
 
 

সি-কার্ড সিতা-মাতা / যত্নপ্রদানকারীদদর তথ্য 
 

সি-কার্ড এমন একটি কার্ড যা ব্যক্তিদের সব্নামূদযয কদডাদমর জনয দ্রতু এব্ং িহজ অ্যাক্সেি ক্সেয়। লিসেস্টার, 

লিসেস্টারশাযার এবং রুটিযাসে, এই পলরসেবাটট 13+ বযসের যে য ানও বযক্তির জনয উপিব্ধ। 

এই প্র ল্পটটর িক্ষ্য হ'ি এেটটআই এবং অ্পলর লল্পত গর্ভধারসের েংখ্যা হ্রাে  রার জনয 13 বছর বা তার যবলশ বযসের 

বযক্তিসের লবনামূসিয  সোসম দ্রতু এবং েহজ অ্যাসেে যেওযা। 
 

এটট এ টট যগাপনীয পলরসেবা ো যেৌন স্বাস্থ্য এবং েম্পস ভর লবেসয তথ্য এবং পরামসশ ভর অ্যাসেেও যেয; পাশাপালশ 

েুব /েুবতীসের  াসছ তাসের যে য ানও উসেগ প্র াশ  রার এবং তারা েলে ঝুুঁ ল পূে ভ বা যশােেমূি  পলরলস্থ্লতসত পস়ে 

তসব েমথ্ ভন অ্যাসেে  রার এ টট েুসোগ। 

  

অ্ল্পবযেী বযক্তিরা সু্কি,  সিজ, ফাসম ভেী এবং যেৌন স্বাস্থ্য লিলন  েহ লবলর্ন্ন স্থ্ান যথ্স  লবনামূসিয  সোম যপসত তাসের 

লে- ার্ভ বযবহার  রসত পাসরে্ন। এটট তাসের েবসেসয যবলশ স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ  সরন এমন োইটটট যেখ্সত যেয এবং তাসের 

েখ্ন প্রসযাজন তখ্ন তাসের  সোম অ্যাসেে  রার েম্ভাবনা বাল়েসয যতাসি। 
 

আমরা বু্ক্তি যে ল ছু লপতা-মাতা এবং েত্নপ্রোন ারীসের লে- ার্ভ প্র ল্প েম্পস ভ প্রশ্ন থ্া সত পাসর, নীসে 

আমাসের টটম যবশ  সয টট োধারে ক্তজজ্ঞাসিত প্রসশ্নর উত্তর যেয: 
 
 
 

পিতামাতা / যত্নপ্রদানকারীদদর সম্মপত ছাডাই 16 বছদরর কম বয়সীদদর কদডাম দদওয়া পক আইনী? 
 
হযা ুঁ, যের্াসব লে- াসর্ভর  সোম 16 বছসরর  ম বযেীসের েরবরাহ  রা হসযসছ তা আইনেঙ্গত। েখ্ন য ানও 

অ্ল্পবযেী বযক্তিক্সক লে- াসর্ভর জনয যরক্তজস্টার  রা হয, তখ্ন যরক্তজসেশসনর  সথ্াপ থ্নটট যেই অ্ল্পবযেী বযক্তির 

বু্িদত পাদর এবং েক্ষ্তার মূিযাযন  রার জনয প্রলশলক্ষ্ণ প্রাপ্ত য ান বযক্তির োরা পলরোলিত হসব; তারা যেজার 

গাইর্িাইন বযবহার  সর এটট  রসব। 
 

"যেজার েক্ষ্" লহোসব লবসবলেত হওযার জনয এ জন তরুে বযক্তিস  অ্বশযই েমস্ত তথ্য এবং যে য ানও ঝুুঁ ল  যবাঝার 

জনয েক্ষ্ম হসত হসব, এবং তারপসর জ্ঞানটট বযবহার  সর এ টা বাছাই  রসত হসব। যেজার গাইর্িাইনগুলি 16 

বছসরর  ম বযেী বযক্তিসের মসধয যেৌন স্বাস্থ্য এবং গর্ভলনসরাধ  পলরসেবাগুলি েরবরাহ  রা লনসয লবসশে র্াসব লব াশ 

 রা হসযলছি এবং তাই তারা আইনী লে গুলিস  পুসরাপুলর  র্ার  সর। 
 

যে বযক্তি তরুে বযক্তিটটস  যরক্তজস্টার  সরসছন লতলন েলে তার স্বাস্থ্য বা েুরক্ষ্ার জনয উলেগ্ন হন, তসব েুব টট োসত তার 

প্রসযাজনীয যেস ান েমথ্ ভন পান তা লনক্তিত  রার জনয এ টট যরফাসরি  রা হসব। এই যরফাসরি প্রক্তিযাটটর এ  

অ্ংসশ তরুে বযক্তিটটস  েুরলক্ষ্ত রাখ্সত  ী পেসক্ষ্প যনওযা হসচ্ছ যে েম্পস ভ  

আপনাস  অ্বগত  রসত এবং প্রক্তিযাটটসত আপনাস  জল়েত  রসত এ জন যপশাোসরর আপনাস  যোগাসোগ  রা 

অ্ন্তরু্ভি থ্া সত পাসর।  
 
 

আিপন সম্মপত প্রদাদনর বয়দসর দেদক কম বয়সী যুবকদদর দকন কদডাম দদন? 
 
