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পযাতশি 

উবদেি্ 

য�াগাণ�াগ আৰু বশক্া হহণছ স্াস্্য যসো সৰিৰাহৰ গুৰুত্বপূে্য অংশ আৰু এই 
সমুহ বিবকত্ সাৰ বিকল্প িয়ন আৰু বিবকত্ সাগত পৰামশ্য মাবন িলা সন্দভ্য ত 
যৰাগীসকণল উপ�ুক্ত স্াস্্যসম্পকীকী য় বসদ্ধান্ত যলাোৰ িাণি অত্যােশ্যকীয়। 

এই বকতাপখন বিবকত্ সক, িকুণৰাগৰ নাি্য , িকুৰ বিণশিজ্ঞ, দষৃ্টি প্ৰ�ুবক্তবিদ, 
পৰামশ্যদাতা আৰু স্াস্্যণসো িৃবতিধাৰীসকণল যৰাগী, অবভভােক, পবৰয়ালৰ সদস্য 
আৰু প্ৰবতপালনকাৰীসকলৰ লগত কৰা যতওঁণলাকৰ আণলািনাক অবধক সহি 
কবৰিৰ িাণি এক উপাদান বহিাণপ ি্যেহাৰ কৰাৰ উণদেণশ্যণৰ পবৰকবল্পত।

এই শকতযাপখি ৰ�যাগী বযা পশ�য়যাল� লগত কথযা পতযা� শবকল্প িহয়। এই 
শকতযাপখি ৰ�যাগী বযা পশ�য়যালক ৰতওঁবলযাবক শিবে পশিব� বযাবব প্ৰদযাি ক�যা� 
উবদেবি্ব� িহয়। ইয়যাক স্যাস্্বসৱযা বৃশতিধযা�ী ৰলযাকসকল� বযাবব এক সহযায়�ূবপ 
আ�ু আবলযািিযাত ধ্যাি ৰকশ্ৰিত কশ�ব� বযাবব পশ�কশল্পত ক�যা হহবে। 

সকণলা যৰাগীৰ িাণি সঠিক যহাো যকাণনা বলবপ, যকাণনা বিেৰে িা আণলািনা 
নাই। য�াগাণ�াগ বনবচিত ভাণে যৰাগী যকব্ৰিক হ'ি লাবগি - প্ৰবতগৰাকী যৰাগী, 
যতওঁণলাকৰ বনদাবনক বস্বত, ি্যবক্তগত বস্বত, আণিবগক বস্বত, ভািা আৰু হশবক্ক 
ক্মতা অনুসবৰ বনৰদবিটেকৃত।



ৰ�যাগী/ পশ�য়যাল� লগত প্ৰভযাৱিযালী 
ৰ�যাগযাব�যাগ� বযাবব প�যামিদে

• সকণলা যলখ আৰু অন্য উপলব্ধ নবিপত্ৰ প�্য্যাণলািনা কবৰ আপুবন আৰম্ভ 
কৰাৰ আগণত সাি ুহওক। 

• যৰাগী/ পবৰয়ালৰ সদস্যক বিবকত্ সা সমস্যাৰ বিিণয় আণপানাক কিলল 
হক সকণলা আণলািনা আৰম্ভ কৰক, যতবতয়াও য�বতয়া আণপানাৰ ওিৰত 
যসই তি্য িাণক। শুনক- যৰাগীৰ/ পবৰয়ালৰ ভািা কুশলতা আৰু সমস্যাণো 
সম্পণক্য  যতওঁণলাকৰ প্ৰািবমক ধাৰো বনধ্যাৰে কৰক। যতওঁণলাকৰ আণিবগক 
বস্বতৰ প্ৰবত মণনাণ�াগ বদয়ক। �বদ প্ৰণয়ািন হয়, যতণন্ত যতওঁণলাক ক'ত িাণক, 
বলিবনকখনলল যতওঁণলাক বকদণৰ আবহণছ আৰু �াি, যৰাগীক সহণ�াগ িা সহায় 
কবৰিলল যকান আণছ যসই বিিণয় শুধক। আণপানাৰ িাখ্যাসমূহক এক সঠিক 
স্তৰত সাি ুকবৰিৰ িাণি এই তি্যবখবন ি্যেহাৰ কৰক। 

• যৰাগীক/পবৰয়ালক প্ৰশ্ন সুবধিৰ িাণি উত্ সাবহত কৰক।
• কণিাপকিনক লাণহ লাণহ আগিঢ়াই বনয়াৰ বিন্তা কৰক, দ্ৰুত ভাণে নহয়। 

সকণলা তি্য এণকিাৰণত বদয়াৰ প্ৰণিটো নকবৰি।
• অ-িৃবতিধাৰীসকণল িুবি যনাণপাো বিবকত্ সা সম্পকীকী য় শব্দ সমুহৰ ি্যেহাৰ 

এৰাই িলক।
• প্ৰবতগৰাকী যৰাগীৰ/পবৰয়ালৰ বিশ্াসৰ প্ৰবত সন্ান িনাওক। �বদ এগৰাকী 

মাতৃণয় কয় য�, "মই যমাৰ সন্তানণোৰ িাণি শংবকত।" "ভয় কবৰিলগীয়া এণকা 
নাই" িুবল নক'ি। তাৰ পবৰেণত্য , যতওঁৰ বিন্তাক সন্ান িনাওঁক-" বনচিয় আপুবন 
আণপানাৰ সন্তানৰ িাণি বিবন্তত। যসই িাণি আবম ......." িা হয়ণতা এগৰাকী 
যৰাগীণয় হকণছ, "মই যমাৰ পবৰয়ালৰ যিিক লগ কবৰি বিিাণৰা", িা "প্ৰাি্যনাই 
যমাক ভাল যহাোত অবধক সহায় কবৰি।" এণন প্ৰবতবৰিয়া বনবদি য� যিি িা 
প্ৰাি্যনা অি্যহীন। যতওঁণলাকৰ বিশ্াসক সন্ান িনাওঁক। 

• যৰাগীগৰাকী/পবৰয়ালণোণে য� িুবি পাইণছ যসইয়া বনবচিত কবৰিৰ িাণি, 
আপুবন তি্য প্ৰদান কৰাৰ লণগ লণগ প্ৰশ্ন কৰক। "ওণলাোই বশকাওক" নামৰ 
পদ্ধবতণোৰ ি্যেহাৰ কৰক। যৰাগীগৰাকী/পবৰয়ালণোক যসাধক- "কওকণিান, 
সমস্যাণো বক আৰু আপুবন (িা আবম) বক কবৰি লাবগি? " 

• আণপানাৰ শাৰীবৰক ভািাৰ বিিণয় ভািক- আপুবন বক দণৰ িবহণছ িা বিয় হহণছ, 
আপুবন বকদণৰ কিা কয়। 



এই শকতযাপখি শকদব� ব্ৱহযা� কশ�ব 
আপুবন য�বতয়া িকুৰ সমস্যাণোৰ প্ৰকাৰ আৰু কাৰে িাখ্যা কবৰিলল 
আৰু প্ৰস্তাবেত বিবকত্ সা সম্পক্য ত যৰাগীৰ লগত, যতওঁণলাকৰ পবৰয়াল িা 
প্ৰবতপালনকাৰীৰ লগত কিা পাণত, যতবতয়া আপুবন এই বকতাপখন ি্যেহাৰ 
কবৰি পাণৰ।

আপুবন বিয় হহ িাণক িা িবহ িাণক, বনবচিত কৰক য� যৰাগীণয় পৃষ্াসমূহ স্পটেভাণে 
যদখা পায়। 

বকতাপখন িকুৰ সাধাৰে যদহতত্বৰ হসণত আৰম্ভ হহণছ।

তাৰবপছত প্ৰাপ্তিয়স্ক আৰু বশশুৰ বিকাৰসমূহৰ িাণি পৃিক খডি আণছ। 

প্ৰবতণো বিকাৰৰ িাণি, আপুবন পাি: 

• আপুবন যৰাগীক িনািলগীয়া সি্যাবধক গুৰুত্বপূে্য তি্যৰ পা� সম্ববলত এো 
পৃষ্া: সমস্যাণো বক; আবম এই সমস্যাণোৰ বিবকত্ সা বকয় কবৰি লাবগি; আৰু, 
বিবকত্ সাৰ বিকল্পসমূহ।  

আৰম্ভবেণত, আপুবন যৰাগীক এই পা�সমূহ পবঢ় শুনািলগীয়া হ'ি পাণৰ। সময়ৰ 
লণগ লণগ, আপুবন পা�সমূহ আৰু এই তি্যবখবন আণপানাৰ বনিৰ ধৰণেণৰ 
বকদণৰ ক'ি যসইয়া বশবক উঠিি। 

• অবধকসংখ্যক বিকাৰৰ িাণি, আবম আণপানাক যসই সমস্যাণো এণনদণৰ িে্যনা 
কৰাৰ উপায় প্ৰদান কবৰণছা ব�ণো যৰাগীৰ দ্াৰা িুবি পািলল সহি হয়।  

অবধকসংখ্যক যক্ত্ৰণত, আপুবন যকেল যৰাগীৰ লগণত নহয়- যৰাগীৰ পবৰয়াল- 
অবভভােক, প্ৰাপ্তিয়স্ক সন্তান, প্ৰাপ্তিয়স্ক ভাতৃ িা ভগ্ীৰ লগণতা কিা পাবতি। 
যৰাগীণয় বক অবভজ্ঞতা কবৰণছ আৰু বিবকত্ সাত পলম কৰাৰ িলত হ'ি পৰা 
পবৰেবতৰ বিিণয় পবৰয়ালৰ এই সদস্যসকণল িুবি যপাোণো প্ৰণয়ািনীয়। 

• এই বকতাপখনৰ বপছিাণল িকুৰ বিত্ৰসহ এক যপপাৰ ব্লক আণছ। িকুৰ সমস্যাৰ 
স্ান আৰু প্ৰকাৰক িুিাৰ িাণি আপুবন এই ছবিৰ ওপৰত আঁবকি পাণৰ। প্ৰদতি 
খালী �াইত িকুৰ সমস্যাণোৰ নামণো বলখাণো সুবনবচিত কৰক। যৰাগীক িা 
পবৰয়ালৰ সদস্যক এই পৃষ্াণো প্ৰদান কৰাণো বনবচিত কৰক। 



স্াভাবেক িকু



িকু� বযাশহ্ক ৰদহতত্ব

িকুৰ মবে

যস্কণলৰা 

তলৰ িকু পতা

আইবৰছ

ওপৰৰ িকুৰ পতা 



িকু� ৰপিী



িকু� আভ্ন্ত�ীণ ৰদহতত্ব



স্যাভযাশৱক দষৃ্টি

যৰটিনা

যমকুলা



প্ৰাপ্তিয়স্ক



িাবহ্যক যৰাগ



কিেযাংটিভযাইটিে

সমস্যাব�যা
• কনিাংটিভাইটিছ, বপংক আই িুবলও যকাো হয়, হহণছ কনিাংটিভাৰ এক 

প্ৰদাহ, ব� হহণছ িকুৰ িগা অংশক আেবৰ ৰখা আৰু িকুৰ পতাৰ অভ্যন্তৰত 
যৰখাৰ সৃষ্টি কৰা এক পাতল স্চ্ছ কলা। 

• লক্েসমূহ হ'ি পাণৰ খিেুা আৰু পানী ওণলাো, আৰু যকবতয়ািা এক 
আ�া�ুক্ত হালধীয়া িামবন।

• কনিাংটিভাইটিছ এো িা দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ। 
• ই প্ৰাণয় এক সংৰিমেৰ িলত হয়। যিণটেবৰণয়ল আৰু ভাইণৰল 

কনিাংটিভাইটিছ দণুয়াোই অবত সাধাৰে আৰু অবত সংৰিামক। 
• এলািীকী , আঘাত িা ধূবল অিিা ৰাসায়বনক ্ি্যৰ প্ৰবতবৰিয়াৰ িলণতা 

কনিাংটিভাইটিছ হ'ি পাণৰ। 

কিেযাংটিভযাইটিে� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ কনিাংটিভাইটিছণো এো সংৰিমেৰ িলত হহণছ, যতণন্ত সংৰিমেণো 

