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COVID-19 কে প্রতির োধ  

আহার,পুষ্টি এবং মাইক্রা নিউষ্টিক্েন্টক্ের ভূনমকা েম্পক্কে ১০-দফা েংনিপ্ত নববরণ । 

এিএিইনিক্রা (NNEdPro) পুষ্টি ও স্বাক্যের জিে গ্লাবাল গ্েন্টাক্রর পক্ি  ই.ফোলি, এে. 

মোকআনলফ এবং এে. রাে (এম. আব্রাক্ন্টক্ের িকশা; ই. গ্বক, এল. বাকিার, গ্জ. ব্রোিনফল্ড, 

নি. গ্রাকম্ব, এম. মোকনির এবং গ্ক. মাষ্টটেি দ্বারা পর্ োক্লানিত) ২6গ্শ মািে 

২০২০:info@nnedpro.org.uk 

বতেমাক্ি অভূতপূব ে COVID-19 পৃনিবীবোনপ অনতমারীর পনরক্রনিক্ত, ২0২0-এর ২0 মািে, নবশ্ব 

স্বাযে েংযার (িাব্লু   এইি   ও  ) মহাপনরিালক গ্রাি রনতক্রাধ িমতার জিে পর্ োপ্ত পুষ্টি েহ 

উপর্ুক্ত আহার এবং জীবিধারার গুরুক্ের ওপর গ্জার নদক্েক্েি। এষ্টট রনতক্রাক্ধর গ্িক্ে 

রধাি জিস্বাযে এবং নিনকত্োর ও নিনকত্েক্কর পরামক্শ ের নবকল্প িে। র্াইক্হাক, গ্র্ক্হতু 

েমাক্জর গ্বনশরভাি মািুষই বানিক্ত েমে কাটাক্েি তাই আমাক্দর জীবিক্ক েুয রাখার িারষ্টট 

রক্োজিীে নবষে গ্র্মি পর্ োপ্ত পনরমাি ঘুম, মািনেক শানি, গ্র্াি-বোোম এবং েুষম আহাক্রর 

নদক্ক মক্িানিক্বশ করক্ত হক্বI  

 আহার এবং পুষ্টির নবষক্ে নবস্তানরত জািার জিে, নবক্শষত অিলাইি   তক্িের পনরবতেিশীল 

গুণিত মাক্ির কারক্ণ, আমরা োধারণ নদকনিক্দেশ নহোক্ব ১০ষ্টট-পক্েক্ন্টর  েংনিপ্ত নববরণ 

ততরী কক্রনে: 

১ কক্রািা ভাইরাে গ্রাি ২০১৯ (COVID-19) তীব্র শ্বােতক্ের লিণ ও উপেি ে দ্বারা েৃি মহামারী, 

কক্রািা ভাইরাে ২ (োরে-গ্কানভ -২) অতেি েংরামক এবং এষ্টট মারাত্মক হক্ত পাক্র।েুতরাং 

গ্র্ক্কািও পদ্ধনত র্া শ্বাে র্ক্ের েংরমক্ণর ঝুুঁ নক গ্রাধ করক্ত বা   হ্রাে  করক্ত পাক্র  এবং 

োমনিক ইনমউনিষ্টট বা গ্রাি রনতক্রাক্ধর  িমতাক্ক গ্জারদার করক্ত পাক্র  তা এই মুহকূ্তে েব 

গ্িক্ক জরুনর। 

২ কম পুষ্টি এবং রধাি পুষ্টির্ুক্ত খাবার অপর্ োপ্ত পনরমাক্ণ খাওোর জিে বা োমনিকভাক্ব একষ্টট 

নিম্নমাক্ির আহাক্রর কারক্ণ ইনমউনিষ্টটর বা গ্রাি রনতক্রাক্ধর কার্ েকানরতাক্ক আপে করক্ত 

