বাাংলার শিক্ষা ক্লাসরুম

শবষয় :শিউট্রিিি

শ্রেণী: দ্বাদি

অধ্যায় : ভারতের সাধ্ারণ অভাবজশিে শ্ররাগসমূ হ
শ্ররাটিি ও িশির অপু শি ( PEM), শভটাশমি “এ”র অভাবজশিে শ্ররাগ
রতের সমাধ্াি:১ । িশির অভাতব বধ্ধ িিীল শিশুর কী কী ক্ষশে হতে পাতর ?
উ : শক্তির অভাবে ের্ধনশীল ক্তশশুর ক্তনম্নক্তলক্তিত অসু ক্তের্া ো ক্ষক্তত পক্তরলক্তক্ষত হয় ।
i.

েৃ ক্তি েযহত হয় কারণ শক্তির অভাবে প্রাটিন কযাবলাক্তরর চাক্তহদা প্েটায় ।

ii.

ক্তশশুর ক্ষয় প্রাগ ও শীণধতা , ক্তেবশষত োাংসবপক্তশর ক্ষয় প্রাগ হয় ।

iii.

ক্তশশুর ওজন হ্রাস পায় এোং সে সেয় ক্ষুর্াতধ থাবক ।

iv.

চুবলর উজ্জলতা নষ্ট হয় ।

v.

চেধ প্রাগ প্দিা প্দয় ।

vi.

অপু ক্তষ্টর রকাশ ঘবট প্চাবি । প্নত্রেতধ কলার শুষ্কতা প্দিা যায়। প্চাি আবলাকসাংবেদী হবয়
পবে ও ক্তেটটস স্পট পক্তরলক্তক্ষত হয় ।
প্ াোঁবটর প্কাবণ ঘা (Angular Stomatitis , Cheilosis ) প্দিা যায় ।
ক্তজবভ ঘা (Glossitis) ও ক্তজভ েযাবজন্টা েণধ র্ারণ কবর ।
দাোঁত নষ্ট হয় োক্তে ফু বল স্পবের েত হয় ।
পক্তরপাবক প্গালবযাগ ও সাংক্রােক প্রাবগ আক্রান্ত হয় ।

vii.
viii.
ix.
x.

২ । সারা শবশ্ব বযাপী শিশুতদর মতধ্য অন্ধতের রধ্াি কারণ কী ?/ What is the leading
cause of blindness in children worldwide?
উ :ক্তশশুবদর েবর্য রক্ততবরার্বযাগয অন্ধবের রর্ান কারণ হল িাবদয ক্তভটাক্তেন “এ”র অভাে । ক্তেশ্ব
স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার তথয অনুযায়ী রবতযক েছর সারা পৃ ক্তথেী েযাপী ২.৫ প্থবক ৫ লক্ষ ক্তশশু অন্ধবের ক্তশকার
হয় শুর্ু োত্র ক্তভটাক্তেন “এ”র অভাবের কারবণ ।তাই সারা ক্তেশ্ব েযাপী ক্তশশুবদর েবর্য অন্ধবের রর্ান
কারণ িাবদয ক্তভটাক্তেন “এ” র অভাে।

Deficiency of dietary Vitamin A is associated with preventable blindness in children.
As per WHO report about 2.5 lakh to 5 lakh children turn blind annually solely due
to Vitamin A deficiency. Hence dietary deficiency of Vitamin A is the leading cause
of blindness in children worldwide.

