
 

সকল স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ প্রেসসডেন্ট সাডহবাডনর উডেডযে  

সেয় ভসি, 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাডহ ওয়া বারাকাতুহু, আপনার মজসলডসর সকল লাজনা প্রবানডের সুস্থ রাখার উডেডযে এবং সারা বছর 

আপনার লাজনার প্রসহত-ই-সজসমানীর কার্যাবলী পসরচালনার লডযে সকছু সনডেয যনা সেসি। গত ১৪ই নডভম্বর ২০২০ সাডল আমাডের সেয় খসলফা 

হর্রত খসলফাতুল মসীহ আল খাডমস লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাডেয এর সাডে এক ভাচুয য়াল প্রমালাকাডত হুজুর সনম্নসলসখত সনডেয যনাসমূহ েোন 

কডরন,আলহামদুসলল্লাহ। 

সনডেয যনাসমূহ হলঃ- 

• েসতসেন লাজনা প্রবাডনরা ৩০ সমসনট কডর হাটার অভোস গডে প্রতালা।(এ প্রযডে আপনারা আপনার লাজনাডক সবসভন্ন হালকাডত ভাগ 

কডর সনডয় েসতসেন সকাডল সমডবত হডয় হাটডত পাডরন। এডত আপনাডের মন ভাডলা োকডব,স্বাস্থে ভাডলা োকডব এবং এডক 

অপডরর সাডে হৃদ্ধতাপূর্য  সম্পকয  গডে উঠডব) েসতমাডস কতজন কডর তার তাসলকা বা সরডপাটয  প্রকডে েসত ৩ মাস পর পর 

পাঠাডত হডব। 

• েসতসেন ৩০ সমসনট কডর লাজনা প্রবাডনরা হালকা অনুর্ায়ী ইনডোর প্রগমস এর বেবস্থা করডত পাডরন।প্রর্মন- কোচ বল,ভসলবল 

ইতোসে। এর সরডপাটয  প্রকডে ৩ মাস অন্তর অন্তর পাঠাডবন। 

• েসতবাডরর মত এবারও স্বাস্থে কো সম্পসকয ত ৫ টি পডয়ন্ট রাখা হডয়ডছ। আপনারা আপনাডের সুসবধামত প্রসসমনাডরর আডয়াজন কডর 

এই ৫ টি পডয়ন্ট প্রেডক সুসবধামত প্রর্ প্রকান ২/১ টি সনডয় আলেচনা কডর তার সরডপাটয  প্রকডে পাঠাডবন,ইনযাআল্লাহ। 

• বছডর ২ বার অেযাৎ সেডসম্বর মাডস একবার এবং জুন মাডস একবার এই দুইবার হাটা েসতডর্াসগতার আডয়াজন করডত হডব।সকডল 

একসেত হডয় ৩০ সমসনডটর বেবধাডন আবার প্রসই স্থাডন একসেত হডয় সকডল গাছ লাগাডনা কমযসূসচ রাখডত পাডরন। ওয়াকাডর আমল 

এ অংয গ্রহর্ করডত পাডরন। এ সকল কাডজর সরডপাটয  প্রকডে পাঠাডত হডব। 

• সবডযষ আকষযর্ লাজনা ইমাইল্লাহ এর যতবাসষযকী উপলডযে ২০২২ সাডল জুন মাডসর ৩০ তাসরডখর মডধে 

• েসতটি লাজনা প্রবান রচনা েসতডর্াসগতায় অংযগ্রহর্ করডত পাডরন। রচনা েসতডর্াসগতার সবষয় হল- ৫০০ যডের মডধে “সনডজর এবং 

পসরডবডযর পসরষ্কার পসরিন্নতা”। এটি সলডখ ৩০ জুডনর মডধে প্রকডে পাঠাডনার বেবস্থা করডবন এবং প্রস অনুর্ায়ী সারা বাংলাডেয 

প্রেডক অংযগ্রহর্কারীডের মডধে পুরষ্কাডরর বেবস্থা করা হডব,ইনযাআল্লাহ। 

• লাজনা ও নাডসরাত প্রবানডের সনডয় প্রমডহেী উৎসব,বাসষযক বনডভাজন এর আডয়াজন করডত পাডরন। 

• এছাোও আপনার বাসের লাজনার র্সে ৬০ এর প্রকাডনা বয়স্কা লাজনা প্রবান োডক তডব তাডের েসতমাডস এক একজন কডর প্রেখডত 

প্রর্ডত পাডরন আর তাডের প্রখাোঁ জ খবর সনডত পাডরন। এসকল কডজর সরডপাটয  প্রকডে পাঠাডত হডব। এডযডে প্রকাডনা সমসো োকডল 

খাকসাডরর সাডে প্রর্াগাডর্াগ করডত পাডরন। 

 

আযা কসর আপনারা উপডরাক্ত সনডেয যনাসমূহ অনুসরর্ কডর উপকৃত হডবন,ইনযাআল্লাহ। 

র্সে বুঝডত বা কাজ করডত প্রকাডনা সমসো হয় তডব খাকসাডরর সাডে প্রর্াগাডর্াডগর অনুডরাধ রইল। প্রসহত-ই-সজসমানীর প্রর্ প্রকাডনা প্রযডে 

অনুোন চাইডল আযা কসর খাকসাডরর সাডে আডলাচনা কডর সনডবন,ইনযাআল্লাহ। 

আল্লাহ আমাডক এবং আপনাডক প্রবসয প্রবসয জামাডতর প্রখেমত করার প্রতৌসফক োন করুন,আমীন। 

 



 

                           খাকসার 

               .            ফাডতমা নূসরাত 

        প্রসহত-ই-সজসমানী,লাঃ ইঃ বাঃ 

                                                                               প্রফান- 01711144476,01929717071 

 

হাাঁ টার উপকাররতা 

 

শরীর ভাল া রাখার জন্য মানু্লের আল াজলন্র কমতি থালক ন্া। আবার, একটু অসলেিন্ থাকল  শরীলরর সুখ অসুলখ পতরণি হলি পালর। িাই 

ছ াট একটা টতন্ক ছেই। ছসটা হ  “হাাঁ টা ” 

িলব হাাঁ টা শুরু করার আলে ছবশ তক ু প্রশ্ন মাথা  েল  আলস। 

কখন্ হাাঁ টলবন্?? 

কি সম  হাাঁ টলবন্?? 

হাাঁ টার েতি ছকমন্ হলব?? 

খাত  ছপলট হাাঁ টলবা ন্াতক ভরা ছপলট?? 