হক্ত পাক্র এবং োমনিক েংরমক্ণর ঝুুঁ নক বানিক্ে তুলক্ত পাক্র। 

৩ মাইক্রানিউষ্টিক্েন্টে, োধারণত নভটানমি এবং খনিজ নহোক্ব পনরনিত, স্বল্প পনরমাক্ণ 

রক্োজি হে তক্ব স্বাক্যের পক্ি এবং গ্রািরনতক্রাধ বা  ইনমউনিষ্টটর িমতাক্ক শক্তক্তশালী করার 

গ্িক্ে এষ্টট ভীষণ গুরুেপূণ ে। 
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৪ ভাল ইনমউনিষ্টটর বা গ্রাি রনতক্রাক্ধর কার্ েকানরতার জিে নবনভন্ন ধরক্ণর 

মাইক্রানিউষ্টিক্েন্টে একাি জরুনর, নবক্শষত নভটানমি এ, নে, নি, ই, নব ২ (রাইক্বাফ্ল্োনভি), নব 

৬ (পাইক্রিক্তিি), নব ১২ (গ্কাবালানমি) এবংনব ৯ (ফনলকঅোনেি) এবং খনিজ  আেরি, 

গ্েক্লনিোম, দস্তা, মোিক্িনেোম এবং তামা (কোলক্ির, কোর, গ্িাম্বাটে ও এগ্গাে্ েিক্ফের, ২০২০) 

এবং এগুনল  আমাক্দর জাতীে নিক্দেনশকাগুনলর েুষম আহাক্রর নিক্দেশ অিুর্ােী নবনভন্ন খাক্দে 

েুষম আহাক্রর অংশ নহোক্ব পাওো র্াে। 

5 নভটানমি এবং খনিজ েমৃদ্ধ নবনভন্ন ধরক্ণর খাবার রক্েক্ে র্া নবক্শষত ফল এবং শাকেব্জীক্ত 

রিুর পনরমাক্ি পাওো র্াে (িীক্ি গ্দখুি) এবং তাজা, ষ্টটিজাত বা নহমানেত অবযাে পাওো র্াে: 

খোদ্য উৎস প্ররয়োজনীয় পুষ্টি গুরুত্ব 

 

নিম , দুধ ও দুজজাত খাবার গ্র্মি 

োিা, পিীর, িীজ, নঘ, মাখি, ততলাক্ত 

মাে 

ব্রকনল, শাক, বাুঁধাকনপ, িাজর,পাকা 

গ্পুঁক্প, কুমক্িা 

 

নভটানমি এ 

(গ্রষ্টটিল / কোক্রাষ্টটি) 

 

েহজাত এবং গ্েল-গ্মনিক্েক্টি 

রনতক্রাধ িমতা এবং নহউমারাল 

অোনন্টবনির রনতক্তরোগুনলর নিেেণ 

করা 

(অোলপাটে, ২০১৭) 

 

 

গ্লবু জাতীে'ফল, কমলা গ্লবু,েবুজ  

শাকেব্জী (েব ধরক্ির শাক,  পালং 

শাক), অংকুনরত িাল,  

কাুঁিালংকা,ধক্িপাতা, 

গ্পোরা,আমলকী, 

 

নভটানমি নে 

গ্িাজ > 200 নমনলিাম রনত নদি  

গ্রাক্ির ঝুুঁ নক হ্রাে,  ওপর ও িীক্ির 

শ্বাের্ক্ের  েংরমক্ণর তীব্রতা ও 

েমেকাল কমক্ত োহার্ে কক্র।  

েংরমক্ণর  েমে নভটানমনি  নে -এর 

রক্োজিীেতা বৃক্তদ্ধ  পাে (কোর এবং 

মোনিনি, ২০১৭) 
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নিম, ততলাক্তমাে, কিনলভার গ্তল,দুধ 

ও দুজজাত খাবার   (পিীর , নঘ, মাখি), 

- খানে, িরু, শুক্োর ইতোনদর মাংে ও 

র্কৃত, নকিিী , মাশরুম বা েোক 

 

নভটানমি নি 

রনতনদক্ির  নভটানমি  নি পনরপূরক 

ফক্ল শ্বাে িালীর েংরমক্ণর ঝুুঁ নক হ্রাে 

পাে (নবএমক্জ, ২০১৭) 

