
With all the different ways to access health services, it 
can be confusing to know the best place to go.

Our guide can help you make the right choice.

আপনার কি মখুে 
োওয়ার গর্ভ -
কনখরাধখির পরবর্তী 
সাপ্াই প্রখয়াজন?

আপকন এেন সরাসকর আমাখের কিছু 
স্ানীয় ফাম্ভাকসস্টখের িাছ থেখি আস্ার 
সাখে আপনার পরবর্তী সাপ্াই পাওয়ার 
ব্যবস্া িরখর্ পাখরন।

www.england.nhs.uk/ 
pharmacycontraception/
-এ এই ব্যাপাখর আখরা র্ে্য জানুন  
অেবা QR থিাড স্্যান িরুন।

এই পকরখেবাটি সম্পখি্ভ  আপকন িী রাবখছন, র্া আমাখেরখি 
জানান। 

এটি একটি পরীক্ষামলূক পররষেবষা। আমরষা আশষা কররি, এটি আপনষার জন্য গর্ভ -
রনষরষাধক রপল ব্যবহষার চষারলষে ননওেষা সহজ করষব। রজরপ (GP) –এর সষাষে একটি 
অ্যষাপষেন্টষমষন্টর জন্য অষপক্ষা করষার পররবষ ্্ভ , আপরন আপনষার জন্য সুরবধষাজনক 
একটি সমষে আপনষার রনকটস্থ নকষাষনষা ফষাষম্ভরসষ্ নেষ্ পষাষরন এবং একই রকম 
রবষশেজ্ঞ পে্ভষাষের পরষামশ্ভ নপষ্ পষাষরন। 

এই পররষেবষাটি ব্যবহষাষরর নক্ষরে আপনষার অররজ্ঞ্ষা সম্পষক্ভ  আমরষা জষানষ্ চষাই। 
নকষান ব্যষাপষারটি রষাষলষা কষাষজ রিষছে এবং নকষান নক্ষরে আমরষা আষরষা রষাষলষা করষ্ 
পষার্ষাম বষল আপরন মষন কষরন, ্ষা আপরন আমষাষির বলষ্ পষাষরন। পররষেবষাটি 
আষরষা ব্যষাপকরষাষব সহজলর্য হওেষা প্রষেষাজন রক নষা, ্ষা রস্থর করষ্ও আপনষার 
প্রর্ররিেষা আমষাষির সষাহষাে্য করষব। 

ফষাম্ভষারসস্ট আপনষাষক রজষজ্ঞস করষবন, আপরন রক নটক্সট –এর মষাধ্যষম একটি সংরক্প্ত 
জররপ সম্পন্ন করষ্ চষান রক নষা। আপরন এষ্ অংশগ্রহণ করষবন রক নষা ্ষা আপরন 
পিন্দ করষ্ পষাষরন, এবং আপনষার উত্তরগুষলষা ফষাম্ভষারসস্টষক জষানষাষনষা হষব নষা।

আপরন england.pharmacyintegration@nhs.net –এ ইষমইল  
কষরও আমষাষিরষক আপনষার ম্ষাম্ জষানষাষ্ পষাষরন।



আপকন যকে ইখর্ামখধ্যই মখুে োওয়ার গর্ভ -কনখরাধি ব্যবহার 
িখর োখিন, র্াহখে এেন আপকন কিছু স্ানীয় ফাখম্ভসী থেখিই 
পরবর্তী সাপ্াই থপখর্ পাখরন।

আপনষার রজরপর সষাষে অেবষা নকষাষনষা রলিরনষক একটি অ্যষাপষেন্টষমন্ট বকু করষার নচষে এটষা 
অরধক্র সুরবধষাজনক হষ্ পষাষর। আপনষার জন্য সুরবধষাজনক একটি সমে আপরন পিন্দ করষ্ 
পষারষবন, এবং এই পররষেবষাটি রবনষামূ্ষল্যর এবং এষ্ নগষাপনীে্ষা বজষাে রষাখষা হে।

আপনষার ফষাম্ভষারসস্ট, আপনষাষক গর্ভ -রনষরষাধক ব্যবহষার করষার ব্যষাপষাষর, আপনষার রজরপর মষ্ষা 
একই রকষমর রবষশেজ্ঞ পে্ভষাষের পরষামশ্ভ রিষ্ পষাষরন। আপরন ্ষাষির সষাষে একজষনর  
রবপরীষ্ একজন বষস সরষাসরর একষাষতে একটি কন্ষালষটশন রুষম কেষা বলষ্ পষাষরন।

পরামখ ্্ভর মখধ্য িী িী অন্তরু্ভ ক্ত োিখব?

