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রামিয়া মিন্নািানেমে এবং শ্রাবন্থী এি. শেষোয়ী 

১৫ শেব্রুয়ামর, ২০২১ 

২০২১ সানের ১৬ জােুয়ারী ভারনে প্রায় মেেে মিমেয়ে ফ্রন্টোইে ওয়ার্ক ার অর্কাৎ শে োাঁ রা সািনের সামরনে শর্নর্ 

দাাঁ মিনয় র্নরাো অমেিারীর শিার্ামবো র্রনেে োাঁ নদর টির্াদাে প্রমিয়ার প্রর্ি িবক শুরু হনয়নে। এই সংখ্যর্ 

র্িীনর্ টির্া শদওয়ার প্রস্তুমে সম্ভবে িৃমর্বীর বৃহত্তি টির্াদাে উদযি। এই শরােআউনের িনযয আনে ভারনের 

মেনজর তেমর শর্াভযামিে (ভারে বানয়ানের্/ইমিয়াে র্াউমিে অে শিমির্যাে মরসার্ক ) ও শদেীয়ভানব উৎিামদে 

শর্ামভমেল্ড (শসরাি ইেমিটিউে অে ইমিয়া/অিনোিক -আস্ট্রানজনের্া) এই প্রমেনষযর্গুমের দরুে অমেিারীরর 

র্ারনে এগানরা িাস জুনি র্ো ের্িাউনের অবনরাযর্াে সম্ভবে শেষ হনে র্নেনে।  

গে এর্ বেনর, আন্তজক ামের্ ও শদেীয় দুই স্তনরই র্ােকর্রী জেস্বাস্থ্য েীমে ও প্রস্তুমের অবস্থ্া মর্ অবস্থ্ায় আনে, 

অমেিারী োর মেেিাস শেি মহনসনব র্াজ র্নরনে। অসমূ্পেক এবং অনের্ সিয়ই জেস্বানস্থ্যর শেনে অেুিেুক্ত 

প্রমেমিয়ার র্ারনে িৃমর্বী জুনি জীবে এবং জীমবর্াহামের িাোিামে অমেিারী অবস্থ্া শর্নর্ তেমর হওয়া এর্ 

যরনের অবসাদ এবং শরানগর মবস্তার আের্ানে শে বাযামেনষযগুমে প্রনয়াগ র্রা হনয়নে শসগুমেনর্ প্রমেহে র্রার 

ঘেো ঘনে র্নেনে। এর শর্নর্ই শবাঝা োয় শে জেস্বাস্থ্য সংিান্ত শর্াে জরুমর অবস্থ্ার িুনখ্ািুমখ্ হনে োর ঝুাঁ মর্ 

ঠির্ র্েো শস সম্বনে জেসাযারেনর্ সনর্েে র্রনে শজােবদ্ধভানব র্াজ র্রা র্েো গুরুত্বিূেক। ইউএনসর িে উচ্চআনয়র শদেগুমের প্রার্মির্ প্রয়াস 

েখ্ে মেে জরুমর মর্মর্ৎসা িমরনষবার িমরময বািানো েখ্ে ভারে সহ মেম্ন শর্নর্ িযযি আনয়র শদেগুমে োনদর স্বাস্থ্যবযবস্থ্ার উির বািনে র্ার্া র্াি সহয 

র্রার অেিো স্বীর্ার র্নর শেয়। এর েনে, ওই জােীয় িমরনষবা বৃমদ্ধর বদনে শর্ামভি-19 শরাগনর্ শর্ন্দ্র র্নর বযাির্ েজরদামর ও এই শরানগর মবিদ 

সম্পনর্ক  সনর্েেো বািানোর প্রর্ার র্রনে শুরু র্নর।  

মবিদ সম্পনর্ক  সনর্েেো বািানোর জেয োো শর্ৌেে অবেম্বে র্রার িন্থা জেস্বানস্থ্যর শেনে বা ভারনের জেয েেুে শর্াে মবষয় েয়। মবমভন্ন সিনয় 

আঞ্চমের্স্তনর িহািারী অবস্থ্ার শিার্ামবো র্নর প্রমেমেে হওয়ার ির ভারনের জেস্বাস্থ্য বযবস্থ্ার হানে শে হামেয়ারগুমে আনে োর িনযয অেযেি হে 

