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পটেূবম:  
 
একটি ইর্র়াভ়াইজি ডনউডিয়ার ডিভ়াইস (IND)  ল ঘর্র তৈডর অথব়া অস্থ়াযী একটি অস্ত্র য়া 
ডবর্ফ়াডরৈ  য, এবং য়া হথর্ক প়ারম়াণডবক ডবডকরণ  য –এই ডবডকরণ ৈখন ঘর্ে যখন অনগুুর্ল়া 
এর্ক অপর্রর হথর্ক ডবডিন্ন  য। একটি আইএনডি একটি সেুর্কস ব়া ব়ার্ে ধর্র য়াওয়ার মৈ হ ়াে 
 য, আর এই ক়ারর্ণই কখনও কখনও এর্ক “সেুর্কস হব়াম়া” বল়া  য। 
 

প্রোি:  বিবকৎসা:  
একটি আইএনডি(IND) যৈই হ ়াে হ ়াক ন়া হকন 
অর্নক ক্ষডৈ করর্ৈ প়ার্র। 

 ডবর্ফ়ারণ এবং ৈ়ার ক়ারর্ণ উৎপন্ন  ওয়া 
অডৈডরক্ত ৈ়ার্পর ফর্ল মৈুৃয  র্ৈ প়ার্র এবং 
ঘরব়াড়ি ও অনয়ানয সম্পদ ধ্বংস  র্ৈ প়ার্র। 

 উর্েখর্য়াগ্য পডরম়াণ ডবডকরণ সমগ্র অঞ্চলটির্ক 
অবযব ়াযে কর্র ৈুর্ল এবং ম়ানরু্ের কয়াি়ার 
 ওয়ার ঝুুঁ ডকর্ক বডৃি কর্র সমগ্র অঞ্চলটির্ক 
অর্নকে়া ডপড র্য ডদর্ৈ প়ার্র। 

 প়ারম়াণডবক ডবপযেয—ডবডকরণ কণ়া ব়াৈ়ার্সর 
ম়াধযর্ম ডবর্ফ়ারর্ণর স্থ়ান হথর্ক বহু দরূ 
পযেন্ত  ড়ির্য পর়্ি - হব়াম়ার আক়ার এবং 
ব়াৈ়ার্সর গ্ডৈর ওপর ডভডি কর্র ৈ়া 
অনয়ানয শ র্রর ম়ানেুর্দর, জল সরবর়া  
এবং খ়াদয সরবর়া র্ক দডূেৈ করর্ৈ প়ার্র। 

আপডন যডদ ব ৃদ়াক়ার্রর প়ারম়াণডবক ডবডকরর্ণর 
সম্মুখীন  ন এবং হৈজডিয রডিপ়াৈজডনৈ 
অসসু্থৈ়ায হভ়ার্গ্ন, ৈর্ব আপন়ার অসসু্থৈ়ার 
লক্ষণগুডলর্ক খবু যত্ন স ক়ার্র ডচডকৎস়া কর়া 
প্রর্য়াজন। ডক ু ওেধু রর্যর্  য়া হৈজডিয 
রডিপ়াৈজডনৈ অসসু্থৈ়ার্ক স়াডরর্য ৈুলর্ৈ প়ার্র। 
একজন ডচডকৎসকই আপন়ার জনয সঠিক ডচডকৎস়া 
পিডৈ ডনধে়ারণ করর্ৈ স়া ়াযয করর্ৈ সক্ষম  র্বন। 
হৈজডিয রডিপ়াৈজডনৈ অসরু্খ আক্র়ান্ত ম়ানরু্ের 
ডচডকৎস়ার প্রথম পদর্ক্ষপটি  ল দেূণমকু্ত কর়ার 
ম়াধযর্ম ডবডকরণগুডলর্ক অপস়াডরৈ কর়া। য়াুঁর়া এই 
দরু্যে়াগ্ হম়াক়ার্বল়া করর্ ন ৈ়ার়াই আইএনডি 
(IND) ডবর্ফ়ারর্ণ আক্র়ান্তর্দর ডচডকৎস়া করর্বন 
ব়া ৈ়ার্দরর্ক ডনকেস্থ  ়াসপ়াৈ়ার্ল প়াঠ়ার্ন়া  র্ব। 
আঘ়ার্ৈর মর্ধয অন্তভুে ক্ত  র্ৈ প়ার্র:  