আনণো িকুলল িা অন্য যলাকলল যসঁািবৰি পাণৰ।
• �বদ কনিাংটিভাইটিছণো এো ৰাসায়বনক ্ি্যৰ প্ৰবতবৰিয়াৰ িলত হহণছ, 

যতণন্ত �বদ িৰুৰীভাণে বিবকত্ সা নকণৰ ই িকুণোৰ স্ায়ী ক্বত কবৰি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা
• ভাইণৰল কনিাংটিভাইটিছ সাধাৰেণত মৃদ ুহয় আৰু অলপ বদনৰ বভতৰত 

বনণিই ঠিক হহ �ায়। 
• যিণটেবৰণয়ল কনিাংটিভাইটিছক, বকন্তু, প্ৰাণয় এন্টিিায়টিক িকুৰ ড্ৰ'প িা 

মলণমণৰ বিবকত্ সা কৰা হয়, �বদও মৃদ ুহ'যল ই যকইবদনমানৰ বভতৰণত ঠিক হ'ি 
পাণৰ। 

• সংৰিমেৰ বিবকত্ সা কবৰিৰ িাণি িা প্ৰদাহ হ্াস কবৰিৰ িাণি, সি্যাবধক সাধাৰে 
বিবকত্ সাণো হহণছ িকুৰ ড্ৰ'প িা মলম।

• �বদ কনিাংটিভাইটিছ এো এলািীকী ৰ িলত হহণছ, যতণন্ত এলািীকী -যৰাধী ঔিধ 
প্ৰদান কবৰি পাণৰ।

• যগাণেই বদনণোত, প্ৰাণয়, হাত যধাোণো অবত প্ৰণয়ািনীয়। 
• �বদ িকু মবিিলল আপুবন এখন োণেল ি্যেহাৰ কবৰণছ, ইয়াক আনৰ হসণত 

ভগাই নল'ি, কাৰে ই সংৰিমে বিয়পাি।
• যকইসপ্তাহমানৰ বভতৰত �বদ লক্েসমূহ আঁতবৰ না�ায়, বলিবনকলল পুনৰ 

আহক। 



কিেযাংটিভযাইটিে

কনিাংটিভাইটিছ



অক্পক্ পতি

সমস্যাব�যা
• অক্পক্ পতন হহণছ িকুৰ পতাক ধবৰ ৰখা যপশীৰ দিূ্যলতাৰ িলত িকুৰ 

ওপৰৰ পতা িাপ যখাো।
• অবধকতৰভাণে ই প্ৰাণয় এো িকুত হয়, বকন্তু ই দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ। 
• অবধকতৰভাণে ই সাধাৰেণত িয়স িঢ়াৰ লণগ লণগ হয়।
• নেিাতক িা সৰু ল’ৰা-যছাোলীৰ হ'ি পাণৰ।
• িকুত িা মুখৰ স্ায়ুসমূহত আঘাতৰ িলত হ'ি পাণৰ। 
• ডায়ণিটিছ িা যট্াকৰ দণৰ বকছুমান বনৰদবিটে যিমাৰৰ িাণি হ'ি পাণৰ। 

অক্পক্ পতি� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ িকুৰ পতাই িকুৰ মবেণোক সম্পূে্যভাণে িা আংবশকভাণে আেবৰ িাণক, 

ই দষৃ্টিক িাধা বদণয়।
• কছণমটিক- ৰূপ।

শিশকত্ সযা
• অক্পক্ পতনৰ যকাণনা ঔিধ িা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• একমাত্ৰ বিবকত্ সা হহণছ িকুৰ পতা উ�ািলল অণত্াপিাৰ।

[অক্পক্ পতন হহণছ এখন বখবৰবকৰ পদ্য াৰ দণৰ, ব� এখন বখবৰবকৰ ওপৰৰ 
পৰা নণমাো হয়। পদ্য াখন ব�মাণন তললল নাণম, আপুবন বসমাণনই কম যদখা পায়, 
য�বতয়ালল আপুবন এণকা যদখা যনাণপাো নহয়।]



অক্পক্ পতি 

 

প্ৰাৰবম্ভক অক্পক্ পতন অগ্েী অক্পক্ পতন

িৰম অক্পক্ পতন



স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক অক্পক্ পতন 

অগ্েী অক্পক্ পতন িৰম অক্পক্ পতন
 

অক্পক্ পতি
 



কযালযাশেয়ি

সমস্যাব�যা
• কালাবিয়ন হহণছ এো যৰাদ্ধ হতলগ্বথিৰ িাণি, িকুৰ পতাত যহাো এো সৰু 

আবিনা। ই সাধাৰেণত বিিহীন হয়। 
• প্ৰাণয়ই, প্ৰায় এমাহমানত কালাবিয়নণো বনণিই আঁতবৰ �ায়। 

কযালযাশেয়ি� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• কালাবিয়ণন িকুত িাপ প্ৰদান কণৰ, বিণশিভাণে �বদণহ ই ডাঙৰ হয়, আৰু 

সময়ৰ লণগ লণগ, দষৃ্টিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কণৰ।
• কালাবিয়নৰ বিবকত্ সা কবৰি লাণগ �বদ ই বনণিই আঁতবৰ না�ায়, িা �বদ ই 

বিি আৰু অস্বস্তৰ কাৰক হয়। 

শিশকত্ সযা
• ইয়াক যনণিবপি িা ইয়াক মুক্ত কবৰিলল যিটো নকবৰি।
• প্ৰবতবদণন 3ৰ পৰা 6 িাৰলক, 10-15 বমবনেৰ িাণি িকুণোৰ ওপৰত গৰম িাপ 

প্ৰণয়াগ কৰক।
• িকুৰ ড্ৰ'প িা মলম- যকেল যতবতয়াণহ য�বতয়া িকুৰ পতা�ুবৰত এক সম্পৰকবিত 

সংৰিমে িাণক। 
• ইয়াক আঁতৰািলল অণত্াপিাৰ- যকেল অবধক গুৰুতৰ যক্ত্ৰতণহ, ব� অন্য 

বিবকত্ সালল প্ৰবতবৰিয়া নকণৰ।

 



কযালযাশেয়ি 

 

কালাবিয়ন



ৰ�শ�শেয়যাম 

সমস্যাব�যা
• যেবৰবিয়াম হহণছ, সূ�্য্যৰ যপাহৰ িা ধূবল আৰু িতাহৰ দণৰ প্ৰবতবৰিয়কৰ 

সম্পক্য ত অহাৰ িাণি যহাো এো িা দণুয়াো িকুণত যহাো এক যকন্াৰ বিহীন 
িৃবদ্ধ।

ৰ�শ�শেয়যাম� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• অবধকাংশ যেবৰবিয়াম ক্বতকাৰক নহয়, বিণশিলক এণকিাণৰ সৰুণিাৰ আৰু 

বিবকত্ সাৰ প্ৰণয়ািন নহয়।
• বকছুমান যক্ত্ৰত, ই িকুণো ৰঙা যপলাি পাণৰ িা খিেুাি পাণৰ।
• িৃবদ্ধ হহ কৰেবিয়াৰ এক িৃহত্  অংশ আেবৰ যপলাণল ই দষৃ্টিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কবৰি 

পাণৰ।
• �বদ িৃবদ্ধ িাবঢ় হগ িকুৰ মবেণো ঢাবক যপলাই, ই দষৃ্টি যৰাধ কবৰি পাণৰ।

শিশকত্ সযা
• যেবৰবিয়ামক আঁতৰািৰ িাণি যকাণনা ঔিধ িা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• �বদ িৃবদ্ধণো কম আৰু যকাণনা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা নাই, যকাণনা বিবকত্ সাৰ 

প্ৰণয়ািন নাই। 
• �বদ ৰঙা পণৰ িা খিেুাই, িকুৰ ড্ৰ'প ি্যেহাৰ কবৰি পাবৰ।
• �বদ িৃবদ্ধ িাবঢ়লগ কৰেবিয়া িা িকুৰ মবেৰ এক িৃহত্  অংশ আেবৰ যপলাই, যতণন্ত 

ইয়াক অণত্াপিাৰ কবৰ আঁতৰাই যপলাি লাবগি। 
• িৃবদ্ধণো পুনৰ ওভবত আবহি পাণৰ। �বদ যকাণনা পুনঃিৃবদ্ধ হয়, যতণন্ত বলিবনকলল 

অহাণো প্ৰণয়ািনীয়।
 
[যেবৰবিয়াম হহণছ এখন বখবৰবকত কািৰ পৰা েনা এখন পদ্য াৰ দণৰ। পদ্য াখন 
ব�মাণন িন্ধ হহ আণহ, আপুবন বসমাণনই কম যদখা পায়, য�বতয়ালল আপুবন এণকা 
যদখা যনাণপাো নহয়।]

 



ৰ�শ�শেয়যাম 

প্ৰাৰবম্ভক যেবৰবিয়াম অগ্েী যেবৰবিয়াম  

িৰম যেবৰবিয়াম 
 



স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক যেবৰবিয়াম 

অগ্েী যেবৰবিয়াম  িৰম যেবৰবিয়াম 
 

ৰ�শ�শেয়যাম
 



কৰণণিয়যা� আলিযা� 

সমস্যাব�যা
• কৰেবিয়াৰ আলিাৰ হহণছ িকুৰ সন্ুখভাগৰ স্চ্ছ তৰপ, কৰেবিয়াৰ িাবহ্যক তৰপত 

যহাো এো মুক্ত হহ িকা ঘঁা। 
• কৰেবিয়াৰ আলিাৰ সংৰিমেৰ িাণি, য�ণন হাণপ্যছ ভাইৰাছ, গন'বৰয়া িা আঘাতৰ 

িাণি হ'ি পাণৰ।

কৰণণিয়যা� আলিযা�� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• কৰেবিয়াৰ আলিাৰৰ িলত দষৃ্টিশবক্তৰ ক্য় কবৰি পাণৰ আৰু যহণৰাোি লগীয়া 

িা িকুণোও যহণৰাোি লগীয়া হ'ি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা
• সকণলা প্ৰকাৰৰ আলিাৰৰ বিবকত্ সাৰ িাণি, ব�মান পাণৰ যসানকাণল, এগৰাকী 

িকু �ত্ন বিণশিজ্ঞলল পঠিয়াি লাণগ 
• অন্তৰনবিবহত সংৰিমেৰ (য�ণন হাৰপবিছ িা গণনাবৰয়া) বিবকত্ সা কবৰি লাণগ। 
• কৰেবিয়াৰ আলিাৰৰ বিবকত্ সাৰ িাণি এন্টিিায়টিক িকুৰ ড্ৰ'প, িা মলম লগাি 

লাণগ। িকুৰ ড্ৰ'প আণপানাক ব�দণৰ যকাো হহণছ ঠিক যসইদণৰ ি্যেহাৰ কৰাণো 
অবত প্ৰণয়ািনীয়।

• অবত গুৰুতৰ আলিাৰসমূহক অণত্াপিাৰৰ প্ৰণয়ািন হ'ি পাণৰ।

 



কৰণণিয়যা� আলিযা� 

 

কৰেবিয়াৰ আলিাৰ 



 
সমস্যাব�যা
• িকুপানী হহণছ িকুৰ স্াস্্যৰ এো গুৰুত্বপূে্য অংশ। িকুপানীণয় িকুৰ পৃষ্ক 

বপছল হহ িকাত সহায় কণৰ, �াৰ িাণি িকুৰ পতা সহণি ওপৰ আৰু তল কবৰ 
িাবকি পাণৰ। িকুপানীণয়, িকুৰ িাবহ্যক তৰপ কনিাংটিভাক যপািে কণৰ 
আৰু সুৰক্া বদণয়, আৰু িকুৰ ক্বত সাধন কবৰি পৰা ধূবল আৰু অন্যান্য, 
য�ণন যিণটেবৰয়া, ধুই যপলাই। 

• অশ্ু গ্বথিণয়, দণুয়াো িকুৰ ওপৰত, িকুপানী উত্ পন্ন কণৰ। আপুবন িকু 
টিবপওো প্ৰবতিাণৰই, িকুপানীণিাৰ িকুণোৰ পৃষ্ত বিয়বপ পণৰ। 

• আণপানাৰ ওপৰ আৰু তলৰ পাবৰ িকুৰ পতাৰ যকােত িকা সূক্ষ্ম িুোলল 
িকুপানী বনগ্যম হয়। 

