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সুচীপত্ৰ 
 
আৰম্ভনি 
ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ নিা নক ? 
SARS CoV-2  ওপৰত সুক্ষ্ম দৃনি 
উচ্ছ সংক্ৰমণশীলতা 
স্পাইকৰ দৰৰ গঠি 
নিিৰ গঠি 
অসুখৰ াৰ নিষৰে 
অসুখৰ া নকৰিকক নিেৰপ 
নকাি আক্ৰান্ত হ’ি 
লক্ষণৰিাৰ নক নক ? 
নকৰিকক নিিাক্ত কনৰি পানৰ  
নিনকৎসা নক ? 
 
COVID-19  ৰ পৰা নিিৰক িৰিাৱাৰ উপাে: 

• িাৰিাৰিৰৰ হাত ন াৱা । 
• এলক’হ’ল থকা নছণী াইিাৰ িযৱহাৰ কৰা  । 
• মাস্ক িযৱহাৰ কৰা । 
• দূৰত্ব িিাই ৰখা । 
• িকু, িাক, মুখ স্পশশ িকৰা । 
• হানি, কাহ মৰাৰ িীনত-নিেম । 

 
নকছুমাি সা াৰণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 
 
ফু্ল আৰু  COVID-19 ৰ লক্ষণৰ মািত পাথকয 
 

• ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত মািুহক তাপ নস্কিাৰৰৰৰ নকমাি সঠিককক  নৰি পানৰ । 
• ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত মািুৰহ ছুইনমংপুল িযৱহাৰ কনৰৰল সংক্ৰমণ হে নিনক ? 
• মািুৰহ সংক্ৰমণ নৰা  কনৰিকল মাংস িাতীে খাদয গ্ৰহি িকৰাৰতা উনিত নিনক ? 
• মািুহৰ অিাক্ৰমযতা আৰু COVID-19 সংক্ৰমণৰ মািত সৰ্ম্শক । 
• COVID-19 ৰ প্ৰনতৰৰা ৰ িাৰি ঘৰুৱা নিনকৎসা আৰছ নিনক ? 
• এনিিাে’টিকৰ দ্বাৰা ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ প্ৰনতৰৰা  কনৰি পানৰ নি ? 
• প্ৰনতৰষ ক িযৱহাৰৰ ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ নৰা  কনৰি পাৰৰ নি? 

 
COVID-19 ৰ বিষয়ে ভুল ধাৰনা- 
 
উষ্ণ আৰু আদ্ৰ অঞ্চলত সংক্ৰনমত িহে । 
িতুি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ মৰহ কামুনৰৰল নিেৰপ । 



2 
 

 
আৰম্ভবন 
 
ন াৱা ২০১৯ িিৰ নিৰিম্বৰ মাহৰ ৩১ তানৰৰখ িীি নদৰশ নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াক (WHO) িিাই ন  
েুহাি িগৰত ঠাৰে-ঠাৰে নকছুমাি মািুহৰ অজ্ঞাত কাৰৰণ নিউমিীো হহৰছ । ২০২০ িিৰ ৯ 
িািুৱাৰীত WHO ই প্ৰকাশ কৰৰ ন  িীিৰ গৰৱষৰক প্ৰাথনমক পৰীক্ষাৰ পাছত িতুি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ 
নিিাক্ত কনৰৰছ আৰু WHO ই ইোৰক COVID-19 নহিাৰি িামাকৰণ কৰৰ । এনতোকলৰক (৯ এনপ্ৰল 
২০২০ িি)  COVID-19 িাৰি প্ৰাে ৯৫,০০০ নৰা অন ক নলাক নিহত হহৰছ । এই ভাইৰাৰছ 
এনতোকলৰক ভাৰতৰক  নৰ নিশ্বৰ ১৮০ খিতকক অন ক নদশত নিেনপ পনৰৰছ । এনতো নগাৰ ই নিশ্বৰত 
সামুনহক িন্ধ, কানফশ ও, নিমাি-িন্দৰত নিনিদ্ৰ পনৰক্ষণ, সৰন্দহ ুক্ত নলাকক আিুতীো ঠাইত ৰখা, 
সামানিক দুৰত্ব িিাই ৰখা আনদ সা াৰণ নিেমত পনৰণত হহৰছ । এই সংক মে সমেত শুদ্ধ আৰু 
প্ৰামানিক তথয নপাৱাৰ া অতযন্্ত িৰুৰী । 
 
নহন্দু িাতনৰ কাকৰত আৰম্ভনণৰৰ পৰা এই মহামাৰীৰ নিষৰে উচ্চ মািৰ সাংিানদকতাৰৰ নিজ্ঞাি আৰু 
সুৰক্ষাক প্ৰাথনমক গুৰুত্ব নদ িাতনৰ সমুহ পনৰৰিশি কনৰ আনহৰছ । পাঠক সকলৰ সুনি াৰথশ আনম 
সকৰলাৰিাৰ িাতনৰ আৰু তথয একলগ কনৰ এখি ই-নকতাপ আকাৰৰ প্ৰকাশ কনৰিকল নিিানৰৰছা । 
আনম আশা কৰৰা এই পুনততকাখৰি সু-স্বাস্থ্যৰ িাৰি অভযাস সমুহ গনি তুনলি আৰু ভুল  াৰণাৰিাৰৰ 
পৰা মািুহক মুক্ত কনৰি । 
 
ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ বক ? 
 
ক’ৰ’ণা ভাইৰাছসমুহ এক প্ৰকাৰৰ ভাইৰাছৰ িাঙৰ পনৰোলৰ । ইোৰৰ নকছুমাৰি সা াৰি পািী 
লগাৰ পৰা আৰম্ভ কনৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ প্ৰিল অসুখৰকলৰক ন ৰি- SARS, MERS আৰু SARS CoV-2 
(COVID-19) আনদ অসুখ ঘ াি পাৰৰ । িন্তুৰ পৰা মািুহকল সংক্ৰনমত হ’ি পাৰৰ । SARS CoV-
2 ভাইৰাছ িহুনখনি SARS নৰাগ ঘৰ াৱা ভাইৰাছৰ দৰৰ । (*1) 
 
