
উদ্বেগ এবং গুজব:
স্থানথান্তর, প্রত্থাবথাসন 
এবং পররচয় পত্র
যদিও গত কয়েক মাস ধযে রোদিঙ্া জনগণ রয সকল সমস্া দনয়ে উযবেগ প্রকাশ কযেযেন তাে রেদশেভাগই সেসময়েে মযতা পদেচ্ছন্নতা, 
ত্াণ সামগ্রী প্রাদতি ও োন্নাোন্নাে সমস্া সংক্ান্ত; তযে গত কয়েক মাস ধযে স্ানান্তে, প্রত্াোসন ও রযৌথ রেদজয্রেশন আইদি কাি্ড  দনয়ে 
তাযিে উযবেযগে পদেমাণ োড়যে। তথ্ রথযক রিখা যা়ে রয, নযভম্বে ২০১৮ রথযক মার্ড  ২০১৯ পয্ডন্ত র্াতাযিে িলগত আযলারনা়ে ১০% মানষু 
ভাসানরযে স্ানান্তে ও দম়োনমাযে প্রত্াোসন দেষয়ে উযবেগ প্রকাশ কযেযেন (এন = ৩৩০ গ্রুপ, ৫,৪০০ জন অংশগ্িণকােরীযিে মযধ্ ৪,০৯৩ 
জন পরুুষ এেং ১,৩০৭ জন নােরী)। রয সকল গ্রুপ এ দেষয়ে উযবেগ প্রকাশ কযেযেন তাযিে রেদশেভাগই ক্াম্প ১৯ এে। এোড়াও তাো 
স্ানান্তে, প্রত্াোসন এেং রযৌথ দনেন্ধন পদের়ে পত্ সম্পদক্ড ত গুজে দনয়ে কথা েযলন, রয সকল গুজযেে কথা রশানা যা়ে তাে রেদশেভাগই 
ক্াম্প ২৪ রথযক েদড়য়েযে।

এ সময়েে রভতযে উত্াদপত অন্ান্ উযবেগগুযলাে 
মযধ্ েয়েযে দশশু ও নােরী োন্ধে স্াযনে অভাে, 
দসম কাি্ড  রপযত সমস্া এেং দনে্ডারন রলাকালরীন 
রোদিঙ্া জনগযণে ক্াম্প রেযড় োইযে যাও়োে ে্াপাযে 
দনযষধাজ্া।

ররথারিঙ্থা জনগণ রবরিন্ন সূত্র 
রেকে সংবথাদ সংগ্রি েরকেন

রোদিঙ্া জনযগাষ্ঠী দেদভন্ন উৎস রথযক সংোি সংগ্ি কেযেন, 
এে মযধ্ েয়েযে দসআইদস কম্ডকত্ড াগণ, দেতেণ স্ান, রসনা 
কম্ডকত্ড াগণ, এনদজও, মাদি, রেদলদভশন র্াযনযলে খেযেে 
দলিপ রযমন – এদপএন দনউজ র্াযনল এেং রোদিঙ্া দভশন এেং 
রোদিঙ্া দভশন ো আোকান োইমযসে মযতা রেসেকু রপজ। 
যযথষ্ট পদেমাণ তথ্ েদড়য়ে পড়যে রিা়োেসঅ্াপ ও রেসেযুকে 
মাধ্যম, এগুযলা সাধােণত দভদিও ব্লগ এেং ধাোদেেেণরী যুক্ত 
দভদিও েুযেজ আকাযে েড়াযচ্ছ ক্াযম্প েসোসকােরী মানুষ 
এেং যাো এখযনা দম়োনমাযে োস কেযেন তাযিে মাধ্যম। 
রোদিঙ্া জনগণ সাধােণত রকাযনা প্রকাে সযদেি োড়াই এই 
উৎসগুযলাে তযথ্ দেশ্াস কেযেন, অযনক রলাক দেশ্াস কযেন 
রয, এই তথ্গুযলা ততদে কেযে দেদভন্ন রিযশ েসোসেত দশদষিত 
রোদিঙ্া জনগণ যাযিে তাো রনতা দিযসযে অনুসেণ কেযত 
আগ্িরী। মানুষ মযন কযেন রয, দম়োনমাযে এখযনা রয সকল 
রোদিঙ্া জনগণ েসোস কেযেন তাো দম়োনমাযে যা ঘেযে তাে 
প্রত্ষিিশশী, এেং এই সকল ঘেনাে প্রত্ষিিশশী দিযসযে তাযিে 
কাে রথযক প্রাতি তথ্ অত্ন্ত দেশ্াসযযাগ্।

যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ২৪ × ব্ধবার, ১৯ জন্ ২০১৯

সতূ্: নযভম্বে ২০১৮ রথযক মার্ড  ২০১৯ পয্ডন্ত ক্াম্প ১ই, ২, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, 
১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এ দি.আে.দস, আই.ও.এম ও োংলাযিশ 
রেতাে, কক্সোজাে কত্্ড ক আয়োদজত ৩২৬৫ র্াতাযিে িলগত আযলারনা 
রথযক তথ্ সংগ্ি কো িয়েযে, এোড়াও ২০১৯ সাযলে এদপ্রল মাযস ক্াম্প 
২৪, ব্লক-দে-১০ এ দেদেদস দমদি়ো অ্াকশন কত্্ড ক আয়োদজত ১৮-২৫ ও 
২৬-৪০ েেে ে়েসরী নােরী ও পরুুষযিে দনয়ে অনুদষ্ত রোকাস িল আযলারনা 
রথযকও তথ্ সংগ্ি কো িয়েযে।

উযবেগ এেং গুজে

দেস্াদেত প্রথম পষ্্া়ে

েযুকে িধু খাও়োযনা

দেস্াদেত ত্তরী়ে পষ্্া়ে
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িলগত আযলারনা়ে অংশগ্িণকােরীযিে সকযল েযলযেন রয, 
তাো রোদিঙ্া জনগণযক ভাসানরযে স্ানান্তে কোে পদেকল্পনাে 
কথা শুযনযেন, এটি মলূ ভূখণ্ড রথযক দেদচ্ছন্ন একটি বেরীপ রযখাযন 
োংলাযিশ সেকাে রোদিঙ্া জনযগাষ্ঠীে জন্ আ়্েযকন্দ্র দনম্ডাণ 
কযেযে। রলাকজন দেশ্াস কযে রয রোদিঙ্া জনগণযক বেরীযপ পাঠাযনা 
িযে দকন্তু তাো দনদচিত ন়ে কাযিে কাযিে রসখাযন পাঠাযনা িযে।

রলাকজন স্ানান্তে সম্পদক্ড ত নানা ধেযনে সংোি শুযনযেন। দকেু 
রলাক দেশ্াস কযেন রয রকেলমাত্ দনেদন্ধত রোদিঙ্া জনগণযক 
বেরীযপ পাঠাযনা িযে, রকউ রকউ েলযেন রয মাত্ ১০০,০০০ রোদিঙ্া 
জনগণযক বেরীযপ পাঠাযনা িযে, রকউ রকউ দেশ্াস কযেন রয যাো 
রেআইনরী কম্ডকাণ্ড রযমন – পারাে, মািক ে্েসা, িাকাদত এেং খনু 
এে সাযথ জদড়ত তাযিেযক ভাসানরযে পাঠাযনা িযে।

সকল অংশগ্িণকােরী েযলযেন রয তাো ভাসানরযে রযযত অদনচু্ছক 
কােণ তাো শুযনযেন রয বেরীপটি মলূভূখণ্ড রথযক িযূে এেং েসোযসে 
জযন্ দনোপি ন়ে, কােণ এটি িযুয্ডাগপণূ্ড এলাকা এেং রেদশেভাগ 
সম়েই েন্া কেদলত থাযক। এোড়াও, তাো দেশ্াস কযেন রয এটি 
এখযনা েসোযসে উপযযাগরী ন়ে কােণ বেরীপটি মাত্ই রজযগ উযঠযে।

আমো রসখাযন রযযত রাইনা... এটি একটি দেদচ্ছন্ন 
ভূখণ্ড রযখাযন প্রা়েই েন্া ও িড় ি়ে। এটি আমাযিে 

জযন্ দনোপি ন়ে। আমো রসখাযন োস কেযত পােেনা।”