হাাঁ টা তন্ল  তবতভন্ন পরামশশ তেল ল ন্ ডা ালবটিকস সতমতির মলন্াতবজ্ঞান্ী ডাাঃ শুভােি ছেৌধুরী। িার উত্তর হল া আপতন্ ছেলকালন্া সম ই 

হাাঁ টলি পারলবন্। িলব হাাঁ টার জন্য ভাল া সম  হল া তবকা লব া। অলন্লক সকাল ও হাাঁ লটন্। সকাল  খাত  পাল  ঘালসর উপর হাাঁ টা ভাল া। 

ব স্কলের হাাঁ টার তবেল  তেতকৎসকলের পরামশশ ছন্ও া উতেি। িলব ঘুম ছথলক উলেই হাাঁ টলি োও া ঠিক ন্া। উোর ৩০ তমতন্ট পর হাাঁ টলি ছবর 

হও া উতেি। মন্-ছমজাজ ঝরঝলর এবং ভাল া রাখলি হাাঁ টার ছকালন্া তবকল্প ছন্ই। 

• তন্ তমি হাটল  হাটশ  ভাল া থালক এবং ব্লক তিরী হ  ন্া 

• হাাঁ টল  ছেলহর রক্ত ে াে  বৃতি স্বাভাতবক থালক এবং ঝুাঁ তক কম হ । 

• প্রতিতেন্ হাাঁ টল  উচ্চ রক্তোপ তন্ ন্ত্রলণ থালক তন্ তমি ৬০% উচ্চ রক্তোলপর ছরােী ঔেধ  াড়াই তন্ ন্ত্রলণ আসলি পারলবন্। 

• তন্ তমি হাটল  শরীলরর ওজন্ তন্ ন্ত্রলণ থালক এবং ছমে-ভুাঁ তড় জমলি পালরন্া 

• হাটার ফল  রলক্ত েতবশর পতরমাণ কলম োও া  ধমন্ীলি ব্লক সৃতি হলি পালর ন্া। 

• অলন্লকই বুলক েতবশ জমার ফল  হৃে ছরালের ঝুাঁ তকলি থালকন্। প্রতিতেন্ ১ ঘন্টা কলর হাাঁ টল  এ ঝুাঁ তক অলন্কাংলশ কলম ো । 

• এলি তেন্তিন্ বাড়তি কালজর োলপ হালটর উপ বাড়তি প্রভাব পলড় ন্া। 

• তন্ তমি হাাঁ টল  মান্তসক োপ ও ছটন্শন্ ছথলক মুতক্ত পাও া ো   



• প্রতিতেন্ ১ ঘন্টা কলর হাটল  েড় আ ু বৃতি পা । 

• তন্ তমি হাটল  ডা ালবটিস তন্ ন্ত্রলণ রাখা ো । 

• হাাঁ টল  ভাল া ঘুম হ , হজম শতক্ত বৃতি পা , কু্ষধা বালড় 

• তন্ তমি হাাঁ টল  কমশেক্ষিা বৃতি পা  ও কালজর প্রতি অন্ীহা থালকন্া। 

• তন্ তমি হাাঁ টল  তকডতন্, েকৃি , ফুসফুস সহ অন্যান্য অলের কমশেক্ষিা বৃতি পা । 

• সাধারন্ি ৩০ ব র ব লসর পর শরীলরর োমড়া তি া হলি থালক ো ছথলক পতরত্রান্ পাও া ো  তন্ তমি হাাঁ টা দ্বারা। 

• হাাঁ টার ফল  ছেহারা ও ছেলহর ছসৌিেশ বৃতি পা । 

• তন্ তমি হাাঁ টল  সৃ্মতি-শতক্ত বালড় এবং ছেলহর হাড় ও ছপতশ মজবুি হ । 

• তন্ তমি হাাঁ টল  ছেৌন্শতক্ত বৃতি পা  এবং শরীলরর তবতভন্ন সমসযা ছেমন্- তঝম তঝম ভাব, বালির বযাথা, মযাে মযাে ভাব ইিযাতে থালক 

 ন্া। শরীর ফুরফুরা থালক। 

• েলবেণা  ছেখা ো , ছেসব ছমল রা তন্ তমি হাাঁ লট িালের ছেস্ট কযান্সার হবার ঝুাঁ তক খুবই কম থালক। 

• ছরালে হাাঁ টার ফল  তভটাতমন্ “তড” ছেলহ সংলেে বৃতি পা । 

• তন্ তমি হাাঁ টল  আপন্ার ছেলহর ছোলখর দৃতি শতক্ত বালড়। 

• হাাঁ টার সম  ছেহ ছসাজা কলর হাটলবন্। কাঁ লজা বা বাাঁ কা হল  হাাঁ টলবন্ ন্া 

 

আমরা এখন্ ব লি পাতর ছে, এই ২০ টি উপকাতরিা সম্পলকশ  পড়বার সম  আপতন্ ছমাটামুটি ১ টি তসিান্ত তন্ল ই ছফ ল ন্ ছে আপতন্ এখন্ 

ছথলক হাাঁ টলবন্ এবং আপন্ালক এই তসিালন্ত উপন্ীি হও ার জন্য আপন্ালক আোম অতভন্িন্। আপতন্ আপন্ার তেন্তিন্ জীবন্ হাাঁ টার জন্যহ 

তক ু সম  ছরলখ তন্লজই থাকলি পালরন্ অলন্ক সুস্থ্য ও সব । িলব আপতন্ হাটা শুরু করার আলে তন্লের টিপসগুল া একটূ অনু্সরণ করুন্; 

• প্রথম তেলন্ই প্রেুর পথ হাটলবন্ ন্া। প্রথম তেন্ অল্প ছথলক শুরু করুন্। িারপর প্রতি ২-৩ তেন্ পর সামান্য একটু পথ বাতড়ল  তন্ন্। 

এভালবই একটু একটু কলর বাতড়ল  তন্ন্। 

• হাটার সম  েতি আলে আলে বাড়ান্, ছেৌড়ালবন্ ন্া, হাাঁ টা ছেন্ জতেং ন্া হ । 

• হাাঁ টা শুরু করার আলে অন্তি দুই গ্লাস পাতন্ বা ছমতথ তভজালন্া পাতন্ ছখল  ছবর হন্। 

• অতফস বা তবশ্বতবেযা   ছথলক ছফরার সম  বাস ছথলক আলের স্টলপলজ ছন্লম পড়ুন্।এলি কলর স্বাভাতবলকর িু ন্া  একটু ছবতশই 

 হাটা হলব। 

• হাাঁ টার সম  ছকটস বা পাি া জুিা পলড় হাটলি হ , িা ন্া হল  পাল  বযাথা পালবন্ 

 

আতম আশা কতর আমার টিপসগুল া আপন্ালক হাাঁ টলি সাহােয করলব, ইন্শাআল্লাহ। 

 



 

গরম পারির উপকাররতা 

 একে  জাপাতন্ তেতকত্সক তন্তিি কলরল ন্ ছে কল কটি স্বাস্থ্য সমসযা সমাধালন্ েরম পাতন্ ১০০% কােশকরাঃ- 

মাইলেন্, উচ্চ রক্তোপ, তন্ম্ন রক্তোপ. জল ন্ট এর বযথা, হোৎ হৃৎস্পিন্ বৃতি এবং হ্রাস, মৃেী, ছকাল লস্টরল র মাত্রা , কাতশ, শারীতরক অস্বতে, 

োলটর বযথা, হাাঁ পান্ী , ছফাাঁ স কাতশ ,তশরা  বযাথা, জরা ু ও মূত্র সম্পতকশ ি ছরাে, ছপলটর সমসযয , কু্ষধার সমসযা  এ াড়াও ছোখ, কান্ এবং ে া 

সম্পতকশ ি সমে ছরাে। 

কীভালব েরম পাতন্ পান্ করলবন্? 