SARS ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ  নদও িীৱ-িন্তুৰ পৰা উৎপনত্ত হে িুনল নকাৱা হহৰছ তথানপও ইোৰ সঠিক 
উৎস ঠিৰাং কনৰি পৰা িাই । নকছুমাি ভাইৰাছ হেৰতা িাদুনলৰ পৰা আি িন্তু (িহামালকল) 
নিেৰপ । ২০০২ িিত প্ৰথম SARS ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত মািুহিি দনক্ষি িীিৰ গুৱাঙিং ত  ৰা 
পনৰনছল । MERS ভাইৰাছনি  ২০১২ িিত নিৌনদ আৰিত উ ’ ৰ পৰা নিেনপনছল । 
SARS CoV-2 িাদুনলৰ পৰা নিেৰপ িুনল নিশ্বাস কৰা হহৰছ । 
__________________________________________________________________________ 
*1) The Coronavirus Study Group of the International Committee on Taxonomy of 
Viruses, which had assessed the novelty of the human pathogen, has named the virus 
as 'Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2' or SARS-CoV-2. The Coronavirus 
Study Group is responsible for developing the official classification of viruses and tax 
naming of the virus family. 
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সমীপৰ দবৃিত SARS CoV -2 
 
আিৰিাৰ ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ দৰৰ SARS CoV- 2 ভাইৰাছ সমুহ নগালাকাৰ । কাঠফুলাৰ আকাৰৰ 
প্ৰ’টিি ন ৰিাৰক স্পাইক (শুং) িুনল নকাৱা হে আৰু নগালাকাৰ পৃষ্টৰ পৰা ওলাই থাৰক  াৰ িাৰি 
ইোৰ আকৃনত ৰিাৰ মুকূ ৰ দৰৰ নদনখ । এই শুং নিাৰৰ মািুহৰ নদহৰ নকাষৰ হহৰত িাৰন্ধাি খাে 
আৰু ভাইৰাছ সমুহক মািৱ নদহত প্ৰৰিশ কনৰিকল সুনি া কনৰ নদৰে ।  
 
আৰমনৰকা  ুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অনষ্টিত থকা ন ক্সাছ নিশ্বনিদযালে আৰু NIH (National Institute of Health) 
নে SARS CoV-2 নি-মািীে আণনৱক নিিই প্ৰকাশ কনৰৰছ । এই নি-মািীে নিিৰ ভাইৰাছৰিাৰৰ 
নকৰিদৰৰ মািৱ শৰীৰত কাম কৰৰ িুনিিকল সহি কনৰ নদৰে । এই প্ৰ'টিিক  স্পাইক (S) গ্লাইক’ 
প্ৰ'টিি িুনল নকাৱা হে । নি-মািীে নিিৰ ই মািৱ নদহৰ নকাষ সমুহৰ হসৰত নকৰিদৰৰ এই ভাইৰাছ 
িন্ধি ুক্ত হে ভালদৰৰ িুনিিকল সহাে কনৰি । স্পাইক প্ৰ'টিিৰ এই গঠি গম নপাৱাৰ নপছত 
হিজ্ঞানিক সকৰল ইোৰ প্ৰনতৰষ ক আৰু নিনকৎসা পদ্ধনত আৰু ঔষ  উনলোিকল সুনি া পাি । 
 
গৰৱষক সকলৰ মৰত এই িতুি ক'ৰ'ণা ভাইৰাছৰ প্ৰ'টিিৰতা িাদুনলত নপাৱা ভাইৰাছৰ লগত ৯৮% 
নমল আৰছ । এই তথযৰতা এখি আগশাৰীৰ গৰৱষণা পনিকা SCIENCE ত প্ৰকাশ পাইৰছ । 
 
গৰৱষক সকৰল এইৰ াও পাইৰছ ন  SARS CoV-2 ৰ স্পাইক প্ৰ'টিি  াৰ দ্বাৰা ক'ৰ'ণা ভাইৰাছ ১৯ 
COVID 19 (*2) নৰাগ হে, মািৱ নদহৰ নকাষৰ (Angiotensin-converting eenzyme 2 
(ACE2)  িামৰ উৎৰসিকৰ মািৱ নদহৰ প্ৰৰিশ নিন্দু নহিাৰি কাম কৰৰ । নকন্তু িতুি ক'ৰ'ণা 
ভাইৰাছৰ স্পাইক প্ৰ'টিি নকাষৰ উৎৰসিকৰ হসৰত িাৰন্ধাি নখাৱা শনক্ত SARSৰ নক্ষিত হক দহৰ পৰা 
নিশ গুি নিনছ । 
__________________________________________________________________________ 
 
(*2) Concerned about the stigma that names of new diseases can cause to certain 
people and religion, the WHO came up with the new guidelines in May 2015. According 
to the guidelines, name of a new disease should consist of a combination of terms. 
These terms consist of a generic description based on clinical symptoms (respiratory), 
physiological process (diarrhea) and anatomical or pathological references (cardic). It 
can refer to specific descriptive terms such as those who are afflicted (infant,  juvenile, 
maternal), seasonality (summer, winter) and severity (mild, severe). The name can 
also include other factual elements such as the environment (ocean, river) causal 
pathogen) and the year the new pathogen is first detected with or without mentioning 
the month. 
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অবত সংক্ৰমণশীলতা 
 
SARS ভাইৰাছৰ তুলিাত COVID-19 ৰ ভাইৰাছ মািুহৰ নকাষৰ উৎৰসিকৰ লগত সাৰঙাৰ নখাৱা 
প্ৰিৃনত্ত নিনছ িাৰি এিি মািুহৰ পৰা আি এিিকল সহৰি সংক্ৰমণ কনৰি পাৰৰ ।  
 
গৰিষক সকৰল নলনখৰছ ২০১৯ n CoV ৰ মািৱ নদহৰ ACE2 ৰ লগত সাৰঙাৰ নখাৱাৰ প্ৰিৃনত্ত নিনছ 
িাৰি এিিৰ পৰা আি এিিকল অনত সহৰি নিেনপি পাৰৰ । এইৰ া নকৰিকক হে ভালদৰৰ িুনিিৰ 
িাৰি আৰু অ যেিৰ প্ৰৰোিি হ’ি । 
 
ন ৰহতু SARS আৰু িতুি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ সাদৃশয আৰছ আৰু মািৱ শৰীৰ এৰক গ্ৰাহক উৎৰসিকৰ 
লগত সাৰঙাৰ খাই , গৰিষক সকৰল SARS ভাইৰাছৰ নতনি  নিনদশষ্ট এনিিনি (Monoclonal) িতুি 
ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ লগত সাৰঙাৰ খাি নিনক পৰীক্ষা কনৰনছল, নকন্তু নকাৰিা এ া এনিিনিৰে মািৱ 
নদহৰ নকাষৰ উৎৰসিকৰ ACE2 হসৰত ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ নিাৰৰ সাৰঙাৰ নখাৱাত িা া নদি নিাৱানৰৰল 
। নসৰেৰহ এনতোকলৰক এই নৰাগক প্ৰনতৰৰা  কৰা িা নিনকৎসা কৰা পদ্ধনত উনলোিকল সক্ষম নহাৱা 
িাই । 
 