• যসইণিাৰ তাৰবপছত বকছুমান সৰু সৰু নবলকাণৰ এো িলীলল �ায় �'ত নাকৰ 
কািত পতাণিাৰ সংণ�াবিত হহ িাণক, আৰু তাৰ বপছত নাকত যসইণিাৰ খালী 
কৰাৰ আগণত, এো নবলকালহ হি �ায় - নাকমুখী অশ্ু নবলকা, িা অশ্ু 
নবলকা। 

• �বদ নবলকাণো যৰাধ হহ পণৰ, িকুপানীণয় এো স্পটে পি বিিাবৰ নাপায় আৰু 
িকুত সংগ্বহত হহ পণৰ, �াৰ িলত িকুৰ পৰা পানী ওলাই।

• অশ্ু নবলকাৰ তৰপণো ডা� যহাো। অশ্ু নবলকা যসইণিাৰৰ তৰপণো ডা� 
যহাো, িুবল উ�া, িা প্ৰদাবহত যহাোৰ িাণি সংকুবিত হহ পবৰি পাণৰ। ইয়াক 
যকাো হয় প্ৰািবমক অবধগ্বহত নাকমুখী অশ্ু নবলকা যৰাধ (PANDO) 
আৰু ই 40ৰ অবধক িয়সৰ মবহলাৰ যক্ত্ৰত অবত সাধাৰে। 

• নাকৰ সমস্যা, য�ণন: িৃবদ্ধ (পবলপছ) িা মুখৰ যকাণনা আঘাতৰ িাণি বিকৃত 
যহাো নাকৰ এক হাড়। 

• ছাইনাছৰ সমস্যা, য�ণন: সংৰিমে, অণত্াপিাৰৰ বপছৰ িটিলতা. এো 
টিউমাৰ। 

• নাকমুখী অশ্ু নবলকা বনম্নবলবখত কাৰেসমূহত যৰাধ হ'ি পাণৰ: 

• নাকমুখী অশ্ু নবলকা (NLDO) হহণছ এো িা দণুয়াো অশ্ু নবলকাৰ যৰাধ। ই 
নেিাতক, সৰু ল'ৰা-যছাোলী, িা প্ৰাপ্তিয়স্কৰ হ'ি পাণৰ।

িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ



িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ

িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ িকুৰ পৰা িকুপানী হি �াি যনাোণৰ, তৰলণিাৰ িকুত িমা হহ হৰ �ায়, 

এো পুখুৰীৰ দণৰ, আৰু সংৰিমেৰ উত্ স হ'ি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা
যৰাধৰ কাৰেৰ ওপৰত বনভ্য ৰ কবৰ বিবকত্ সা হ'ি। বিবকত্ সাত অন্তঃভূক্ত িাবকি 
পাণৰ: 
• সংৰিমেৰ বিবকত্ সা কবৰিলল আৰু িুবল য�াোণো হ্াস কবৰিৰ িাণি, িকুৰ 

ড্ৰ'প। 
• এো িন্ধ হহ িকা নবলকা খুবলিৰ িাণি অণত্াপিাৰ।
• িৃবদ্ধ আঁতৰািলল িা হাড়ৰ বিকৃবত সঠিক কবৰিৰ িাণি অণত্াপিাৰ।



িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ



যকণেণৰটে



ৰকব�ব�ক্ট

সমস্যাব�যা
• িকুৰ বপছিাণল িকা যৰটিনাত প্ৰবতচ্ছবি আপবতত কবৰিৰ িাণি িকুৰ যলন্ 

অবত আেশ্যকীয়। 
• িকুৰ যলন্ সাধাৰেণত স্পটে হয়, ব� িকুৰ বভতৰলল যপাহৰ পাৰ হহ �ািলল বদণয়। 
• যকণেণৰটে হহণছ যলন্ৰ এক যমঘাচ্ছন্নতা- ব� যলন্ক স্চ্ছতাৰ পৰা গাখীৰৰ দণৰ 

িগালল সলবন কণৰ। এইণোণে যপাহৰক িকুলল পাৰলহ য�াোত িাধা প্ৰদান কণৰ। 
• এো যকণেণৰটে আৰম্ভ হয় সৰুলক আৰু আৰম্ভবেণত দষৃ্টিত অবত কম প্ৰভাে 

যপলায়। বকন্তু ই সময়ৰ লণগ লণগ ডাঙৰ হহ পণৰ, ব� অেণশিত দষৃ্টিহীনতাৰ 
কাৰক হয়। 

• যকণেণৰটে এো িকুত িা দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ। 
• যকণেণৰটে সাধাৰেণত িয়স্ক যলাকৰ মািত সংঘটিত হয়, বকন্তু যসইণিাৰ 

ব�ণকাণনা িয়সণত হ'ি পাণৰ, নেিাতকণৰা। 
• যকণেণৰটে িকুত আঘাত যপাোৰ িাণিও হ'ি পাণৰ। 

ৰকব�ব�ক্ট� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• সময়ৰ লণগ লণগ, যকণেণৰণটে িকুত যপাহৰ যসাণমাোণো অবধক আৰু অবধক 

যৰাধ কণৰ, ব� দষৃ্টিশবক্তৰ হ্াস আৰু অেণশিত অন্ধ কবৰ তুণল। 

শিশকত্ সযা
• যকণেণৰটেক আঁতৰািলল যকাণনা ঔিধ িা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• যকণেণৰটেৰ বিবকত্ সাৰ একমাত্ৰ উপায় হহণছ যমঘাচ্ছন্ন প্ৰাকৃবতক যলন্ আঁতৰাই 

ইয়াক এখন কৃবত্ৰম যলন্ৰ প্ৰবতস্াবপত কৰা এো অণত্াপিাৰ। 

[ যকণেণৰটে হহণছ এখন বখবৰবকত িকা এো যলণতৰা দাগৰ দণৰ। যলণতৰা দাগণো 
ব�মান ডাঙৰ হহ হগ িাণক, আপুবন বসমাণনই কম আৰু কম যদখা পাি, য�বতয়াললণক 
আপুবন এণকা যনণদখা হয়।]



ৰকব�ব�ক্ট

 

যকণেণৰটে



ৰকব�ব�ক্ট

প্ৰাৰবম্ভক যকণেণৰটে অগ্েী যকণেণৰটে
 

িৰম যকণেণৰটে



স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক যকণেণৰটে

অগ্েী যকণেণৰটে িৰম যকণেণৰটে

ৰকব�ব�ক্ট
 



ৰকব�ব�ক্ট

স্যাভযাশৱক

ৰকব�ব�ক্ট
 

 



িকু খুবল ৰখা হয় িকুৰ পষৃ্ত এো সৰুলক কাে কৰা হ’য়
 

পৰুো, যমঘাচ্ছন্ন যলন্ আতঁণৰাো হ'ি নতুন, কৃবত্ৰম যলন্ ভণৰাো হ'ি

• যৰাগীগৰাকী সাৰ পাই িাণক। 
• িকুণো আঁতণৰাো নহয়। 
• অণত্াপিাৰণোণে প্ৰায় 20 বমবনেমান সময় লয়। 
• যৰাগীগৰাকীক এনাণস্বছয়া প্ৰদান কৰা হ'ি: সামবয়ক িা স্ানীয় িা, অবত বিৰল 

যক্ত্ৰত, সাধাৰে এনাণস্বছয়া। 
• অণত্াপিাৰৰ বপছত, িকুণোক এো যপেণিণৰ ঢাবক ৰখা হয়।
• যৰাগীগৰাকীক, অণত্াপিাৰৰ বপছবদনা, বনবচিতভাণে বলিবনকত িাি লাবগি। 
• যৰাগীগৰাকীৰ সাধাৰে স্াস্্য আৰু যতওঁণলাক বলিবনকৰ পৰা যতওঁণলাক বকমান 

দৰূত িাস কণৰ তাৰ ওপৰত বনভ্য ৰ কবৰ অণত্াপিাৰৰ বদনাই ঘৰলল �াি পাণৰ, 
িা বিবকৎসালয়ণতা িাবকি পাণৰ। 

• বপছবদনা যপেিণো আঁতৰাই বদয়া হ'ি আৰু যৰাগীিণন তত্ ক্োত যদখা পাি। 

ৰকব�ব�ক্ট অবত্যাপিযা�



• যৰাগীগৰাকীক িকুৰ ড্ৰ'প প্ৰদান কৰা হ'ি, ব�ণিাৰক সংৰিমে যৰাধ কবৰিৰ িাণি, 
বনণদ্য শ কৰা মণত ি্যেহাৰ কবৰি লাবগি।

• �বদ যৰাগীগৰাকীৰ দণুয়াো িকুণত যকণেণৰটে আণছ, এোৰ অণত্াপিাৰ কৰা হ'ি 
আৰু বদ্তীয়ণোক যকইোমান সপ্তাহ িা মাহৰ বপছত কৰা হ'ি। 

• অণত্াপিাৰৰ বপছত বকছুমান যলাকক িশমাৰ প্ৰণয়ািন হ'ি পাণৰ।

ৰকব�ব�ক্ট অবত্যাপিযা�



অবত্যাপিযা�� আগত

 
অবত্যাপিযা�� শপেত



গ্ুক’মা



গ্ুক’মযা

সমস্যাব�যা
• িকুণো এো স্চ্ছ পানীৰ দণৰ পদাি্যণৰ ভবৰ িাণক। 
• এই পানীণিাৰ অবিৰতভাণে হতয়াৰ হহ িাণক আৰু তাৰ বপছত হি �ায়, �াৰ িাণি 

িকুণোত সদায় সমান পবৰমােৰ পানী িাণক। 
• �বদ িকুণোৰ পৰা পানী ওলাই য�াো মুখখন িন্ধ হহ িাণক, অবধক আৰু অবধক 

পানী িকুণোত িাবক �ায়, ব� িকুৰ িাপ িৃবদ্ধ কণৰ। 
• িৰধবিত িাণপ িকুৰ ক্বত সাধন কবৰি পাণৰ আৰু দষৃ্টিশবক্ত হ্াস আৰু তাৰ 

বপছত দষৃ্টিহীনতাৰ সৃষ্টি কবৰি পাণৰ।
• এই অেস্াণোক গ্ুক’মা িুবল যকাো হয়।

এই গ্ুক’মযা� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ গ্ুক’মাৰ বিবকত্ সা কৰা নহয়, ই পাশ্্য দষৃ্টিশবক্ত হ্াস িা দষৃ্টিহীনতা সৃষ্টি 

কবৰি পাণৰ। 
• িকুৰ ক্বত আৰু দষৃ্টিশবক্ত যহণৰাোণোক যকণেণৰটেৰ দণৰ যনাণহাো কবৰি 

যনাোবৰ।

শিশকত্ সযাসমূহ
• গ্ুক’মা বনৰাময়ৰ িাণি যকাণনা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই। 
• িকুৰ িাপ হ্াস কবৰিৰ িাণি িকুৰ ড্ৰ'প আণছ। এই ড্ৰ'পসমূহক বনবচিতভাণে 

বনয়বমতভাণে ি্যেহাৰ কবৰি লাবগি। 
• িকুৰ বভতৰৰ িাপ আৰু পাশ্্য দষৃ্টিশবক্ত বনয়বমতভাণে পৰীক্া কবৰি লাণগ।
• �বদ িকুণোৰ ক্বত আৰু পাশ্্য দষৃ্টিশবক্তৰ ক্য় অি্যাহত িাণক, বিবকত্ সা 

কৰা সণত্বও, দষৃ্টিহীনতা যৰাধ কবৰিৰ িাণি যলিাৰ বিবকত্ সা িা অণত্াপিাৰৰ 
(বতবনওোৰ মািত সি্যাবধক কা�্যকৰী) প্ৰণয়ািন হ'ি। 

[আণপানাৰ িকুণো এো পানীৰ যেংবকৰ দণৰ - পানী হি আণহ আৰু পানী হি �ায়। 
�বদ িৰহবিগামী নলণো িন্ধ িাণক, পানী িাবহৰলল ওলাই �াি যনাোণৰ, আৰু পানীৰ 
যেংবকণোৰ বিণ্াৰে হ'ি। ইয়াক সংণশাবধত কবৰিৰ িাণি, আপুবন বনবচিতভাণে 
িৰহবিগামী নলণো ঠিক কবৰি লাবগি িা এো নতুন িৰহবিগামী নল ি্যেহাৰ কবৰি 
লাবগি।]



