
News Report 

ক োভিড-১৯ করোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাস এ সহায়তার জন্য বাড়িতত ও হাসপাতাতে 

ব্যব্হোরদ োগয ভিভিএভি   CPAP)  ন্ত্র তৈভর  দরদে ক ৌথিোদব্  ুদ়েদের 

প্রদেির এব্ং এম  ি ইঞ্জিভন়্েোভরং িভিউশন্ 

কররোনোভোইরোস তথো ককোভভড -১৯ বততমোরন এক আতংরকর নোম যো মানবজাতির জনয তিনন তিনন 

আরও কঠিন হন়ে উিনে। ভোইরোসটি  শ্বোসযরে (অথ তোৎ ফুসফুরস) আক্রমণ করর এবং যোরের ফুসফুরস 

সমসযো আরে তোরো অতযন্ত  সংকিময় অবস্থোয় (জটিল পয তোরয়) চরল কযরত পোরর যখন ভেতিনেটনরর 

এর প্ররয়োজন পরর। এ বযাপানর সংকিোপন্ন ভরাগীনির আইতিইউনি তিতকি্িার জনয ভমকাতনকাে 

ভেতিনেটর িবনিন়ে গুরুত্বপূর্ ণ যে। তবশ্ব স্বাস্থ্য িংস্থ্ার মনি, ভকাতেড -১৯ এর প্রা়ে ৮০% ভরাগী 

হািপািানে েতিণ না হন়েই িুস্থ্ হন়ে উনিন এবং হািপািানে েতিণ ভরাগীর ভকবেমাত্র একঠট ভোট 

অংনের  ছে়েজননর মনেয একজন   ভেতিনেটর িহা়েিা প্রন়োজন পনর। এ বযাপানর কভিনুয়োস 

পজজঠটে এ়োরওন়ে ভপ্রিার ছ তিতপএতপ/CPAP  শ্বোস-প্রশ্বোস সহোয়ক যেও বযবহৃি হ়ে। 

ভেতিনেটর ও তিতপএতপ উে়েঠট শ্বোস-প্রশ্বোস সহোয়ক যে হরলও তোরের মোরে ভবরেষ পোথ তকয 

আরে। ভেতিনেটর ঠটউনবর মােযনম েরীনর অজিনজন িরবরাহ কনর যা ভরাগীর মুখ, ভোকােকডণ এর 

মোধ্যরম ফুিফুনি প্রনবে করাননা হ়ে। তডোইিঠট ভকবেমাত্র তবনেষাত়েি হািপািানে বযাবহার কযোগ্য 

এবং ভকবে িক্ষ প্রযুজিতবি এঠট স্থোপন কনর যখন ভরাগী তননজর শ্বাি তননি না পানর । অনযতিনক, 

তিতপএতপ মুনখাে দ্বোরো নানকর মোধ্যরম শ্বািকনে িহা়েিার জনয বযবহৃি হ়ে এবং এঠট ঘুনমর মনেয 

শ্বাি-প্রশ্বাি বন্ধ বা অতন়েতমি হন়ে তনদ্রাহীনিার ভক্ষনত্র কোয তকভর। তিতপএতপ ভেতিনেটনরর িুেনা়ে 

অননক িস্তা এবং এঠট হািপািাে এবং বাত়ি উে়ে পতরনবনেই বযবহারনযাগয, কারর্ এঠট স্থ্াপননর 

জনয িক্ষ প্রযুজিতবি প্রন়োজন ভনই। বিণমান িমন়ে তবতেন্ন ভিনের হািপািানে তিতপএতপনক 

ভেতিনেটর এর ভবকল্প অথবো বযাকআপ তহিানব রাখনে। অিএব, তিতপএতপ হে বাংোনিনের তবপুে 

িংখযক ভকাতেড-১৯ ভরাগীনক তবনেষি যানির শ্বািকনের িমিযা রন়েনে িানির সহোয়তোর জনয জনয 

িবনিন়ে কায ণকর যে। 

ডঃ ভমাঃ আতমনুে হক আকন্দ ছঅেযাপক ও প্রািন প্রোন, তিএিই তবোগ, কুন়েট  এবং ইজিতন়োর 

ভমঠুন কুমার িাি ছ তিইও, এম  ি েযাব ইজিতন়োতরং িতেউেন, ঢোকো  কযৌথভোরব একঠট তিতপএতপ যন্ত্র 

তিতর কনরনেন যানি যুিরানজযর আেস্টার তবশ্বতবিযাে়ে এর ডঃ এন তিজিক ও আরও কন়েকজন 

তিতকৎিক পরামে ণ তিন়ে িহা়েিা়ে কনরনেন। ডঃ আকন্দ বনেনেন প্রথম তিনক িানির ভেতিনেটর 

তিতরর পতরকল্পনা থাকনেও ডািারগন যারা যুিরানজযর ভবেফাস্ট হািপািানে ভকাতেড-১৯ ফ্রি-

োইনন কাজ করনে িনির পরামনে ণ তিতপএতপ তিতরর উনিযাগ ভন়ো হ়ে। 



ততভরকৃত তিতপএতপ যন্ত্রঠট মাইনরাকনরাোর তেতিক তবিুযতিক-যাতন্ত্রক তডোইি যা তন়েতন্ত্রি 

তন়েতমি বা়েুিাপ বজা়ে রানখ ফনে এঠট শ্বািকেজতনি ভকাতেড-১৯ ভরাগীনির শ্বাি-প্রশ্বানির 