– পরুুষ, ৩০

অংশগ্িণকােরীো শুযনযেন রয, এমনদক জরুদে অেস্াে সময়েও 
তাো বেরীপ ত্াগ কেযত পােযেন না। তাো আযো উদবেগ্ন এ কােযণ রয, 
ভাসানরযে তাো রকান প্রকাে মানদেক সািায্ পাযে না। রকান রকান 
অংশগ্িণকােরী েযলযেন রয, যদি তাযিে ভাসানরযে পাঠাযনা ি়ে 
তািযল তাযিে জন্ রিযশ দেযে যাও়ো কঠিন িয়ে যাযে। অযনযকই 
অনলাইযন দেদভন্ন দভদিওযত রেশ দকেু স্া়েরী কাঠাযমা ততদে িযত 
রিযখযেন এেং তাো মযন কযেন রয, এই পিযষিযপে কােযণ তাযিে 
প্রত্াোসযন দেলম্ব ঘেযে; কােণ তাো মযন কযেন রয োংলাযিশ 
সেকাে অস্া়েরীভাযে জরীেনযাপযনে জন্ দেপলু অংযকে োকা ে়্ে 
কেযে না।

* আোকান রোদিঙ্া স্ালযভশন আদম্ড
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িলগত আযলারনা়ে অংশগ্িণকােরীো েযলযেন রয তাো প্রত্াোসন 
প্রদক়্ো সম্পযক্ড  রতমন দকেু রশাযনন দন। দকেু অংশগ্িণকােরীো 
রোদিঙ্া জনগণযক দম়োনমাযে রেেত পাঠাযনাে দেষয়ে োংলাযিশ 
ও দম়োনমাে সেকাযেে মযধ্ রুদক্তে উযলেখ কযেযেন। রকউ রকউ 
শুযনযেন রয োংলাযিশ সেকাে দম়োনমাে সেকােযক প্রত্াোসযনে 
জন্ রোদিঙ্া জনগযণে একটি তাদলকা পাঠিয়েযে, তযে দম়োনমাে 
সেকাে তাে মযধ্ প্রা়ে ২০০ জনযক আেসা* সিস্ দিসাযে দরদনিত 
কযেযে এেং তাযিে দেদেয়ে দনযত অস্রীক্দত জাদনয়েযে।

অংশগ্িণকােরীো েযলযেন রয তাো দম়োনমাযে দেযে যাযেন না 
যতষিণ না তাযিে িাদে পেূণ কো িযে। তাো মযন কযেন রয, যদি 
তাো দম়োনমাযে রেেত যান তযে তাো দনয্ডাতন, ধষ্ডণ ও িত্াে 
সম্খুরীন িযেন। তাো েযলন রয তাো ন্া়েদেরাে রান, যাযত তাো 
দম়োনমাযে তাযিে হৃত সম্পদত্তে উপে পনুো়ে িাদে কেযত পাযেন 
এেং দম়োনমাযেে নাগদেকত্ব লাভ কেযত পাযেন।

আমাযিে িাদে পেূণ না িও়ো পয্ডন্ত আমো দেযে 
যাযো না। আমো তাযিে বোো দনয্ডাদতত িয়েদে, তাো 

আমাযিে পদেোযেে সিস্যিে িত্া কযেযে, নােরীযিে ধষ্ডণ 
কযেযে, সেদকেু পদুড়য়ে দিয়েযে। আমো ন্া়েদেরাে রাই।”

– নােরী, ২৮

দকেু অংশগ্িণকােরীো দম়োনমাযে েসোসেত রোদিঙ্া জনগযণে 
কাে রথযক শুযনযেন রয দম়োনমাে সেকাে রিযশ রেোে পে রোদিঙ্া 
জনযগাষ্ঠীে থাকাে জযন্ ক্াম্প ততদে কযেযে। অংশগ্িণকােরীো 
েযলন রয তাো রসখাযন রযযত রান না কােণ দম়োনমাযে ক্াযম্প 
থাকযল তাো তাযিে পেূ্ডপরুুযষে দভযে ও গ্াযম দেেযত পােযেন না। 
নােরীযিে িলগত আযলারনা়ে অংশগ্িণকােরীো েযলন রয, গুজে 
েদড়য়েযে দম়োনমাযেে আদম্ড রসখানকাে ক্াযম্প রোমা রেযখযে।

অংশগ্িণকােরীো মযন কযেন জাদতসংঘ এেং আইদসদস 
(আন্তজ্ডাদতক অপোধ আিালত) সি দেদভন্ন আন্তজ্ডাদতক সংস্া ও 
এনদজওগুযলা এই সমস্াে সমাধান কেযত ভূদমকা োখযত পাযে। 
তাো মযন কযেদেযলন রয, োংলাযিশ সেকােযক মাদক্ড ন যুক্তোয্রেে 
কাযে সািায্ রাইযত িযে, তাো মাদক্ড ন যুক্তো্রেযক অত্ন্ত শদক্তশালরী 
মযন কযেন।