স্যাভযাশৱক



গ্ুক’মযা



গ্ুক’মযা
 

স্াভাবেক প্ৰভাবেত

বিবকত্ সা প্ৰদাবনত



গ্ুক’মযা - দিৃ্ ৰক্ত্ৰত প্ৰভযাৱ
 

স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক গ্ুক’মা 

অগ্েী গ্ুক’মা িৰম গ্ুক’মা



যৰটিনা



ডযাবয়ববটিক ৰ�টিি'ৰপশথ 

সমস্যাব�যা
• িকুৰ বপছিাণল িকা যৰটিনাৰ িহুণতা সৰু সৰু ৰক্তিাবহকা আণছ। 
• য�বতয়া যতিৰ শক্য ৰা অবত যিবছ হহ িাণক (ডাণয়ণিটিছ), এই সৰু ৰক্ত 

িাবহকাণিাৰ ভাবঙি পাণৰ আৰু যতি িা পানী িকুলল বনসঃবৰত হ'ি পাণৰ আৰু 
যৰটিনাখনৰ ক্বত কবৰি পাণৰ। 

• ই নতুন ৰক্তিাবহকা িৃবদ্ধ হহ যৰটিনালল যপাহৰ য�াোক িাধা বদয়াৰ কাৰক সৃষ্টি 
কবৰি পাণৰ।

• প্ৰাৰবম্ভক স্তৰত, যকাণনা লক্ে নািাণক। 
• বপছৰ স্তৰসমূহত, ওপবঙ িুৰা দাগ আৰু ধূসৰ দষৃ্টিশবক্ত। 
• সকণলা ধৰেৰ ডাণয়ণিটিছ যৰাগীৰ িাণি ডাণয়ণিটিক যৰটিন'যপবি অবত 

সাধাৰে। 

ডযাবয়ববটিক ৰ�টিি'ৰপশথ� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ বিবকত্ সা কৰা নহয়, ডাণয়ণিটিক যৰটিন'যপবিণয় গুৰুতৰ দষৃ্টিশবক্ত ক্য় িা 

দষৃ্টিহীনতাৰ সৃষ্টি কবৰি পাণৰ।

শিশকত্ সযাসমূহ
• যতিত শক্য ৰাৰ স্তৰ বনয়ব্ৰিত কবৰ ৰখাণো অবত প্ৰণয়ািনীয়।
• িকুৰ ক্বতক প্ৰবতণৰাধ কবৰিৰ িাণি ব�মান পাণৰ বসমান যসানকাণল বিবকত্ সা 

আৰম্ভ কৰাণো অত্যােশ্যকীয়।
• নতুন ৰক্তিাবহকাৰ িৃবদ্ধ আৰু পানী িাবহৰ যহাোৰ পৰা িাধা বদিৰ িাণি িকুত 

ঔিধ যিিীণৰ প্ৰদান কৰা হয়। 
• যলিাৰ বিবকত্ সা, পানীৰ িাবহৰ যহাোণোক হ্াস কবৰিৰ িাণি। 
• গুৰুতৰ যক্ত্ৰত, অণত্াপিাৰ হস্তণক্পৰ প্ৰণয়ািন হয়। 
• এই সমস্যাণোৰ বিবকত্ সাৰ িাণি সকণলা িকুৰ বলিবনকত সুবিধা নািাণক আৰু 

যৰাগীক অন্য এখন বলিবনকলল পঠিয়াি লগীয়া হ'ি পাণৰ।
• এই অেস্াৰ িাণি যকাণনা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।



ডযাবয়ববটিক ৰ�টিি'ৰপশথ 



ডযাবয়ববটিক ৰ�টিি'ৰপশথ 
 

স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক ডাণয়ণিটিক যৰটিন'যপবি

অগ্েী ডাণয়ণিটিক যৰটিন'যপবি  িৰম ডাণয়ণিটিক যৰটিন'যপবি 



ৰ�টিিযা� স্খলি আ�ু ৰ�টিিযা� ফযা�

সমস্যাব�যা

• যৰটিনাই িকুৰ বপছিালৰ যিৰখনক যৰখািদ্ধ কণৰ আৰু ই দষৃ্টিশবক্তৰ িাণি 
দায়িদ্ধ। 

• িকুৰ বপছিালণো এো ডা� পনীয়া যিণলণৰ পূে্য হহ িাণক, �াক বভট্ৰিয়াছ িুবল 
যকাো হয়। যকবতয়ািা, আমাৰ িয়সৰ লণগ লণগ, এই তৰল যিলণিাৰ পাতল 
আৰু সংকুবিত হহ �াি পাণৰ, ব� িকুৰ বপছিালৰ পৰা যৰটিনাক আঁতৰাই 
বনণয়। 

• িকুৰ বপছিালৰ পৰা যৰটিনাখন আঁতৰাই বনয়াৰ িাণি, যৰটিনা িঁাটিি পাণৰ, 
�াৰ িাণি যৰটিনা আৰু িকুৰ বপছিালৰ মাণিণৰ পানী পাৰ হহ �াি পাণৰ। এইণো 
সংঘটিত যহাোৰ লণগ লণগ, যৰাগীগৰাকীণয় যপাহৰৰ িমক যদখা পাি পাণৰ। 

• বছন্ন যহাো যৰটিনাৰ এো সৰু অংশ তৰলসমূহত ওপবঙ আবহি পাণৰ আৰু দশৃ্য 
পেৰ মাণিণৰ ওপবঙ িুৰা এো ক'লা যপেি য�ন যদখা �ায়। এইণিাৰক যকাো হয় 
"লি'োছ্য "। সকণলাণিাৰ লি'োছ্য  যৰটিনাৰ স্খলনৰ িাণি নহয় আৰু এো গুৰুতৰ 
িকুৰ সমস্যাৰ ইবগিত িহন নকবৰিও পাণৰ। 

• �বদ িকুৰ বপছিাণল সংলগ্ হহ নািাণক যতণন্ত যৰটিনাই সঠিকমণত কাম কবৰি 
যনাোণৰ আৰু স্খলন িা িাে যখাো স্ানত দষৃ্টি ধূসৰ হহ পণৰ, ব� দষৃ্টি পেৰ 
কািত এো ছঁা িা পদ্য াৰ দণৰ যদখা �ায়।

• যৰটিনাৰ স্খলন আৰু যৰটিনাৰ িাে অবধকতৰভাণে িয়স্ক যলাকসকলৰ মািত 
যদখা যপাো �ায়, বকন্তু ই আঘাত প্ৰাপ্ত, প্ৰাণয় উচ্চ প্ৰভােশালী যখলৰ দ্াৰা, কম 
িয়স্ক যলাকণৰা হ'ি পাণৰ।

• যৰটিনাৰ স্খলন প্ৰাণয় যসইসকল যলাকৰ মািত যপাো �ায় বস অবতশয় 
মায়'বপক (বনকেদষৃ্টিসম্পন্ন)। গুৰুতৰ মায়'বপয়া িকা যলাকসকণল যৰটিনাৰ 
বিবছন্নতাৰ িাণি বনয়বময়াভাণে পৰীক্া কৰাি লাণগ। 

ৰ�টিিযা� স্খলি� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 

• �বদ শীণৰেই বিবকত্ সা কৰা নহয়, বছঙা িা বিবছন্ন যহাো যৰটিনাই গুৰুতৰ দষৃ্টি 
শবক্তৰ ক্য় আৰু দষৃ্টিহীনতাৰ সৃষ্টি কবৰি পাণৰ।



ৰ�টিিযা� স্খলি আ�ু ৰ�টিিযা� ফযা�

শিশকত্ সযাসমূহ

• বিবকত্ সা লক্্য হহণছ যৰটিনাৰ যকাণনা বছঙা িা িো অংশৰ যমৰামবত আৰু 
যৰটিনাৰ স্খবলত অংশক িকুৰ বভতৰৰ যিৰৰ বিপৰীতলল হল য�াো। 

• সকণলা বিবকত্ সাৰ িাণি িকুৰ অণত্াপিাৰৰ প্ৰণয়ািন হয়, �'ত িকুৰ িগা 
অংশত এো িা দেুা সৰু কাে কৰা হয়।

• যৰটিনাৰ িাে এক যলিাৰ িা বহমাবয়ত পদ্ধবত ি্যেহাৰ কবৰ ঠিক কৰা হয়।
• িকুৰ বভতৰৰ যিৰৰ বিপবৰণত যৰটিনাক য�বল পঠিয়ািলল, িকুত যগছ িা 

যতল যসাণমাোই স্খবলত যহাো যৰটিনাৰ অংশ এোক ঠিক কৰা হয়। যগছ িা 
যতলবখবনক শৰীণৰ শুবহ ল'ি আৰু নতুন বভণট্ৰয়াছ তৰণলণৰ প্ৰবতস্াবপত 
কবৰি। 

• যৰটিনাৰ স্খলন আৰু যৰটিনাৰ িােৰ বিবকত্ সা স্খলন আৰু িােৰ অেস্ান 
আৰু আকাৰৰ ওপৰত বনভ্য ৰ কণৰ। সিলতাৰ অবধক গুৰুত্বপূে্য কাৰকণো 
হহণছ শীৰে বিবকত্ সা। ব�মান যসানকাণল সমস্যাণো বিিাবৰ যপাো আৰু 
বিবকত্ সা কৰা হয়, সিলতাৰ সুণ�াগ বসমাণনই যিবছ হয়। 

• সকণলা িকুৰ বলিবনক এো িো িা স্খবলত যহাো যৰটিনাক ঠিক কবৰিলল সাি ু
নহয় আৰু যৰাগীক এক বিণশিজ্ঞ বলিবনকলল পঠিয়াি পাণৰ।

• এই অেস্াৰ িাণি যকাণনা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা িা ঔিধ নাই।



ৰ�টিিযা� স্খলি আ�ু ৰ�টিিযা� ফযা�



ৰ�টিিযা� স্খলি আ�ু ৰ�টিিযা� ফযা�
শিশকত্ সযা



ৰ�টিিযা� স্খলি

স্াভাবেক

আংবশক স্খলন

লি'োছ্য

সম্পূে্য স্খলন 



প্ৰবতসৰে যদাি



প্ৰশতস�ণ ৰদযাষ

এো স্াভাবেক িকুৰ আকৃবত এো সঠিকভাণে ঘূৰেীয়া িলৰ দণৰ। িকুৰ সন্ুণখবদ 
যপাহৰ যসামাই আৰু যলন্ৰ মাণিণৰ পাৰ হহ �ায়। যলন্সমূহ স্চ্ছ আৰু নমনীয়। 
যলন্ৰ লগত সংলগ্ হহ িকা যপশীসমূণহ যলন্ৰ আকৃবত সলবন কবৰি পাণৰ, ব� 
িকুৰ বপছিাণল যৰটিনাত িস্তুণো স্পটেভাণে আপবতত হ'িলল বদণয়। 

মযায়'শপয়যা- শিক�দষৃ্টি
�বদ িকুণো স্াভাবেকতলক ডাঙৰ হয়, যলন্খণন যপাহৰক যৰটিনাৰ সন্ুখত 
আপবতত কবৰি। ইয়াক মায়'বপয়া িা বনকেদষৃ্টি িুবল যকাো হয়, কাৰে আপুবন 
ওিৰণত িকা িস্তুণিাৰ যদখা পায়, বকন্তু দৰূত িকা িস্তু যিাৰ ধূসবৰত হয়। 

হযাইপযা�'শপয়যা- দ�ূদষৃ্টি
�বদ িকুণো িহুত িুটি হয়, যলন্খণন যপাহৰক যৰটিনাৰ বপছিাণল আপাবতত কবৰি। 
ইয়াক হাইপাৰ'বপয়া িা দৰূদষৃ্টি িুবল যকাো হয়, কাৰে আপুবন দৰূত িকা িস্তুণিাৰ 
যদখা পায়, বকন্তু ওিৰণত িকা িস্তু যিাৰ ধূসবৰত হয়। 