তন্ তমি রাি ১০-১১টার মলধয ঘুতমল  খুব সকাল  ঘুম ছথলক উলে  খাত  ছপলট প্রা  ২ গ্লাস েরম পাতন্ পান্ করলি হলব, প্রথম তেলক ২ গ্লাস 

পাতন্ পান্ করলি সক্ষম ন্াও হলি পালর ছকউ িলব আলে আলে  এটি করলি পারলবন্। 

তবাঃদ্রাঃ: েরম পাতন্ পান্ করার পলর ৪৫ তমতন্ট ছকালন্া তক ুই খাও া োলব ন্া।  

েরম পাতন্ ছথরাতপ েুতক্তসেি সমল র মলধয ছে সমে স্বাস্থ্য সমসযাগুত র সমাধান্ করলব, তন্লম্ন িা উলল্লখ করা হল া : - 

৩০ তেলন্র মলধয ডা ালবটিস 

৩০ তেলন্র মলধয রক্তোপ 

১০ তেলন্র মলধয ছপলটর সমসযা 

০৯ মালসর মলধয সমে ধরলণর কযান্সার 

০৬ মালসর মলধয তশরার বাধার সমসযা  

১০ তেলন্র মলধয কু্ষধা জািী  সমসযা  

১০ তেলন্র মলধয জরা ু এবং এর সম্পতকশ ি ছরােগুত  

১০ তেলন্র মলধয ন্াক, কান্ এবং ে ার সমসযা 

৩০ তেলন্র মলধয হৃেলরাে জািী  সমসযা  

০৩ তেন্র মলধয মাথা বযাথা / মাইলেন্ সমসযা  

০৪ মালসর মলধয ছকাল লস্টর  সমসযা  

০৯ মালসর মলধয মৃেী এবং পক্ষাঘাি সমসযা  

 োন্ডা পাতন্ পান্ করা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হলি পালর! েতে অল্প ব লস োণ্ডা পাতন্ প্রভাতবি ন্া কলর, িলব এটি বৃি ব লস ক্ষতি করলবই।  

• োন্ডা পাতন্ হালটশ র ৪টি তশরা বন্ধ কলর ছে  এবং হাটশ  অযাটালকর কারণ হ ।  হাটশ  অযাটালকর মূ  কারণ হ'  ছকাল্ড তিঙ্কস। 

• এটি ত ভালরও সমসযা তিতর কলর। এটি ত ভালরর সালথ ফযাট আটলক রালখ। ত ভার ট্রান্সপ্ল্যালন্টর অলপক্ষা  থাকা ছবতশরভাে মানু্ে 

 োন্ডা পাতন্ পান্ করার কারলণ এর তশকার হল ল ন্। 



রতল ও রতরির উপকাররতা 

খােয তহলসলব তি  খুবই জন্তপ্র । ন্াড়ু, ছমা া ইিযাতে তমতি জািী  খাবার তিতরলি বযবহার করা হ  তি । এ াড়া তিল র ছি  আমালের 

স্বালস্থ্যর পলক্ষ খুবই উপকারী। তিল র ছি  বযবহার করা হ  রূপেেশ ার ছক্ষলত্রও। পুতির সমসযা তন্রসলন্ অিযন্ত গুরুত্বপূণশ ভূতমকা পা ন্ কলর। 

িাই সুস্থ্ থাকার জন্য তি  ও তিল র প্রল াজন্ী িা ছজলন্ রাখা উতেি। 

উপকাতরিা:  

 

১. প্রতিতেন্ ছভালর এক োমে কাল া তি  অল্প অল্প কলর মুলখ তেল  তমতহ কলর তেতবল  েখন্ রলসর মলিা হল  োলব িখন্ তেল  ছখলি হলব। এই 

তি  খাও ার তিন্ ঘণ্টা পেশন্ত তক ু খাও া োলব ন্া। এভালব তি  খাও ার সলে সলে ছিল র মাত শও করা ো , িাহল  ছরাো ছথলক স্বাস্থ্যবান্ 

হলবন্। আর োরা ছমাটা িালের ছমে কলম োলব। 

২. োলের শরীলরর বৃতি কলম ো , িালের শারীতরক বৃতির জন্য তি  খুবই উপকারী। 

৩. েতে কারও মাতড় ছথলক োাঁ ি দুবশ  হল  ো , ছস ছক্ষলত্র তিল র মাধযলম দুবশ  োাঁ ি মজবুি করা ো । 

৪. সতেশ , কাতশ, বুলক কফ জলম ো -এ জািী  অসুলখ কাল া তিল র ছি  খুবই গুরুত্বপূণশ। এটি সতেশ , কাতশর জন্য দ্রুি কাজ কলর এবং 

ফ াফ ও খুব ভাল া হ । 

৫. অলন্লকরই অকাল  েু  ছপলক ো  এবং দুবশ  হল  েু  পলড় ো । িালের এই সমসযা তন্রসলন্ কাল া তিল র প্রল াজন্। এই তিল র ছি  

প্রল াে করল  খুব উপকার পাও া ো । এমন্তক েু  েজালিও সাহােয কলর। 

৫. শরীলরর ক্লাতন্ত দূর কলর এবং সব ইতিল র শতক্ত বাড়ালি সাহােয কলর। 

৬. তিল র ছি  শরীলরর রং উজ্জ্ব  কলর ছে  এবং শরীলরর ছ াট ছ াট ছোেত্রুটি দূর কলর ছে । 

৭. এটি মাথার েন্ত্রণা কতমল  ছে  এবং বুতিবৃতিলি সহা িা কলর। 

৮. তি , েব, তেতন্ েূণশ কলর মধুর সলে তমতশল  ছখল  োাঁ লের বাচ্চা হলব অথশাৎ সেভশ া এবং োাঁ লের বাচ্চা হল ল  অথশাৎ প্রসূিা বা প্রসূতির 

রক্তস্রাব বন্ধ হ । 

৯. ছে সব তশশু রালি তব ান্া  প্রস্রাব কলর িালের কাল া তি  আর িার সলে এক টুকলরা মুল া খাও াল  ওই বে-অভযাস দূর হ । 