স্পাইক গঠন 
 
অৱৰশয S প্ৰ’টিিৰ নি-মািীে নিিই গৰৱষক সকলক এই ভাইৰাছৰ নিৰুৰদ্ধ িতুি এনি ভাইৰৰলৰ 
িক্সা হতোৰ কনৰিকল সহাে কনৰি । এই িতুি িক্সাই ভাইৰাছৰ মািৱ নদহৰ হসৰত সাৰঙাৰ খাি 
 াৰত নিাৱাৰৰ আৰু নকাষৰিাৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কনৰি পাৰৰ তাৰ উপাে উনলওৱাত সহাে কনৰি 
। 2019n CoV ৰ স্পাইকৰ আিনৱক স্তৰৰ গঠিৰ সম্বৰন্ধ গম নপাৱাৰ পৰা প্ৰ’টিি ইনিনিোৰ সকলৰ 
নিষ্টাৰ িৃনদ্ধ হ’ি । ইোৰৰ পৰা এই প্ৰ’টিিৰ Antigenicity আৰু Protein expression উন্নত হ’ি 
আৰু প্ৰনতৰষ ক উনলওৱাৰ কাম আৰু ভালদৰৰ কনৰি পৰা হ’ি । এই কথা গৰিষক সকলৰ পৰা 
িিা  াে । 
 
িীি নদশৰ গৰিষক সকৰল স্পাইক প্ৰ’টিিৰ নিিৰ ক্ৰম মুকনলকক িিাই নদৰছ আৰু গৰিষক সকৰল 
ইোৰ গঠি নিৰূপণ কৰাত সুনি া হহৰছ । 
 
বিবনঅ' গঠন িা ক্ৰম 
 
ন নতো সমস্ত নিিৰ ক্ৰম নিণশে হে নতনতো গৰিষক সকৰল ন  িানৰ া ৰাসােনিক মূল িা সাৰ 
নিিৰ প্ৰ াি অংশ নসই সমুহ নকদৰৰ পৰস্পৰৰ হসৰত খাপ খাই থাৰক িুনিি পৰা হে । এই ৰাসােনিক 
পদাথশ সমুহৰ ক্ৰম নিৰলগ নিৰলগ িীৱৰ নক্ষিত সলনি হে । SARS CoV-2 ৰ নিিত ৰাসােনিক 
পদাথশৰ ক্ৰম িুনিি পানৰৰলই এই ভাইৰাছৰ া ক’ৰ পৰা আনহৰছ আৰু নকৰিদৰৰ নিেৰপ ঠিৰাং কনৰি 
পৰা  াি । উদাহৰণ স্বৰুৰপ- আক্ৰান্ত নহাৱা এিি ভাৰতীে নলাকৰ পৰা ভাইৰাছৰ নিনিঅ ক্ৰম 
উনলোি পানৰৰল এই ভাইৰাছ নি  িীিৰ পৰা আনহৰছ নি আি ঠাইৰপৰা আনহৰছ গম নপাৱা  াি । 
আমাৰ নদশত পুৰিত থকা National Institute of Virology (NIV)(*3) ত ইনতমৰ য নকৰৰলাৰ 
ক’ৰ’ণাত আক্ৰান্ত দুিি মািুহৰ পৰা এই ভাইৰাছ উনলোই হল পৰীক্ষা কনৰ থকা হহৰছ। 
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নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই COVID-19 ক পৃনথৱী িযাপী মহামাৰী আখযা নদৰছ । (*4) COVID-19 ৰ 
লক্ষি সমুহ আক্ৰান্ত নহাৱাৰ ২ নদিৰ পৰা ১৪ নদিৰ নভতৰত নদখা নদৰে । লক্ষণসমূহ হ’ল- জ্বৰ, 
কাহ, িাৰকৰৰ পািী ওৰলাৱা আৰু উশাহ-নিশাহ লওৰত কষ্ট নপাৱা  
 
______________________________________________________________________ 
 
*3. NIV is the only lab in India which has a bio-safety level-4 (BSL-4) facility to 
culture pathogenic, novel viruses, study the origin of such viruses  and provide a 
comprehensive characterization of them by sequencing the entire viral genome. 
*4 A 'Pandemic' refers to an epidemic that has spread on a more global scale, affecting 
larger numbers of people. Exactly when enough places have enough infections to declare 
one isn't a black-and-white decision. But generally, the WHO is looking for sustained 
outbreaks on different continents. An 'Epidemic' is a large outbreak, one that spreads 
among a population or region. An 'Outbreak' is a sudden rise in cases of a disease 
in a particular place. 
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অসুখয় া ককয়নকক বিেয়প 
 
এই অসুখৰ া সা াৰণৰতই কাহ িা হানিৰ লগত ওৰলাৱা পািীৰ সৰু-সৰু কনিকাৰ পৰা নিেৰপ ।  নদ 
এিি মািুৰহ এৰি িস্তু স্পশশ কৰৰ  াৰ ওপৰত এৰি পািীৰ কনিকা পনৰনছৰল আৰু ভাইৰাছ থাৰক 
আৰু মািুহিৰি নিিৰ মুখ, িাক িা িকু স্পশশ কৰৰ নতওঁ এই নৰাগত আক্ৰান্ত হ’ি পাৰৰ । 
 
ককান আক্ৰান্ত হ’ি 
 
 নদও সকৰলা িেসৰ মািুহৰক এই ভাইৰাৰছ আক্ৰমণ কনৰি পাৰৰ তথানপও ৮০ িছৰতকক ওপৰৰ 
মািুহৰ নক্ষিত মৃতুয নহাৱাৰ সম্ভাৱিা নিনছ । এই তথয িীি আৰু দনক্ষণ নকানৰোৰ Disease Control 
and Prevention Centers এ তথয পানতৰ নভনত্তত প্ৰকাশ কনৰৰছ । আক্ৰান্ত নহাৱা মািুহৰ  নদ হৃদ 
নপণ্ডৰ অসুখ িা িাৰেৰিটিছ আনদৰ দৰৰ  নদ অসুখ থাৰক নতৰন্ত মৃতুযৰ সম্ভাৱিা আৰু নিনছ । 
অৱসৰপ্ৰাপ্ত মািুহৰ নক্ষিত ও মৃতুযৰ হাৰ নিনছ নপাৱা হগৰছ । 
 
লক্ষণসমূহ বক ? 
 