সািামজর্ শেনে ও আর্রেবযবহানরর িনযয বযাির্ িমরবেক ে আোর জেয প্রর্ার র্াোে। উদাহরে মহসানব উনেখ্ র্রা োয়, ২০১৮ শিাষে অমভোে (জােীয় 

িুমি মিেে বা বা েযােোে মেউট্রিেে মিেে)-এর এর্টি প্রযাে উিাদাে মেে জে আনদােে। এখ্ে শর্ামভি-19 সম্পনর্ক  সনর্েেো বািানে এই বযবস্থ্ানর্ 

অবেম্বে র্নর শে িদনেিগুমে শেওয়া হনে শসগুমে হে, ইমেিনযয প্রমেমিে িাযযনির সাহানেয োো সনর্েেোিূের্ বােক া সিস্ত সািামজর্ শগািীর িনযয 

প্রর্ার এবং স্বাস্থ্যবযবস্থ্ার সিস্ত অংেীদারনর্ মেনয় মবমভন্ন িাযযনি োো জবােী মেিকাে। উনেখ্নোগয, দুই মিমেয়নের শবমে অযানিমিনেি শসাোে শহের্ 

অযামিমভি (আোর্িী) অঙ্গেওয়ািী র্িী ইমেিনযযই িা এবং মেশুস্বানস্থ্যর শেনে োাঁ নদর শে ভূমির্া োনর্ মবসৃ্তে র্নরনেে শর্ামভি-19 সম্পনর্ক  

শগািীসনর্েেো বািানোর র্ানজর িনযয।  

এমপ্রে িানস, স্বাস্থ্য এবং িমরবার র্েযাে িন্ত্রর্ (এিওএইর্এেিাবমেউ) শর্ামভি-19 শরানগর বযাির্ প্রাদুভক াব সংবরনের িমরর্ল্পো শবর র্নরে। এই 

িমরর্ল্পোয় প্রোসমের্ দপ্তরগুমের িনযয িারস্পমরর্ সহনোমগো, জােীয় ও রাজযস্তনরর প্রমেমিয়ার িনযয ঐর্যমবযানের মেনদক ে শদওয়া হয়। েযােোে মরস্ক 
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র্মিউমেনর্েে প্ল্যানের উির মভমত্ত র্নর তেমর, এই িমরর্ল্পোয় জেসংনোগ িাযযি (গে প্রর্ার, এসএিএস, সািামজর্ িাযযি বা শসােযাে মিমিয়া, শরমিও, 

দূরদেকে), ইমেিনযযই োনদর সনঙ্গ র্াজ র্রা হনে (শেিে, ইউমেনসে), সমিয় শহল্পোইে, সংবাদিাযযনি মেয়মিে ঘেোর সারসংনেি জাোনো ইেযামদর 

সাহানেয শরাগ সংিান্ত োো ের্য েমিনয় শদওয়ার মেনদক ে শদওয়া হনয়নে।  

িার্ক  আর এমপ্রনের িনযয ভারনের জােীয় শেমেমভেে র্যানেে দূরদেকনে মহমদ ও ইংরামজনে শিাে েমেেটি মভমিও শদখ্ানো হয়। োর িাোিামে, অমেিারীর 

প্রনর্াি বৃমদ্ধর সনঙ্গ সনঙ্গ আঞ্চমের্ ভাষািাযযনিও এই মবষনয় র্র্া বো র্েনে র্ানর্। প্রর্ি প্রর্ারগুমেনে শরানগর েেে, ভ্রিেসংিান্ত সের্ীর্রে এবং 

শরাগিরীোর উির শজার শদওয়া হয়। িরবেী বােক াগুমেনে িুনখ্ আবরনের বযবহার, োরীমরর্ দূরত্ব বজায় রাখ্ার িে মবষয়নর্ সািনে আো হয়। এর ির 

সািামজর্ ও িােমসর্ স্বানস্থ্যর মদনর্ েজর শদওয়া হয় এবং সব শেনষ প্রমেনষযনর্র মবষনয় আনোর্ো শুরু হয়। সরর্ারিে শর্নর্ মেয়মিেভানব 

জেসাযারেনর্ অমেিারী সংিান্ত সাম্প্রমের্েি ের্যগুমে সরবরাহ র্রার িাোিামে সারা শদনের সাংবামদর্রাও এর্টি অেযন্ত গুরুত্বিূেক ভূমির্া মেনয়নেে। 