র�ৌে রনবন্ধন পররচয় পত্র সথাকে 
সম্পরেকি ত উকবেগ এবং গুজব

িলগত আযলারনা়ে অংশগ্িণকােরী সকযল উযলেখ কযেযেন 
রয তাো নতুন পদের়ে পত্ সম্পযক্ড  শুযনযেন এেং তাযিে মযধ্ 
কয়েকজন ইদতমযধ্ই তা রপয়েযেন। তাো েযলন রয োংলাযিশ 
সেকাে ইউএনএইরদসআযেে সিা়েতা়ে রোদিঙ্া জনগযণে 
মযধ্ কাি্ড  দেতেযণে উযি্াগ দনয়েযে। তাো েিুযত রপযেদেযলন 
রয কাযি্ড  তাযিে নাম, েদে, ে়েস, ক্াম্প এেং ব্লক নম্বযেে মযতা 
সাধােণ জনসংখ্াতা দত্ত্বক এেং সনাক্তযযাগ্ তথ্ সি তাো রযখান 
রথযক এযসযেন এেং কতদিন ধযে োংলাযিযশ আযেন রসসে তথ্ 
উদলেদখত িয়েযে।

অংশগ্িণকােরীযিে অদধকাংশ উযলেখ কযেযেন রয তাো কাযি্ড ে 
ধােণাটি পেদে কযেন না কােণ এযত তাযিে জাদত সম্পদক্ড ত রকান 
তথ্ নাই। অযনযক মযন কযেন রয এে েযল প্রত্াোসযনে সম়ে 
দম়োনমাে সেকােযক তাযিে জাদতগত ও উৎপদত্ত প্রমাণ কো 
কঠিন িযে। রেদশেভাগ রলাযকো েযলযেন রয কাযি্ড  যা রলখা আযে 
তা তাো পড়যত পাযেন না, দকন্তু তাো কাি্ড  দেতেণকােরীযিে কাযে 
দজজ্াসা কযেযেন তাযত করী দলখা আযে।

এই কাি্ড টিযত রলখা রনই রয আমো দম়োনমাযেে 
রোদিঙ্া নাগদেক, তাই দম়োনমাযে দেযে রগযল 

আমাযিে োদম্ডজ নাগদেক দিযসযে প্রমাণ কো অসম্ভে িয়ে 
যাযে।”

– পরুুষ, ৩৬

অংশগ্িণকােরীযিে মযধ্ একটি ধােণা দেল রয পদের়ে পত্গুযলা 
োংলাযিশ ও দম়োনমাে সেকাযেে রযৌথ উযি্াগ এেং তাো যদি 
কাযি্ড ে জন্ দনেন্ধন কযেন তযে তাযিে সমস্ তথ্ দম়োনমাে 
সেকাযেে কাযেও প্রিান কো িযে।

আমো দশদষিত রোদিঙ্া জনগযণে ততদে এমন অযনক 
দভদিও রিযখদে রযখাযন েলা িয়েযে রয যদি আমো 

োংলাযিযশ দনেন্ধন কোে সম়ে আমাযিে আঙুযলে োপ দিই 
তযে আমাযিে তথ্ দম়োনমাযে পাঠাযনা িযে। অতএে, 
োংলাযিশ সেকাে যখন আমাযিে েযলদেল তখন আমো 
দনেন্ধন কদেদন।”

– পরুুষ, ২৬
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দেদেদস দমদি়ো অ্াকশন এেং ট্ান্সযলেস্ড উইিাউে েি্ড াস্ড দমদলত ভাযে রোদিঙ্া সংকযে ষিদতগ্স্ 
জনসাধােযণে কাে রথযক মতামত সংগ্ি কো এেং রসগুযলা সংকদলত কোে কাজ কেযে। এই 
সংদষিতি প্রদতযেিনটিে উযদেশ্ িল দেদভন্ন দেভাগগুযলাযক রোদিঙ্া এেং আ়্েিাতা (োংলাযিশরী) 
সম্প্রিায়েে রথযক পাও়ো দেদভন্ন মতামযতে একটি সংদষিতি দেেেণ রিও়ো, যাযত তাো জনযগাষ্ঠীগুযলাে 
রাদিিা এেং পেদে-অপেযদেে দেষ়েটি দেযেরনা কযে ত্াযণে কাজ আেও ভাযলাভাযে পদেকল্পনা 
এেং োস্ো়েন কেযত পাযে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাদতসংঘ অদভোসন সংস্াে সিযযাদগতা়ে কো িযচ্ছ এেং এটিে জন্ 
অথ্ড সেেোি কযেযে ই.ইউ দিউম্াদনযেদে়োন এইি এেং ইউযক দিপাে্ডযমন্ট েে ইন্টােন্াশনাল 
রিযভলপযমন্ট।