শবষমদষৃ্টি 
যপাহৰ যলন্ত পৰাৰ আগণত, ই িকুৰ িৰহবি তৰপ, কৰেবিয়াৰ মাণিণৰ পাৰ হহ �াি 
লাবগি। কৰেবিয়া আকৃবতত ঘূৰেীয়া হ'ি লাণগ। �বদ কৰেবিয়া ঘূৰেীয়া নহয়, িৰঞ্চ 
আকৃবতত বিিম হয়, ই যপাহৰক িৰি কবৰ তুবলি আৰু সকণলা প্ৰবতচ্ছবি ধূসবৰত 
কবৰি। 

ৰপ্ৰেবযায়'শপয়যা
আমাৰ িসয় ব�দণৰ িাবঢ় হগ িাণক, যলন্সমূহ কঠিন আৰু কম নমনীয় হহ �ায় 
আৰু িয়স যহাো যপশীণিাণৰ প্ৰবতচ্ছবিক আপাবতত কবৰিৰ িাণি যলন্ক োবনিলল 
কম সক্ম হয়, ,বিণশি ভাণে িকুৰ ওিৰণত িকা িস্তুণিাৰৰ িাণি। যপ্ৰছিায়'বপয়াই 
দণুয়াো িা যকেল এো িকুক প্ৰভাবেত কবৰি পাণৰ। 35 িছৰৰ ওপৰৰ ব�ণকাণনা 
যলাকণৰই যপ্ৰছিায়'বপয়া হ'ি পাণৰ।

আণপানাৰ �বদ ইবতমণধ্যই মায়'বপয়া(বনকেদষৃ্টি) িা হাইপাৰ'বপয়া (দৰূদষৃ্টি) আণছ 
যতবতয়াও যপ্ৰছিায়'বপয়া যহাোণো সম্ভেপৰ। 



প্ৰশতস�ণ ৰদযাষ

প্ৰশতস�ণ ৰদযাষ� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
প্ৰবতসৰে যদািৰ বিবকত্ সাই যৰাগীগৰাকীৰ স্পটেভাণে যদখা যপাোৰ ক্মতা উন্নত 
কবৰি, �াণত পঢ়া, কাম কৰা, গাড়ী িণলাো, যখল যখলা আৰু িীেন সম্পূে্যভাণে 
উপণভাগ কবৰি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা 
• প্ৰবতসৰে যদাি উন্নত কবৰিলল িকুৰ ি্যায়াম যদখুওো যহাো নাই। 
• সকণলা প্ৰবতসৰে যদাণিই িশমা ি্যেহাৰৰ দ্াৰা ঠিক কবৰি পাবৰ।
• িকুৰ িা কৰেবিয়াৰ অস্াভাবেক আকৃবতৰ িাণি িশমা ঠিক হয় আৰু যৰটিনাত 

যপাহৰ, সঠিকভাণে আপাবতত কণৰ। 
• িশমা বপবন্ধ িাবকণল িকু অবধক যিয়া নহয়। 
• িকুৰ িা কৰেবিয়াৰ আকৃবত, কণন্টে যলন্ আৰু প্ৰবতসৰে অণত্াপিাণৰও ঠিক 

কবৰি পাণৰ। 
• িাৰিবিক িকুৰ পৰীক্া অবত প্ৰণয়ািনীয় কাৰে গ্াছৰ পাোৰ সময়ৰ লণগ লণগ 

সলবন হ'ি পাণৰ। 



প্ৰশতস�ণ ৰদযাষ

স্াভাবেক

হাইপাৰ'বপয়া

মায়'বপয়া

বিিমদষৃ্টি



স্যাভযাশৱক দষৃ্টি



মযায়'শপয়যা



হযাইপযা�'শপয়যা



শবষমদষৃ্টি



ৰপ্ৰেবযায়'শপয়যা



িিমযাই শক দব� কযাম কব�



বশশুস্াস্্য



শিশু� িকু� শবসংগশত আ�ু শিশকত্ সযা
পযাতশি 
নেিাতক, বশশু আৰু সৰু ল'ৰা-যছাোলীও িয়স্কসকলৰ দণৰ িহুণতা এণকধৰেৰ িাবহ্যক আৰু 
আভ্যন্তবৰে িকুৰ বিসংগবতত ভূবগি পাণৰ, �'ত প্ৰাণয় িৃদ্ধ অেস্াৰ লগত িবড়ত সমূণহা অন্তভূ্য ক্ত হয়, 
য�ণন যকণেণৰটে আৰু গ্ুক’মা। তিাবপও, বকছুমান বিসংগবত, কম িয়সীয়া ল'ৰা যছাোলীৰ যক্ত্ৰত 
অবধক সাধাৰে িা অনন্য, য�ণন যৰটিন'ব্লাটেমা, যকঁৰািকু, আৰু যৰটিন'যপবি অি বপ্ৰণমিুবৰটি। 

দ্যা আই িুকৰ এই খডিণোণে বশশু যৰাগীসকলৰ মািত সাধাৰেভাণে বিিাবৰ যপাো বিসংগবতসমূহৰ 
সম্পূে্য পবৰসৰ আণলািনা কবৰি। বিত্ৰসমূহ বশশু যৰাগীসকলক যদখুওোিৰ িাণি উপণ�াগীলক ৰখা 
হহণছ আৰু পা�সমূণহ যসইণিাৰ যক্ত্ৰত যিাৰ বদণছ �'ত বিসংগবতণোৰ প্ৰকৃবত আৰু বিবকত্ সাৰ 
বিকল্পসমূহ িয়স্ক যলাকসকলৰ পৰা পৃিক।

িয়স্ক যৰাগী আৰু বশশু যৰাগীৰ, বিণশিলক ব�সকলৰ িয়স দিুছৰতলক কম, বিবকত্ সাৰ সকণলাতলক 
গুৰুত্বপূে্য পাি্যক্যণো বিবকত্ সাৰ সময়ৰ লগত িবড়ত। িয়স্কণলাকসকলৰ যক্ত্ৰত, যৰটিনালল যপাহৰ 
পাৰ যহাোণো হ্াস কৰা িা বিকৃত কৰা অেস্াসমূহৰ, য�ণন প্ৰবতসৰে যদাি, যকঁৰা িকু, অক্পক্ 
পতন, যেবৰবিয়াম আৰু যকণেণৰটে, বিবকত্ সাত পলম কবৰণল ইয়াৰ বিবকত্ সাৰ িলািলত 
সাধাৰেণত যকাণনা বিণৰাপ প্ৰভাে যনণপলায়। িাবঢ় হগ িকা অেস্াসমূহ, য�ণন সংৰিমে, গ্ুক’মা, আৰু 
ডাণয়ণিটিক যৰটিন'যপবি, স্পটেভাণে ব�মান শীণৰে পাবৰ বিবকত্ সা কবৰি পাণৰ, �াণত িকুৰ অবধক 
ক্বত যহাোণতা কম কবৰি পাবৰ। 

বশশুণৰাগীসকলৰ যক্ত্ৰত, বকন্তু, িকুলল ৰবমি পাৰ যহাোৰ পবৰমাে কম কৰা, যৰটিনাক উণতিবিত 
কৰা, আৰু দশৃ্যপেৰ িাবহৰলল সংণকত পঠিওো ব�ণকাণনা অেস্াই, মবস্তস্কৰ িািলল বশকাৰ ক্মতাৰ 
ওপৰত বিণৰাপ প্ৰভাে যপলাি আৰু পবৰেবতত স্ায়ীভাণে দষৃ্টিশবক্তৰ যহণৰাোি লগা হ'ি পাণৰ। িাবঢ় 
হগ িকা অেস্াসমূহক, �বদ শীণৰে বিবকত্ সা কৰা নহয়, বশশুণোৰ দষৃ্টি ক্মতাক স্ায়ীভাণে হ্াস 
কবৰি পাণৰ। গবতণক, বশশুৰ সকণলা িকুৰ বিসংগবতক ব�মান পাণৰ যসানকাণল বিবকত্ সা কৰাণো 
আেশ্যকীয়। 

পৰেতীকী  পৃষ্াসমূণহ যৰাগীক আৰু এই যৰাগীসকলৰ প্ৰবতপালনকাৰীক বিবকত্ সাৰ আশু 
আেশ্যকতাৰ বিিণয় িাখ্যা কবৰি। 



শিশু� িকু� শবসংগশত আ�ু শিশকত্ সযা
িযাবলল শিকযা
এই কিাণো ভাবিিলল অবত সহি য� আবম আমাৰ িকুণৰ িাওঁ। প্ৰকৃতণত, আবম আমাৰ মবস্তস্কণৰ 
িাওঁ।

• আমাৰ িকুৰ মাণিণৰ যপাহৰ যসামাই এেুকুৰা বিণশি স্ানলল গবত কণৰ, আমাৰ মুৰৰ 
বপছিাণল-আমাৰ মবস্তস্কৰ বপছলল। 

• আবম সকণলাণে িািলল বশবকি লাণগ। এো বশশুৰ িীেনৰ প্ৰিম 2 িছৰ সময়ত এো মবস্তস্কই 
িািলল বশণক। 

• �বদ এো বশশুৰ িকুৰ সমস্যা িাণক, য�ণন যেবৰবিয়াম, অক্পক্ পতন, যকণেণৰটে, 
যৰেন'ব্লাটেমা, যকঁৰা িকু িা প্ৰবতসৰে যদাি, যতণন্ত যপাহৰ িকুত যসামাই মবস্তস্কলল গবত কবৰি 
যনাোণৰ । �বদ মবস্তস্কৰ এই অংশণোণে প�্য্যাপ্ত যপাহৰ নাপায়, এই বিণশি যকািণিাৰ িৃবদ্ধ নহয় 
আৰু সঠিকভাণে কাম নকণৰ। 

• গছৰ পুবল এোৰ কিা ভািক। �বদ ই প�্য্যাপ্ত যপাহৰ পাই, ই িৃবদ্ধ হ'ি। �বদ ই যপাহৰ নাপায়, ই িৃবদ্ধ 
নহয়। 

• �বদও বপছৰ িীেনত িকু ঠিক কৰাও হয়, বশশুণোণে সঠিকভাণে যদখা নাপািও পাণৰ। 
• যসই িাণিই এই সমস্যাণোক, আৰু অবধক অণপক্া নকবৰ, এবতয়াই ঠিক কৰাণো প্ৰণয়ািনীয়। 
• �বদ িকুৰ সমস্যা এো বপছৰ িীেনত আৰম্ভ হয়, মবস্তস্কই ইবতমণধ্যই িািলল বশণক আৰু 

য�বতয়া সমস্যাণোৰ সংণশাধন কৰা হয়, ি্যবক্ত গৰাকীণয় সঠিকভাণে িািলল সক্বমত হয়। 



শিশু� িকু� শবসংগশত আ�ু শিশকত্ সযা



শিশু� িকু� শবসংগশত আ�ু শিশকত্ সযা



এমব্যায়’শপয়যা (এবলহুৱযা িকু) 
সমস্যাব�যা
• আমাৰ দেুা িকু আণছ আৰু মবস্তস্কৰ বপছিাণল প্ৰবতণো িকুণৰ বনিস্ স্ান আণছ, �'ত দষৃ্টি 

সংঘটিত হয়- �'ত আবম যদখা পাওঁ। য�বতয়া দণুয়াো িকু ঠিণক িাণক, মবস্তস্কৰ দণুয়াো অংশই 
স্াস্্যোন হহ িাণক। �বদ এো িকু ঠিণক নািাণক, মবস্তস্কৰ যসই অংশণোণে সঠিকভাণে িািলল 
বনবশণক।

• �বদ এো িকুণে সঠিকভাণে কাম কবৰ িাণক, বকন্তু আনণোণে নকণৰ, মবস্তস্কই ভাললহ িকা 
িকুণোৰ প্ৰবত মণনাণ�াগ বদিলল বশবকি আৰু সঠিকভাণে কাম নকৰাণোক এৰাই িবলি। 

• এই অেস্াণোক এমব্লায়’বপয়া িা "এণলহুো িকু" িুবল যকাো হয়। প্ৰকৃতণত এণন নহয় য�, িকুণো 
এণলহুো, বকন্তু মবস্তস্কৰ যসই অংশণো �'ত এই িকুণোণে ইয়াৰ প্ৰবতবিম্বক পঠিয়াই, যসইণো 
বিকাশ নাই যহাো আৰু সঠিকভাণে কাম কৰা নাই। 