 হপ়া়ি়া 
 ক্ষৈ 
 অডস্থভঙ্গ 
 রক্তপ়াৈ 
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একটি ইশরাোইজড বনউবিয়ার বডোইস বিশফাবরত হশি: 
ঘশরর বেতশর থাকশি 
আপডন যডদ ডবর্ফ়ারর্ণর সময ঘর্রর হভৈর্র থ়ার্কন, এবং আপন়ার ব়াড়ি ক্ষডৈগ্রস্ত ন়া  য, ৈর্ব যৈক্ষণ ন়া 
কমেকৈে ়ার়া ব়াইর্র য়াওয়ার্ক ডনর়াপদ বলর্ ন ৈৈক্ষণ ব়াইর্র য়ার্বন ন়া। 

 সমস্ত দরজ়া, জ়ানল়া এবং রন্ধ্রগুর্ল়া বন্ধ কর্র র়াখনু। 
 ঘর্রর ব়াইর্র হথর্ক ব়াৈ়াস বর্য আর্ন এমন সব যন্ত্র অথে়াৎ ঘর গ্রম কর়ার ব়া ঠ়ান্ড়া কর়ার যন্ত্রগুর্ল়া 

এবং অনয়ানয যন্ত্রগুর্ল়ার্ক বন্ধ কর্র র়াখনু। 
 ব়াড়ির এর্কব়ার্র হভৈর্রর হক়ার্ন়া ঘর্র থ়াকুন – হযখ়ার্ন জ়ানল়া হনই। 
 বয়াে়াডর দ্ব়ার়া চ়াডলৈ হরডিও র়াখনু এবং অডৈডরক্ত বয়াে়াডর র়াখনু য়ার্ৈ আপডন পরবৈী ডনর্দেশগুর্ল়া 

শুনর্ৈ প়ান। 
 
যবি িাব়ির িাইশর থাশকন 
আপডন যডদ ডবর্ফ়ারর্ণর সময ব়াড়ির ব়াইর্র থ়ার্কন, ৈখনই হসই এল়াক়া হ র়্ি চর্ল য়ান। ডনর়াপদ অবস্থ়ায 
এর্ল, আপন়ার শরীর্র ও জ়াম়া ক়াপর়্ি হলর্গ্ থ়াক়া হৈজডিয কণ়াগুর্ল়ার্ক অপস়াডরৈ কর়ার ম়াধযর্ম দেূণমকু্ত 
কর়ার ধ়াপগুর্ল়া অনসুরণ করুন:  

 জ়াম়াক়াপ়ি এবং গ্যন়া খরু্ল হফলনু। 
 হচ়াখ, ন়াক এবং ত্বক য়ার্ৈ পনুর়ায এই ডবডকরণ কন়াগুডলর সংস্পর্শে ন়া আর্স ৈ়া প্রডৈ ৈ করর্ৈ, হয 

হপ়াে়াক ম়াথ়ার ওপর ডদর্য খলুর্ৈ  য ৈ়া হকর্ে হফলনু। 
 সম্ভব  র্ল জ়াম়া ক়াপ়িগুর্ল়ার্ক একে়া প্ল়াডিক বয়ার্গ্ ভর্র হসই বয়াগ্টির্ক আরও একটি প্ল়াডিক বয়ার্গ্ 

ভর্র আের্ক ডদন। 
 প্রচুর পডরম়ার্ন ঠ়ান্ড়া জল ডদর্য আপন়ার  ়াৈ, শরীর এবং চুল ধরু্য হফলনু। 
 জ্ব়াল়া কর়া হচ়াখ 10-15 ডমডনে ধর্র ভ়ার্ল়া কর্র ঠ়ান্ড়া জল ডদর্য ধরু্য হফলনু। 
 হচ়ার্খর স়ার্থ যকু্ত ডজডনসগুর্ল়ার্ক খরু্ল হফলনু এবং দরূ্র হফর্ল ডদন। 
 চশম়াগুর্ল়ার্ক স়াব়ান এবং জল ডদর্য ধরু্য হফলনু। 

 
 


