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সুস্বাস্থ্যের সহজ সূত্রঃ পররচ্ছন্নতা 
 
দৃশ্েপট ১: 

           
ঢাকায় দদশ্স্থ্সরা এক রিদোপীস্থ্ে ক্লাস্থ্সর পস্থ্রর রিত্র। পররপারট সুন্দর ক্লাস্থ্স রটরিস্থ্ের রিররত দশ্স্থ্ে 
দদখা দেল, যত্রতত্র ছরিস্থ্য় আস্থ্ছ খািাস্থ্রর পোস্থ্কট, পারের দিাতল, রটসুে দপপার, কােজ। 
সস্থ্িতে দকউ দকউ ময়লা দিলার রেরদিষ্ট ঝুরি খুুঁজস্থ্ত রেস্থ্য় উস্থ্টা কথা শুস্থ্েস্থ্ছ সিাই দতা দযখাস্থ্ে-
দসখাস্থ্ে দিলস্থ্ছ। একা সস্থ্িতে হস্থ্য় কী করস্থ্ি? 
দৃশ্েপট ২: 

  



ইউস্থ্রাস্থ্পর একরট দদশ্ দথস্থ্ক পাুঁি িছস্থ্রর এক রশ্শু তার মা-িািার সাস্থ্থ দিিাস্থ্ত এস্থ্লা 
িাাংলাস্থ্দস্থ্শ্। মা-িািা িাাংলাস্থ্দশ্ী হস্থ্লও িাাংলা ভাোটা তার দশ্খা হয় রে। কারণ তার জন্ম এিাং 
দিস্থ্ি ওো প্রিাস্থ্সই। এস্থ্দস্থ্শ্ প্রায় মাসখাস্থ্েস্থ্কর অিযােকাস্থ্ল িাাংলা দশ্খা িা িলার িোপাস্থ্র দতমে 
দকাস্থ্ো আগ্রহ রশ্শুরট দদখাল ো। তস্থ্ি একরট শ্ব্দ রশ্স্থ্খ দিলল কস্থ্য়করদস্থ্ের মস্থ্যেই আর তা হস্থ্লা 
‘ময়লা’। ঘস্থ্র-িাইস্থ্র দযখাস্থ্েই দস অপররচ্ছন্ন রকছু দদস্থ্খ িা আিজিো দদস্থ্খ, িার িার আঙুল রেস্থ্দিশ্ 
কস্থ্র তারস্বস্থ্র িলস্থ্ত থাস্থ্ক ময়লা! ময়লা! 
তীব্র আস্থ্িে ও ভালিাসায় আমরা দেস্থ্য় উরে ‘এমে দদশ্রট দকাথাও খুুঁস্থ্জ পাস্থ্ি োস্থ্কা তুরম/ সকল 
দদস্থ্শ্র রােী দস দয আমার জন্মভূরম।’ আিার দসই আমরাই প্ররতরদে কত অিলীলায় অপররচ্ছন্ন 
কস্থ্র তুলরছ এই জন্ম ভূরমস্থ্ক। প্রকৃরতর যস্থ্ে েস্থ্ি ওো জল-যল রদে রদে পররণত হস্থ্চ্ছ আিজিোর 
ভাোস্থ্ি। শুযু ভািমূরতি আর দসৌন্দযিই েয়, অপররচ্ছন্নতার সাস্থ্থ সাস্থ্থ িোহত হস্থ্চ্ছ দদশ্িাসীর সারিিক 
সুযতাও। রিরকৎসারিজ্ঞাস্থ্ের আযুরেক েস্থ্িেণা ও তথে-উপাত্তই িলস্থ্ছ, পররষ্কার-পররচ্ছন্নতার সাস্থ্থ 
রস্থ্য়স্থ্ছ আমাস্থ্দর শ্ারীররক-মােরসক সুস্বাস্থ্যের সরাসরর সম্পকি। 
 