োাঁ রা িিাগে আমবষ্কার হনে র্ার্া েেুে েেুে তবজ্ঞামের্ ের্যগুমেনর্ স্বাস্থ্য মবষনয় িূেে অজ্ঞ সাযারে িােুনষর শবাযনোগয ভাষায় বযাখ্যা র্নর র্নেনেে। 

ভারনের শেনর্ানো আর্ানরর েহর, েহরেেী এবং গ্রানি শসােযাে মিমিয়ার শে বযাির্ বযবহার শুরু হনয়নে োর অর্ক হে শর্ামভি-19 মেনয়, ঠির্ বা ভুে, 

শেনর্াে রর্ি ের্য শবনরানোর সনঙ্গ সনঙ্গ শসগুমে োাঁ নদর র্ানে শিৌাঁনে োনে।  স্বাস্থ্যবযবস্থ্ার মবমভন্ন অংেীদাররা শসােযাে মিমিয়ায় মেনজনদর উিমস্থ্মেনর্ 

র্ানজ োমগনয় মবশ্বাসনোগয ের্যামদ সরবরাহ র্রনেে (শেিে, ের্য ও সম্প্রর্ার িন্ত্রর্, ভারে সরর্ানরর র্যােবে)।  

শর্ামভি-19 ভাইরানসর টির্া মহসানব প্রার্মির্ভানব শেগুমেনর্ যরা হনয়মেে োনদর িনযয প্রর্ি টির্া তেমরর িে ঐমেহামসর্ মবষনয়র িাোিামে, সম্ভাবয 

টির্ার জেয গেদাবী তেমর র্রনে আর শসগুমের প্রমে আস্থ্া বািানে জেস্বাস্থ্য দপ্তর, স্বাস্থ্য সংিান্ত মবষনয়র সাংবামদর্, মবজ্ঞানের শেনে মবনেষজ্ঞ, 

ওষুযপ্রস্তুের্ারী সংস্থ্ার সনঙ্গ েুক্ত অমভজ্ঞ বযমক্তরা োাঁ নদর িোিে দাে র্নরনেে। এই সহায়োগুমে হে, টির্ার উনিদারনদর বেকো, মবমভন্ন যরনের 

প্রমেনষযর্ ও োরা মর্ ভানব র্াজ র্নর োর সংমেপ্ত মববরে আর শসগুমে মেনয় মিমের্যাে ট্রায়াে এবং টির্ার অেুনিাদে এবং সব শর্নয় গুরুত্বিূেক সূর্র্, 

অর্কাৎ শসগুমের মেরািত্তা ও র্ােকর্ামরো মেনয় োো আনোর্ো।    

এর্টি জােীয় শর্ামভি-19 ভযামিে র্িুযমেনর্েে স্ট্রযানেমজ এই টির্া সংিান্ত োো মবষয়নর্ র্ােো র্রার োো িন্থানর্ মর্মিে র্নর। এই িন্থাগুমে হে, 

শর্ামভি-19 টির্া মবষয়র্ েনর্যর প্রর্ানর স্বেো আো, জেগনের িনযয টির্া মেনে মিযা তেমর হনে শসই সিসযানর্ সনম্বাযে র্রা, টির্ার উির মবশ্বাস তেমর 

র্রা, এবং টির্া শরােআউনের েিবনি বযবস্থ্ার মভমত্তটির মবষনয় জাোনো।  টির্া সংিান্ত সঠির্ ের্য, টির্ার উির্ামরো সম্পনর্ক  সািামজর্ ও প্রর্মেে 

শোগানোগ িাযযনি মবমভন্ন র্েনেন্ট তেমর, ভুে েনর্যর আমযর্য র্িানে মিমজোে িাযযনি েজর রাখ্া এবং টির্ামবনরাযী শগািীগুমেনর্ মর্মিে র্নর োনদর 

িনযয মবশ্বাস তেমর ইেযামদ র্ানজর জেয আনগ মেেুক্ত অংেীদাররা এখ্ে িে মদনয়নেে শগািীনর্ প্রভামবে র্রনে িারনবে এিে সব বযমক্তত্ব এবং শেোনদর 

সনঙ্গ এর্নে র্াজ র্রার মদনর্।  

ভারনের গেটির্া দানের শে অমভজ্ঞো োর এর্টি মবনেষ শিাি হে ইউমেভাসকাে ইমিউোইনজেে শপ্রাগ্রািনর্ সেেভানব বাস্তবাময়ে র্রনে সেি হওয়ার 