ভাৰতৰ ককন্দ্ৰীে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰাণালেৰ (*5) পৰা নদো উপৰদশৰ মৰত COVID-19 ৰ নৰাগীৰ প্ৰাথনমক 
নিিাক্ত কৰণৰ িাৰি ন  সকল িৰম শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সংক্ৰমণ (Severe Acute Respiratory Infection) 
হসৰত আৰহ িা ন  সকল নিৰদশ ভ্ৰমণ কনৰ আৰহ িা আি এিি আক্ৰান্ত নহাৱা নলাকৰ হসৰত অনত 
ওিৰত থাৰক, নতওৰলাকক প্ৰাথনমক ভাৰৱ আক্ৰান্ত হহৰছ িুনল  নৰি লানগি। উপৰদশ মৰত COVID-
19 ৰ আক্ৰমণৰ নক্ষিত সা াৰণ, অল্পান ক, আৰু িৰম নৰাগৰ অৱস্তা নদখা  াে ।  িৰম নৰাগৰ 
নভতৰত অনত নিনছ নিউম’নিো, িৰম শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ কষ্ট (Acute Respiratory distress syndrome) 
Sepsis িা Septic Shock হ’ি পাৰৰ । অথাৎ শৰীৰৰ নতি দুনষত হে িা দুনষত নতিৰ ফলত 
নদহৰ অংগসমুৰহ কাম িকৰা হে । 
__________________________________________________________________________ 
 
*5. Guidelines on Clinical Management of COVID - 19. 
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এই কৰাগ ককয়নকক বচনাক্ত কবৰি 
 
এই নৰাগৰ লক্ষণৰিাৰ সা াৰণ ভাইৰাছ িনিত জ্বৰৰ হসৰত এৰক । সঠিক নিিাক্ত কৰিৰ িাৰি 
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) *(6) পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা এই 
ভাইৰাছ উনলোি পানৰ । RT-PCR এটি DNA আ ানৰত পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা অনত কম 
সমেৰ নভতৰৰত এই নৰাগৰ নিিাক্তকৰণ কনৰি পানৰ -এিি মািুহৰ শৰীৰত এই ভাইৰাছ আৰছ 
নিনক িুনিি পানৰ । আমাৰ নদশত িৰকাৰী খণ্ডত এই ভাইৰাছৰ পৰীক্ষাৰ কাৰৰণ নিৰনাক্ত নলি’ৰৰ ৰী 
সমুহ আৰছ । 

• ভাৰতীে স্বাস্থ্য অিুসন্ধাি সংস্থ্া (ICMR) ৰ অন িত ৫২  া Viral Research & 
Diagnostic Laboratory সমুহ । 

• ৰাষ্ট্ৰীে নৰাগ নিেন্ত্ৰি নকন্দ্ৰ (National Centre for Disease Control- NCDC) ৰ অ ীিত 
১০  া পৰীক্ষা গাৰ ।  

• National Virology Institute, (NIV)Pune । 
 
__________________________________________________________________________ 

 
*6. The National Human Genome Research Institute on PCR: 
"Sometimes called "molecular photocopying", the polymerase chain reaction (PCR) 
is a fast and inexpensive technique used to "amplify" -copy -small segments of 
DNA. Because significant amounts of a sample of DNA are necessary for molecular 
and genetic analysis, studies of isolated pieces of DNA are nearly impossible without 
PCR amplification.  
Often heralded as one of the most important scientific  advances in molecular biology 
PCR revolutionized study of DNA to such an extent that its creator, Kary B. Mullis 
was awarded the Nobel Prize for Chemistry in 1993." 
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বচবকৎসা 
 
িতশ মাি নিজ্ঞািসন্মত পদ্ধনতৰ দ্বাৰা (Randomised Controlled Trial) পৰীক্ষা কনৰ এই নৰাগৰ দ্বাৰা 
আক্ৰান্ত িা আক্ৰান্ত িুনল সৰন্দহ কৰা নলাকক  নকাৰিা নিনদশষ্ট প্ৰাথনমক নিনকৎসাৰ পৰামশশ িাই । 
স্বাস্থ্য সৰ্ম্কীে নলখনিৰ পৰা শ্বাস -প্ৰশ্বাস নৰাগৰ নিনকৎসাৰ নকাৰিা প্ৰনত ভাইৰৰল (Antiviral) ৰ 
নিনকৎসাৰ দ্বাৰা লাভা-লাভৰ  ৰথষ্ট প্ৰমাণ নপাৱা িাই । 
 
ভাৰতৰ নকন্দ্ৰীে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালেৰ পৰামশশ মৰত িিা হে ন  ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত নৰাগীক 
Anti-HIV drug-Combination Lopinavir Ritonavir দ্বাৰা নিনকৎসা কনৰি পানৰ । নকন্তু প্ৰৰতযকিি 
নৰাগীৰ অৱস্থ্াৰ ভাল-নিোৰ িুি হলৰহ মন্ত্ৰণালৰে এৰি নৰাগীৰ নক্ষিত Lopinavir Ritonavir ৰ িযৱহাৰ 
কৰাৰ পৰামশশ নদৰছ ন  Lopinavir Ritonavir ৰ িযৱহাৰ কৰাৰ পৰামশশ নিৰনাক্ত নক্ষিত কনৰি  
পানৰ :- 

• ন  সকলৰ নিনকৎসা িকনৰৰল অনত নিনছ ক্ষনত হ’ি পাৰৰ, ৬০ িছৰৰ ওপৰৰ িযনক্ত, ম ুৰমহ 
(Diabetes  Mellitus), Renal (Kidney) failure আৰু Immuno compromised নৰাগী সকলৰ 
। 

 
অৱৰশয HIV ৰ Lopinavir Ritonavir ৰ ঔষ ৰ িযৱহাৰৰ  ৰথষ্ট প্ৰনতকূল অৱস্হাৰ সৃনষ্ট কৰৰ আৰু 
ফলস্বৰূৰপ নিনকৎসা িাদ নদি লগীো হে – নকাৰিা নকাৰিা নক্ষিত । পৰামশশৱলীৰে িিাে ন , িৰম 
শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ (SAIR) ৰ পৰা নভাগা নৰাগত নিনকৎসাৰক নৰাগীৰ অৱস্থ্াৰ অৱিনত হে নিনক অনত 
সুক্ষ্ম ভাৰৱ প শাৰিক্ষণ কৰা উনিত ।  
 