েলেও ইউস সত েম্মলত প্রোসনর আইলন বযে 16 বছর, আমরা জালন যে ল ছু ল ছু তরুে বযক্তি যেৌন লমিন  রসবন বা 

প্রথ্মবাসরর মসতা   ম বযসে যেৌন লমিন  রার  থ্া র্াবসবন। যে বযক্তি যরক্তজসেশন েম্পূে ভ  রসছন লতলন েব ভো 

েম্মলতর বযে এবং এর অ্থ্ ভ  ী তা লনসয আসিােনা  রসবন। েতক্ষ্ে না েুব টটস  যেজার েক্ষ্ লহোসব লবসবেনা  রা 

হসচ্ছ (উপসরর যেমওযা ভটট বযবহার  সর), েথ্ােম্ভব লনসজস  েুরলক্ষ্ত এবং স্বাস্থ্য র রাখ্সত েহাযতা  রার জনয তারা 

লে- ার্ভ-এর অ্যাসেে পাসবন। 



আিসন সক কম বয়িী বযক্তিদদর যযৌন িংির্ ড করদত উৎিাসিত করদেন? 
 

না, তরুে বযক্তিসের  সোম অ্যাসেে  রার এবং এ টট লে- ার্ভ যরক্তজসেশসনর  সথ্াপ থ্ন  রার েুসোগ যেওযাসত 

তাসের উচ্চমাসনর, েটি  যেৌন স্বাসস্থ্যর তথ্য এবং পরামশ ভ োইসত েক্ষ্ম  সর; এবং তারা যেৌন লমিসনর জনয প্রস্তুত 

মসন  সরন ল না যে েম্পস ভ এ টট অ্বলহত লেদ্ধান্ত লনসত তাসের েহাযতা  সর। 
 

েলে য ানও অ্ল্প বযস্ক বযক্তি যেৌন লমিসনর লেদ্ধান্ত যনন, অ্বালিত গর্ভাবস্থ্া এবং এেটটআইগুলির ঝুুঁ ল   মাসনার জনয 

তাসের  সোসমর অ্যাসেে রসযসছ,  সোমটট  ীর্াসব েটি র্াসব বযবহার  রসত হসব তা জানসবন এবং প্রসযাজন হসি 

য াথ্ায এবং  ীর্াসব তাসের েহাযতা যনওযা উলেত যে েম্পস ভ অ্বলহত হসবন। 
 

লে- ার্ভ প্রাযশই এ টট লশক্ষ্ার অ্লধসবশসনর পাশাপালশ লবতরে  রা হয, যেখ্াসন তরুে বযক্তিরা স্বাস্থ্য র েম্প ভ এবং 

লবিসের পাশাপালশ যেৌন লমিসনর েম্ভাবয পলরেলত (গর্ভাবস্থ্া এবং এেটটআই) েম্পস ভ আসিােনা  রার েুসোগ পান। 
 
 

 

আমার বাসিদত একটি সি-কার্ড যিদে আমার সক করা উসিত? 
 

আপলন েলে বাল়েসত লে- ার্ভ খু্ুঁসজ পান তাহসি আপনার ল ছু  রার ের ার যনই। আপলন েলে যেৌনতা এবং েম্প ভগুলি 

েম্পস ভ যখ্ািাসমিা  থ্া বিসত স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ  সরন তসব এটা োরুে যে আপনার িন্তানরা বা আপনার েসত্নর অ্ধীসন 

থ্া া তরুে বযক্তিরা জাসনন যে তারা আপনার োসথ্  থ্া বিসত পাসরন; তসব এটট গুরুত্বপূে ভ যে তারাও স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ 

 সরন। 
 

য বি তাসের বিুন যে তারা েলে য ানও লবেসয  থ্া বিসত োন তসব আপলন েব ভো তাসের  থ্া শুনসবন এবং  খ্নও 

তাসের লবোর  রসবন না। আপনার লনসজর বযক্তিগত অ্লর্জ্ঞতা যশযার না  সর আপনার  সথ্াপ থ্নটটস  েুখ্ র 

রাখ্ুন; এবং আপনাদক েলে এমন য ানও প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাো  রা হয োর উত্তর আপনার জানা যনই তাহসি আমাসের মসতা 

এ টট নামী ওসযবোইট বযবহার  সর এটটর যখ্া ুঁজ  রুন! 
 
 

 

তারা যয সু্কদে িদি যিিা সি-কার্ড প্রকদের অংশ সক না তা সক আমাদক বো িদব? 
 

লে- ার্ভ পলরসেবা লেসত আরম্ভ  রসি ল ছু সু্কি লপতা-মাতাস  অ্বলহত  রা যবসছ যনসব তসব য উ য উ তা  রসব না। 
 

অ্নযানয পলরসেবাগুলি যেমন সু্কি নালে ভং েিগুলিও সু্কিগুলির মসধয তাসের অ্ফাসরর অ্ংশ লহোসব লে- ার্ভ েরবরাহ 

 রসত পাসর, তাই যবলশরর্াগ লশক্ষ্ার স্থ্ানগুলিসত লে- ার্ভ উপিব্ধ। 
 