'যা জানা জরুদে' সম্পযক্ড  আপনাে রযযকাযনা মন্তে্, প্রশ্ন অথো মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানা়ে ইযমইল কযে জানাযত পাযেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

বুকের দধু খথাওয়থাকনথার 
পদ্ধরত এবং রবরধরনকেধ
রোদিঙ্া সম্প্রিায়েে মানষুযিে মাযি েযুকে িধু খাও়োযনা দনয়ে রেশ 
দকেু আকষ্ডণরী়ে সাংস্কৃ দতক আরেণ েয়েযে। রযযিতু ক্াযম্প অযনক 
মা সন্তাযনে জন্ম-পেূ্ডেতশী ও জন্ম-পেেতশী রসো দনযত প্রথম োযেে 
মত আসযত পাযেন তাই জনযগাষ্ঠীে প্রয়োজন রমাতাযেক কম্ডসদূর 
প্রণ়েন কোে জন্ তাযিে দেি্মান অভ্াস, সামাদজক দেদধদনযষধ 
এেং েযুকে িধু খাও়োযনাে সাযথ সম্পদক্ড ত ভাষা রোিা গুরুত্বপণূ্ড।

বকুের দধু খাওয়াক�া শুরু: শালিধু, সাধােণত প্রথম িধু দিযসযে 
পদেদরত, সন্তান জযন্মে পযেে েযুকে িধু অত্ন্ত পষু্টিকে। রোদিঙ্া 
ভাষা়ে এযক েলা ি়ে আড়া িিু, যাে অথ্ড ‘আঠাযলা িধু.’ রোদিঙ্া 
জনযগাষ্ঠীে মযধ্ একটি ধােণা েয়েযে রয এই িধু রনাংো এেং 
নেজাতযকে শেরীে ও মযনে জন্ ষিদতকে। সতুোং, অযনক নতুন 
মা শালিধু রেযল দিযত থাযকন যতষিণ না মায়েে িধু (েুযকে িধু) 
আযস।

শালিধু এে জা়েগা়ে, রোদিঙ্া জনগণ কখনও কখনও মধ,ু পাদনযত 
রগালাযনা দরদন এেং সেযষে রতল জযন্মে পেপেই দশশুযক রিন 
(েযুকে িধু-পেূ্ড খাি্ েলা ি়ে)। তাো দেশ্াস কযেন রয এগুযলা দশশুে 
গলা এেং পাকস্লরী পদেষ্াে কেযত সািায্ কযে। অযনক রোদিঙ্া 
নােরী আযো দেশ্াস কযেন রয মধ ুেযুকে িধুযক দমষ্টি কযে। স্াস্্ 
দেযশষজ্ো এই রর্ড াযক দনরুৎসাদিত কযেন, দেযশষ কযে ক্াযম্পে 
পদেযেযশ এই পদেপেূক খাোে গুযলা ে্াকযেদে়োে (েুক) সংক্মণ 
ঘোযত পাযে যা নেজাতযকে জযন্ িঁুদকপণূ্ড িযত পাযে।

বকুের দধু খাওয়াক�া বন্ধ: সাধােণত রেশ কয়েক মাস ধযে নােরীো 
শুধুমাত্ (শুধু েকুে িিু িােন েযুকে িধু খাও়োন এেং িইু ো দতন 
েেে ে়েস পয্ডন্ত দশশু শক্ত খাোযেে পাশাপাদশ েযুকে িধু পান কযে। 
যখন একটি দশশু শক্ত খাোে রখযত শুরু কযে, অথো সম্পেূক 
খাোে রখযত থাযক, রোদিঙ্া জনগণ এযক েযলন তুলা িােন। রকান 
েনু্ধ, পদেোযেে রকাযনা সিস্ ো প্রদতযেশরীযিে বোো ধাত্রী(িিু ুমা) 
দিযসযে দশশুযক েযুকে িধু খাও়োযনা স্াভাদেক ঘেনা। মা অসসু্ 
থাকযল ো অন্ কাযজ ে্স্ থাকযল এযত মা দে্াম পা়ে।