৩ । শ্রদতহ আবরণী কলার ক্ষয় হয় শ্রকি ?
উ : প্দবহ ক্তভটাক্তেন “এ”র অনযতে রর্ান কাজ হল আেরণী কলা সু স্থ্ রািা । ক্তভটাক্তেন “এ” র তীব্র
অভাবে আেরণী কলার প্কাশীয় গ ন পাবে যায় । প্কাষগুবলা শুষ্ক ,পু রু ও প্করটিন যু ি
(keratinised) হবয় নষ্ট হয় ো ক্ষয় রাপ্ত হয় । আেরণী কলার সার্ারণ কাজ অথধাৎ প্েষ্মা ক্ষরণ েন্ধ
হবয় যায় ও সাংক্রেবণর আশঙ্কা প্েবে যায় । তবে এই কলার ক্ষয় ঘটাবনার জনয পু ক্তষ্টগত অভাে
ছাোও অনযানয শারীরেৃ ত্তীয় কারণও দায়ী ।
৪। “Aphonia” শক ? এটি শ্রকাি শ্ররাতগ শ্রদখা যায় ?
উ : “Aphonia” শব্দটি েযেহার করা হয় “ loss of voice” ো “ কণ্ঠস্ববরর প্লাপ পাওয়ার প্ক্ষবত্র ।
এটি সম্পূ ণধ ক্তেলু প্ত ো অর্ধ ক্তেলু প্ত কন্ঠস্বর হবত পাবর। প্রাবগর কারবণর ওপর ক্তনভধ র কবর এই প্রাগটি
র্ীবর র্ীবর ো হ াৎ কবরই প্দিা প্যবত পাবর। দুেধলতা, শ্বসন যবের অসু স্থ্তাও এই প্রাবগর একটি
অনযতে কারণ। “ েযারাসোস” প্রাবগ আক্রান্ত ক্তশশুবদর এই লক্ষণটি প্েশী প্দিা যায়।
৫ । শ্ররাটিি ও িশির অভাবজশিে দুটি শ্ররাতগর িাম শ্রলখ ।
উ : প্রাটিন ও শক্তির অভােজক্তনত দুটি প্রাবগর নাে হল
i.
ii.

প্কায়াক্তশওরকর
েযারাসোস

৬। মযারাসশমক শ্রকায়াশিওরকর কাতক বতল ?
উ : অবনক প্ক্ষবত্র ক্তশশুরবদর েবর্য েযারাসোস ও প্কায়াক্তশওরকর দুটি প্রাবগরই লক্ষণ একই সবে
রকট হবয় ওব । প্সই অেস্থ্াবক েলা হয় “মযারাসশমক শ্রকায়াশিওরকর” । প্য সকল অঞ্চবল

প্রাটিন ও শক্তির অভােজক্তনত ঊনপু ক্তষ্ট অতযন্ত সার্ারণ একটি প্রাগ এোং সহবজই পক্তরলক্তক্ষত হয় প্স
প্ক্ষবত্র “মযারাসশমক শ্রকায়াশিওরকর” একটি রচক্তলত অভােজক্তনত প্রাগ ।
মযারাসশমক শ্রকায়াশিওরকতরর লক্ষণ :
▪ ক্তেক্তভন্ন রকার িাদয উপাদাবনর অভাে এোং প্দবহ প্রাটিন ও শক্তির তীব্র অভাে সৃ ক্তষ্ট হবল এটি
রকাশ পায়।
▪ এই প্রাবগ আক্রান্ত ক্তশশুর প্ক্ষবত্র প্দবহর ক্তেক্তভন্ন অাংবশ োাংসবপশীর ক্ষয় ( সার্ারণত
েযারাসোবসর লক্ষণ ) এোং প্শাথ ো oedema ( সার্ারনত প্কায়াক্তশওরকবরর লক্ষণ ) দুটি
একই সাবথ লক্ষয করা যায় ।
▪ এছাোও উদরােয় ,চুবলর পক্তরেতধ ন প্শাথ যু ি েযারাসোস ও প্কায়াক্তশওরকবরর লক্ষণ ও
একসাবথ রকাশ পায় ।
▪ েবকর ভাোঁবজর সৃ ক্তষ্ট হয় পাতলা ও শীণধকায় হবয় যায় ।
▪ েৃ ি োনুবষর নযায় েুিেণ্ডল হবয় যায় ।