"নব্রষ্টটশ িাক্েক্টর মাো ২-৫ug নভটানমি 

নি এর পনরমাণ নহোক্ব ১0ug এর 

পনরপূরক রক্োজি। 

 

 

 

উক্তিজ্ গ্তল ( েূর্ েমুখী ও কুেমু , 

অনলভ, গ্রপেীি ), বাদাম , েূর্ েমুখী 

বীজ,  ব্রকনল, পুষ্টিগুণ র্ুক্ত করা 

রাতরাক্শর নেনরোলে,   ঘী,মাখি 

 

 

নভটানমি ই 

নভটানমি ই একষ্টট শক্তক্তশালী 

অোনন্টঅক্তিিোন্ট এবং র্ারা খাি 

তাক্দর রনতক্রাধ িমতার কাজগুনল 

বানিক্ে গ্দওোর িমতা রাক্খ (মনরগুনি 

এবং মুরিা, ২000) 

 

 

নিম, মাংক্ের র্কৃৎ / পুষ্টিগুণ র্ুক্ত 

করা  রাতরাক্শর নেনরোলে , ওটে,  

ফোট মুক্ত দই, দুধ, মাশরুম , আমন্ডে, 

পিীর 

 

নভটানমি নব ২ 

 

রাইক্বাক্ফ্ল্নভি  খাওোর ফক্ল  

নিউক্িানফল  মাইক্িশিক্ক রভানবত 

কক্র তক্ব অক্তজেত রনতক্রাধ  িমতাক্ক  

পনরবতেি  কক্র িা (ভারক্রং ও 

টারক্কাভনি, ২00৫) 
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গ্োলা, মুরিী ও টানকের মাংে ও  র্কৃৎ, 

মুরনির গ্ব্রস্ট, োমুনিক মাে (োলমি, 

টুিা) 

পুষ্টিগুণ র্ুক্ত করা  রাতরাক্শর 

নেনরোলে 

 

নভটানমি নব ৬ 

নভটানমি নব ৬ এর ঘাটনত 

নলক্ফাোইক্টর পনরপূণ েতা 

এবং বৃক্তদ্ধক্ক বাধা গ্দে এবং অোনন্টবনি 

উত্পাদক্ি বাধা গ্দে,   ষ্টট-গ্েল ক্তরো 

এবং িাইমাে িনির আকার হ্রাে কক্র   

(আল্পাটে, ২0১৭) 

 

 

নিম,োমুনিক মাে, গ্খালার্ুক্ত রাণী 

গ্র্মি কাুঁকিা, নিংনি, শামুক, গুিলী,  

মাংে ও মাংক্ের নলভার, ততলাক্ত মাে, 

দুধ এবং দই 

 

 

নভটানমি  নব ১২ 

গ্কাষ নবভাজি এবং গ্কাক্ষর বৃক্তদ্ধর 

জিে দােী তাই ইনমউনিষ্টটর  ক্তরোে 

গুরুেপূণ ে  ভূনমকা পালি কক্র (আল্পাটে, 

২০১৭) 

 

েবুজ শাকেবক্তজ (পালং শাক,  

গ্ব্রাকনল), মটরশুষ্টট এবং নশম, নবিে, 

কমলা, গ্িাটা শেে, মাংে (হাুঁে-মুরনির 

মাংে, র্কৃত), শামুক, কাুঁকিা ও 

গ্খালার্ুক্ত রাণী 

 

 

নভটানমি নব ৯ 

রক্ত ততরী এবং অনয মজ্জার গ্িক্ে 

গ্কাষ নবভাজি এবং গ্কাষ উত্পাদক্ি 

গুরুেপূণ ে  ভূনমকা পালি কক্র 

(অোলপাটে, ২০১৭) 
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রাণীজ উৎে -খানে, িরু, শুক্োর 

ইতোনদর মাংে, নলভার এবং অিোিে 

অঙ্গ, উক্তিদজ উৎে -পালংশাক, নশম, 

বরবষ্টট, শুকক্িা ফল, গ্িাটা শেে, 

মুক্লাশাক, েরক্ষ শাক, গ্িাক্টশাক, 

গ্খজরু 

 