অৱস্হাৰ অৱিনত এৰি  ৰণৰ হ’ি পাৰৰ- অনত দ্ৰুত গনতত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ অক্ষমতা আৰু নতি দুনষত  
হি পাৰৰ । এৰি অৱিনত হ’নল নিনকৎসৰক নৰাগীক তৎক্ষণাত সহােকানৰ নিনকৎসা কৰা উনিত । 
সমৰোনিত, কা শকনৰ আৰু সহােকানৰ নিনকৎসাই হ’ল COVID-19 নিনকৎসাৰ নিৰশষ পৰামশশ । 
 
COVID-19  ৰ বিৰুয়ে প্ৰবতয়ষধক উবলোৱৰ সম্ভাৱনা 

ভাৰতীে স্বাস্থ্য গৰৱষণা পনৰষদ (ICMR) ৰ Epidemiology আৰু সংক্ৰামক নৰাগ নিভাগৰ  
(ECD-1) মুৰব্বী ৰমণ গঙ্গাৰখদকাৰৰ মৰত প্ৰনতৰষ ক প্ৰস্তুত কৰাৰ দু া উপাে আৰছ । 
প্ৰথম উপাে -নিিৰ ক্ৰম নিনৰক্ষণ কনৰি পানৰ আৰু তাৰ ফলত এনিিিী (Antibody) 

সমুহ পাি পানৰ । অথিা িাস্তৱ নক্ষিত এই ভাইৰাছৰ Strain হাতত পনৰৰল ইোৰ প্ৰনতৰষ ক 
উনলোি পানৰ । নদ্বতীে পদ্ধনতৰ া তুলিামূললক ভাৰি সহি উপাে । নতও িিাই ন  
ভাৰতীে হিজ্ঞানিক সকৰল COVID-19 ৰ ভাইৰাছৰ পৃথকীকৰণ (Isolate) কনৰি পানৰৰছ 
আৰু প্ৰাে ১১  া আইছ’নল  িতশ মাি আৰছ । প্ৰনতৰষ ক উনলোিৰ িাৰি এই আইছ’নল  
সমুহৰ নিষৰে গৰৱষণা কৰাৰ া এটি প্ৰাথনমক প্ৰৰোিিীেতা ।  
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আন্তিশ ানতক নক্ষিত নকিা াও সংস্থ্া আৰু ঔষ ৰ নকাৰ্ম্ািীৰে প্ৰনতৰষ ক প্ৰস্তুনতৰ নিনভন্ন 
স্তৰত কাম কনৰ আৰছ । তাৰৰ নকছুমািৰ Clinical পৰীক্ষাৰ িাৰি সাি ুহহৰছ (7*). 

COVID-19 ৰ বিৰুয়ে সুৰক্ষা  

নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াৰ পৰামশশৱলীৰে কে ন  নিিৰ হাত পনৰস্কাৰ কৰাই সংক্ৰমণ কমাই ৰখাৰ 
প্ৰ াি উপাে । সঘিাই হাত ন াৱা অনত গুৰুত্বপূণশ, নকেৰিা  হাৰতৰৰ স্পশশ নহাৱা নিনভন্ন 
িস্তুৰ ওপৰত ভাইৰাছ সমুহ নকইিা ঘিাৰ পৰা আৰম্ভ কনৰ এনদিতকক নিনছ সমে      
থাৰক । 

চায়িায়নয়ৰ হাত কধাৱা 

আমাৰ হাতত মনলৰ মািত অগণি ভাইৰাছ আৰু িীৱাণু (Bacteria) থাৰক । িাৰিাি 
িযৱহাৰ িকনৰ হাত  ুৰল হাতত Microbe ৰ সংখযা কনম  াি পাৰৰ নকন্তু সৰহভাগ ভাইৰাছ 
আৰু নিৰেনৰো সৰ্ম্ূণশ ভাৰি আতৰাই নদি নিাৱাৰৰ । Microbe আতৰৰাৱা কাম িাৰিাি 
িযৱহাৰ কনৰৰলৰহ নিনছ কা শকৰী হে । ক'ৰ’ণা ভাইৰাছ সমুহ, ইিফু্লৰৱিা কাৰক ভাইৰাছ 
সমুহ এিলা (Ebola) িাইকা (Zika) আনদৰ মূল সাৰ (Genetic material) নলনপি িামৰ, নমদৰ, 
নমািা এ াৰ নভতৰত থাৰক । (*8) িাৰিািৰ কনিকা (Molecule) সমুহ নপিৰ (Pin) 

আকৃনতৰ । এই সমুহৰ এ া মূৰ থাৰক ন  পািী ভাল পাে আৰু এক নিিাল অংশ থাৰক ন  
হতল িাতীে পদাথশ, নমদ, ভাল পাে । নতল ভাল নপাৱা িাৰি এই নিি িাৰল ভাইৰাছৰ 
নমদৰ নমািাৰ হসৰত সাৰঙাৰ খাি পাৰৰ । ন ৰহতু ভাইৰাছৰ অংশসমুহ  নৰ ৰখাৰ ৰাসােনিক 
পদাথশৰিাৰ নিনছ শনক্তশালী িহে, দীঘল নিিিাল নমািাৰ াৰ নভতৰত প্ৰৰিশ কৰৰ । এই 
প্ৰনক্ৰোত নমািাৰ া ভানঙ  াে । এই নিি িালৰ অংশ ই ভাইৰাছৰ RNA ৰ হসৰত 
প্ৰনতৰ ানগতা কৰৰ আৰু ভাইৰাছৰ অংশসমুহক নিনচ্ছন্ন কনৰ নদৰে । এই নিনচ্ছন্ন অংশ সমুহ 
পািীৰে উ ুৱাই হল  াে । 

এলক'হ'ল আধাবৰত কছণী ইিাৰ  

িাৰিািৰ দৰৰ এলক’হ’ল (Alcohol) আ ানৰত নছণী াইিাৰৰিাৰৰও ভাইৰাছৰ নমদৰ নমািাৰ া 
ধ্বংস কৰৰ আৰু ভাইৰাছক নিনিে কৰৰ, ইোৰৰাপনৰ ভাইৰাছৰ নমদৰ পৰা ন  প্ৰ’টিি 
(Spike) িানহৰকল ওলাই থাৰক এলক’হ’নল নসই সমুহৰ আকৃনত আৰু স্বভাৱ সলাই নদৰে । 
উল্লখৰ াগয ন  এই কাঠফুলাৰ দৰৰ প্ৰ’টিিসমুৰহই ভাইৰাছক মািৱ নদহৰ নকাষৰ হসৰত 
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িাৰন্ধাি নখাৱাই নদৰে । কা যকৰী হিকল হৰল নছণী াইিাৰত কৰমও শতকৰা ৬০ ভাগ 
(60%) এলক’হ’ল থানকি লানগি । 

 

 

*7. From a report in the Guardian dated March 19, 2020: The Oxford (University) vaccine, 
known as ChAdOx1, is one of five frontrunner vaccines in development around the world. The 
US biotech Moderna gave its first vaccine shot to  a person in Seattle earlier this week. 
Another US firm, Inovio, will start trials on its own coronavirus vaccine, which requires a special 
device to administer through the skin.  In Germany,     Curevac is working on a vaccine, 
while others are in development in China. 

