপনন কতার্ভকর গর্ভ ননররতাধ ব্যবহতার করর একটি অপনরকনপিত গর্ভ ধতারণ নরতাধ কররত পতাররন। গর্ভ ননররতারধর 
জন্য নবনরন্ন পদ্ধনত ররয়রে। গর্ভ ননররতারধর নকেু পদ্ধনত আরে রতা সন্তান হওয়তার পর ব্যবহতার করতা রতায়। আপনতার 
জন্য নকতান পদ্ধনতটি উপরুক্ত ততা নসদ্ধতান্ ননয়তার সময়, এটতা জতানতা গুরুত্বপূণ্ভ নর:
• পদ্ধনতগুর�তা নক নক 
• নকরতারব এটি কতাজ করর
• এটি অপনরকনপিত গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ নকরতারব ননর্ভ রররতাগ্য
• আপনন কখন এটির ব্যবহতার শুরু কররত পতাররন
• সুনবধতা এবং অসুনবধতাগুর�তা
• বতাচ্তারক বুরকর দধু খতাওয়তারনতার (নরেষ্টনিনিং) সময়কতার� এই পদ্ধনত ব্যবহতার করতা রতারব নকনতা?

ব্রেষ্টফিফিং করান�ার সমনে আপ�ার জ�্য প্রস্াফিত পদ্ধফতসমূহ

নরেষ্টনিনিং গর্ভ ননররতারধর একটি পদ্ধনত হরত পতারর। আপনন রনদ গর্ভ ননররতারধর জন্য নরেষ্টনিনিং পদ্ধনত ব্যবহতার 
কররত চতান ততাহর� আপনতার িতাক্ততার বতা নতারস্ভর সতারে কেতা ব�ুন। নরেষ্টনিনিং গর্ভ ননররতাধ প্রনতররতারধ ৯৮% 
কতার্ভকরী, নকন্তু শুধুমতাত্র রনদ:
• আপনতার সন্তান জন্তারনতার পর নেরক আপনতার নকতান মতানসক নতা হয় এিং
• আপনতার নিশুর বয়স েয় মতারসর কম এিং
• আপনন শুধুমতাত্র নরেষ্টনিনিং করতারছেন। এর মতারন হর�তা আপনতার নিশু অন্য নকতান খতাদ্য বতা পতানীয় খতারছে নতা।

আপনন রনদ গর্ভ বতী হরত নতা চতান, আপনতারক অন্য পদ্ধনতর গর্ভ ননররতাধ ব্যবহতার কররত হরব রখন:
• আপনতার মতানসক নিরর আরস অথিা
• আপনন আপনতার নিশুরক অন্য খতাদ্য বতা পতানীয় নদরত শুরু কররন।

নরেষ্টনিনিং করতারনতা কতা�ীন ননর্তাক্ত পদ্ধনতসমূহ ননরতাপরদ ব্যবহতার করতা নররত পতারর:

গর্ভ ফ�নরাধ স্াপ�/প্রনিশ করান�া
আপনতার সন্তান জরন্র সতারে সতারেই গর্ভ ননররতাধ ইমপ্্যতান্ট (ImplanonNXT®) প্ররবি করতাও নররত পতারর। 
গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ গর্ভ ননররতাধ ইমপ্্যতান্ট স্তাপন ৯৯.৯% এর অনধক কতার্ভকর।

ইন্টানেফর� ফিরাইস িা যন্ত্রসমূহ 
নিশু জন্ ননয়তার পর আপনতারক ততামতার ইন্টতারটনরন রন্ত্র (IUD) অেবতা হররমতান IUD (Mirena®) প্ররবি 
করতারনতার জন্য আপনতারক অন্ত: চতার সপ্তাহ অরপক্তা কররত হরব। এগুর�তা দ্রুত কতাজ শুরু করর এবং 
গর্ভ প্রনতররতারধ ৯৯.২ নেরক ৯৯.৮% এর মরততা কতার্ভকরী। আপনতার রনদ নকতান সমস্যতা হয় অেবতা আপনন রনদ 
আররকটি সন্তান ননরত চতান ততাহর� আপনতার িতাক্ততার সহরজই উরয় পদ্ধনতই সনররয় নি�রত পতাররবন।

আমতারদর সতারে নরতাগতাররতারগর জন্য রনদ আপনতার একজন নদতারতাষীর প্ররয়তাজন হয়, ততাহর� 131 450 
নম্বরর নটন�রিতান ইন্টতাররপ্রটতার সতানর্ভ রসর (TIS)  সতারে নরতাগতাররতাগ করুন।  
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গর্ভ ফ�নরাধক ই�নজকশ�
গর্ভ ননররতাধক ইনরজকিন (Depo Provera) নিশু জন্ ননয়তার পর অনব�রম্ব শুরু করতা নররত পতারর।  
নরেষ্টনিনিং করতারনতার সময় খুবই অপি পনরমতান নিতাজ  আপনতার নিশুর কতারে রতায় এবং আপনতার দধু উৎপতাদরন 
এর নকতান প্ররতাব পরর নতা। গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ গর্ভ ননররতাধক ইনরজকিন ৯৪% নেরক ৯৯.৮% এর মরততা 
কতার্ভকরী।