আেরি{Loha} 

ইনমউনিষ্টটর জিে রনতক্রাধক গ্কাক্ষর 

নবকাশ এবং পনরিত হওো, নবক্শষত 

নলফোইট , েংরমক্ণ গ্লাহার বা 

আেরক্ির ভূনমকা গুরুে পূণ ে   

(আল্পাটে, ২০১৭) 

 

 

গ্খালার্ুক্ত রাণী (ক্তঝিুক, কাুঁকিা, িলদা 

নিংনি), শুক্োক্রর মাংে, নবিে,   

পুষ্টিগুণ র্ুক্ত করা রাতরাক্শর 

নেনরোলে, কুমক্িার বীজ , নিিাবাদাম 

 

দস্তা 

খুব োমািে পনরমাক্ি দস্তার অভাবও 

গ্রাি রনতক্রাক্ধর িমতাক্ক রভানবত 

করক্ত পাক্র।  দস্তার ঘাটনতক্ত নবক্শষত 

বাচ্চাক্দর গ্িক্ে িােনরো এবং 

শ্বােকিজনিত গ্রাক্ির ঝুুঁ নকগুনল গ্বক্ি 

র্াে (িোক্মাহ এন্ড নরঙ্ক, ) 

 

 

িীিা  বাদাম, মাে (টুিা, োিোইিে), 

গ্খালার্ুক্ত রাণী (নিংনি, কাুঁকিা, 

গুিলী) , মাংে (টানকে, িরুর মাংক্ের 

স্টোক, মুরিী), নিম ,কক্টজ িীজ 

 

 

গ্েক্লনিোম 

েহজাত এবং অক্তজেত রনতক্রাধ িমতা 

নেক্স্টমক্ক রভানবত কক্র (রােমোি, 

২০১২) 
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৬ ইউিাইক্টি নকংিক্মর ( ইউ ক্ক) উদাহরণস্বরূপ, েরকাক্রর জাতীে আহার এবং পুষ্টি েমীিা 

অিুর্ােী (২0১৯) নভটানমি নি, নভটানমি এ (গ্রষ্টটিল), গ্ফাক্লট এবং গ্েক্লনিোক্মর িহিীেতা 

এবং / বা স্টোটাক্ে বোপক অরতুলতা গ্দখাে  এবং জািা র্াে গ্র্ র্ুক্তরাক্জের  জিেংখো এবং 

নিনদেি বেক্ের মক্ধে একানধক মাইক্রানিউষ্টিক্েিক্টর ঘাটনত রক্েক্ে । এষ্টট একানধক 

গ্দশগুনলক্ত  আরও  বোপকভাক্ব    রনতফনলত হওোর েম্ভাবিা রক্েক্ে। 

 ৭ নিনদেি নকেু বেক্তক্তর মাইক্রানিউষ্টিক্েক্ন্টর ঘাটনতর ঝুুঁ নক গ্বনশ িাক্ক; এর মক্ধে েিাি রেব 

করার মক্তা বেক্ের মনহলা, নবক্শষত িভেবতী এবং স্তিেদােী  মনহলা, নশশু এবং কনিবাচ্চা, 

বালক, বানলকা, নকক্শারী, বেিবেক্তক্ত (মোিনিনি, নপক্েক্রএবংকোল্ডার, ২০১৮), যুলবেক্তক্ত এবং 

েংকটজিকভাক্ব অেুয, তা োিা ইিফ্ল্োক্মটনর অক্ের গ্রািী (নকলনব, মোনিোে, গ্বাইেনভনিউ, 

হাইজলারএবংক্জািে, ২০১৯) এবং অিোিে দীঘ েযােী রদাহজনিত ও  হজম িা হওোজনিত 

গ্রািী। 

৮ অক্িকগুনল অনধক ঝুুঁ নকপূণ ে গ্িাষ্ঠীক্ত, একমাে েুষম খাদে এই রক্োজিীেতাগুনল পূরণ 

করক্ত র্ক্িি িা হক্ত পাক্র এবং ঘাটনতগুনল গ্রাি রনতক্রাক্ধর রক্তরোক্ক বোহত করক্ত পাক্র। 