ঘেোটি। এই ইমিউোইনজেে শপ্রাগ্রাি, টির্ার উির মবশ্বাস ও আস্থ্া বািানে িিাগে িমরবেক েেীে গেনোগানোগ িাযযি এবং শসােযাে মিমিয়ানর্ বযবহার 

র্নর। টির্ার উির এই মবশ্বানসর র্র্া সািনে এনসনে ২০২০ সানের েনভম্বর িানস িমরর্ামেে এর্টি সিীোর িনর। এই সিীো অেুোয়ী, সাোমে েোংে 

ভারেীয়, েখ্ে শর্ামভি-19 টির্া িাওয়া োনব, েখ্ে ো মেনে ইেুর্। েনব, বহু শর্িার ির টির্ার উির োাঁ নদর এই মবশ্বাস তেমর হনয়নে, োই আিানদর 

সের্ক  র্ার্নে হনব োনে োনর্ আিরা েুে ো র্মর। ২০২১ সানের ৩ জােুয়ামর ভারনের শসন্ট্রাে ড্রাগস র্নন্ট্রাে অরগাোইনজেে (মসমিএসমসও)-এর 

শেওয়া এর্টি িদনেি টির্া মবনেষজ্ঞ ও সাযারে জেগেনর্ হের্মর্ে র্নর শদয়। “জেস্বানর্ক, প্ররু্র সাবযােো অবেম্বে র্রার উনেনেয, শর্বেিাে 



আিৎর্ােীে অবস্থ্ায় এবং মিমের্যাে ট্রায়ানের স্তনর, মবনেষে মিউেযান্ট শস্ট্রনের র্ারনে সংিিে ঘেনে েনবই সীমিেভানব বযবহার হনব।” েৃেীয় িেকানয়র 

মিমের্যাে ট্রায়াে ো টির্ার র্িকেিোনর্ স্পি র্রনব োর সম্পনর্ক  শর্ানোরর্ি েনর্যর অেুিমস্থ্মে এবং মিেীয় িেকানয়র মিমের্যাে ট্রায়াে োর উনেেয 

মেে িরীোিূের্ অংেগ্রহের্ারীনদর িনযয টির্ার শরাগ প্রমেনরায েিো িরখ্ র্রা োর েোেে জেসিনে প্রর্াে ো র্রার র্ারণ্ তবজ্ঞামের্ শগািী জুনি, 

মবনেষজ্ঞররা সনদহ এবং উনিগ প্রর্াে র্নরনেে। অেুনিাদনের ভাষাটিও অনের্োই শগােনিনে র্ারে ো “মিমের্যাে ট্রায়াে শিাি”্এই েব্দগুমে উনেখ্ 

র্নর। এর জেয অবেযই প্রনয়াজে শস্বোনসবর্ এবং এর্টি শপ্ল্সনবা হানের। এই িুহুনেক র শে শরােআউে ো এই দুই িােদনির শর্ােটিনর্ই িূরে র্নর ো। 

োর বদনে ো র্রা হনয়নে ো হে শর্াভযামিনের জেয মর্মিে টির্াদাে শর্ন্দ্রগুমেনে শোর্জেনর্ টির্া শদওয়া হয় এবং প্রমেকূে প্রমেমিয়ার জেয েজর 

রাখ্া হয়।   

টির্ার অেুনিাদে এবং োর িরবেী উদনবনগর সংবাদ েমিনয় িিার ির র্ি মবেমর্ক েভানব অেুনিামদে শর্ামভমেল্ডসহ ভারনের সাম্প্রমের্েি টির্া 

উনিদারনদর মেনয় শবসরর্ারী অমভিে মেে মিশ্র। োর েনে, জেগনের িনযয ইমেবার্র্ িনোভাব শর্নর্ শুরু র্নর মবভ্রামন্ত ও অমবশ্বাস িেকন্ত োো রর্ি 

প্রমেমিয়া শদখ্া োয়। প্রমেনষযনর্র িিমবর্াে এবং অেুনিাদে প্রমিয়ার অস্পিো মেনয় সংবাদ িাযযনির প্রােযমহর্ ের্ক মবেমর্ক ে সিস্ত দেকর্ই িনোনোগ 

মদনয় শুনে শগনেে এবং এখ্ে োাঁ রা, এিেমর্, প্রমেনষযর্ মবজ্ঞানের উচ্চস্তনরর ও গুরুত্বিূেক মবষয়ও শবাঝার িে অবস্থ্ায় র্নে এনসনেে। ঘেো আনরা জটিে 