১০. শরীলরর পুলড় োও া জা ো  তি  তপলে তন্ল , জল  ছধাও া তঘ ও কপূশর তমতশল  প্রল প তেল  সুফ  পাও া ো । তিল র ছি  েরম 

কলর  াোল ও আিেশ সুফ  পাও া ো । 

১১. েতে শরীলরর ছকালন্া অংশ খুব জ্বা া করলি থালক িাহল  তি  দুধ তেল  তপলে প্রল প  াোল  োহ বা জ্বা া দূর হ । 

১২. েতে টাটকা ক্ষি বা ঘা ন্া সালর িাহল  তি  তপলে তন্ল  মধু আর তঘ তমতশল   াোল  অলন্ক ওেুধ বা ম লমর ছেল  ছবতশ কাজ ছে । 

১৩. ছপো কাল া তি  এক ভাে, তেতন্ দু ভাে, এবং  ােল র দুধ োর ভাে একসলে তমতশল  ছখল  রক্ত-আমাশা সালর। 

১৪. অল্প তি  আর তেতন্ একসলে তপলে বা কলট তন্ল  মধু তমতশল  োটাল  বাচ্চালের ম  ছথলক রক্ত পড়া বন্ধ হ । 

১৫. েতে ছমল লের ঋিুস্রাব ঠিক মলিা ন্া হ  এবং খুব বযথা-ছবেন্া হ  িাহল  তিল র ছি  খাও া উতেি। দু ো োমে তি  তপলে তন্ল  এক 

গ্লাস পাতন্লি ফুটিল  তন্ন্। এক েিুথশাংশ পাতন্ ছথলক ছেল  ছসই পাতন্টুক পান্ করল  মাতসক ঠিক মলিা হলব। 



রতরির গুণ জেনি রিি- 

• ওজন্ কমা - তিতসর স্বাস্থ্যকর ফযাট ও আাঁশ অলন্কক্ষণ ছপট ভলর রালখ। ফল , কম খাবার ছখল ও েল । ওজন্ কমালি প্রতিতেলন্র 

খাবার িাত কা  সুযপ, সযা াড ও ছে ছকান্ও পান্ীল র সলে কল ক ো োমে তিতসবীজ খাও া ছেলি পালর। 

• খারাপ ছকাল লস্টর  কমা - েলবেকলের োতব, শরীলর ভা  ছকাল লস্টর  বাড়া  এবং খারাপ ছকাল লস্টর  কমা  তিতসবীজ। 

• ডা াতবটিস তন্ ন্ত্রণ- তিতসবীজ রলক্ত তেতন্র মাত্রা কমা । ডা ালবটিস তন্ ন্ত্রলণ রালখ। তেতন্ক ১৫-২০ োম তিতস ছখল  ডা ালবটিস 

হও ার ঝুাঁ তক কলম। 

• হজলম সাহােয- শরীলরর দূতেি পোথশ ছবর কলর ছে  তিতস। অতিতরক্ত ছমে কমা । ছকাষ্ঠকাঠিন্য ছথলক মুতক্ত ছপলি ১-৩ ছটতব  

োমে তিতসর ছি  ১ কাপ োজলরর রলসর সলে তন্ তমি ছখল  উপকার পাও া ো । েযাতিক ও আ সালর উপকার পাও া ো । 

• কযান্সার প্রতিলরাধী- তিতসলি রল ল  প্রেুর ফাইলটাঅযালিালজতন্ক ত গ্লান্স। এটা শরীলর কযান্সালরর ছকাে েেলন্ বাধা ছে । েন্, 

প্রলস্টট, ওভাতর ান্ ও ছকা ন্ কযান্সার প্রতিলরাধ কলর। 

• হাটশ  সুস্থ্- তিতসবীলজ রল ল  আ ফা ত লন্াত ক অযাতসড। এটা হৃেলরাে প্রতিলরাধ কলর। 

• িামালকর ছন্শা ছথলক মুতক্ত- প্রতিতেন্  ালের পর অল্প একটু তিতস তেলবাল  িামাক বা অন্য ছন্শা ছথলক মুতক্ত পাও া ছেলি পালর 

বল  োতব েলবেকলের। 

• সুির ত্বক, েু , ন্খ- প্রতিতেন্ ১ োমে তিতস গুাঁলড়া। েু  পড়া কমা । তস্কন্ ও ন্খলক স্বাস্থ্যবান্ কলর। 

• তিতসর বীলজ আল  প্রেুর পতরমালণ ওলমো-৩। আপতন্ েতে মা  ছখলি অপ ি কলরন্ িাহ’ছ  তিতসর বীজ হলি পালর আপন্ার জন্য 

ওলমো-৩ আহরলণর সবলেল  উৎকৃি সূত্র। এলি আল  প্রেুর আ ফা ত লন্াত ক এতসড alpha-linolenic acid (ALA) ন্ালম এক 

ধরলন্র ওলমো-৩ ফযাটি এতসড। 

• ALA আপন্ার শরীলরর জন্য খুবই েরকাতর একটি ওলমো-৩ এবং এটা আপন্ালক খােয ছথলক তন্লি হলব কারণ আপন্ার ছেহ 

প্রাকৃতিকভালব ALA উৎপােন্ কলর ন্া। 

• পশুর উপর করা েলবেণা  ছেখা ছেল  তিতসর বীলজর ALA রলক্তর ধমন্ীলি ছকাল লস্টর  জমা হও া বন্ধ কলর, ধমন্ীর প্রোহ 

কমা  এবং টিউমার হও া বন্ধ কলর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িারী ও জমনিাপে 

ব স ৪৫ ছথলক ৫০, তক ৫৫! এই ব লসর ন্ারীলের শরীলর ছবশ তক ু পতরবিশ ন্ আলস। তখটতখলট ছমজাজ, অবসাে, ক্লাতন্ত ছেন্ এই ব সী ন্ারীলের 

তন্িয সেী হল  োাঁ ড়া । আর এর মূ  কারণ এই ব লসই সাধারণ জীবলন্র েরজা  কড়া ন্াড়লি শুরু কলর ‘ছমলন্াপজ’ বা রজাঃতন্বৃতত্ত। 

এ সম  শারীতরক ন্ান্ান্ ধরলন্র সমসযার সমু্মখীন্ হল  থালকন্ ন্ারীরা। রালি ঠিক মলিা ঘুম ন্া হও া, কালজ আলের মলিা স্বিাঃসূ্ফিশ  ন্া থাকা 

আর অবসাে ছিা আল ই। শরীলরর এমন্ পতরবিশ লন্র সলে খাপ খাও ালি তেল  তহমতশম খান্ ছবতশরভাে ন্ারী। মলন্ কলরন্ ‘এইলিা বুতড় হল  