গ্রাি েংরমক্ণর েমে নবনভন্ন কারক্ণ, গ্র্মি মাইক্রানিউষ্টিক্েিক্টর িহণ গ্র্ািেতা, গ্শাষণক্ক 

রভানবত কক্র  এবং  গ্বনশ পনরমাক্ণ মাইক্রানিউষ্টিক্েিক্টর  বেবহাক্রর কারক্ণও হক্ত পাক্র।এই 

 

আমন্ড , পালং শাক, কাজ,ু শেে 

জাতীে খাবার,  মটরশুষ্টট ,কাক্লা নশম 

 

মোক্েনেোম 

নভক্ভা এবং নভক্িা স্টানিক্ত (রনতরিা 

বেবযা, কুক্বািাম, ১৯৯৪)  রনতক্রাধ 

বেবযাষ্টটর গ্কাষগুনলর েংক্েষণ, মুক্তক্ত 

এবং ক্তরোকলাক্প মোিক্িনেোম নিভের 

কার্ োবলী রকানশত হক্েক্ে 

 

 

মাংক্ের র্কৃৎ, গ্খালার্ুক্ত রািী  (নিংনি, 

কাুঁকিা,ক্তঝিুক, গুিনল ), আলু, েোক  

বা মাশরুম, কাজ,ু েূর্ েমুখী বীজ 

 

তামা 

রনতক্রাধ বেবযা বা ইনমউি নেক্স্টক্মর 

গ্বশ কক্েকষ্টট কার্ ে েম্পাদি করক্ত 

তামা রক্োজি 
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জাতীে গ্িক্ে, গ্রাি রনতক্রাধ  বা ইনমউনিষ্টট রক্তরোক্ক মাইক্রানিউষ্টিক্েিক্টর পনরপূরক নদক্ে 

নবক্শষ ঘাটনতগুনল পূরণ করক্ত েহােতা কক্র। 

৯ইউিাইক্টি নকংিক্মর একষ্টট উক্েখক্র্ািে উদাহরণ, তাক্দর নিক্দেনশকা অিুোক্র নদক্ি ১0 

মাইক্রািাম নভটানমি নি পনরপূরক নহক্েক্ব খাওো বাঞ্ছিীে।িি আহাক্রর নহক্েক্ব গ্দখা গ্িক্ে 

এই পনরমাক্ণর অক্ধ েক্করও কম নভটানমি নি পাওো র্াে। 

১০ োমনিকভাক্ব, র্নদও COVID-19 ভাইরাল অেুযতা েকক্লর জিে অবধানরতভাক্ব 

গ্বদিাদােক I  তার ওপর োমাক্তজক দরূক্ের মাধেক্ম রনতক্রাধ এবং  বানিক্ত   িাকা,  গ্মজাজ 

এবং অিুভূনত উভেক্কই রভানবত করক্ত পাক্র I এর ফক্ল এষ্টট হতাশা, উক্দ্বি, নিিঃেঙ্গতা এবং 

নবরক্তক্তর কারণ হক্ত পাক্র। আমাক্দর এই র্ািাই করার েমে, এষ্টট মক্ি রাখা গুরুেপূণ ে গ্র্ 

স্বাযেকর খাবার খাওো, জল পাি কক্র শরীক্র জল েঞ্চালি করা, ইনতবািক নিিাভাবিা করা, 

পর্ োপ্ত ঘুমাক্িা এবং েক্তরে  িাকা ইতোনদ    গ্মক্ি িলক্ত পারক্ল শরীর এবং মি উভে েুয 

িাকক্ব। ইউিাইক্টি নকংিক্মর দরকারী েংযাগুনলর কক্েকষ্টট উদাহরণ গ্দওো হক্লা: 

 (i) NHS ‘‘বানিক্ত িাকুি’বোোম -https://www.nhs.uk/live-well/exercise/gym-free-exercises/ 

 (ii)অক্িের জিে কাজকরা– www.actionforhappiness.org  

 (iii) একষ্টট মািনেক স্বাযেেম্প্রদাে   গ্িাষ্ঠী – https://www.maldon.gov.uk/healthandwellbeing 

