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পটেূধি:  
স়াডরন একটি র়াস়াযডনক হ ৌগ  ়া গন্ধ ীন, স্ব়াদ ীন এবংবর্ে ীন৷ এইটির্ক ন়ার্ে এর্জন্ট ব়া স্ন়ায ু হ ৌগ বল়া 
 য ক়ারর্ এইটি স্ন়াযুতর্ের ক্ষডত করর্ত প়ার্র৷ এইটি গয়াসীয ব়া তরল পদ়ার্ে ড স়ার্ব র়্াকর্ত প়ার্র৷ 
ব়াষ্পীরূ্ত স়াডরন ম়াটির খুব ক়াছ়াক়াডছ র়্ার্ক এবং উষ্ণ এবং শুষ্ক ত়াপম়াত্র়ায ম়ার়াত্মক  র্য ওর্ে৷ স়াডরন 
শ্ব়াসপ্রশ্ব়ার্সর ম়াধ্যর্ম অর্ব়া ত্বর্ক হ ়াষর্র্র ম়াধ্যর্ম হদর্  প্রর্ব  করর্ত প়ার্র৷ এমনডক অডত স্বল্প ম়াত্র়াও 
প্র়ার্ন়া ক৷ 
 

এর প্রডতর্ষধ্ক রর্যর্ছ, তর্ব হসই প্রডতর্ষধ্ক  ়ার্ত ক়াজ কর্র ত়ার জনয খবু দ্রুত বযব ়ার করর্ত 
 র্ব৷ এর হক়ার্ন়া ডনশ্চযত়া হনই হ , হ  সমর্যর মর্ধ্য প্রডতর্ষধ্ক ডদর্ল ত়া ক়াজ করর্ব হসই 
সমর্যর মর্ধ্য ত়া প়াওয়া  ়ার্ব৷ 
 

িূল ধর্ষয়গুধল এর্ং ইধতহোস: 
 স়াডরন গয়াস ব়া তরল দুইই  র্ত প়ার্র 
 এমনডক এর অল্পপডরম়ানও প্র়ার্ন়া ক  র্ত প়ার্র 
 স়াডরন ত্বর্কর ম়াধ্যর্ম অর্ব়া শ্ব়াসন়ালীর ম়াধ্যর্ম  রীর্র প্রর্ব  কর্র এবং শ্ব়াস র্ের ম়ার়াত্মক ক্ষডতর ক়ারর্ 

 র্ত প়ার্র 
 স়াডরন একটি স্ন়াযু হ ৌগ  ়া  ল গন্ধ ীন, বর্ে ীন এবং স্ব়াদ ীন 
 ন়ার্ে  এর্জন্ট ব়া স্ন়াযু হ ৌগ  ল সব হচর্য ডবষ়াক্ত এবং র়াস়াযডনক  ুর্ের হক্ষর্ত্র সবর্চর্য দ্রুত ক়া েকরী 

এর্জন্ট 
 ন়ার্ে  এর্জন্ট ব়া স্ন়াযু হ ৌগগুডল গ্রডি এবং ম়াংসর্প ীর হক্ষর্ত্র হদর্ র "অফ সুইচ” ড র্সর্ব ক়াজ কর়া 

র়াস়াযডনকটির সঠিক ডিয়াকল়াপ প্রডত ত কর্র৷ এই "অফসুইচ” ছ়াড়া গ্রিী এবং ম়াংসর্প ী িম়াগত 
উদ্দীডপত  র্ত র়্ার্ক৷ এর ফর্ল গ্রিী এবং ম়াংস হপ ী ক্ল়ান্ত  র্য পর্ড এবং শ্ব়াসক়া ে চ়াল়ার্ন়ার ক্ষমত়া 
 ়াডরর্য হফর্ল৷ 

 স়াডরন আসর্ল 1938 স়ার্ল জ়ামে়াডনর্ত প্রর্ম আডবষৃ্কত  য কীটন়া ক ড স়ার্ব 
 স়াডরন প্র়াকৃডতকর়্ার্ব পডরর্বর্  প়াওয়া  ়ায ন়া 
 ব়াষ্পীরূ্ত স়াডরন রূ্ডমর ক়াছ়াক়াডছ র়্ার্ক 
 স়াডরন উষ্ণ এবং শুষ্ক ত়াপম়াত্র়ায ম়ার়াত্মক  র্য ওর্ে ডকন্তু আর্দ্েত়ার্ত নষ্ট  র্ত প়ার্র 

অস্ত্র ধহসোশর্ সোধরন:  
 স়াডরন ব়াত়ার্স ছ়াড়া  ়ায এবং হসই স্থ়ার্ন র়্াক়া ম়ানুর্ষর ত্বক ও হচ়ার্খর ম়াধ্যর্ম ত়া হসই সব ম়ানুর্ষর 