ছে াম, জীবন্ এখালন্ই ছশে’। 

‘ছমলন্াপজ’ মালন্ তক আসল ও জীবলন্র অতন্তম ছমাড়! এক সম  এই অবস্থ্ালক অলন্কটা ছস দৃতিলিই ছেখা হলিা। িলব আধুতন্ক ন্ারীলের ছিা 

আর ছমলন্াপলজর কারলণ প্রতিতেলন্র কাজ ছফল  তব াপ করার সম  ছন্ই। িাই এ সমল র শারীতরক পতরবিশ ন্গুল ার সলে তন্লজলক মাতন্ল  

তন্লি ছবশ ছবে ছপলি হ  িালের। 

তন্লজলক বযে রাখা আর বনু্ধর সলে সম  কাটালন্া এই সম  মান্তসক শাতন্ত তেলি পালর। আর িালের জন্যই এ সম  তক ধরলন্র পতরবিশ ন্ এবং 

সমসযা হলি পালর আর এর সলে মাতন্ল  ছন্ও ার তবে গুল া জান্া থাকা জরুতর। 

একটা ব লস েখন্ ন্ারীলের ছমন্িুল শন্ বন্ধ হল  ো  িালক ছমলন্াপজ বল । এই সম  ওভাতরলি তডম্বাণুর সংখযা একেম কলম ো , ফল  

তন্ তমি তপতর ড বন্ধ হল  ো ।” 

জলের সম  ছমল লের ওভাতরলি তন্তেশ ি পতরমাণ তডম্বাণু থালক আর তপতর ড শুরু হও ার পর প্রতি মালস তডম্বাণু তন্াঃসৃি হ । ব স ৫০ পার হল  

ওভাতরলি তডম্বাণু ছশে হল  ো  ফল  ছমন্িুল শন্ বন্ধ হল  ো । আর এটাই হল া ছমলন্াপজ। 

তপতর ড বলন্ধর কল ক ব র আলে ছথলকই ছমলন্াপলজর  ক্ষণ ছেখা ো । ৫০ ব র ব লসর পর ছমলন্াপজ হল  এলক ব া হ  ‘ন্রমা  

ছমলন্াপজ’। েতে ৪০ ছপলরাবার আলেই ছকালন্া ন্ারীর মাতসক বন্ধ হল  ো  িাহল  িালক বল  ‘তপ্রমযাতেওর ছমলন্াপজ’। আবার েতে ছকালন্া 

কারলণ অপালরশন্ কলর ওভাতর বাে ছেও া হ  িাহল ও ছমলন্াপজ বন্ধ হল  ছেলি পালর। এলক ব া হ  ‘সাতজশ কা  ছমলন্াপজ’। 

জমনিাপনের লক্ষণ 

ডা. সুপণশা বল ন্, “সবার ছক্ষলত্র এর  ক্ষণ এক রকম হ  ন্া। িলব ছমলন্াপলজর তক ু সাধারণ  ক্ষণ রল ল । ছবতশরভাে ছক্ষলত্রই ন্ারীরা বুঝলি 

পালরন্ ছে িালের মাতসলকর পতরমাণ কলম এলসল ।" 

তব্লতডংল র পতরমাণ কলম আশার পাশাপাতশ মাতসলকর স্থ্াত ত্বও কলম ো । সাধারণি টান্া ১২ মাস েতে তপতর ড ন্া হ , িাহল  বুঝলি হলব 

ছমলন্াপজ হল  ছেল । 

“এ ত ল া ছমলন্াপজ হও ার সমল  ছমন্িু া  পতরবিশ ন্। এ াড়া এই সম  আরও তবতভন্ন ধরলন্র উপসেশ ছেখা ো । এর মলধয অন্যিম ‘হট 

ফ্লাশ’।" 

হোৎ কলর মলন্ হলব শরীলরর তবতভন্ন অংশ ছথলক েরম হল্কা ছবর হলে। ‘ন্াইট ছসাল ট’- মালঝ মালঝ রালি ঘুম ছভলে ছেলি পালর আর সারা 

শরীলর ঘাম হলি পালর, মুড সুইং হ  ও অবসাে ছেখা ছে । 

"িা াড়া এ সম  খুব জ তে হাতপল  ওলেন্ ন্ারীরা। তডলপ্রশন্, তেড়তেলড় ছমজাজ, ভযাজাইন্া  িাইলন্স ও ঘন্ ঘন্ বাথরুম হও া এ সবই 

ছমলন্াপলজর উপসেশ।” বল ন্, ডা. সুপণশা। 

প্রভাব 



ছমলন্াপজ সবলেল  ক্ষতিকর প্রভাব ছফল  ন্ারীর হালড়। এলক বল  অতস্টওলপালরতসস। কারণ ছমলন্াপলজর কারলণ হালড়র কযা তশ াম কমলি 

শুরু কলর। িাই হাড় দুবশ  হল  ো । আর খুব সামান্য আঘাি বা ছহাাঁ েলটও বড় ধরলন্র ক্ষতি হলি পালর। তবলশে কলর ছকামর এবং ছকামলরর 

ন্ীলের তেলকর হাড় খুবই দুবশ  হল  ো । িাই ছবতশরভাে ন্ারীই ছকামলরর বযথা  ভুলে থালকন্। জান্াল ন্ ডা. সুপণশা। 

ছমলন্াপলজর উপসেশগুল া ছেখা ছেও ার পরই ছবতশরভাে ন্ারীই ভাবলি শুরু কলরন্ ছে, তিতন্ বুলড়া হল  ছেল ন্। এটা এলকবালরই ঠিক ন্ । 

এরপরও জীবলন্র অলন্কটা সম  বাতক থালক। ছমলন্াপজ ছকালন্া অসুখ ন্ , এটি ন্ারীর জীবলন্র অতবলেেয একটি অংশ। িাই এর ছকালন্া 

তেতকৎসাও হ  ন্া।সুির সহোেশ এই সমল র মান্তসক সমসযা অলন্কটাই কাটিল  উেলি সাহােয কলর। 

ছমলন্াপলজর শারীতরক উপসেশগুল া ছবশ অস্বতেকর, িলব মলন্র উপর এর প্রভাব আরও ছবতশ। অলন্ক ন্ারীই শারীতরক পতরবিশ ন্গুল া েট কলর 

ছমলন্ তন্লি পালরন্ ন্া। আর এ কারলণ ন্ান্ান্ ধরলন্র মান্তসক সমসযা ছেখা ছে । 

ছে ন্ারীরা স্বামী, সংসার ও সন্তান্লের তন্ল ই ছবতশ সম  কাটিল  জীবলন্র ছবতশরভাে সম  পার কলরল ন্ িালের সলে এ সম  স্বামী ও সন্তান্লের 

সলে দূরত্ব তিতর হ । কারণ মধযব স্ক একজন্ ন্ারীর স্বামীরাও িালের কমশজীবন্ তন্ল  বযে থালকন্। অন্য তেলক সন্তান্রাও বড় হল  তন্লজলের 

