
কাল া ছত্রাক প্রতিল ালে তিটাতিন ‘তি’ িবলেলে কার্ যক : ড. তবজন 

বাতাসে ভেসে ভবড়াস ার েময় ই সেকশ  েৃষ্টিকারী কাস া ছত্রাসকর (ব্ল্যাক োঙ্গাে) ‘ভপার’ বা 

বীজাণু েুস্থ মা ুসের শরীসর প্রসবশ কসর ক্ষতত করসত  া পারস ও ভরাগ প্রততসরাধ ক্ষমতা কসম 

ভগস  েুেেুসে বংশতবস্তার শুরু কসর। এরপর শরীসরর তবতেন্ন জায়গা েংক্রতমত হসয় মৃতয য ঘটাসত 

পাসর বস  জাত সয়সছ  আন্তজজাততক খ্যাততেম্পন্ন তবজ্ঞা ী ড. 

তবজ  কুমার শী ।কাল া ছত্রাক প্রতিল ালে ক ণীে ড. তবজ  কুমার 

জা া , কাস া ছত্রাক প্রততসরাসধ েবার আসগ ইতমউত ষ্টট তেসেম বাড়াসত 

হসব। তা  া হস  একবার যতি ছত্রাকষ্টট েংক্রতমত হয়, তসব ভিসশ 

েয়াবহ অবস্থা েৃষ্টি হসত পাসর। 

এ ছাড়া, কসরা াোইরাে ভেসক ভেসর ওঠার পরও েবাইসক মাস্ক পরার পরামশ জ তিসয় ততত  

বস  , ‘যারা কসরা াোইরাসে আক্রান্ত হ , োইরাসের পাশাপাতশ তকছয  ওেুসধর কারসণ 

তাসির ইতমউত ষ্টট তেসেম অস ক িুব জ  হসয় যায়। তাই তাসির কাস া ছত্রাসক আক্রাসন্তর 

েম্ভাব া অস ক ভবতশ োসক। আর এষ্টট ভযসহতয  াক তিসয় প্রসবশ কসর, তাই েব েময় মাস্ক 

পসর োকস  আক্রান্ত হওয়ার েম্ভাব া অস ক কম োসক।’ 

কাস া ছত্রাক প্রততসরাসধ ততত  ভয তবেয়ষ্টটর ওপর েবসেসয় ভবতশ ভজার তিসয়সছ  তা হস া 

তেটাতম  ‘তে’। 

েবাইসক ভবতশ কসর তেটাতম  ‘তে’ খ্াওয়ার পরামশ জ তিসয় তবজ  কুমার বস  , ‘আমাসির 

ভিসশ কসরা া আক্রান্তসির প্রতততি  পাাঁেশ তমত গ্রাম কসর তেটাতম  “তে” ভিওয়া হয়। অবশযই 

তা বাড়াসত হসব এবং প্রসয়াজস  এক হাজার ভেসক িুই হাজার তমত গ্রাম পয জন্ত তেটাতম  

“তে” তিসত হসব।’ 

তবতেন্ন প্রাণী ত সজরাই তেটাতম  ‘তে’ উৎপাি  করসত পারস ও মা ুে ত সজই ত সজর শরীসরর 

জ য তেটাতম  ‘তে’ উৎপাি  করসত পাসর  া জাত সয় ততত  বস  , ‘তেটাতম  “তে”র 

কারসণ আমাসির শরীসর ৬০-৮০ শতাংশ ষ্টটেুয তততর হয়। তাই বতজমা  পতরতস্থততসত েবার 

তেটাতম  “তে” খ্াওয়া অস ক ভবতশ প্রসয়াজ ।’  

কসরা া মহামাতরর মসধয এখ্  োরসত  তয  এক আতসের  াম তমউকরমাইসকাতেে বা কাস া 

ছত্রাক। 

তবতেন্ন েংবাি প্রততসবিস  ব া হসয়সছ, কাস া ছত্রাকসক মহামাতর তহসেসব ভঘােণা কসরসছ 

োরসতর ভকন্দ্রীয় েরকার। েবগুস া রাজয ও ভকন্দ্রশাতেত অঞ্চস  এষ্টটসক মহামাতর তহসেসব 

ভঘােণা কসর এই ভরাসগ আক্রান্তসির তেয ভকন্দ্রীয় স্বাস্থয মন্ত্রণা য়সক জা াসত ব া হসয়সছ। 

 



 