ব্�াে িফি (Progesterone Only Pill)
আপনতার সন্তান হবতার পর পরই নেতাট বনি রতারক নমনন নপ� ব�তা হয় ততা শুরু কররত পতাররন। গর্ভ ধতারণ 
প্রনতররতারধ নেতাট বনি ৯১% নেরক ৯৯.৭% এর মরততা কতার্ভকরী।

ক�িম
আপনন আবতার নরৌনসঙ্গম শুরু করতার সতারে সতারে নের� বতা নমরয়রদর কনিম ব্যবহতার শুরু কররত পতাররন। 
কনিম গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ সতাহতার্য করর এবং নরৌনবতানহত সংক্তামক ইনরিকিন (STIs) প্রনতররতারধ সরব্ভতাত্তম 
সুরক্তা প্রদতারন সহতায়ততা করর। ততারতা গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ ৭৯% নেরক ৮২% এর মরততা কতার্ভকরী। নমরয়রদর 
কনিম অন�তাইরন অেবতা Family Planning NSW (ি্যতানমন� প্্যতাননং এন এস িব�ু) নেরক ক্য় করতা নররত 
পতারর।

মধ্যচ্ছদা (িাোফ্াম)
আপনতার নিশু জন্ ননয়তার েয় সপ্তাহ পরর মধ্যছেদতা পদ্ধনত ব্যবহতার করতা নররত পতারর। নিশু জন্ ননয়তার েয় 
সপ্তাহ পরর আকতার পরীক্তা করতার প্ররয়তাজন হরব। এটি গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ ৮৮% নেরক ৯৬% এর মরধ্য 
কতার্ভকরী।

প্রাকৃফতক পফরিার পফরকল্প�া
প্রতাকৃনতক পনরবতার পনরকপিনতা পদ্ধনত আপনতার মতানসক চক্ চ�তাকতা�ীন সমরয় নর িতারীনরক পনরবত্ভ নগুর�তা হয় 
ততা পর্ভরবক্ণ করর। এটি ৯৯% পর্ভন্ কতার্ভকর হরত পতারর, নকন্তু করম নগরয় ৭৬% পর্ভন্ কতার্ভকর হরত পতারর এবং 
ততা ননর্ভ র করর আপনন এটতারক নকরতারব ব্যবহতার কররেন এবং নকতান পদ্ধনত পেন্দ কররেন। একজন প্রতাকৃনতক 
পনরবতার পনরকপিনতা নবরিষরঞের কতাে নেরক আপনতার উপরদি ননয়তা প্ররয়তাজন। নবরিষঞে একই সমরয় একতানধক 
পদ্ধনত ব্যবহতার কররত ব�রত পতাররন। নরেষ্টনিনিং করতারনতার সময় প্রতাকৃনতক পনরবতার পনরকপিনতার ব্যবহতার কঠিন 
হরত পতারর। আপনতারক গর্ভ বতী হরতও প্রতাকৃনতক পনরবতার পনরকপিনতা ব্যবহতার করতা নররত পতারর।

ফ�িবীফজতকরণ িা ব্টেফরলাইনসশ�
ননববীনজতকরণ হর�তা গর্ভ ননররতাধ করতার একটি স্তায়ী অরত্তাপচতার পদ্ধনত রতা গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ ৯৯% এর 
অনধক কতার্ভকরী। মনহ�তারতা একটি টিউবতা� �তাইরগিন (বন্্যতাকরণ) অেবতা টিউবতা� অক�ুিন(অবররতাধ) পদ্ধনত 
পেন্দ কররত পতাররন। পুরুষরতা র্যতারসকটনম কররত পতাররন। আপনতার সন্তান হওয়তার অন্তপরক্ নতন মতাস পর 
tubal অবররতাধ বতা tubal বন্্যতাকরণ পদ্ধনত করর� সবরচরয় রতা� হয়। রতারহতাক, এটি প্রতায়ই ব�তা হরয় েতারক নর 
আপনন আররকটু সময় অরপক্তা করুন। নেতাট একটি নিশুর নদখতাশুনতা করতা কষ্টকর হরত পতারর এবং নকতান স্তায়ী 
নসদ্ধতান্ ননয়তার জন্য এই সময়টি সরব্ভতাত্তম নতাও হরত পতারর।

জরুরী গর্ভ ফ�নরাধ
আপনন রনদ অরনক্ত নরৌনসঙ্গম করর েতারকন এবং গর্ভ বতী হরত নতা চতান নসরক্রত্র আপনতার জরুরী গর্ভ ননররতাধ 
ব্যবহতার করতা উনচত। নরেষ্টনিনিং করতারনতা কতা�ীন LNG (Levonorgestrel) জরুরী গর্ভ ননররতাধ পেন্দনীয় 
পদ্ধনত এবং ব্যবহতার করতা ননরতাপদ, খুবই অপি পনরমতাণ LNG আপনতার বুরকর দরুধ প্ররবি করর। 