হনয় ওনে েখ্ে শসরাি ইেমিটিউে অে ইমিয়ার মসইও আর ভারে বানয়ানেনর্র শর্য়ারিযাে প্রর্ানেয উত্তপ্ত মবেনর্ক  জমিনয় িনিে। অবনেনষ, োাঁ রা এই 

বনে এর্টি েুগ্ম মববৃমে শদে শে মেরািদ ও র্ােকর্রী টির্া সরবরাহ র্রনে োাঁ রা দুজনেই অঙ্গীর্ারবদ্ধ। মর্ন্তু োর আনগই, োাঁ নদর এই েরজার েনে দুটি 

প্রমেনষযনর্রই মেরািত্তা, র্িকেিো এবং মিমের্যাে ট্রায়ানের সেো মেনয় সনদহ তেমর হয়। শর্ামভি-19 মেনয় িানসর ির িাস যনর িূেে ঐর্যবদ্ধভানব 

বােক া আদাে প্রদানের িনর, ভারনের টির্া উনিদারনদর এই অসংেে ও মবেৃঙ্খে উিস্থ্ািো হয়ে প্রার্মির্ভানব শে মবশ্বাস তেমর হনয়মেে োনে এবং 

জেগনের মদর্ শর্নর্ প্রমেনষযর্টিনর্ গ্রহে র্রার শেনে ঝুাঁ মর্ শদখ্া শেনে িানর। 

ভারনে শর্ামভি-19 টির্া মেনয় প্রর্মেে মির্গুমে আবার শজনগ উনেনে এবং শসগুমে আসনে আনগর্ার োো প্রমেনষযর্ মেনয় শে মির্ মেে শসগুমেরই 

িমরবমেক ে রূি। এগুমে অনের্ সিয়ই যিীয় ভাবানবগনর্ র্ানজ োগায় (শেিে, েূর্নরর শদহ শর্নর্ তেমর শজোটিে বযবহানরর অমভনোগ), মবজ্ঞাে মবষনয় 

অজ্ঞো (শেিে, টির্া মেনে মিএেএ বদনে োনব বনে অমভনোগ), র্েৃক িনের প্রমে অমবশ্বাস (টির্ানে ট্রযার্ার আনে বনে অমভনোগ)। ঐমেহামসর্ গমেনে 

প্রমেনষযনর্র উন্নমেসাযে আর সারা িৃমর্বীনেই প্রমেনষযনর্র এে দ্রুে অেুনিাদনের সনঙ্গ সনঙ্গ সম্ভাবয দুেীমের ভয়, এবং আিানদর মেজস্ব প্রমেিােগুমেনে 

রাজনেমের্ হস্তনেনির র্ারনে ভারেীয়নদর িনযয প্রমেনষযনর্র উির মবশ্বানস েয় যরার উবকর জমি তেমর হনয়নে।  

অেীনেও ভারেীয়নদর িনযয টির্া মেনয় অমবশ্বাস এবং মিযা শদখ্া শগনে। ২০০৮ সানের মহউিযাে িযামিনোিাভাইরানসর িরীোিূের্ টির্াদােও স্বেোর 

অভাব, প্রার্মির্ শোগানোনগর দুবকে অবস্থ্া, টির্াদানের েেয শে শগািী শসগুমের িনযয মবজ্ঞাে মবষনয় অজ্ঞো ইেযামদ মবেনর্ক  জমিনয় িনিমেে। শিামেওর 

টির্া মেনয় ভুে ের্য জাোর র্ারনে মর্েু শগািীর িনযয মবশ্বাস মেে শে, এই টির্া মেনে বেযাত্ব ঘনে। এইসব প্রমেবের্ো সনেও ভারনে তেেনব টির্ার্রনের 

হার শবনিই র্নেনে। োর র্ারে, অনের্াংনেই, টির্ার উির্ামরো সম্পনর্ক  মেয়মিে বােক াজ্ঞািে এবং এ সম্পমর্ক ে ভয় র্িানে সঠির্ েনর্যর সরবরাহ। 

২০১৪ সানেই ভারনে শিামেও শরাগ সেেভানব মেিূকে র্রা হয় এবং এই ঘেো আিানদর সিমিগে সৃ্মমেনে এখ্নো োের্া। ইমেহাস ঘাাঁ েনে জাো োনব শে, 