জীবন্ তন্ল  বযে। আর িাই তিতন্ একা হল  োন্। আর ওই সম ই ছমলন্াপলজর কারলণ মান্তসক অবস্থ্ার আরও অবন্তি ঘলট। 

বরাবরই িালের মলধয ভর কলর একাতকত্ব। ডা. সুপণশা জান্ান্, মলন্াতবজ্ঞালন্র ভাো  এলক ব া হ  ‘এম্পটি ছন্স্ট তসলরাম’। আর এ পতরতস্থ্তি 

ছথলক তন্লজলক বাাঁ োলি ন্ারীর তন্লজর একটি আ াো স্থ্ান্ তিতর কলর ছন্ও া উতেি। 

তডঘশ ছম াতে ছেসব সমসযা হলি পালর- 

১. হালটশ র ছরাে হও া 

২. হাড় ক্ষ  হও া 

৩. ওজন্ বাড়া 

৪. প্রস্রালবর তক ু সমসযা হও া 

৫. ছমটাবত ক তসন্লিাম 

৬. কযান্সার হও া 

৭. মান্তসক সমসযা হও া 

ভানলা থাকার জেষ্টা 

সমল র অভালব এক সম  ছে শখগুল া পূরণ করা হ তন্ ছসগুল া ন্িুন্ কলর শুরু করা ছেলি পালর। ন্িুন্ ছকালন্া ভাো ছশখা, জামালির বই 

পড়া, জামালি কাজ করা,হা কা কােশক্রলম অংশেহণ করা,ন্ালসরািলের িাত ম ছেও া, রান্না ছশখা, ছস াই ছশখা — ইিযাতে ছে ছকালন্া উপাল  

তন্লজলক বযে রাখার ছেিা করাই আস  উলেশয। তন্লজর জীবন্লক সুির কলর গুত ল  তন্লি পারল  ছমলন্াপলজর সম ও এর প্রভাব ছথলক 

তন্লজলক আ াো রাখা োলব। 

ছমলন্াপলজর তবতভন্ন শারীতরক এবং মান্তসক  ক্ষণ েতে েীঘশস্থ্া ী হ  িাহল  তেতকৎসা করালন্া উতেি। 

ডা. সুপণশা বল ন্, “হট ফ্লাশ বা ন্াইট ছসাল ট, তডলপ্রশন্, ঘুলমর সমসযা েতে ছবতশ তেন্ েল  িাহল  এর ছথলক ছরহাই ছপলি হরলমান্ ট্রিটলমন্ট 

করালন্া ছেলি পালর। ইলিালজন্ ও ছপ্রালজলস্টরন্ হরলমান্ কম ক্ষরণ বা ক্ষরণ ন্া হও ার কারলণই ছমলন্াপজ হ । এই হরলমান্গুল া প্রতিস্থ্াপন্ 

করা হল ই সমসযার অলন্কটা সমাধান্ করা ো । িলব এটি েলথি সম  সালপক্ষ এবং খরে সালপক্ষ একটি তেতকৎসা প্রতক্র া।” 



“আমালের ছেলশর অল্প তশতক্ষি বা অতশতক্ষি সমালজ ছবতশরভাে ন্ারীই ছমলন্াপলজর তবেল  জালন্ন্ ন্া। আর িাই িালের মলধয তক ু ভু  ধারণা 

কাজ কলর।" ব ল ন্ ডা. সুপণশা। 

এই োইতন্ তেতকৎসক আরও বল ন্, "এটি ন্ারীর জীবলন্র সাধারণ একটি ঘটন্া, এবং প্রলিযক ন্ারীর জীবলন্ই এই ছমাড় আলস, এ তবে টি িারা 

বুলঝন্ ন্া এবং ছকান্ও ছকান্ও ছক্ষলত্র জালন্ন্ও ন্া। এ কারলণ িারা ন্ান্ান্ রকম ওেুধ ছখল  থালক এবং ইন্লজকশন্ ছন্ন্। আর এগুল ার 

পাশ্বশপ্রতিতক্র া  িালের আরও তবতভন্ন ধরলন্র শারীতরক ক্ষতির সম্ভাবন্া থালক।” 

ছমলন্াপলজর সম  ‘এম্পটি ছন্স্ট তসলরাম’-এর কারলণ অলন্ক ন্ারীই ভাবলি শুরু কলরন্ স্বামী এবং সন্তান্লের কাল  তিতন্ অন্াকাতিি একজন্। 

ছসখান্ ছথলক তিতর হ  তবরতক্ত ও তডলপ্রশন্। অলল্পই ছরলে োও া, তখটতখলট ছমজাজ— তন্লজলক সাম ালি ন্া পারল  এগুল ার পতরমাণ ছবলড় 

ছেলি পালর।আবার ছকালন্া ছকালন্া ন্ারীর মলধয অতিতরক্ত সলিহপ্রবণিা ছেখা ো । তন্লজলক অসহা  ভাবলি শুরু করা, এ সম  সবোইলি 

গুরুির  ক্ষণ। আর এসব কারলণ তেন্তিন্ কালজও বযঘাি ঘলট। ছেখা ো , মান্তসকভালব দুবশ  হল  পড়ার কারলণ প্রতিতেন্কার কাজও ঠিক 

মলিা করলি পারল ন্ ন্া মধয ব সী একজন্ ন্ারী। আর িার কা  ছথলক আলের মলিা স্বিাঃসু্ফিশ িা ন্া ছপল  স্বামী এবং পতরবালরর অন্যরাও 

একটু তবরক্ত হন্। িলব পতরবালরর সেসযলেরও একজন্ ন্ারীর ওই সমল র মান্তসক অবস্থ্া বুঝলি হলব। িালের বুঝলি হলব এই পতরতস্থ্তি খুবই 

সামত ক। দু’তিন্ ব লরর মলধযই আবারও এ সমসযার সমাধান্ হল  োলব। 

ডা. সুপণশা বল ন্, “এ ধরলন্র মান্তসক পতরতস্থ্তিলি স্বামী এবং পতরবালরর সহলোতেিা খুবই জরুতর। স্বামী েতে স্ত্রীর মান্তসক অবস্থ্া সম্পলকশ  তক ুটা 

বুলঝ িালক সাহােয কলরন্ িাহল  মান্তসক অতস্থ্রিা তক ুটা কম হ । সারাতেন্ পর এক সলে েল্প করা বা প লির জা ো  ঘুরলি োও া এ 

ধরলন্র মান্তসক পতরতস্থ্তিলি খুবই কােশকর।”ছমলন্াপলজর কারলণ শরীলর কযা তস ালমর ঘাটতি ছেখা ছে । িাই এ সম  খাবালরর বযাপালর তবলশে 