*8. Do all viruses have the lipid layer? No, certain viruses do not have the lipid envelope 
and are called the non-enveloped viruses. Rotavirus, which causes severe diarrhea, polio virus 
adenovirus and  even human papillomavirus (HPV)  do not contain the lipid envelope. 

 

মাস্কৰ িযৱহাৰ 
 
 নদৰহ ভালদৰৰ পনৰ াৰণ কৰা হে, মাৰস্ক ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণক িা া নদি পাৰৰ । আৰমনৰকাৰ 
স্বাস্থ্য সংস্থ্াৰ আৰলািিীত প্ৰকানশত এটি নলখনিত নকাৱা হে ন  সুস্হ মািুৰহ মাস্ক নপনন্ধৰল সংক্ৰমণক 
নৰা  কনৰি পাৰৰ িুনল নকাৰিা প্ৰমাণ িাই । নকন্তু নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াৰ মৰত নকাৰিা এ া সংক্ৰনমত 
অঞ্চলত নমনিৰকল মাস্ক পনৰ াৰণ কনৰৰল অিযািয শ্বাস প্ৰশ্বাস িিীত নৰাগৰ লগৰত ক'ৰ’ণা (SARS 
CoV-2) ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ নকছু পনৰমাৰণ নৰা  কনৰি পাৰৰ । নকন্তু ২০২০ িিৰ এটি অিুসন্ধাৰি 
িিাই ন  মাস্ক নপন্ধাৰ হসৰত নদ্বতীে স্তৰৰ (Secondary) সংক্ৰমণৰ সম্বন্ধ আৰছ আৰু নৰাগ নিনছকক 
নিেনপৰল (Out-break) মাস্ক নপন্ধাৰ া প্ৰিলি কনৰি লাৰগ । 
 
ভাইৰাছ নিেপাৰ এ া প্ৰ াি কাৰণ হ’ল আক্ৰান্ত িযনক্তৰে কহা আৰু হানিওৱাৰ ফলত ন  িলৰ কনিকা 
ওলাে, সঠিকভাৰৱ মাস্ক পনৰ াৰণ কনৰৰল এই িলৰ কনিকা সমুহ এিি সুস্হ মািুৰহ উশাহ লওৰত 
নতওঁ ৰ শৰীৰত প্ৰৰৱশ কৰাত িা া নদি । 
 
িহু সংখযক অিুসন্ধাৰি নদখুৱাইৰছ ন  িতুি ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ (SARS CoV-2) ৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত 
নলাৰক লক্ষণসমূহ নদখা নদোৰ আগৰত ভাইৰাছ নিেপাি পাৰৰ । এৰি আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ মািত এই 
নৰাগ নিস্তানৰত নহাৱা সমেত মাস্কৰ িযৱহাৰ কৰাৰ াৰৱই িাঞ্চিীে । 
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দৰুত্ব িিাই ৰাখক 
 
নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই কে ন  দুিি মািুহৰ মািত এক নম াৰ (৩ ফু তকক অন ক) দুৰত্ব ৰানখি লাৰগ 
। নিৰশষকক ন নতো এিৰি কানহ িা হানিোই থাৰক ।  
 
ইোৰক কৰা উনিত কাৰণ এিি মািুৰহ কানহৰল িা হানিোৰল নতওঁ িাকৰ িা মুখৰ পৰা ওৰলাৱা 
িলৰ কনিকা সমুহ িতাহত ভানহ আৰহ । এৰি কনিকাৰ মািত ভাইৰাছ থানকি পাৰৰ,  নদ আপুনি 
নিনছ ওিৰত থাৰক, আপুনি িলৰ কনিকা সমুহ উশাহ লওৰত শৰীৰৰ নভতৰকল  ানি আনিি পাৰৰ । 
 
ন ৰহতু ভাৰতৰ দৰৰ িিিহুল নদশত একনম াৰ দুৰত্ব িিাই ৰখাৰতা  াি কাম, আমাৰ নদশত সম্ভৱপৰ 
সকৰলা সাৱ ািতা মানি িলা ভাল । িিিহুল স্হাি পা শযামাৰি পনৰহাৰ কনৰি লাৰগ । 
 
হায়তয়ৰ চকু, নাক আৰু মুখ স্পশশৰ পৰা বিৰত থাকক 
 
আমাৰ হাত দুখৰি নিনভন্ন ঠাই স্পশশ কনৰ আৰহ আৰু তাৰৰই পৰা ভাইৰাছ িু নল আনিি পাৰৰ । 
 নদৰহ হাৰতৰৰ িকু, িাক আৰু মুখ স্পশশ কৰা হে, হাতৰ পৰা মুখ আনদকল ভাইৰাছ  াি পাৰৰ আৰু 
তাৰ পৰা শৰীৰত প্ৰৰৱশ কনৰি পাৰৰ । 
 
শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ কক্ষত্ৰত সু-স্বাস্থ্য 
 
কাহ আৰু হানি মাৰৰাৰত নিিৰ মুখ আৰু িাক সদাে ৰুমাল িা টিছু (পাতল কাগি) নৰ ঢানকি 
লাৰগ ।  নদ নতৰি কনৰি নিাৱাৰৰ উপাে িাথানকৰল নিিৰ নকলাকটীৰ ভাি িযৱহাৰ কনৰি লাৰগ । 
নকেৰিা এৰি কনৰৰলও িলৰ কনিকা সমুহ নকছু পনৰমাৰি হ’নলও িতাহত ভানহ িা াে । টিছু নপপাৰ 
িযৱহাৰ কৰাৰ নপছত লাৰগ লাৰগই টিছু নপপাৰ খি  ঢাৰকাি  ুক্ত িাষ্টনিিত নপলাি লাৰগ । তাৰ 
নপছত িাৰিাৰিৰৰ হাত ন াি লাৰগ । 
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বকছু সচৰাচৰ উঠা প্ৰশ্ন (*9) 
 
COVID-19 আৰু ফু্লৰ লক্ষণৰ সাদশৃয আয়ছ কনবক? 
 