• িকুণোক মবস্তস্কলল যপাহৰ পঠিওোত িাধা বদয়া িা হ্াস কৰা ব�ণকাণনা িকুৰ সমস্যাৰ িাণিই 
এমব্লায়’বপয়া হ'ি পাণৰ। ইয়াত অন্তভু্যক্ত আণছ: অক্পক্ পতন, যেবৰবিয়াম, যকণেণৰটে, 
গ্ুণকামা, প্ৰবতসৰে যদাি ব� এো িকুৰ িাণি অবধক গুৰুতৰ, আৰু যকঁৰা িকু (িৰিদষৃ্টি)।

এমব্যায়'শপয়যা� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• প্ৰিমণত, িকুণোণে সঠিকভাণে িাি যনাোৰা সমস্যাণোৰ বিবকত্ সা কৰাণো প্ৰণয়ািনীয়।
• তাৰবপছত, মবস্তস্কৰ, প্ৰভাবেত অংশণোক, সঠিকভাণে িািলল বশণকাোণো প্ৰণয়ািনীয়। �বদ 

এণন কৰা নহয়, মবস্তস্কই যকবতয়াও িািলল বনবশবকি আৰু বশশুণোণে যকবতয়াও যসই প্ৰভাবেত 
অংশণোত ভাল দশৃ্য যদখা নাপাি।

শিশকত্ সযাসমূহ
• যকবতয়ািা, দিূ্যল িকুণোৰ দষৃ্টিশবক্তক উন্নত কৰা, িশমা(গ্াছ)যয় প�্য্যাপ্ত হয়। 
• প্ৰাণয়, অবধকভাণে কা�্য্যকৰী যহাো বিবকত্ সাণো হহণছ ভাল িকুণোক ঢাবক (আিুৰ কবৰ) বদয়া, 

ব� বশশুণোক দিূ্যল িকুণোণৰ িািলল আৰু মবস্তস্কক অবধক ভাললক িািলল িাধ্য কবৰি। 
• ভাল িকুণোক ঢাবক ৰখাৰ আন এো বিকল্প হ'ল, এন্ট্ৰ'পাইন নামৰ এো বিণশি িকুৰ ড্ৰ'পৰ 

ি্যেহাৰ, ব� ভাল িকুণোৰ আপাতনৰ ক্মতাক হ্াস কণৰ আৰু ঢকাৰ দণৰ এণক প্ৰভাে প্ৰদান 
কণৰ। এই বিবকত্ সা সৰু ল'ৰা যছাোলীৰ িাণি উপ�ুক্ত ব� এো যপেি বপবন্ধি বনবিিাণৰ িাণি 
বপবন্ধি যনাোণৰ। 



এমব্যায়’শপয়যা (এবলহুৱযা িকু) 

স্াভাবেক

এমব্লায়’বপয়া



িকু� বগযা মশণ

িকুৰ মবে িগা যহাোণো এো গুৰুতৰ িকু যিমাৰৰ লক্ে। িকুৰ মবে িগা যহাো সকণলা বশশুণকই 
তত্ ক্োত এগৰাকী িকু বিণশিজ্ঞলল পঠিয়াি লাণগ। 

িকুৰ িগা মবে



 িাবহ্যক যৰাগ



কিেযাংটিভযাইটিে
সমস্যাব�যা
• কনিাংটিভাইটিছ, বপংক আই িুবলও যকাো হয়, ই হহণছ কনিাংটিভাৰ এক প্ৰদাহ, ব� হহণছ 

িকুৰ িগা অংশক আেবৰ ৰখা আৰু িকুৰ পতাৰ অভ্যন্তৰত যৰখাৰ সৃষ্টি কৰা এক পাতল স্চ্ছ 
কলা। 

• িৱেযাতক� কিেযাংটিভযাইটিে প্ৰাণয় গণনাবৰয়াৰৰ সংৰিমে িকা এগৰাকী মাতৃৰ পৰা 
সৰিৰাহ হয়। এইণো এো গম্ভীৰ আৰু যকইবদনমান িা সপ্ততাহৰ বভতৰণত সাম্ভাি্যৰূণপ দষৃ্টিহীন 
কৰা যৰাগ। 

• এলযাৰেণিক কিেযাংটিভযাইটিে দীঘ্যস্ায়ী আৰু অবত গুৰুতৰ হ'ি পাণৰ। অবনটেকাৰী পাৰম্পবৰক 
ঔিধ িা অনাবভজ্ঞ বিবকত্ সা কমীকী ৰ দ্াৰা যটেৰয়ড িকুৰ ড্ৰ'পৰ অবধক ি্যেহাণৰ যকণেণৰটে িা 
গ্ুক’মাৰ সৃষ্টি কবৰি পাণৰ।

• কিেযাংটিভযাইটিে যট্ৰণকামাৰ লগণতা �ুক্ত হহ িাবকি পাণৰ, ব�ণিাৰ স্ানত এই যৰাগণো যপাো 
�ায়।

• লক্েসমূহ হ'ি পাণৰ খিেুা আৰু পানী ওণলাো, আৰু যকবতয়ািা এক আ�া�ুক্ত হালধীয়া 
িামবন।

• কনিাংটিভাইটিছ এো িা দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ। 
• ই এলািীকী , আঘাত িা ধূবল অিিা ৰাসায়বনক ্ি্যৰ প্ৰবতবৰিয়াৰ িলণতা হ'ি পাণৰ। 

কিেযাংটিভযাইটিে� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ কনিাংটিভাইটিছণো এো সংৰিমেৰ িলত হহণছ, যতণন্ত সংৰিমেণো আনণো িকুলল িা 

অন্য বশশু িা িয়স্কণলাকলল যসঁািবৰি পাণৰ। 
• �বদ কনিাংটিভাইটিছণো এো ৰাসায়বনক ্ি্যৰ প্ৰবতবৰিয়াৰ িলত হহণছ, যতণন্ত �বদ 

িৰুৰীভাণে উণলেখ আৰু বিবকত্ সা নকণৰ ই িকুণোৰ স্ায়ী ক্বত কবৰি পাণৰ। 

শিশকত্ সযাসমূহ
• সংৰিমেৰ বিবকত্ সা কবৰিৰ িাণি িা প্ৰদাহ হ্াস কবৰিৰ িাণি, সি্যাবধক সাধাৰে বিবকত্ সাণো 

হহণছ িকুৰ ড্ৰ'প িা মলম। ভাইণৰল কনিাংটিভাইটিছ সাধাৰেণত মৃদ ুহয় আৰু অলপ বদনৰ 
বভতৰত বনণিই ঠিক হহ �ায়। যিণটেবৰণয়ল কনিাংটিভাইটিছক, বকন্তু প্ৰাণয় এন্টিিায়টিক িকুৰ 
ড্ৰ'প িা মলণমণৰ বিবকত্ সা কৰা হয়, �বদও মৃদ ুহ'যল ই যকইবদনমানৰ বভতৰণত ঠিক হ'ি পাণৰ। 

• �বদ কনিাংটিভাইটিছ এো এলািীকী ৰ িলত হহণছ, যতণন্ত এলািীকী -যৰাধক ঔিধ প্ৰদান কবৰি 
পাণৰ।

• বশশুণোণে যগাণেই বদনণোত, প্ৰাণয়, হাত ধুই িকাণো অবত প্ৰণয়ািনীয়। 
• �বদ িকু মবিিলল বশশুণোণে এখন োণেল ি্যেহাৰ কবৰণছ, যতওঁণলাণক ইয়াক আনৰ হসণত 

ভগাই ল'ি নালাণগ, কাৰে ই সংৰিমে বিয়পাি।
• বশশুণোক িকুণো যমাহাবৰ িকাৰ পৰা বিৰত ৰাবখিলল যিটো কৰক। 
• কনিাংটিভাইটিছ যহাো বশশুসকল বিদ্যালয় িা বশশু �ত্ন যক্ৰিলল �াি নালাণগ। 
• যকইসপ্তাহমানৰ বভতৰত �বদ লক্েসমূহ আঁতবৰ না�ায়, বলিবনকলল পুনৰ আহক।



কিেযাংটিভযাইটিে

কনিাংটিভাইটিছ



অক্পক্ পতি

সমস্যাব�যা
• অক্পক্ পতন হহণছ িকুৰ পতাক ধবৰ ৰখা যপশীৰ দিূ্যলতাৰ িলত িকুৰ 

ওপৰৰ পতা িাপ যখাো।
• অবধকতৰভাণে ই প্ৰাণয় এো িকুত হয়, বকন্তু ই দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ। 
• নেিাতক িা সৰু ল'ৰা-যছাোলীৰ হ'ি পাণৰ।

অক্পক্ পতি� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ িকুৰ পতাই িকুৰ মবেণোক সম্পূে্যভাণে িা আংবশকভাণে আেবৰ িাণক, 

ই দষৃ্টিক সম্পূে্যভাণে িা আংবশকৰূণপ িাধা বদণয়। 
• �বদ দষৃ্টিশবক্ত সম্পূে্যৰূণপ িাধা প্ৰাপ্ত হয়, বশশুৰ এমবব্লয়'বপয়া (এণলহুো িকু) 

হ'ি আৰু স্ায়ীভাণে দষৃ্টি শবক্ত হ্াস পাি। ইয়াক তত্ ক্োত সংণশাধন কবৰি 
লাবগি! 

• কছণমটিক- ৰূপ, বিণশিভাণে বশশুসকলৰ িাণি।

শিশকত্ সযা
• অক্পক্ পতনৰ যকাণনা ঔিধ িা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• একমাত্ৰ বিবকত্ সা হহণছ িকুৰ পতা উ�ািলল অণত্াপিাৰ কৰা।



অক্পক্ পতি

প্ৰাৰবম্ভক অক্পক্ পতন  অগ্েী অক্পক্ পতন
 

িৰম অক্পক্ পতন



স্াভাবেক  প্ৰাৰবম্ভক অক্পক্ পতন

অগ্েী অক্পক্ পতন  িৰম অক্পক্ পতন

অক্পক্ পতি



িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ
সমস্যাব�যা
• িকুপানী হহণছ িকুৰ স্াস্্যৰ এো গুৰুত্বপূে্য অংশ। িকুপানীণয় িকুৰ পৃষ্ক 

বপছল কণৰ, �াৰ িাণি িকুৰ পতা সহণি ওপৰ আৰু তল কবৰ িাবকি পাণৰ। 
িকুপানীণয়, িকুৰ িাবহ্যক তৰপ কনিাংটিভাক যপািে কণৰ আৰু সুৰক্া বদণয়, 
আৰু িকুৰ ক্বত সাধন কবৰি পৰা ধূবল আৰু অন্যান্য, য�ণন যিণটেবৰয়া, ধুই 
যপলাই। 

• অশ্ু গ্বথিণয়, দণুয়াো িকুৰ ওপৰত, িকুপানী উত্ পন্ন কণৰ। আপুবন িকু 
টিবপওো প্ৰবতিাণৰই, িকুপানীণিাৰ িকুণোৰ পৃষ্ত বিয়বপ পণৰ। 

• আণপানাৰ ওপৰ আৰু তলৰ পাবৰ িকুৰ পতাৰ যকােত িকা সূক্ষ্ম িুোলল 
িকুপানী বনগ্যম হয়। 

• যসইণিাৰ তাৰবপছত বকছুমান সৰু সৰু নবলকাণৰ এো িলীলল �ায় �'ত নাকৰ 
কািত পতাণিাৰ সংণ�াবিত হহ িাণক, আৰু তাৰ বপছত নাকত যসইণিাৰ খালী 
কৰাৰ আগণত, এো নবলকালহ হি �ায় - নাকমুখী অশ্ু নবলকা, িা অশ্ু 
নবলকা। 

• �বদ এই নবলকাণো িন্ধ হহ পণৰ, িকুপানী ওলাই �াি যনাোণৰ আৰু িকুত যগাে 
খাি।

• এো যকঁিুো এো যৰাদ্ধ অশ্ু নবলকাৰ হসণত িন্ হ'ি পাণৰ। এইণো অবত 
সাধাৰে। এই যৰাধ যকেল এো িা দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ।

িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ িকুৰ পৰা িকুপানী হি �াি যনাোণৰ, তৰলণিাৰ িকুত িমা হহ হৰ �ায়, এো 

পুখুৰীৰ দণৰ, আৰু সংৰিমেৰ উত্ স হ'ি পাণৰ। 
• ই সাধাৰেণত যকঁিুোণোৰ এো িা দণুয়াো িকুণত এক হালধীয়া িামবন ৰূণপ 