ন্জর তেলি হলব। আর মাঝ ব লস সব ধরলন্র খাবারও খাও া ো  ন্া। িাই তন্ ম কলর পুতিকর খাবার খাও ার অভযাস েলড় িু লি হলব। “এ 

সম  ভাল া ‘ছপ্রাটিন্’ এবং কযা তস াম সমৃি খাবার খাও ার অভযাস তিতর করা উতেি। িা াড়া তভটাতমন্ তব কমলপ্ল্ক্সও ছখলি হলব। তকডতন্ 

তবন্, ছহা লেইন্ আটার রুটি, মুরতের মাংস, কত জা,  া  োল র ভাি, েকত , সবুজ শাকসবতজ ইিযাতে খাবার থাকলি হলব খাবালরর িাত কা । 

িা াড়া কযা তস াম ও হাটশ  ভাল া রাখলি েরুর দুধ খাও ার অভযাস করলি হলব।” ব ল ন্ ডা. সুপণশা। তক ুটা সলেিন্ থাকল , ছমলন্াপজ 

সম্পলকশ  ভাল া ধারণা থাকল  এবং পতরবালরর সহা িা ছপল , এই সমল র মান্তসক অবস্থ্া ছথলক তন্লজলক তক ুটা হল ও ছে ছকালন্া ন্ারী সুস্থ্ 

রাখলি পারলবন্। প্রস্রালব জ্বা ালপাড়া সমসযা কমলবতশ অলন্লকরই হল  থালক। তবলশে কলর োরা কম পাতন্ পান্ কলরন্ িালের এ সমসযা ছবতশ। 

প্রস্রালবর সম  বযথা, জ্বা ালপাড়া ও অস্বতে হ । এটি ছকালন্া ছরাে ন্ ; ছরালের উপসেশ। এটি ন্ারী ও পুরুে উভল র ছক্ষলত্রই খুব প্রেত ি সমসযা। 

িলব পুরুলের িু ন্া  ন্ারীর সমসযা একটু ছবতশ হ । 

 

প্রস্রানব িংক্রমণ জকি হয়? 

জরা ুমুলখর প্রোহ, ছোতন্পলথ  ত্রাক সংক্রমণ বা ক্লযামাইতড ার মলিা জীবাণু সংক্রমলণর কারলণ প্রস্রালব জ্বা ালপাড়া হলি পালর। এ  াড়া 

ি লপলট বযথা, মাতসক বযথা, ওেুলধর পাশ্বশপ্রতিতক্র া, সাবান্ বা কসলমটিকস বা পযালড অযা াতজশ সহ তবতভন্ন কারলণ প্রস্রালব সংক্রমণ হলি পালর। 

বারবার সংক্রমণ হল  ডা ালবটিস, তকডতন্ বা পাথর সমসযা, মূত্রথত লি ছকালন্া সমসযা আল  তক ন্া ছেলখ তন্ন্। প্রস্রালবর জ্বা ালপাড়া হল  অবশযই 

ডাক্তালরর পরামশশ অনু্ া ী সঠিক ছম ালে ও সঠিক মাত্রা  সঠিক অযাতন্টবাল াটিক েহণ করলি হলব। আর োলের ঘন্ ঘন্ সংক্রমণ হ , িারা 

েীঘশলম াতে তেতকৎসা তন্লি পালরন্। এসব তবেল  জাতন্ল ল ন্ এযালপাল া হাসপািাল র োইতন্ কন্সা টযান্ট ডা: ছসাতন্ া মুখাতজশ ।  তিতন্ বল ন্, 

প্রস্রালবর জ্বা ালপাড়ার সলে ছবতশর ভাে ন্ারীই পতরতেি। তবলশে কলর মধয ব সী ও ব স্ক ন্ারীলের প্রস্রালব জ্বা ালপাড়ার সমসযা ছবতশ হল  থালক। 

প্রস্রালব সংক্রমণ সলিহ হল  অবশযই পরীক্ষা করা ও ডাক্তালরর পরামশশ ছন্ া উতেি। োলের ঘন্ ঘন্ সংক্রমণ হ , িারা েীঘশলম াতে তেতকৎসা 

তন্লি পালরন্। ডা: ছসাতন্ া বল ন্, মাতসলকর সম , অতধক সম  ছন্পতকন্ বযবহার, সেীর প্রস্রালব সংক্রমণ, ওেুলধর পাশ্বশপ্রতিতক্র া  াড়াও তবতভন্ন 

কারলণ ন্ারীর প্রস্রালবর জ্বা ালপাড়া হলি পালর।এলক্ষলত্র অবশযই সাবধান্ হলি হলব। সুস্থ্ থাকলি হল  অবশযই প্রেুর পাতন্ পান্ করলি হলব। 

আসুন্ ছজলন্ তন্ই প্রস্রালব সংক্রমণ ছথলক বাাঁ েলি ছে তবে গুল া ছখ া  রাখলি হলব- 



• প্রেুর পাতন্ পান্ করুন্ 

• প্রস্রালব সংক্রমণ ছথলক বাাঁ েলি হল  প্রেুর পতরমালণ পাতন্ পান্ করলি হলব। প্রস্রালব সংক্রমণ ছথলক বাাঁ েলি তবশুি পাতন্ পান্ করা 

জরুতর।  

• আতমে ন্ ; প্রেুর পতরমালণ শাকসবতজ খাও া উতেি 

• মাতসক ে াকা ীন্ আতমে খাও া ছথলক তবরি থাকলি হলব। এ সম  আতমলের বেল  প্রেুর পতরমালণ শাকসবতজ ছখলি হলব। 

• প্রস্রালবর জ্বা ালপাড়া হল  অবশযই ডাক্তালরর পরামশশ অনু্ া ী সঠিক ছম ালে ও সঠিক মাত্রা  সঠিক অযাতন্টবাল াটিক েহণ করলি 

হলব। আর োলের ঘন্ ঘন্ সংক্রমণ হ , িারা েীঘশলম াতে তেতকৎসা তন্লি পালরন্। 

 

পারিপানির পররমাণ বাড়াি 

পাতন্পালন্র পতরমাণ বাড়াল  প্রস্রালবর সম  বযথা বা জ্বা ালপাড়ার সমসযা কম হলব। পাতন্ শরীর ছথলক দূতেি বযাকলটতর াগুল া ছবর কলর ছেলব। 

এটি প্রস্রাব ঠিকোকমলিা হলি সাহােয করলব। এ  াড়া প্রস্রালব জ্বা ালপাড়ার সমসযা হল  ির  খাবালরর পতরমাণ বাতড়ল  তেলি হলব। ছেমন্ ধরুন্- 

সুযপ, জুস এবং পাশাপাতশ পাতন্জািী  ফ  ও সবতজ ছখলি হলব। 

গরম োপ 

েরম োপও তেলি পালরন্। এলি ব্লাডালরর োপ কমলব এবং বযথা কমলব। এ জন্য আপতন্ তহটিং পযাড বযবহার করলি পালরন্ অথবা ছকালন্া কাপড় 