ক্াযম্প দেল্াকযেশন রকন্দ্রগুযলা – রযখাযন মা'রিেযক তাযিে 
দশশুযিে পনুো়ে েযুকে িধু খাও়োযনা শুরু কেযত সিা়েতা কো ি়ে 
– সাধােণভাযে পদেদরত শাদন্ত িানা, ো (‘শাদন্তে ঘে’) নাযম। নােরীো 
রসোটিযক দিযনে কাজকম্ড ও অন্ান্ ে্স্তাে োইযে একটি একান্ত 
ও শাদন্তপণূ্ড পদেযেশ দিযসযে রিযখ থাযকন। সাধােণভাযে শাদন্ত 
িানা শব্দটি রকেলমাত্ নােরীযিে জযন্ প্রযযাজ্ অন্ান্ রসোযকও 
েদুিয়ে থাযক, রযমন নােরী-োন্ধে জা়েগা সমিূ।

(িধু সাোই োলান) ো আযগভাযগ েযুকে িধু খাও়োযনা েন্ধ কোে 
ে্াপাযে কুসংস্াে প্ররদলত েয়েযে। তযে, রকাযনা মা যদি দতন দিযনে 
রেদশ দশশুযক িধু রি়ো েন্ধ কযেন তযে সাধােণত দতদন তা আোে 
শুরু পাযেন না। (আোে িিু িােন)। অযনযক দেশ্াস কযেন রয যদি 
মা দকেুদিন দেেদত দিয়ে আোে িধু খাও়োযত শুরু কযেন, তাে িধু 
অস্াস্্কে িয়ে যা়ে। অযনক প্রদতযেশরী সংস্কৃ দতযতই এই দেশ্াস 
েদড়য়ে েয়েযে।

যদি রকাযনা নােরী েযুকে িধু খাও়োযত না পাযেন, অযনক রোদিঙ্া 
জনগণই মযন কযেন রয দতদন স্াস্্েতরী নন। এযষিযত্ও তাো 
েমু্ডলা(তুলা িিু) খাও়োযত রান না। যদি রকাযনা নােরীে প্াযকেজাত 
েমু্ডলা িধু রকনাে সামথ্ড্ না থাযক, রাযলে পাদন ো গুযড়া িধু 

খাও়োযত েলা ি়ে। ক্াযম্পে পদেযেযশ রযখাযন পাদনযত ে্াকযেদে়ো 
থাকযত পাযে (িরো পাদন), দশশুযিে জন্ তা খেুই দেপজ্জনক িয়ে 
উঠযত পাযে।

অধধে দধু তৈধর েরা: রোদিঙ্া রগাষ্ঠীযত অযনযকই স্াস্্কে খাোে 
খাও়োে সাযথ রেদশ িধু পাও়োে মধ্কাে সম্পক্ড টি রোযিন। 
স্ানরী়েভাযে প্রাতি পাতা মাে, অথো োথামাস-এ জন্ ভাযলা দেযেরনা 
কো ি়ে। তযে যদি রকাযনা নােরীে স্ন যগুল অদতদেক্ত েুযল উযঠ 
(িিু োড়া) অথ্ডাৎ যদি তাে একটি ো িটুি স্যনই অযনক রেদশ িধু 
উৎপািন ি়ে, দতদন প্ররদলত দরদকৎসা গ্িণ কযেন। উিািেণস্রূপ, 
দতদন ি়েযতা রপঁযপ গাযেে দশকড় দনয়ে, দশকড়টিযক সতুা দিয়ে সাত 
োে রেযঁধ রয স্যন ে্থা তাে উপযে োখযেন। (পদচিমা সংস্কৃ দতযত 
োঁধাকদপ পাতা ে্েিাে কযে একই েকম দরদকৎসা প্ররদলত আযে।) 
দেকল্প দিযসযে, দমষ্টি আলেু লতাে দশকড়ও একইভাযে ে্েিাে 
কেযত পাযেন অথো আযমে পাতা কাযনে িলু দিযসযে পেযত পাযেন।
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