যদখা বদণয়।

শিশকত্ সযা
• এই অেস্াৰ হসণত িন্ণহাো বশশুসকলৰ যক্ত্ৰত, প্ৰাণয় িাবৰৰ পৰা ছমাহৰ 

বভতৰত ই ভালৰ বদণশ গবত কণৰ। �বদ সংৰিমেৰ যকাণনা বিন নািাণক, যকাণনা 
বিবকত্ সাৰ প্ৰণয়ািন নহয়।

• �বদ যকাণনা সংৰিমে হয়, বশশুণোক এন্টিিায়'টিক ঔিধ বদয়া হ'ি- সাধাৰেণত 
িকুৰ ড্ৰ'প।

• �বদ ছমাহৰ বপছণতা ই যখাল নাখায়, এো সামান্য বিবকত্ সা প্ৰবৰিয়াণৰ ডাক্তণৰ 
ইয়াক যখালাণো প্ৰণয়ািনীয় হ'ি পাণৰ।



িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ

িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা� মযাশলে
নাকমুখী অশ্ু নবলকাক মাবলি কৰাণোণে সংগ্বহত যহাো পানীণিাৰ ওলাই য�াোত 
সহায় কণৰ। ইয়াক সকণলা যক্ত্ৰণত প্ৰণয়ািনীয় নহয়। �বদ আণপানাৰ ডাক্তণৰ 
আণপানাক, আণপানাৰ বশশুণোৰ িাণি এইয়া অনুণমাদন কবৰণছ, যতণন্ত শুদ্ধ পদ্ধবত 
হ'ল এইণো।

• আণপানাৰ আঙুবলণৰ, অবত �ত্নণৰ আৰু লাণহ লাণহ িকুণোৰ কািত �'ত ই 
নাকণোৰ লগ লাবগণছ ,তাত যহঁিা বদয়ক। 

• আপুবন যহঁবি িাণকাণত, আণপানাৰ আঙুবলণো নাকণোৰ কঠিন অংশৰ হসণত 
তলৰ িাণল হল �াওক। 

• বশশুণোৰ িকুক তপত পানী আৰু এখন পবৰস্কাৰ কাণপাণৰণৰ যধােক। 
• ইয়াক বদনণোত বতবনিাৰলক কৰক। 



িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা ৰ�যাধ

স্াভাবেক

যৰাদ্ধ নবলকা



িযাকমুখী অশ্ু িশলকযা� মযাশলে

িকু আৰু নাকৰ মািত দঢ়ৃভাণে িাপ বদয়ক।

নাকণোৰ লণগ লণগ আঙুবলণো তললল আনক।



যকণেণৰটে



ৰকব�ব�ক্ট

সমস্যাব�যা
• িকুৰ বপছিাণল িকা যৰটিনাত প্ৰবতচ্ছবি আপাবতত কবৰিৰ িাণি িকুৰ যলন্ 

অবত আেশ্যকীয়। 
• িকুৰ যলন্ সাধাৰেণত স্পটে হয়, ব� িকুৰ বভতৰলল যপাহৰ পাৰ হহ �ািলল বদণয়। 
• যকণেণৰটে হহণছ যলন্ৰ যমঘাচ্ছন্নতা- ব� যলন্ক স্চ্ছতাৰ পৰা গাখীৰৰ দণৰ 

িগালল সলবন কণৰ। এইণোণে যপাহৰক িকুলল পাৰলহ য�াোত িাধা প্ৰদান কণৰ।
• যকণেণৰটে এো িকুত িা দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ। 
• যকঁিুোণিাৰ যকণেণৰটেৰ হসণতই িন্ হ'ি পাণৰ।
• বশশুণিাণৰ িকুত যপাো আঘাতৰ পৰা যকণেণৰটে হ'ি পাণৰ।
• এো যকণেণৰটে আৰম্ভ হয় সৰুলক আৰু আৰম্ভবেণত দষৃ্টিত অবত কম প্ৰভাে 

যপলায়। বকন্তু ই সময়ৰ লণগ লণগ ডাঙৰ হহ পণৰ, ব� অেণশিত দষৃ্টিহীনতাৰ 
কাৰক হয়। 

ৰকব�ব�ক্ট� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• িকুত যপাহৰ যসামািলল বশশুসকলৰ এখন স্চ্ছ যলন্ িাবকি লাবগি। �বদ 

যলন্খন স্চ্ছ নহয়, বশশুণোৰ দষৃ্টি শবক্তৰ বিকাশ নহ'ি, আৰু বশশুণোৰ 
স্ায়ীভাণে দিূ্যল দষৃ্টি শবক্ত হ'ি পাণৰ অিিা অন্ধ হ'ি পাণৰ। 

• স্ায়ী দিূ্যল দষৃ্টি শবক্ত যহাো িা অন্ধ যহাোৰ পৰা যৰাধ কবৰিলল, শ�সকল শিশু 
ৰকব�ব�ক্ট� হসবত েন্ম হয়, ৰতওঁবলযাকক প্ৰথম ৰকইমযাহমযাি� শভত�বত 
শিশকত্ সযা কশ�ব লযাশগব। 

শিশকত্ সযা
• যকণেণৰটেক আঁতৰািলল যকাণনা ঔিধ িা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• যকণেণৰটেৰ একমাত্ৰ বিবকত্ সা হহণছ যমঘাচ্ছন্ন প্ৰাকৃবতক যলন্ আঁতৰাই ইয়াক 

এখন কৃবত্ৰম যলণন্ণৰ প্ৰবতস্াবপত কৰা এো অণত্াপিাৰ। 
• যকঁিুো আৰু বশশুসকলৰ যক্ত্ৰত, ইয়াৰ বিবকত্ সা ব�মান পাণৰ বসমান 

যসানকাণল কৰাণো প্ৰণয়ািনীয়।
• অণত্াপিাৰৰ বপছত বশশুসকলক িশমাৰ প্ৰণয়ািন হ'ি।

গু�ুত্বপূণদে ৰ�যাকযা: শিশু� সকবলযা বগযা প�যা িকু� মশণ ৰকব�ব�ক্ট িহয়। এ�যা বগযা 
প�যা িকু� মশণবয় িকুত ৰহযাৱযা এ�যা ৰকন্যা� �কু্ত টিউমযা�� (ৰ�টিি'ব্যাষ্টমযা) ইংশগবতযা 
প্ৰদযাি কশ�ব পযাব� আ�ু ইয়যাক িীবৰে শিশকত ্সযা কশ�ব লযাশগব। এ�যা শিশু� িকু� 
মশণ বগযা প�যাব�যাক সদযায় এ�যা ে�ু�ীকযালীি �ূবপ শিশকত্ সযা কশ�ব লযাবগ। 



ৰকব�ব�ক্ট

যকণেণৰটে



স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক যকণেণৰটে 

অগ্েী যকণেণৰটে িৰম যকণেণৰটে

ৰকব�ব�ক্ট
 



স্যাভযাশৱক দষৃ্টি

ৰকব�ব�ক্ট

 



ৰকব�ব�ক্ট অবত্যাপিযা�
   

 িকু খুবল ৰখা হয় িকুৰ পৃষ্ত এো সৰুলক কাে 
  কৰা হ’য়

 পুৰো, যমঘাচ্ছন্ন যলন্ কৃবত্ৰম যলন্ ভণৰাো হ'ি 
 আঁতণৰাো হ’ি 

• বশশুণোক সাধাৰে এনাণস্বছয়া বদয়া হ'ি আৰু শুই পবৰি।
• এনাণস্বছয়াৰ আগত বশশুণো খালী যপেত িাবকি লাবগি।
• িকুণো আঁতণৰাো নহয়।
• অণত্াপিাৰণোণে প্ৰায় 20 বমবনেমান সময় লয়।
• অণত্াপিাৰৰ বপছত, িকুণোক এো যপেণছণৰ ঢাবক ৰখা হয়।
• বশশুণো সাধাৰে এনাণস্বছয়াৰ পৰা সম্পূে্যৰূণপ সুস্ যহাো আৰু ঘৰলল �ািলল 

সক্ম িুবল ডাক্তৰগৰাকী সুবনবচিত যনাণহাোললণক বশশুণো বিবকৎসালয়ত 
িাবকি। 

• বপছবদনা যপেিণো আঁতৰাই বদয়া হ'ি।
• �বদ বশশুণোৰ দণুয়াো িকুণত যকণেণৰটে আণছ, এোৰ অণত্াপিাৰ কৰা হ'ি 

আৰু বদ্তীয়ণোক যকইোমান সপ্তাহ িা মাহৰ বপছত কৰা হ'ি। বকছুমান যক্ত্ৰত, 
দণুয়াো িকুত এণকসময়ণত অণত্াপিাৰ কৰা হয়।

• অণত্াপিাৰৰ বপছত বশশুণোক িশমাৰ প্ৰণয়ািন হ'ি।
• বশশুণো ডাঙৰ হহ অহাৰ লণগ লণগ, বশশুণোৰ িশমা সলবন কৰা প্ৰণয়ািন হ'ি 

পাণৰ।



ৰকব�ব�ক্ট

অবত্যাপিযা�� আগত

 

অবত্যাপিযা�� শপেত



গ্ুক’মা



গ্ুক’মযা

সমস্যাব�যা
• িকুণো এো স্চ্ছ পানীৰ দণৰ পদাি্যণৰ ভবৰ িাণক। 
• এই পানীণিাৰ অবিৰতভাণে হতয়াৰ হহ িাণক আৰু তাৰ বপছত হি �ায়, �াৰ িাণি 

িকুণোত সদায় সমান পবৰমােৰ পানী িাণক। 
• �বদ িকুণোৰ পৰা পানী ওলাই �ািলল বদয়া মুখখন িন্ধ হহ িাণক, অবধক আৰু 

অবধক পানী িকুণোত িাবক �ায়, ব� িকুৰ িাপ িৃবদ্ধ কণৰ। 
• িৰধবিত িাণপ িকুৰ ক্বত সাধন কবৰি পাণৰ আৰু দষৃ্টিশবক্ত হ্াস আৰু তাৰ 

বপছত দষৃ্টিহীনতাৰ সৃষ্টি কবৰি পাণৰ।
• এই অেস্াণোক গ্ুক’মা িুবল যকাো হয়।

এই গ্ুক’মযা� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• �বদ গ্ুক’মাৰ বিবকত্ সা কৰা নহয় িা বিবকত্ সাত পলম হয়, ই দষৃ্টিৰ স্ায়ী হ্াস 

িা দষৃ্টিহীনতাৰ সৃষ্টি কবৰি পাণৰ। 
• �বদ এো বশশু গ্ুক’মা হসণত িন্ হয়, ইয়াৰ বিবকত্ সা তাত্ ক্বেকভাণে 

কৰাণো প্ৰণয়ািনীয়। নহ'যল, বপছৰ পৃষ্াত যদখুওোৰ দণৰ িকু দেুা ডাঙৰ ("িুলি 
আই") হহ �াি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা
• গ্ুক’মা বনৰাময়ৰ িাণি যকাণনা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই। 
• িাপ কমািৰ িাণি ঔিধ আণছ, বকন্তু গ্ুক’মা িকা যকঁিুোৰ যক্ত্ৰত সাধাৰেণত 

ঔিধ কা�্য্যকৰী নহয়। 
• সৰু ল'ৰা যছাোলীৰ যক্ত্ৰত, িকুত সৰুলক যখালা কবৰিৰ িাণি সঘণনই এো 

অণত্াপিাৰ কৰা হয়, ব� অবতবৰক্ত পানী হি �ািলল বদণয়।



গ্ুক’মযা 

 