হদর্  প্রর্ব  কর্র৷ 
 স়াডরন জর্ল ছ়াড়া  ়ায এবং হসই জল  ়ার়া স্প ে করর্ব ব়া প়ান করর্ব ত়ার়া এর দ্ব়ার়া আি়ান্ত  র্ব৷ 
 স়াডরন খ়াদযর্ক দূডষত করর্ত প়ার্র৷ 
 বে স্থ়ার্ন স়াডরন সবর্চর্য হবড  ম়ার়াত্মক৷ 
 1995 স়ার্ল হট়াডকও স়াবওর্য আিমর্ন আউম ডসনডরডকর্য়া ন়ার্মর একজন জ়াপ়ানী স়াডরন প্রর্য়াগ 

কর্রডছর্লন  ়া সে়াসব়াদী অস্ত্র ড স়ার্ব এর প্রর়্াব হদডখর্যডছল৷ 
লক্ষণগুধল: ররোগধনণবয় এর্ংধিধিৎসো: 

 শ্ব়াসপ্রশ্ব়ার্স কষ্ট, বুর্ক চ়াপ়া কষ্ট এবং 
শ্ব়াসর্র়াধ্  ওয়া 

 অডতডরক্ত ম়াত্র়ায প্রর্য়াগ করর্ল এই বয়ার্ক্টডরয়া ছড়ার্ন়ার 
ডকছু হসর্কন্ড হর্র্ক ডমডনর্টর মর্ধ্য মৃতুয ঘটর্ত প়ার্র 
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 বডমর়্াব, তন্দ্র়াচ্ছন্নত়া, বডম এবং আডেক 
 ডদ্বধ়্া এবং হৃদর্র়াগ 
 রু্ল বক়া, ন়াক ডদর্য জল পড়া, হচ়াখ 

জ্ব়াল়া কর়া এবং হচ়াখ ডদর্য জল পড়া 
 ম়াংস হপ ীর চরম দুবেলত়া 
 

 অসুস্থত়ার ক়ারর্ স়াডরন ত়া  ডদ খুব দ্রুত ডনধ্ে়ারর্ কর়া 
 ়ায তর্ব সফল ডচডকৎস়া সম্ভব 

 অযর্র়াপ়াইন এবং প্র়াডলিডিম  ল ডবর্ ষ প্রডতর্ষধ্ক, 
ডকন্তু ক়া েকর  ওয়ার জনয অব যইদ্রুত প্রর্য়াগ করর্ত 
 র্ব 

  ়ার্দর শ্ব়াসকষ্ট আর্ছ ত়ার্দর অডির্জন সরবর়া  কর়া 
 র্ব৷  ়ার্দর শ্ব়াসকষ্ট রর্যর্ছ ত়ার্দর স়ার্র্ স়ার্র্ 
অডির্জন ডদর্ত  র্ব 

  
নোেব  এশেন্ট র্ো স্নোয়ু র ৌশগর আক্রিশণর প্রেোর্ হ্রোস িরশত:  

 হ স্থ়ার্ন এই বয়ার্ক্টডরয়া রর্যর্ছ হসই স্থ়ান হছর্ড হক়ার্ন়া ডবশুে ব়াত়ার্সর জনয হক়ান উঁচু জ়াযগ়ায চর্ল  ়ান 
 জ়াম়াক়াপড এবং গযন়া খুর্ল হফল়ার ম়াধ্যর্ম দূষর্মুক্ত কর়া শুরু করুন 
 পুনর়ায হচ়াখ, ন়াক এবং ত্বর্কর সংস্পর্ ে আস়া প্রডত ত করর্ত জ়াম়াক়াপড ম়ার়্া উপর ডদর্য খুর্ল হফল়ার 

পডরবর্তে ত়া হকর্ট হফল়া উডচত 
 সম্ভব  র্ল ডজডনসগুডলর্ক একটি প্ল়াডিক বয়ার্গ র়্ার্ল়া কর্র বন্ধ কর্র র়াখুন এবং হসই প্ল়াডিক বয়াগটির্ক 

অনয একট়া প্ল়াডির্কর বয়ার্গ ঢুডকর্য র়াখুন 
 তৎক্ষর়্াৎ প্রচুর জল ডদর্য গ়া ব়া হদ  ধ্ুর্য হফলুন 
 স়াদ়া জল ডদর্য 10-15 ডমডনট ধ্র্র র়্ার্ল়ার়্ার্ব জ্ব়াল়া কর়া হচ়াখ ধ্ুর্য হফলুন 
 বডম করর্ত শুরু করর্বন ন়া অর্ব়া তরল প়ান করুন 
 তৎক্ষর়্াৎ ডচডকৎস়ার বযবস্থ়া করুন 

 
 
 

 
 
 