িালপ েরম কলর ছপলট বযবহার করলি পালরন্। এলক ি লপলট ৫ তমতন্ট রাখুন্। তক ুক্ষণ অলপক্ষা করুন্। আবার তেন্। এভালব কল কবার করুন্। 

দই 

েইল  রল ল  স্বাস্থ্যকর বযাকলটতর া। এটি শরীলরর তপএইলের ভারসাময রক্ষা কলর। প্রস্রালব জ্বা ালপাড়া কমালি প্রতিতেন্ দুই ছথলক তিন্ কাপ েই 

খান্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জয়ফলের উপকাররতা 

জয়ফলডক অডনডক সচডনন সবসরয়াসনর মসল্লা সহডসডব। জয়ফলডক প্রেন টসনক সহডসডব বেবহার কডর গ্রীক এবং প্ররামানরা। এই ফল মসিষ্কডক 

েভাসবত কডর, মানসসক অবসাে মুসক্ত হয়। সবষন্নতা ও উডেগ প্রেডক মুসক্তর সহজ সমাধান জয়ফল। ১০০ গ্রাম জয়ফডল রডয়ডছ পসরসমত পসরমাডর্ 

কোলসসয়াম, আয়রন, ফসফরাস, প্রসাসেয়াম, ফাইবার, সভটাসমন সস ইতোসে। এবার আসস এ র্াদুকর ফডলর মানবডেডহর প্রকান প্রকান প্ররাগ দূর 

কডর- 

• োয়াডবটিস দূরীকরডর্ প্রমাটামুটি সহায়ক, এডত েচুর পসরমাডর্ এসন্টঅসিডেন্ট র্া সুগার কমাডত সাহার্ে কডর। এডত কডর কোন্সাডরর 

ঝুোঁ সক ও োডক না।  

• অডনডকর বৃদ্ধ বয়ডস স্মরর্ যসক্ত কডম র্ায় আবার সযশুকাল প্রেডক প্রেইন পাওয়ার কম োডক, পোডলখা মন োডক না, বুসদ্ধ কম তাডের 

জনে জয়ফল সবডযষ উপকার কডর। জয়ফডলর সবডযষ গুর্াগুন যরীডর েডবয করা মােই প্রসরাডটাসনন এবং প্রোপাসমন হরডমান এর 

যরর্ প্রবডে র্ায়। এটি মসিডষ্কর সৃ্মসতযসক্ত ইউসনট এর কাজ বহুগুডর্ বাসেডয় প্রেয় র্া সৃ্মসতযসক্ত মোসজক এর মত বাসেডয় প্রেয়। শুধু 

সক তাই? বৃদ্ধ বয়ডস এলসাইমান ও পালেটিকস প্ররাগ প্রেডক মুসক্ত পাওয়া র্ায়। 

• হাটু,প্রকামে,সপঠ ও বাডতর বোোয় র্ারা েীর্যসেন ভুগডছন, প্রচয়াডর বডস নামাজ আোয় কডরন সেডন ১ বার জয়ফল খাডবন অসলভ 

অডয়ল/সসরষার প্রতডলর সাডে সমসযডয় মাসলয করডত পাডরন। এডত রডয়ডছ খসনজ পোেয, বোডেসরয়াল ও মাইডরাসবয়াল এডজন্ট র্া 

হাে ও জডয়ডন্টর বোো দূর কডর 

• চীনারা জয়ফলডক ঔষধ সহডসডব বেবহার করডছ। তারা ইনডেডমযন ও এবডোসমনাল প্রপইন এর সচসকৎসায় এটি বেবহার করত। জডয়ন্ট 

প্রপইন, মাসল প্রপইন, আর্থ্যাইটিস এ জয়ফডলর প্রতডলর বেবহার করডল বোো প্রেডক প্ররহাই পাওয়া র্ায় সহডজই। 

• হজমজসনত সমসো প্রর্মন- োইসরয়া, প্রকাষ্ঠকাঠিনে,বসম বসম, প্রপট ফাোঁ পা ইতোসে প্ররাডগ ভুডগ োডকন,তডব জয়ফলই হল আপনার 

কার্যকরী সমাধান। জয়ফল খাবাডরর রুসচ বাোয়। 

• জয়ফডলর প্রতল প্রপট বোো কমায়, প্রপডটর গোস প্রবর করা প্রেয় খাবাডরর পর 

• োোঁ ডত বোো ও মাসের সমসো দূর কডর, পাইসরয়া ভাডলা হয় 

• জয়ফডল োকা এসন্টমাইডরাসবয়াল এডজন্ট মুডখর দূগযন্ধ দূর কডর ও মুডখ দূগযন্ধ সৃসিকারী বোকডটসরয়া ধ্বংস কডর 

• ের্ সারাডত জয়ফডলর সাডে মধু সমসযডয় ৩০ সমসনট মুডখ প্রমডখ গরম পাসন সেডয় ধুডয় প্রফলুন। এর এসন্টঅসিডেন্ট ের্ সরাডত সাহার্ে 

কডর 

• র্ডরায়া প্রফস স্ক্রাব বানাডত জয়ফল গুোর সাডে কসফ বা অসলভ অডয়ল সমসযডয় বেবহার করুন, মরা চামো দূর কডর ত্বক উজ্জ্বল করডব 

জয়ফডলর সাডে প্রলবু ও মধু সমসযডয় ১০ সমসনট মুডখ প্ররডখ ধুডয় প্রফলুন, এডত ের্ দূর হয় 

• প্রচাডখর চুলকাসনডত জয়ফডলর গুো সুরমার মত লাগাডল চুলকাসন সকছু হডলও েযম হয় 

• জয়ফল ভাডতর মাডের সাডে প্রখডল প্রহচসক ও বসম বসম ভাব দূর হয় 

• জয়ফডলর গুো রাডত রু্ডমর আডগ ১ কাপ চাডয়র সাডে সমসযডয় প্রখডল রু্ম ভাডলা হয় 

সতকক তা - 

• জ্বর োকডল খাওয়া র্াডব না 

• গভয বতী অবস্থায় খাডবন না 

• ব্লাে প্রেসার প্রবসয োকডল এসেডয় চলুন 

পররমাণ- 



হাটু বোো,প্রকামাে বোো,পীঠ বোোর জনে জয়ফল গুো এক চা চামডচর ১/৪ ভাগ ও তার সাডে ১ চামচ সসরষার প্রতল বা অসলভ অডয়ল 

সমসযডয় খাডবন। 

র্খনই খাডবন ৭ সেন খাডবন ১ প্রবলা কডর মধুর সাডে এক চা চামচ এর ১/৪ ভাগ। 

 

 