কৰেবিয়া অস্পটে আৰু ধূসৰ যহাোৰ হসণত িকুণো ডাঙৰ য�ন যদখা �ায়।



স্যাভযাশৱক



গ্ুক’মযা



স্াভাবেক প্ৰভাবেত 

বিবকত্ সা প্ৰদাবনত

গ্ুক’মযা
 



গ্ুক’মযা - দিৃ্ ৰক্ত্ৰত প্ৰভযাৱ
 

স্াভাবেক প্ৰাৰবম্ভক গ্ুক’মা 

অগ্েী গ্ুক’মা িৰম গ্ুক’মা



যকঁৰা িকু



ৰকঁ�যা িকু

সমস্যাব�যা
• িকু দেুাৰ সঞ্চালন প্ৰবতণো িকুৰ লগত সংলগ্ হহ িকা ছো যপশীৰ দ্াৰা 

বনয়ব্ৰিত হয়। 
• এই যপশীণিাণৰ িকু দেুাক সকণলা বদশত গবত কবৰিলল বদণয়। 
• দণুয়াো িকু সদায় এণক লণগ ঘূবৰি লাবগি, যসণয় �বদও আমাৰ দেুা িকু আণছ, 

তিাবপও আবম এো সময়ত এো িস্তু যদখা পাওঁ। 
• যপশীণিাৰৰ এো �বদ দিূ্যল হয়, িকুণোণে সঠিকভাণে ঘূবৰি যনাোণৰ আৰু 

দণুয়াো িকুণয় এণকলণগ গবত কবৰি যনাোণৰ।
• ইয়াণক কয় যকঁৰা িকু িা িৰি দষৃ্টি।
• এো িা দণুয়াো িকুণয়ই যকঁৰা হ'ি পাণৰ। 
• যকঁৰা িকু বশশুসকলৰ মািত হয়, বিণশিভাণে বতবন িছৰ িয়সৰ আগত।
• িকু সকণলা সময়ণত যকঁৰা হহ িাবকি পাণৰ, িা মাত্ৰ যকবতয়ািা, বিণশিলক 

য�বতয়া বশশুণো ভাগবৰ িাণক। 
• যকঁৰা িকু অন্য যকাণনা িকুৰ সমস্যাণৰা লক্ে হ'ি পাণৰ আৰু সদায় এগৰাকী 

িকু বিণশিজ্ঞৰ দ্াৰা পৰীক্া কণৰাোি লাণগ।

ৰকঁ�যা িকু� শিশকত্ সযা শকয় ক�যাব লযাবগ।
• �বদ যকঁৰা িকুৰ বিবকত্ সা কৰা নহয়, দিূ্যল িকুণোণয় দষৃ্টিৰ ভাল বিকাশ 

নকবৰি আৰু এো "যলবি আই" হহ পবৰি। 
• যকঁৰা িকু িকা বশশুসকণল প্ৰাণয় বনিৰ দিূ্যল ছবি এখন প্ৰকাশ কণৰ আৰু 

আণিবগক সমস্যাও িাবকি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা
• যকঁৰা িকুৰ িাণি যকাণনা ঔিধ িা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• অবত সামান্য যকঁৰা িকুৰ যক্ত্ৰত, ভাল িকুণোৰ ওপৰত যপেিৰ ি্যেহাণৰ দিূ্যল 

িকুণোৰ যপশীক শবক্তশালী কৰাত সহায় কবৰি পাণৰ। 
• িকুৰ যপশীক সংণশাধন কবৰিৰ িাণি অণত্াণপিাৰ কবৰি লাবগি। 
• বকছু যক্ত্ৰত িশমা বদয়া �াি পাণৰ। 



ৰকঁ�যা িকু



িকু� ৰপিী



ৰকঁ�যা িকু

অবত্যাপিযা�� আগত

অবত্যাপিযা�� এশদি শপেত



যৰটিনা



ৰ�টিি'ব্যাষ্টমযা

সমস্যাব�যা
• যৰটিন'ব্লাটেমা হহণছ িকুৰ বভতৰত যহাো যকন্াৰিবনত িৃবদ্ধ। 
• যৰটিন'ব্লাটেমা সৰু ল'ৰা যছাোলীৰ হয়।
• যৰটিন'ব্লাটেমা এো িা দণুয়াো িকুণত হ'ি পাণৰ।

ৰ�টিি'ব্যাষ্টমযা� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ?
• যৰটিন'ব্লাটেমা হহণছ এো যকন্াৰ যৰাগ। �বদ বিবকত্ সা কৰা নহয়, ই িাবঢ় �াি 

আৰু বিয়বপি আৰু মৃতু্যও হ'ি পাণৰ। 
• যৰটিন'ব্লাটেমাৰ বিবকত্ সা �বদ যসানকাণল কৰা হয়, বশশুণোৰ িকু িিাি পৰাৰ 

সম্ভােনা িাণক।
• যৰটিন'ব্লাটেমাৰ বিবকত্ সা �বদ যসানকাণল কৰা নহয়, যতণন্ত বশশুণোৰ িীেন 

িিািৰ িাণি িকুণো আঁতৰাই যপণলাোণো আেশ্যম্ভােী হহ পণৰ।
• যৰটিন'ব্লাটেমাৰ বিবকত্ সা ব�মান পাণৰ বসমান যসানকাণল কৰাণো অবত 

প্ৰণয়ািনীয় কাৰে ই এক প্ৰাে-ঘাতক যৰাগ। 

শিশকত্ সযা
• যৰটিন'ব্লাটেমাক আণৰাগ্য কবৰিৰ িাণি যকাণনা পাৰম্পবৰক বিবকত্ সা নাই।
• িৃবদ্ধণো সংকুবিত কবৰিৰ িাণি যৰবডণয়িন িা যকণমাণিৰাপী ি্যেহাৰ কবৰি 

পাবৰ, িা িা এো অণত্াপিাৰৰ বপছত ইয়াৰ প্ৰণয়ািন হ'ি পাণৰ, �াণত িকুত িা 
শৰীৰৰ অন্য অংগত ইয়াৰ িৃবদ্ধ গ�নত িাধা প্ৰদান কবৰি পাবৰ। 

• যৰটিন'ব্লাটেমাৰ একমাত্ৰ বিবকত্ সা হহণছ এো অণত্াপিাৰ, হয়ণো িৃবদ্ধণো 
যপানপটীয়ালক বিবকত্ সা কবৰ িকুণো ৰক্া কৰা, অিিা বশশুণোৰ িীেন ৰক্া 
কবৰিৰ িাণি সম্পূে্য িকুণো আঁতৰাই যপণলাো। 

• যকবতয়ািা, বকছুমান বিণশি সৰঞ্াম ি্যেহাৰ কবৰ িৃবদ্ধণো ধ্ংস কবৰি 
পাবৰ, ব� িৃবদ্ধণোক বহমাবয়ত কণৰ (ৰিায়'যিৰাপী) িা িৃবদ্ধণোক তাবপত কণৰ 
(িাম্য'যিৰাপী)।

• যৰটিন'ব্াটেমাৰ বিবকত্ সা কৰা বশশুণোক পৰেতীকী  পৰীক্া আৰু সময়কালীন 
পৰীক্া কৰাই িাবকি লাবগি।



ৰ�টিি'ব্যাষ্টমযা



ৰ�টিি'ব্যাষ্টমযা 

আ�ম্ভশণ 
 

পলম
 

অশত পলম



ৰ�টিি'ৰপশথ অফ শপ্ৰবম�ুশ�টি

সমস্যাব�যা
• এো সম্পূে্য সময়কাবলন গভ্য ােস্া হহণছ 38-42 সপ্তাহ। �বদ এো বশশু 32 সপ্তাহৰ 

আগণত িন্ হয়, এণন হ'ি পাণৰ য� বশশুণোৰ যৰটিনাত িকা ৰক্ত িাবহকাণিাৰ, 
ব� িকুৰ বপছিাণল িাণক, সম্পূে্যৰূণপ গ�ন নহয়, ব� ROP নামৰ অেস্াণোৰ 
সৃষ্টি কবৰি পাণৰ। যৰটিন'যপবি অি বপ্ৰণমবিয়’বৰটি।

• সকণলা সময়ৰ আগণত িন্ যহাো বশশুৰ ROP নািাণক।
• ROP সাধাৰেণত দণুয়াো িকুত হয়। 
• সকণলা সময়ৰ আগণত িন্ যহাো বশশুণকই িন্ৰ বপছত িাবৰ-ছয় সপ্তাহৰ 

বভতৰত ROPৰ িাণি পৰীক্া কবৰি লাণগ। 

ROP� শিশকত্ সযা শকয় কশ�ব লযাবগ? 
• বকছুমান যক্ত্ৰত ROP অবত সাধাৰে হয় আৰু বিবকত্ সাৰ প্ৰণয়ািন নহয়।
• ROPৰ গুৰুতৰ ঘেনাসমূহ �বদ শীণৰে বিবকত্ সা কৰা নহয়, ই দষৃ্টি হ্াস কবৰি 

পাণৰ িা দষৃ্টিহীন কবৰি পাণৰ। 

শিশকত্ সযা 
• বিবকত্ সা সমস্যাণোৰ গম্ভীৰতাৰ ওপৰত বনভ্য ৰ কণৰ।
• ৰক্তিাবহকাণিাৰৰ অস্াভাবেক িৃবদ্ধক যৰাধ কবৰিৰ িাণি িকুত এো ঔিধ ভৰাই 

বদি পাবৰ। 
• যৰটিনাৰ যমৰামবত কবৰিৰ িাণি যলিাৰ বিবকত্ সা কবৰি পাবৰ। 
• বিবকত্ সাই প্ৰাণয় সমস্যাণোৰ সমাধান কণৰ- বকন্তু যকবতয়ািা ই যকেল িকুণোৰ 

ক্বতৰ পবৰমােকণহ সীবমত কবৰি পাণৰ।
• ব�সকল বশশুক বিবকত্ সা কৰা হয়, বসহঁতক এগৰাকী িকু বিণশিজ্ঞই বনয়বমত 

ৰূণপ বনৰীক্ে কবৰি, ব�ণহতু বসহঁত ডাঙৰ যহাোৰ লণগ লণগ অন্য দষৃ্টি 
সম্পকীকী য় সমস্যাত ভুগাৰ সম্ভােনা িাণক। 



ৰ�টিি'ৰপশথ অফ শপ্ৰবম�ুশ�টি



প্ৰবতসৰে যদাি



শিশু আ�ু িিমযা 

[যোকা: প্ৰবতসৰে যদািক িাখ্যা কবৰিলল, এই শাখাণোত িকা পা� আৰু বিত্ৰ 
ি্যেহাৰ কৰক: প্ৰবতসৰে যদাি।] 

এো বশশুক িশমাৰ প্ৰণয়ািন যহাো িহুণতা কাৰে আণছ।

প্ৰশতস�ণ ৰদযাষ 
• এো বশশু ব� ভালদণৰ যদখা নাপায়, যতওঁ পবঢ়িলল আৰু যখবলিলল কটে অনুভে 

কণৰ। য�বতয়াই িশমা বপন্ধাণোণে এো বশশুক সহায় কণৰ, যতওঁণলাকক তাৰ 
বিধান বদি লাণগ আৰু বপবন্ধি লাণগ।

• িশমা বপবন্ধণল বশশুণোৰ িকু অবধক যিয়া নহয়। 
• দৰূদষৃ্টিসম্পন্ন বশশুসকলৰ এই সমস্যাণো যতওঁণলাকৰ িয়স হহ অহাৰ লণগ লণগ 

ই যনাণহাো হহ �াি পাণৰ। 
• বনকেদষৃ্টিসম্পন্ন বশশুসকণল িশমা বপন্ধাণো অি্যাহত িকাৰ সম্ভােনা অবধক।

ৰকঁ�যা িকু
• িশমা বপন্ধাণো যকঁৰা িকু আৰু এো যলবি আইৰ বিবকত্ সাৰ অংশ হ'ি পাণৰ।

গ্ুক’মযা
• গ্ুক’মা িকা বশশুসকণল যতওঁণলাকৰ দষৃ্টি শবক্ত উন্নত কবৰিলল িশমাৰ 

প্ৰণয়ািন হ'ি পাণৰ।

ৰকব�ব�ক্ট
• যকণেণৰটেৰ অণত্াপিাৰৰ বপছত, �বদও যলন্ িহুো হয়, বশশুণোক দষৃ্টি শবক্ত 

উন্নত কবৰিলল িশমাৰ প্ৰণয়ািন হ'ি পাণৰ। 

�বদ আণপানাৰ বশশুণোক িশমাৰ বিধান বদয়া হহণছ, এইণো প্ৰণয়ািনীয় য� বশশুণোণে সকণলা 
সময়ণত গ্াছ বপবন্ধ িাণক, বিণশিভাণে বিদ্যালয়ত।



শিশু আ�ু িিমযা
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