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্যে ফষজঞ্ত্ষ: 

ইকপশই ফষ্ফফষদ্মশরয় ত্যষহযশ তৈযষ কযর নষজ্ফ ম্শনড্ ্মশনষটশইজশয। 

ইকপশই  ফষ্ফফষদ্মশরম ত্যষহযশ ফষ্ফ ্ফশ্থ্ম ং্থশ (ডশফ্রহ এইচ ও) 

দ্ফশযশ নষয্ধশযষত নষমভ এফং ভশন অনহমশমস নষজ্ফ ্মশন্ড ্মশনষটশইজশয 

্য্তহত কযশয উদ্মগ গ্যণ কযেছে।শভ্্যতষক কযনশ বশইযশ ংক্যভণেয 

যষ্থষতষ ফষফেচনশ কযে ফষ্ফ ্ফশ্থ্ম ্্থশ জনগণকে কষছহ ্যতষযধভূরক 

ও তয্কতশভূরক ফ্মফ্থশ  গ্যণ কযশয নষয্দে দষয়েছে। তশযই অঙ্গ ষশফে 

ইকপশই এয এই উদম্গ। উদ্বহত এই যষ্থষতষ ভকশফেরশম ফষ্ফফষদ্মশরমেয 

এই অগ্যণস বূভষকশ জসফশণহ, ফ্মশকটষযষমশ, ছত্যশক এফং বশইযশেয ংক্যভণ ফন্ধ 

কযতে শমতশ কযফে।  

উক্ত ফষ্ফফষদ্মশরয়েয যশয়ন ফষবশগেয উদ্মগে ্যশথভষক য্মশয়ে 

যসক্লশভূরক বশফে কষছহ যষভশন উৎশদনেয য গত হক্যফশয শাঁচ রষটশয 

্মশন্ড ্মশনষটশইজশয তৈযস কযে ক্মশভ্শে উ্থষত করকে ফষনশ ভূর্মে 

ফষতযণ কযশ য়েছে। আযও দ রষটশয ্মশন্ড ্মশনষটশইজশয তৈযস কযে 

য্মশয়ক্যভে আেশেয রকজনকে ফষনশ ভূর্মে ফষতযণ কযশয যষকর্নশ 

চরছে মশতে কযে আেশেয রকজন উকৃত য়। এই উদ্মগ নষতশন্তবশফে 

শভশজষক হ্ফশ্থ্ম ও ্ফশ্থ্মফষধষ ফজশয় যশখতে শয়তশ কযফে। কন 

জষনষে ্য্ কযশয য এফং খশফশয আগে এই ্মশনষটশইজশয দষয়ে বশরবশফে 

শত যষল্কশয কযে নষরে জসফশণহ  ংক্যভণ ্যতষত কযশ মশফে।এয জন্ম 

ফ্মফশযকশযসদেয শতেয ভ্ত অংে বশরবশফে ্মশনষটশইজশযটষ রশগশতে 

ফে।কয্ভ্থর ফশ শফরষক ্রে থেকে পেযশয য অফ্মই ্মশনষটশইজশয  

ফ্মফশয কযশয যশভয্ দেওয়শ চ্ছে। ফষ্ফ ্ফশ্থ্ম ং্থশয  ভতে, চখ, 

নশক, ভহখ এফং কশনে ঘন ঘন ্য্েয কশযণে কযনশয বশইযশ ংক্যভণ 

ঘটতে শযে। হতযশং, শতে  ্মশনষটশইজশয ফ্মফশয নশ কযরে  ফশ শফশন দষমে 

ঠষকবশফে শত নশ ধহমে চখ, নশক, ভহখ এফং কশনে ্য্ কযরে জসফশণহ 

ংক্যভষত ওয়শয ভ্বশফনশ থশকে । এই ্মশনষটশইজশযটষ জসফশণহ  ংক্যভণ 

্যতষত কযতে শশম্ম কযফে এফং ফ্মফশযকশযসদেয আযও বশর ্ফশ্থ্মফষধষ 

ফজশয় যশখতে শয়তশ কযে । এই ্মশনষটশইজশযেয ্যধশন উশদশন র ইথশইর 

অ্মশরকর, মশ জ্ফরনমগ্ম। এতে শইড্যজেন শযক্শইড, গ্রষশযর এফং 

শতষত জর যমেছে। কনও ধযণেয অ্মশরশয্জষয শয্্ফ  ্যতষক্যষমশ এডশতে 

এতে কনও ধযণেয যঙ, হগন্ধষ ফশ অন্ম যশশয়নষক ইত্মশদষ মহক্ত কযশ য়নষ 

। ফষ্ফফষদ্মশরম দশফষ কযেছে মে এই ্মশনষটশইজশযটষ নষযশদ এফং উদ্বহত 



যষ্থষতষয ভকশফেরশয় তশ ফষ্ফফষদ্মশরয়েয কর্যেণসয রক ও ভশজেয 

অফ্মই  কর্মশণ শধন কযফে। 

   
ইকপশই ইউনষবশয্ষটষ ত্যষহযশয ম্শন্ড ্মশনষটশইজশয ্য্তহতকশযস টসভ 

  
 