 

  েুয িাকুি, নিরাপদ িাকুি এবং িাব্লু  এইি  ও   আর আঞ্চনলক েরকাক্রর পরামশ েগুনল 

অিুেরণ করুি গ্র্মি ঘক্র বক্ে িাকা এবং োমাক্তজক দরূক্ের পাশাপানশ হাত গ্ধাোর নবষক্ে 

অনতনরক্ত েতকেতা  -  আহার এবং েুন্দর জীবিধারার বেবযাগুনল আমাক্দর বেক্তক্তিত রক্িিা বা 

েক্তিনলত পদক্িক্পর মাধেক্ম মহামারী রশমি ও দমি েম্পনকেত বতেমাি জিস্বাক্যের 

পরামক্শ ের নবকল্প িে - তক্ব, আমরা আশা কনর গ্র্ এই োধারণ নিক্দেনশকাষ্টট স্বাযেনবদ, 

স্বাযেনবষেক েরবরাহকারী, িীনত নিধ োরক এবং জিোধারক্ণর েদেেক্দর আিামী নদিগুনলক্ত 

এনিক্ে র্াওোর জিে েহােতা করক্ব কারণ আমরা COVID-19 এর েবক্িক্ে খারাপ পনরনযনত 

গ্মাকাক্বলা করক্ত িক্লনে। 

 

নবক্শষ িিবে:  

এই গ্লখাষ্টট োধারণ/নমশ্র গ্শ্রাতার জিে গ্েরা উপলভে রমাণগুনলর িতু েংক্েষণ নিক্ে গ্লখা 

এবং একানধক েহপর্ োক্লািক দ্বারা পর্ োিানলত রকাশিা  এবং নব.এম.গ্জ. নিউষ্টিশি, রনতক্রাধ 

এবং স্বাযে েম্পনকেত আমাক্দর COVID 19 েম্পনকেত নবক্শষ েংিহগুনল গ্পশাদার বেক্তক্ত এবং 

িীনতনিধ োরকরা অিুেরণ করক্ব এই উক্েক্শে রনতক্বদি করা হক্লা। 

এই নিবন্ধষ্টট গ্কবলমাে োধারণ নদকনিক্দেশ নহোক্ব ততনর এবং নিনদেি েংখেক গ্িাষ্ঠী বা 

েংরমক্ণর রনতক্রাধ িমতা এবং েহক্জ েংরনমত করক্ত পাক্র এমি গ্রাক্ির লিণর্ুক্ত 

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/gym-free-exercises/
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বেক্তক্তক্দর রক্োজিগুনলর নদক্ক লিে গ্দওোর জিে রস্তত িে - এই ধরক্ির অবযার োক্ি র্ারা 

আক্েি,আমরা িাই তাুঁরা গ্র্ি উপর্ুক্ত গ্র্ািে গ্মনিক্কল এবং / বা অিোিে স্বাযে গ্পশাদারক্দর 

োক্ি েব েদা পরামশ ে কক্র গ্িি - এই োধারণ নিবক্ন্ধর রনতক্তরো নহোক্ব বেক্তক্তক্দর গ্কাি 

কার্ েকলাক্পর বা গ্র্ গ্কাি অনিোকৃত পনরণনতর জিে এিএিইনিক্রা(NNEdPro) গ্লাবাল 

গ্েন্টার দােবদ্ধ িে। 

এই েমক্ে অিলাইক্ি রিুর তিে রক্েক্ে এবং নকেু রিনলত কিা রক্েক্ে র্া েষ্টিকমাি এবং 

র্িাি েতা নিক্তিত িা কক্রই রিার করা হে - দো কক্র ‘ভূো’এবং ‘েুক্র্াি-েন্ধািীক্দর' আিরণ 

গ্িক্ক োবধাি িাকুি এবং নিক্তিত করুি গ্র্ গ্কবল নিভেরক্র্ািে উত্ে গ্িক্ক পাওো তক্িের 

অিুেরণ করা হক্েক্ে। 

 

 

 