পররচ্ছন্নতা ও সুযতার দযােসূত্র 
ইউরেভারসিরট অি কোরলস্থ্িারেিয়ার েস্থ্িেকরা একরট েস্থ্িেণায় দদস্থ্খে, যাস্থ্দর আিাসযল ততটা 
পররচ্ছন্ন েয় এিাং রজরেসপত্র প্রায়শ্ই এস্থ্লাস্থ্মস্থ্লা থাস্থ্ক, তাস্থ্দর দদস্থ্হ দেস হরস্থ্মাে করটিসস্থ্লর 
পররমাণ দিরশ্। িস্থ্ল রিেণ্ণতা ও হতাশ্ায় তারা আক্রান্ত হে সহস্থ্জই। 

 
রব্ররটশ্ জােিাল অি দপাটিস দমরিরসে-এর ররস্থ্পাস্থ্টি উস্থ্ে এস্থ্সস্থ্ছ, একজে মােুস্থ্ের দেস দলস্থ্ভল 
কমাস্থ্োর দেস্থ্ত্র প্ররতরদে েূেেতম ২০ রমরেস্থ্টর শ্রমসাযে কাজই যস্থ্থষ্ট। আর তা যরদ হয় পররচ্ছন্নতার 
কাজ, তাহস্থ্ল প্রারি হস্থ্ি িহুমুখী। 



       
যুক্তরাস্থ্ের ইরিয়াো ইউরেভারসিরটর রিরজকোল একরটরভরট রিপাটিস্থ্মস্থ্ের এস্থ্সারসস্থ্য়ট প্রস্থ্িসর 

রেস্থ্কাল রকথ 
যুক্তরাস্থ্ের ইরিয়াো ইউরেভারসিরটর রিরজকোল একরটরভরট রিপাটিস্থ্মস্থ্ের এস্থ্সারসস্থ্য়ট প্রস্থ্িসর 
রেস্থ্কাল রকথ পররচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্যের মস্থ্যে সম্পকি রেস্থ্য় দীঘি েস্থ্িেণা কস্থ্রে। এস্থ্ত দদখা দেস্থ্ছ, 
িেরক্তর শ্রীর ও মস্থ্ের ওপর পররচ্ছন্নতার প্রভাি সীমাহীে। যারা দোছাস্থ্ো ও পররচ্ছন্ন পররস্থ্িস্থ্শ্ 
িসিাস কস্থ্র, তাস্থ্দর কমিেমতা ও সুযতা অেেস্থ্দর দিস্থ্য় দিরশ্। 
 
সৃজেশ্ীলতা রিকাস্থ্শ্ 

 
িেরক্তর সৃজেশ্ীলতা রিকাস্থ্শ্ রস্থ্য়স্থ্ছ সুশৃ্ঙ্খল ও পররচ্ছন্ন পররস্থ্িস্থ্শ্র ইরতিািক প্রভাি। পররচ্ছন্নতার 
কাজস্থ্ক একস্থ্ঘস্থ্য় মস্থ্ে হস্থ্লও এমে েীরি সময়গুস্থ্লাই েতুে েতুে কমিপররকল্পো এমেরক সমসোর 
সমাযাস্থ্েও গুরুত্বপূণি ভূরমকা রাস্থ্খ। সাউদােি কোরলস্থ্িারেিয়া ইউরেভারসিরটর প্রস্থ্িসর িারিির মস্থ্ত, 
যারা রেয়রমত পররচ্ছন্নতার কাস্থ্জ সময় দদে, তাস্থ্দর মস্থ্যে রেস্থ্জর দেতার িোপাস্থ্র আত্মরিশ্বাস ও 
আশ্ািাদ জস্থ্ন্ম। 



সামারজক সুসম্পকি 
আত্মীয়-পররজে ও িারপাস্থ্শ্র মােুস্থ্ের সাস্থ্থ সুসম্পকি িজায় রাখার দেস্থ্ত্রও রস্থ্য়স্থ্ছ পররচ্ছন্ন 
ঘরিারির ভূরমকা। শ্হুস্থ্র িেস্ত জীিস্থ্ে সময় দির কস্থ্র রেরদিষ্ট জায়োয় দদখা করা অস্থ্েস্থ্কর জস্থ্েেই 
দুরূহ কাজ। আিার আত্মীয়-প্ররতস্থ্িশ্ীস্থ্ক আমন্ত্রণ জাোস্থ্োর কাজরট দিরশ্রভাে দেস্থ্ত্রই হস্থ্য় ওস্থ্ে 
ো িাসযােরট পররপারট দৃরষ্টেন্দে করার সময় পাওয়া যায় ো িস্থ্ল। অথি রেয়রমত পররচ্ছন্ন রাখার 
অভোস েস্থ্ি উেস্থ্ল সুেম হস্থ্ি সামারজক হৃদেতা। 
 