এই শদে োর মেশুনদর রো র্রনে বরাবরই টির্ার উির মবশ্বাস শরনখ্নে।  

এই িুহুনেক  শর্ামভি-19 শরানগর মবরুনদ্ধ েিাইনয় আিরা এিে এর্ জায়গায় আমে, শেখ্ানে স্বেো, সেো এবং জেস্বানস্থ্যর োো েনর্যর উির অবায 

অমযর্ার ইেযামদ প্রনয়াগ র্নর টির্ার উির জেগনের মবশ্বাস ও আস্থ্ানর্ আবার মেমরনয় আো োনব। িৃমর্বী জুনি এই েিাইনে োাঁ রা সািনের সামরনে র্িকরে 



এবং োাঁ নদর এই শরাগ হওয়ার সম্ভাবো শবমে শসই িােুষরা েখ্ে টির্া শেওয়ার সুনোগ িানেে েখ্ে ভারনে, সবকসাযারনের সের্ক  েজনরর সািনে, সরর্ার, 

মবনেষজ্ঞ এবং সংবাদিাযযিনর্ বযবহানরর সনঙ্গ সনঙ্গ জটিে তবজ্ঞামের্ েব্দবেগুমেনর্ সবনর্নয় শবমে প্রাসমঙ্গর্ আর সহনজ শবাঝা োয় এিে রূনি অেুবাদ 

র্রানর্ অগ্রামযর্ার মদনে হনব।  প্রমে িদনেনি শে সব ের্য আিরা জামে, শেগুমে আিরা জামে ো শসগুমেনর্ োাঁ নদর বার বার বেনে হনব এবং 

প্রনেযর্বারই জাোনে হনব মর্ভানব বযমক্ত ও প্রমেিাে মেনজনদর সব শর্নয় ভানোভানব রো র্রনে িানর। েনর্যর সেযো মবর্ার র্রার োো িমরনষবার 

(শেিে, শহায়ােসঅযাি র্যােবে) উত্থাে হওয়ার মবষয়টি আোপ্রদ এবং অেুর্রেনোগয। সাংবামদর্োয় স্বাস্থ্য সম্পনর্ক  মেোদাে ও তবজ্ঞামের্ এবং 

অযার্ানিমির্ মবনেষজ্ঞনদর িনযয মিমিয়া র্মিউমেনর্েনের প্রমেেেদাে এনর্ অনেযর িমরিূরর্ হনে িানর। এর েনে, সাংবামদর্নদর িনযয জেস্বাস্থ্য মেনয় 

প্রিাে মেভক র প্রমেনবদে তেমরর েিো শেিে বািনব শেিেই, মবজ্ঞাে ও স্বানস্থ্যর শেনে সাযারে িােুনষর অংেগ্রহেও বািনব। ভারে েখ্ে শর্ামভি-19 

অমেিারীর অবসানের জেয, আো র্রা োয়, রূ্িান্ত িদনেিটিই মেনে, শসই সিয় আিানদর উমর্ে টির্া ও শর্ামভি-19 শরানগর সের্ক ো অবেম্বে মেনয় 

মবর্েেভানব ও অমবর্মেে শর্নর্ বােক া আদােপ্রদাে, োনে এই সব শর্নয় শেষ িেকানয় এনস আিরা আবার মিমেনয় ো িমি।   

 

রামিয়া মিন্নািানেমে হারভািক  টি.এইর্. র্যাে সু্কে অে িাবমের্ শহেনর্র এর্জে মরসার্ক  শেনো। এোিাও মেমে এর্জে মর্মর্ৎসর্ মেমে ভারনে স্বাস্থ্যসংিান্ত 

বােক া ও ের্য মবমেিয় বযবস্থ্া এবং িা ও মেশুস্বানস্থ্যর সনঙ্গ জমিে োো প্রর্নল্পর সনঙ্গ েুক্ত। 

শ্রাবন্থী এি. শেষোয়ী শিইেনহেনর্র এর্জে মরসার্ক  অযাোমেি এবং এোিাও ভারনে োাঁ র শিমন্টি মহসানব র্াজ র্রার অমভজ্ঞো আনে। বেক িানে মেমে 

িমরনবনে রাসায়মেনর্র এিনিাজার এবং মেশুস্বানস্থ্য োর েোেে সংিান্ত জেস্বাস্থ্যিূের্ গনবষোর সনঙ্গ জমিে।    

উভনয়ই হারভািক  টি.এইর্. র্যাে সু্কে অে িাবমের্ শহের্ শর্নর্ স্নাের্ হনয়নেে। 

 