সা াৰণৰত কাহ আৰু পািী লগাৰ া এলশানিৰ লক্ষণ । কাহ আৰু পািী লগাৰ লগৰত  নদ সামািয জ্বৰ 
হে তাক ফু্লৰ লক্ষণ িুনলি পানৰ আৰু  নদ ছদী জ্বৰৰ লগত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুনি া হে নতনতো নসই 
নক্ষিত ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সম্ভািয আক্ৰান্ত নহাৱা িুনলি পানৰ । নতৰিস্হলত অনত নসািকাৰল 
নিনকৎসকৰ পৰামশশ নলাৱা উনিত । 
 
থায়মশল কস্কনাৰৰ দ্বাৰা ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষা বকমান দৰূ সফল 
 
 নদ এিি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহাৱা িযনক্তৰ নদহৰ তাপ নিনছ থাৰক, তাক থাৰমশল 
নস্কিাৰাৰ দ্বাৰা  ৰা নপলাি পানৰ নকন্তু িযনক্তিৰি জ্বৰত নভাগা িাই িা নদহৰ তাপমাি এিি সুস্হ 
িযনক্তৰ হসৰত এৰক থাৰক নতনতো ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ অৱনস্থ্নত থাৰমশল নস্কিাৰৰ দ্বাৰা  ৰা নপলাি 
নিাৱানৰ ।  নদ এিি মািুৰহ ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হহৰছ নকন্তু জ্বৰ উঠা িাই িা আি  
লক্ষণ সমুহ পনৰলনক্ষত নহাৱা িাই নতৰন্ত থাৰমশল নস্কিাৰৰৰৰ পৰীক্ষা কনৰৰল লাভ িহ’ি । উৰল্লখৰ াগয 
ন  আক্ৰান্ত মািুহৰ লক্ষণ সমুহ দুই নদিৰ পৰা দহ নদিৰ নভতৰৰত ভালদৰৰ নদখা নদৰে । 
 
এিন ক'ৰ’ণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত িযবক্তয়ে ছুইবমং পলু িযৱহাৰ কবৰয়ল কৰাগ বিেপাি পায়ৰ কনবক? 
 
ইোৰ সম্ভাৱিা খুৰিই কম, ন ৰহতু ক'ৰ’ণা ভাইৰাছ শ্বাস-প্ৰশ্বাসত ওৰলাৱা কনিকা সমুহ উশাহ লওৰত 
শৰীৰত প্ৰৰিশ কনৰৰলৰহ নিেৰপ । সা াৰণৰত ছুইনমং পুল পনৰষ্কাৰ কনৰ ৰানখিকল ক্ল'নৰণ িযৱহাৰ কৰা 
হে আৰু ক্ল'নৰণ প্ৰৰোগৰ দ্বাৰা ন ৰকাৰিা ভাইৰাছৰ নিনিে হ’ি । 
 
এই কৰাগ বিেপাত িাধা বদিকল মাংস কখাৱাৰ পৰা বিৰত থকা উবচৎ কনবক ? 
 
ক'ৰ’ণা ভাইৰাছ, খাদযৰ দ্বাৰা নিেপাৰ প্ৰমাণ িাই । ছাগলী িা কুকুৰা মাংস নখাৱাৰ পৰা নিৰত 
থানকি লাৰগ িুনল নকাৱাৰ নকাৰিা প্ৰমানণক তথয পানত িাই । ন ৰকাৰিা সা াৰণ খাদয খাি পাৰৰ 
আৰু ন মাি ইচ্ছা নসমাি খাি পাৰৰ । এই ভাইৰাছ ঘৰিীো িীৱ-িন্তু ন ৰি- নপাহিীো কুকুৰৰ পৰা 
নিেৰপ িুনল নকাৰিা তথয প্ৰমাণ িাই । 
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এিন কলাকৰ কদহৰ প্ৰবতয়ৰাধ ক্ষমতা (Immunity) ৰ লগত COVID-19ৰ সংক্ৰমণৰ সম্বন্ধ আয়ছ 
 কনবক ?  
 
ক'ৰ’ণা ভাইৰাছ এনি  অনত দূিশল নেণীৰ ভাইৰাছ । এনতোকলৰক নপাৱা তথয মৰত ন মাি মািুহৰ 
মৃতুয হহৰছ তাৰৰ সকৰলাৰৰ হেৰতা শাৰীনৰক প্ৰনতৰৰা  ক্ষমতা (Immunity) কম আনছৰল । িেসীোল 
নলাক সকল আৰু সৰু ল’ৰা-নছাৱালীৰ প্ৰনতৰৰা  ক্ষমতা কম িুনল িিা  াে । এৰি প্ৰনতৰৰা  ক্ষমতা 
কনম থকা মািুহৰ হাও-ফাওত  নদৰহ ভাইৰাৰছ প্ৰৰিশ কৰৰ নতনতো নতওঁৰ নিউম’ণীো নহাৱাৰ 
সম্ভাৱিা নিনছ । নিকা িেসৰ নলাকৰ  াৰ প্ৰনতৰৰা  ক্ষমতা ভাল এই ভাইৰাৰছ নিনছ প্ৰভাৱ নপলাি 
নিাৱাৰৰ নকন্তু ন সকলৰ আগৰত আৰু নকাৰিা শাৰীনৰক অসুস্থ্তা িা অক্ষমতা থাৰক নতওঁৰলাকৰৰা 
প্ৰনতৰৰা  ক্ষমতা কম থাৰক । গনতৰক ম ুৰমহ (Diabetes) িা হৃদ-নপণ্ডৰ অসুখ (Cardiac 
disease) থানকৰল িা নকছু নিৰশষ  ৰণৰ ঔষ  (Immuno suppressive drug) নসৱি কৰা 
সকলৰ নক্ষিৰতা আক্ৰান্ত নহাৱাৰ সম্ভাৱিা অনত নিনছ । গনতৰক এই মহামাৰীৰ সমেত নিিৰ নদহৰ 
প্ৰনতৰৰা  ক্ষমতা ভালদৰৰ ৰখা প্ৰৰোিি । 
 
_____________________________________________________________________ 
 
*9. The answers were compiled from responses by eminent doctors as well as from 
the World Health Organization.  The doctors who provided answers are Dr. K. K. 
Aggarwal, President,  Confederation of Medical Associations of Asia and Oceania and 
former President of Indian Medical Association; Dr. Ravi Santosham, Pulmonologist; Dr. 
V Ramasubramanian, Consultant, Infectious Diseases, Appollo Hospitals; Dr.  J. Euphrasia 
Latha, Head, Institute of Microbiology, Madras  Medical College; Dr. P Kuganantham, 
Founder - Chairman, Indian Public Health Foundation and former Chennai City Health 
Officer. 
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COVID-19 ৰ বকিা ঘৰুৱা বচবকৎসা আয়ছ কনবক ? 
 