একজন প্ররশক্ণ-প্রষাপ্ত ফষাম্ভষারসস্ট আপনষাষক পরষামশ্ভ প্রিষাষনর কষাজটি সম্পন্ন 
করষবন। আপনষার রজরপ আপনষাষক েষা রজজ্ঞষাসষা করষ্ন, ঠিক একই ধরষনর 
প্রশ্ন ্ষারষা আপনষাষক করষবন। ্ষারষা হেষ্ষা রকিু ব্যষাপষার পরীক্ষা কষর ননষবন - 
নেমন: আপনষার রক্তচষাপ ও ওজন পরীক্ষা করষা, এবং আপনষার নমরিক্যষাল রহর্রি 
সম্পষক্ভ  নজষন ননওেষা। 

আপনষার নকষাষনষা ব্যষাপষাষর উষবেগ েষাকষল ্ষা রনষে ফষাম্ভষারসস্ট আপনষার সষাষে 
আষলষাচনষা করষবন। উিষাহরণস্বরূপ: আপরন েরি গর্ভ -রনষরষাধক ব্যবহষার করষার 
ফষল নকষান ধরষনর পষার্্ভ-প্রর্ররিেষা লক্্য কষর েষাষকন, ষসটষা আপরন ্ষাষিরষক 
বলষ্ পষাষরন। আপরন েরি নকষাষনষা পষার্্ভ-প্রর্ররিেষা লক্্য কষর েষাষকন, ফষাম্ভষারসস্ট 
্ষা সষামলষাষনষার উপষাে নবর করষ্ আপনষাষক সহষাে্ষা করষ্ পষারষবন, এবং 
প্রষেষাজষন আপনষাষক পরব্তী সহষাে্ষার জন্য আপনষার রজরপ অেবষা নেৌন-স্বষাস্থ্য 
রলিরনষক নরফষার করষ্ পষারষবন।

আকম কি নরু্ন গর্ভ কনখরাধি পদ্ধকর্ শুরু িরখর্ বা স্ুযইচ 
িরখর্ পারব?

পরীক্ষামলূক প্রকষপের এই পে্ভষাষে, ফষাম্ভষারসস্ট আপনষাষক 
একটি ররন্ন গর্ভ রনষরষাধক পদ্ধর্ প্রিষান করষ্ পষারষব 
নষা - এর জন্য আপনষাষক আপনষার রজরপ বষা নেৌন 
স্বষাস্থ্য রলিরনষক নেষ্ হষব।

এই পকরখেবাটি িারা ব্যবহার িরখর্ পারখব এবং আকম থিান 
ফাখম্ভকসখর্ থযখর্ পাকর?

আপরন এই পররষেবষাটি ব্যবহষার করষ্ পষাষরন, েরি:

•   আপরন ইর্মষধ্যই একটি মষুখ খষাওেষার গর্ভ -রনষরষাধক রনষছেন েষা আপনষার 
জন্য নপ্রসরিষাইব করষা হষেষি 

•  আপনষার পরব্তী গর্ভ -রনষরষাধক –এর সষাপ্ষাই প্রষেষাজন হে 

•  আপরন এই পরীক্ষামলূক প্রকষপে অংশ রনষ্ নপষর খুরশ হন। 

আপনষার রজরপ অেবষা নেৌন-স্বষাস্থ্য রলিরনক আপনষাষক নরফষার করষ্ পষাষর, অেবষা 
নরেফ রগষে ফষাষম্ভরস টিষমর সষাষে এই পররষেবষাটি সম্পষক্ভ  কেষা বলনু। রকিু 
ফষাষম্ভরস আপনষাষক একটি অ্যষাপষেন্টষমন্ট বকু করষ্ বলষব, রকন্তু অন্যগুষলষাষ্ 
আপরন রগষে উপরস্থ্ হষলই হষব। আপনষাষক নকষাষনষা অ্যষারপ্ষকশন ফম্ভ পূরণ 
করষ্ হষব নষা। পরষামশ্ভ করষার জন্য প্রষেষাজনীে সমে, এবং পরষামশ্ভ ও পরব্তী 
সষাপ্ষাই পষাওেষার মধ্যব্তী নে সমেটুকু আপনষাষক অষপক্ষা করষ্ হষব ্ষা আপনষার 
ব্যরক্তগ্ চষারহিষার উপর রনর্ভ র করষব। ফষাম্ভষারসস্ট সবসমেই আপনষাষক পরষামশ্ভ 
এবং সহষাে্ষা প্রিষাষন সক্ম েষাকষবন। 

নকষান নকষান স্থষানীে ফষাষম্ভরসগুষলষা এই পররষেবষা প্রিষান কষর ্ষা জষানষ্, এবং 
আষরষা ্ষে্যর জন্য আমষাষির নপজটি নিষখ আসুন: 
www.england.nhs.uk/pharmacycontraception/.

থিাখনা স্াস্্য সমস্যার ব্যাপাখর কি আমার কজকপখি অবকহর্ 
িরা হখব?

েরি ফষাম্ভষারসস্ট নকষাষনষা স্বষাস্থ্য সমস্যষা রচরনি্ কষরন, উিষাহরণস্বরূপ: উচ্চ রক্তচষাপ, 
্ষাহষল ্ষারষা এই ্ে্য আপনষার রজরপষক জষানষাষনষার ব্যষাপষাষর আপনষার সষাষে কেষা 
বলষবন। পরষামশ্ভটি নগষাপনীে েষাকষব, সু্রষাং আপনষার সম্মর্ িষাড়ষা ফষাম্ভষারসস্ট 
আপনষার রজরপর সষাষে কখষনষা কেষা বলষবন নষা।


