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কতোসকোিো অঞ্চরে য িক এিং প্রোপ্তিয়স্করে আরিগময় এিং কযৌি জীিরি জিয সরেতি

এিং স  নিত নসদ্ধোন্তগুনেরক উৎসোনহত ক রত এিং কযৌিিোনহত ক োগ এিং অিোনিত

গর্ভধো রে ঝ ুঁ নক কমোরত নিিোমূরেয গর্ভনির োধক স ি োহ ক ো হয় ।

কার অবিকার রল্েল্ে

জোতীয় স্বোস্থয সংস্থো SSN এ নিিনিত িযক্তিরে জিয নিিোমূরেয

গর্ভনির োধ,কতোসকোিো অঞ্চরে যোরে স্থোয়ী আিোসি িো ক নসরেন্ট এিং অস্থোয়ী

আিোসি িো েনমনেনেও  রয়রে,এসটটনপ STP ককোরে অনধকো ী(অস্থোয়ীর্োরি উপনস্থত
নিরের্ীরে জিয),যো ো নিম্ননেনখত জিসংখযো কগোষ্ঠী অংর্:

• ১৪ কথরক ২৫ িে িয়সী তরুে ;

• ২৬ কথরক ৪৫ িে িয়সী প্রোপ্তিয়স্ক িযক্তি, যোরে এরজক্তিওরি ককোে E02 - E90 - E91 -

E92 - E93 - X01   রয়রে ;

• ২৬ কথরক ৪৫ িে িয়সী মনহেো, প্রসরি ১২ মোরস মরধয অথিো গর্ভ অিসোরি ২৪ মোরস

মরধয ;

এেোডোও কলোর ি, নপসো, নসরয়িো নিশ্বনিেযোেরয় ক ক্তজনিকৃত ২৫ িে িয়সী তরুেরে জিয

এিং নসরয়িো নিরের্ীরে জিয নিশ্বনিেযোেরয়, নিশ্বনিেযোেরয় নসঙ্গে স্টুরেন্ট কোরেভ অনধকো ী

- কতোসকোিো অঞ্চরে েোত্র ।

বকভাল্ি বিনামূল্যে গভভবনল্রািল্করআল্িদন করা

যাল্ি

আপিো িয়স ১৪ কথরক ২৪ এ মরধয হরে, তরুেরে জিয প োমর্ ভক

ককরন্দ্র সোরথ কযোগোরযোগ করুি। আপিো িয়স ২৫ কথরক ৪৫ এ মরধয হরে

অি গ্রহ কর প োমর্ ভক ককরন্দ্র সোরথ কযোগোরযোগ করুি।

আপনি স োসন অযোরেস ক রত পো রিি অথ ভোৎ েোিোর ককোি

কপ্রসক্তিপর্ি প্ররয়োজি হরিিো।শুধ মোত্র নিনিরক কমীরে আপিোরক

নিিোমূরেয গর্ভনির োধ ক ো অনধকো পোওয়ো জিয প্ররয়োজিীয় েক রমরন্টর্ি

প্রেোি করুি (কতোসকোিো অঞ্চরে স্থোয়ী িো অস্থোয়ী িোনসন্দোরে জিয জিয

সযোনিটো ী কোেভ, স্টুরেন্ট কোেভ িো STP এসটটনপ, এরজক্তিওনি সোটটভনিরকট,

হোসপোতোরে নেসেোজভ নেটি)।

নকর্োরি প োমর্ ভক ককরন্দ্র অযোরেস ক রত হরি, তো সম্পরকভ আ ও জোিরত এিং

আপিো নিকটস্থ প োমর্ ভক ককন্দ্র খ ুঁরজ কি ক রত এখোরি যোি :

regione.toscana.it/contraccezione-gratuita  অথিো অিযোিয র্োষোয় জোিরত

হরে এখোরি যোি :  https://icare.sanita.toscana.it/it/

বিনামূল্যে পাওো গভভবনল্রািক বক বক
িতভমোরি নিনর্ন্ন িীনত উপ নর্নি কর গর্ভনির োরধ নিনর্ন্ন পদ্ধনত  রয়রে, নকন্তু

সিরেরয় র্োে িেরত ককোি পদ্ধনত নিেযমোি কিই। পেন্দটট আপিো েোনহেো এিং নিশ্বোরস 

উপ নির্ভ কর , তরি প্রধোিত নির্ভ কর আপিো স্বোরস্থয উপ । নিনিরক স্বোস্থযরসিো

কমী ো, যোরে সোরথ আপনি কযোগোরযোগ ক রিি, তো ো আপিো জিয কস োটট কিরে নিরত

আপিোরক সোহোযয ক রত সিম হরিি।

নিিোমূরেয পোওয়ো গর্ভনির োধক হে:

* ইরিোরজি এিং কপ্রোরজরটোরজি িনড

* ট্রোিেোম ভোে পযোে

* কযোনি ন ং

* হ রমোি সহ এিং েোডো অন্তঃসত্ত্বো নের্োইস (স্পি োরে )

* সোিক রটনিয়োস (েোমডো িীরে) নের্োইস

* কিেম

জরুরী গভভবনল্রািক িা "মবন ভিং আফটার বপয”এর
জনে বকভাল্িআল্িদন করল্িন

অ নিত িো যথোথ ভর্োরি স  নিত িয় এমি কযৌি নমেরি পর এিং অিোনিত

গর্ভধো রে ঝ ুঁ নকরত, জরু ী গর্ভনির োধক িো "মনি ভং আিটো নপে" অিেম্বি ক ো সম্ভি।
ঝ ুঁ নকপূে ভসহিোরস পর অনিেরম্ব ওষ ধ কিওয়ো প্ররয়োজি কিই, তরি এটট প িতী ২৪/৭২
ঘন্টো মরধয কিওয়ো উনেত এিং ককোিও র্োরিই ১২০ ঘন্টো পর কিওয়ো যোরিিো ।

জরু ী গর্ভনির োধক ওষ ধ উপর োনিনখত তোনেকো একই কযোরটগন  িযোক্তিরে 

জিয নিিোমূরেয পোওয়ো যোরি।

কয নেি এিং সমরয় স্ত্রীর োগ নিরর্ষজ্ঞ উপনস্থত থোকরিি,কসনেি ওষ রধ 

কপ্রসক্তিপর্ি এিং প্রোপযতো জিয আপনি আপিো নিকটতম প োমর্ ভক ককরন্দ্র

কযরত পোর ি-

কযনেি প োমর্ ভক ককন্দ্র িি থোকরি, কসনেি জরু ী নির্োরগ কযরত হরি, কসখোরি

প্ররয়োজিীয় ওষ ধ কেওয়ো হরি।

"মনি ভং আিটো নপে" যো উপ গর্ভনির োধক কসট ক ো যোয় এমি ককোি পদ্ধনত

িয় ।