COVID-19 ৰ নিনকৎসাৰ িাৰি আ ুনিক হিজ্ঞানিক নিনকৎসা (Allopathy) ৰ িানহৰৰ নকাৰিা ঘৰুৱা 
নদহা কা শক্ষম নহাৱাৰ প্ৰমাণ িাই । হানি িা কহা মািুহৰ পৰা দুৰত্ব িিাই ৰখাই আক্ৰান্ত িহ’িকল 
উত্তম উপাে । নিৰি কানহৰল মুখ আৰু িাক মাৰস্কৰৰ ঢানকি লাৰগ । 
 
এবিিা'েটিয়ক এই কৰাগ প্ৰবতয়ৰাধ আৰু আয়ৰাগয কবৰি পায়ৰ কন ? 
 
এইৰ া কনৰি নিাৱাৰৰ কাৰণ এনিিা'েটিক সমুৰহ নিৰেনৰোৰ নিৰুৰদ্ধৰহ কা শক্ষম, ভাইৰাছৰ নিৰুৰদ্ধ 
িহে । িতুি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ (SARS CoV-2) এনি  ভাইৰাছ ; গনতৰক এনিিা’েটিক প্ৰনতৰৰা  
িা নিনকৎসাৰ িাৰি িযৱহাৰ কৰা উনিত িহে । অৱৰশয  নদৰহ আৰপািাক নিনকৎসালেত ভনতশ কৰা 
হে; নিনকৎসাৰক আি নকছুমাি নিৰেনৰো (Bacterial Co-infection) পৰা নহাৱা নৰাগ প্ৰনতৰৰা  
কনৰিৰ িাৰি এিিা’েটিক িযৱহাৰ কনৰি পাৰৰ । 
 
বনউম’বনোৰ কভকবচয়ন নতুন ক’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ বিৰুয়ে কাম কবৰি কন ? 
 
নিউম’নিোৰ নভকনিৰি কাম িকৰৰ । নিউম’নিোৰ প্ৰনতৰষ ক নহিাৰপ িযৱহাৰ কৰা নভকনিি 
(Pneumococcal vaccine) আৰু (Haemophilus) ইিফু্লৰৱিা  াইপ -নি নভকনিি এ িতুি ক’ৰ’ণা 
ভাইৰাছৰ নিৰুৰদ্ধ নকাৰিা প্ৰনতৰক্ষা কনৰি নিাৱাৰৰ ।  নদও নসই নভকনিি সমুহ ক'ৰ’ণা ভাইৰাছৰ 
নিৰুৰদ্ধ কা শযক্ষম িহে,  শ্বাস প্ৰশ্বাস নৰাগৰ নিৰুৰদ্ধ প্ৰনতৰষ ক নিনি নলাৱাৰ াৰ পৰামশশ নদো হে । 
 
COVID-19 ৰ সম্পয়কশ  ভুল ধাৰণা সমুহ  
 
এই নৰাগৰ নিষৰে িািাি ভুল  াৰণা আৰছ । ন ৰি :- নিনছকক িহৰু, িৰনসংহ গছৰ পাত িা নগা-
মূি নখাৱাৰ া িতুি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ নৰাগৰ পৰা সুৰক্ষা িা নিনকৎসাৰ উপাে । নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই 
এৰি ভুল  াৰণা িসযাত কনৰৰছ । িহৰুৰ নিষৰে WHO ই কে ন  সু-স্বাস্থ্যৰ িাৰি এটি ভাল খাদয 
আৰু  নদও নকাৰিা-নকাৰিা িীিািু নিৰুৰদ্ধ কাম কনৰি পাৰৰ নকন্তু নকাৰিা প্ৰমাণ িাই ন  সৰহকক 
িহৰু খাৰল COVID-19 ৰ পৰা আক্ৰান্ত নহাৱাত িা া পনৰি । 
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অনানয বকছুমান ভুল ধাৰণা 
 
COVID-19 ৰ ভাইৰাছ উষ্ণ আৰু আদ্ৰ অঞ্চলত বিেবপি কনাৱায়ৰ কনবক ? 
 
WHO ই িিাইৰছ ন  এনতোকলৰক ন  তথয প্ৰমাণ নপাৱা হগৰছ COVID-19 ৰ ভাইৰাছ সকৰলা 
অঞ্চলৰত নিেনপি পাৰৰ, উষ্ণ আৰু আদ্ৰশ অঞ্চলৰক  নৰ । িলিােুৰ কথা িাভানৱ COVID-19 নৰাগ 
হহ থকা অঞ্চলত থানকৰল িা ভ্ৰমণ কনৰৰল সকৰলা সুৰক্ষাৰ উপাে গ্ৰহণ কনৰি লাৰগ । সঘিাই 
িাৰিাৰিৰৰ হাত দুখি ন াৱাই হ’ল এই নৰাগৰ নিৰুৰদ্ধ প্ৰথম সুৰক্ষাৰ উপাে । এৰি কনৰৰল ভাইৰাছ 
সমুহ নিনিে হে আৰু ন ৰহতু  ভাইৰাছ থকা হাৰতৰৰ িাক, মুখ িা িকু স্পশশ কনৰৰল ভাইৰাছ নিেৰপ, 
হাত ন াৰল এই ভাইৰাছৰ পৰা সুৰক্ষা নপাৱা  াে । 
 
নতুন ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ ময়হ কামুবৰয়ল বিেয়প 
 
এনতোকলৰক নকাৰিা তথয িা প্ৰমাি নপাৱা িাই ন  িতুি ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ মহৰ দ্বাৰা নিেৰপ । িতুি 
ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ নৰাগ শ্বাস-প্ৰশ্বাস নৰাগ আৰু প্ৰ ািত আক্ৰান্ত নহাৱা মািুহ এিৰি কানহৰল িা হানিোৰল 
নতওঁৰ মুখৰ পৰা িা িাকৰ পৰা ওৰলাৱা িল কনিকাৰ দ্বাৰাৰহ নিেৰপ । আগৰত হক অহাৰ দৰৰ 
সঘিাই নিিৰ হাত দুখি িাৰিাৰিৰৰ ন াৱা িা এলক’হল আ ানৰত নছিী াইিাৰ িযৱহাৰৰই সুৰক্ষাৰ 
উত্তম উপাে । ইোৰ উপনৰও কানহ থকা িা হানিোই থকা মািুহৰ ওিৰত িাথানকি । 
 

******** 
 
 


	Covid-19 in Assamese_Edited first two pages
	COVID-19- 9.4.20 barua sir correction1