অোলারজির সাংক্রমণ ও েরতকর দপাকামাকি দথস্থ্ক সুরো 
এ তথে কাস্থ্রাই অজাো েয় দয, েরতকর দপাকামাকি ও মশ্ার অেেতম উৎপরত্তযল হস্থ্লা ঘস্থ্র-
িাইস্থ্র আিজিো ও জস্থ্ম থাকা পারে। আর এ দথস্থ্কই ঘস্থ্ট দরাে-জীিাণুর সহজ রিস্তার। দিাস্টস্থ্ের 
রসমন্স কস্থ্লস্থ্জর দসোর ির হাইরজে এি দহলথ ইে দহাম এি করমউরেরটর দকা-রিস্থ্রক্টর ও 
েস্থ্িেক এরলজাস্থ্িথ স্কট রিরভন্ন িাসা-িারিস্থ্ত জস্থ্ম থাকা অপররচ্ছন্ন পারেস্থ্ত 
স্টোিাইস্থ্লাকক্কাস (Staphylococcus) োস্থ্মর এক যরস্থ্ের িোকস্থ্টররয়া খুুঁস্থ্জ দপস্থ্য়স্থ্ছে, যা 
মারাত্মক রস্কে অোলারজি ও অেোেে দরাস্থ্ের কারণ। 
 
এসাইেস্থ্মে 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। িেরক্তর সৃজেশ্ীলতা রিকাস্থ্শ্ রস্থ্য়স্থ্ছ সুশৃ্ঙ্খল ও পররচ্ছন্ন পররস্থ্িস্থ্শ্র ইরতিািক প্রভাি। 
িেরক্তর সৃজেশ্ীলতা রিকাস্থ্শ্ পররচ্ছন্ন পররস্থ্িস্থ্শ্র গুরুত্ব ৫রট পস্থ্য়স্থ্ে িোখো কর। 
 

২। এ তথে কাস্থ্রাই অজাো েয় দয, েরতকর দপাকামাকি ও মশ্ার অেেতম উৎপরত্তযল হস্থ্লা 
ঘস্থ্র-িাইস্থ্র আিজিো ও জস্থ্ম থাকা পারে। আর এ দথস্থ্কই ঘস্থ্ট দরাে-জীিাণুর সহজ রিস্তার। 
দীপার িাসা রমরপুস্থ্রর কাজীপািা এলাকায়। একটু িৃরষ্ট হস্থ্ল পারে জস্থ্ম। িস্থ্ল জলািদ্ধতার সৃরষ্ট 
হয়। তাই প্রায় প্ররত িেিা দমৌসুস্থ্ম দসখােকার মােুে দিঙু্গজ্বস্থ্র আক্রান্ত হয়। 

দিঙু্গ দরাস্থ্য দীপা সিাইস্থ্ক কীভাস্থ্ি সস্থ্িতে করস্থ্ত পাস্থ্র? তা ৫রট পস্থ্য়স্থ্ে রলখ। 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***এসাইনমেন্ট আগােী ১৫-০৮-২০২০ শননবামেে েমযে samia.cosmo20@gmail.com এ 
মেইল কমে নিমব।***যাো আমগে এসাইনমেন্ট িাও নন, তাো মেমেেবানন কমে এই এসাইনমেমন্টে 
সামে জো নিমব।*** 

৩। 

 

A ঘররট পররপারট ও সুন্দরভাস্থ্ি দোছাস্থ্ো আর B ঘররট অপররচ্ছন্ন ও এস্থ্লাস্থ্মস্থ্লা আস্থ্ছ। দকাে 
ঘররট সামারজক সুসম্পকি িািাস্থ্ত সহায়ক হস্থ্ি? উত্তস্থ্রর স্বপস্থ্ে ৫রট পস্থ্য়স্থ্ে িোখো কর। 
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