অরনক্ত নরৌনসঙ্গম করতার পর, রত ততািতাততানি সম্ভব আপনতার জরুরী গর্ভ ননররতাধ বনি ব্যবহতার করতা উনচত, 
নরমন ১২০ ঘন্টতার মরধ্য (পাতাচ নদন)। জরুরী গর্ভ ননররতাধ গর্ভ ধতারণ প্রনতররতারধ ৮৫% পর্ভন্ কতার্ভকরী হরত পতারর। 
আপনন কত ততািতাততানি গর্ভ ননররতাধ ব্যবস্তা ননন, ততার উপর এর কতার্ভকতারীততা ননর্ভ র করর। আপনন িতাক্ততাররর 
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স্া�ীে ব্যাগানযাগ

নতাম:

নিতান:

Bengali

নপ্রসনক্পিন েতািতাই একজন িতাম্ভতানসরটের কতাে নেরক জরুরী গর্ভ ননররতাধ নকনরত পতাররন।

ব্রেষ্টফিফিং-এর শুরুর ফদনক ব্য উপােগুনলার পরামশ্ভ ব্দো হে �া

আপনতার নিশুর বয়স েয় মতাস নতা হওয়তা পর্ভন্ নন্ন�নখত গর্ভ ননররতাধ পদ্ধনত সমূরহর পরতামি্ভ নদয়তা হয় নতা। 
এই পদ্ধনতরত ওরয়ষ্ট্ররজন (হররমতান) েতারক। রতারহতাক, আপনতার নিশু রনদ অন্তপরক্ েয় সপ্তাহ বয়সী হয় এবং 
অন্তপরক্ অরধ্ভক নবতাত� খতাওয়তান ততাহর� এই পদ্ধনতগুর�তা ব্যবহতার করতার জন্য নবরবচনতা কররত পতাররন।
• একনত্রত বনি অে্ভ্যতাৎ কম্বতাইন্ড নপ�(the Pill)
• নরতানন নরং (NuvaRing®)

আপফ� ব্রেষ্টফিফিং �া করানল আপ�ার জ�্য ফিকল্প উপােসমূহ

আপনন রনদ নরেষ্টনিনিং নতা করতান, ততাহর� আপনন নর নকতান ধররনর গর্ভ ননররতাধ পেন্দ কররত পতাররন। আপনতার 
নিশু জরন্র নতন নেরক েয় সপ্তাহ পর আপনন বনি বতা নরতানন নরং শুরু কররত পতাররন। গর্ভ ননররতাধক ইনরজকিন 
আপনতার নিশু জন্তারনতার পর সরতাসনর শুরু কররত পতাররন। অন্যতান্য সব পদ্ধনতর জন্য নরেষ্টনিনিং এবং 
নরেষ্টনিনিং ব্যতীত মনহ�তারদর জন্য শুরুর সময় একই।

গর্ভ ফ�নরাধ সম্পনক্ভ  আপ�ার িাক্ার িা �ানস্ভর সানথ কথা িলনত পানর�। তারা আপ�ানক আপ�ার 
প্রনোজ� অ�ুযােী সনি্ভাত্তম ফসদ্ধান্ত ফ�নত সাহায্য করনি।

ইংনরফজনত কথা িলনত ব্গনল যফদ আমার সাহানয্যর প্রনোজ� হে?

আপনতার রনদ ইংররনজ বুঝরত নকংবতা ইংররনজ কেতা ব�রত সহররতানগততার দরকতার হয়, ততাহর� নপিতাদতার নদতারতাষী 
ররয়রে। আপনতার সতারে আপনতার একজন পতানরবতানরক সদস্য নকংবতা বনু্ েতাকরত পতারর, নকন্তু আপনতার নচনকৎসতা 
সম্পনক্ভ ত সক� আর�তাচনতা হরত হরব একজন নপিতাদতার নদতারতাষীর মতাধ্যরম। নদতারতাষী পনররষবতা নরি এবং ততা 
নগতাপন রতাখতা হরব। নিতান-131 450।

আপ�ার যফদ আরও সাহানয্যর প্রনোজ� হে দোকনর পফরিার পফরকল্প�া ফ�উ সাউথ ওনেলস-
এর সানথ ব্যাগানযাগ করু�

• www.fpnsw.org.au

• নিতান- 1300 658 886 

তথ্যসূত্র

পনরবতার পনরকপিনতা নরর্তানরয়তা - এই তে্য ররয়� হসনপটতা� ির ওরমন-এর জন্য পনরবতার পনরকপিনতা নরর্তানরয়তা 
নেরক  অনুমনত ননরয় অনুবতাদ করতা হরয়নে�।