▪

দুেধলতা থাবক ।

৭ । শ্র াতখর শ্ররাগ রশেতরাতধ্র উপায় কী?
উ : ।আোবদর অক্তক্ষপবটর রড প্কাশ প্রাটিন অপক্তসন ও ক্তভটাক্তেন “এ” ক্তদবয় গঠিত । এই প্কাশটির
জনয আেরা আেছা আবলাবত সহবজই প্দিবত পাই । ক্তকন্তু ক্তভটাক্তেন “এ” র অভাে হবল রাতকানা ও
অনযানয প্চাবির প্রাগ ঘবট যার রক্ততকার না হবল অন্ধে ঘটবত পাবর । পু ক্তষ্টর অভােজক্তনত প্চাবির
প্রাগ রক্ততবরাবর্র উপায়গুক্তল হল :▪ ক্তভটাক্তেন “এ” দৃক্তষ্ট শক্তি অক্ষুন্ন রাবি তাই ক্তভটাক্তেন “এ” ো প্রটিনল ও কযাবরাটিন সেৃ ি িাদয
গ্রহণ প্যেন সেুজ শাক সক্তি , হলু দ ও কেলা রবের সক্তি ও ফল যথা নবট শাক ,পালাং শাক ,
গাজর , পাোঁকা প্পবপ ,কুেবো ,পাোঁকা আে ইতযক্তদ ।
▪ প্রাটিন সেৃি িাদয গ্রহণ প্যেন ডাল,োছ,সয়াক্তেন েক্তে ,োাংস ও দুর্ ও দুগ্ধজাত িাদয
▪ গভধ েতী ও রসূক্তত েক্তহলার উপযুি িাদয গ্রহণ।
▪ পক্তরষ্কার ও পক্তরছন্ন পক্তরবেশ যাবত সাংক্রেবণর োত্রা কবে ।
▪ ক্তশশু ভূক্তেষ্ঠ হওয়া োত্র ১৫ ক্তেক্তনবটর েবর্য ক্তভটাক্তেন “এ” সেৃ ি প্কাবলাস্ট্রাে রদান করা ।
▪ টিকাকরণ সুক্তচর অন্তগধত ক্তভটাক্তেন “এ” প্তল িাওয়াবনা।

ক্তনবম্ন প্দওয়া সূ চী অনুযায়ী ক্তশশুবক ক্তভটাক্তেন “এ” প্তল িাওয়াবনা রবয়াজন :শিশুর বয়স
শভটাশমি এ যু ি শ্রেল (I.U)
9 োস
1 লক্ষ
16 োস
2 লক্ষ
তারপর রক্তত 6 োস অন্তর 3 েছর পযধন্ত
2 লক্ষ

৮ । শ্রকায়াশিওরকতরর অশিয়শমে লক্ষণ গুশল শক শক ?
উ : প্কায়াক্তশওরকবরর অক্তনয়ক্তেত লক্ষণ গুক্তল হল :i. ফ্যাটি শলভার: প্রাটিবনর তীব্র অভাবে ক্তেটালাইবপাবরাটিবনর সাংবেষ হ্রাস পায় ও
ii.

যকৃবত ফযাট জবে ও সাোনয স্ফীত হয় ।
শভটাশমতির অভাব: প্যেন ক্তভটাক্তেন “এ”র অভাবে রাতকানা ,ক্তভটাক্তেন “ক্তে ১ ”এর
অভাবে প্ াোঁবটর প্কাবণ ঘা ইতযক্তদ ।

৯ ।শিশুর জন্মগে ত্রুটি এড়াতিার জিয গভধধ্ারতণর রাথশমক অবস্থায় একজি মশহলার শ্রক্ষতে
শ্রকাি পু শি উপাদাতির রতয়াজি সবতথতক শ্রবশি ?/ Which is the most essential nutrient
for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects?
উ : ক্তশশুর জন্মগত ত্রুটি এোবনার জনয গভধ র্ারবণর রাথক্তেক অেস্থ্ায় একজন গভধ েতী েক্তহলার প্ক্ষবত্র
প্ফাক্তলক অযাক্তসড ো প্ফাবলবটর রবয়াজন সেবথবক প্েক্তশ । ত্রুটি এোবনার জনয দদক্তনক ৫০০
োইবক্রাগ্রাে প্ফাবলট রবয়াজন ।
১০ । অপু শি রশেতরাতধ্ শবতিষ রকল্প ICDS এর সম্পূ ণধ িাম শ্রলখ ।
উ : ICDS এর সম্পূ ণধ নাে হল Integrated Child Development Services Scheme ো
সু সাংহত ক্তশশু ক্তেকাশ প্সো রকল্প ।
----------------------------------