িহা়েিার জনয গুরুিপূর্ ণ। তডোইনি একঠট কনরাে ইউতনট, একঠট তবনেষ এ়োর পাম্প, বযাকআপ 

বযাটাতর িহ পাও়োর ইউতনট, মোস্ক, এবং তডজজটাে তডিনে রন়েনে। পাম্পঠট যন্ত্রঠটর প্রার্নকন্দ্র যা 

িাপযুি বা়েু তিতর কনর; প্রভতস্থোভপত ভপ্রিার ভিন্সর বা়েুিাপনক পতরমাপ কনর ও ভনয়েরণ সহোয়তো 

করর। একঠট ঠটউনানরর দ্বারা ভরাগীর শ্বাি প্রশ্বানির অবস্থ্া অনুযা়েী উপযুি িাপ ঠটউন করা হ়ে যা 

কনরাে িাতকণনটর মােযনম পাম্পঠট তন়েন্ত্রর্ কনর। তডোইিঠট স্ব়েংজর়েোনব ভরাগীনির অবস্থ্া ভযমন 

ঘুম বা জাগ্রি অবস্থ্ার তেতিনি বা়েু িাপ বজা়ে রানখ। অবনেনষ, িাপযুি বা়েু ননের মােযনম মোস্ক 

এবং ভরাগীর নাক তিন়ে প্রবাতহি হ়ে। তডোইিঠট এতি 220V এর পাও়োর িাোই বযবহার কনর িাতকণট 

দ্বারা তন়েতন্ত্রি হন়ে তরিানজণবে বযাটাতরর মােযনম িনে। তবিুযৎ না থোকরলও  এক ঘিা বা আরও ভবতে 

িম়ে ছবযাটাতরর ক্ষমিা তনেণর কনর  বযাটাতর বযাকআপ ভথনক িেনব। বযাটাতর এবং তিনস্টনমর অনযানয 

অবস্থ্া সোব তক্ষভণক ভোরব এেতিতড তডিনেনি পভরলভক্ষত হয়। 

ততভরকৃত তিতপএতপ যন্ত্রঠটর মান ইিারনননট প্রাপ্ত তডোইিগুতের তরথযর তেতিনি পয তোরলোচনোয় 

সোমঞ্জসযপূণ ত তরব েোম ভহসোরব অতযন্ত সোশ্রয়ী।এই মুহনূিণ তিতপএতপ যন্ত্রঠটর ভপ্রানটাটাইপ োি ণন তিতরর 

বয়ে প্রা়ে ১২  ০০০ টাকা িনব অতেক সংখযক উৎপোেরনর  কক্ষরে উৎপোেন বয়ে এবং তবপর্ননর বয়ে 

তবনবিনা়ে খুিরা মূেয কম হনব। বিণমানন িীনন তিতর তিতপএপি এর অনোইন খুিরা মূেয ৫০ ০০০ 

টাকা বা িারও অতেক। মাঝাতর বা উচ্চির উৎপোেন িুতবো থাকা ভযনকান ইরলকট্রভনক অযোরসম্বভল 

ককোম্পোভনরত উক্ত তিতপএতপর বাতর্জজযক উৎপোেন িম্ভব। ভেতিনেটনরর অপ্রাপযিা ও উচ্চ 

বয়ে নজো ও উপনজো পয ণান়ে হািপািাে ও তিতনকগুতেনি পয তোপ্ত িুতবো ও প্রযুজিতবি নো থোকোয় 

উক্ত তিতপএতপ যন্ত্রঠট বাংোনিনের ককোভভড -১৯ ভরাগীনির ভচভকৎসোয় কায ণকর েূতমকা রোখরত পানর। 

যন্ত্রঠটর িাশ্র়েী মূেয এবং িহজ বযবহারনযাগযিা ছএমনতক বাত়িনি  ককোভভড -১৯ মহামারীনি 

হািপািানের উপর িাপ কমানি অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ণও বনট। িাো়িা তিতপএতপ যন্ত্রঠট বাত়িনি শ্বোস-

প্রশ্বোস সহোয়ক এবং তনদ্রাহীনিার ভক্ষনত্রও বযাবহার কযোগ্য। 

উদ্ভোবকরের পরবিী পতরকল্পনা হে কেেীয় প্রযুক্তক্তর অবকািানমা বযবহার কনর তিতপএতপ যন্ত্রঠটর 

বাতর্জজযক উৎপোেরনর মোধ্যরম বাংোনিনে ককোভভড-১৯ মহামারী ভমাকাতবো়ে কায ণকরী েুতমকা রাখা। 

এবযাপানর উদ্ভোবকগ্ন িংতিে িরকারী কিত ণপক্ষ এবং তবোনগর কাে ভথনক প্রন়োজনী়ে িহা়েিা 

কামনা করনে। 

 

আপনডট তথয ও তেতডও প্রিে ণননর জনয:  

https://mlabsbd.com/ or http://www.kuet.ac.bd/cse/akhand/ 

https://mlabsbd.com/
http://www.kuet.ac.bd/cse/akhand/


 

 

 

ডঃ কমোঃ আভমন্ুি হ  আ ন্দ  

অেযাপক ও প্রািন প্রোন, তিএিই তবোগ  

খুলনো প্ররকৌেল ও প্রযুক্তক্ত ভবশ্বভবেযোলয় (কুন়েট) 

কমোবোইলঃ ০১৭১৪০৮৭২০৫ 

ইনমইে: akhand@cse.kuet.ac.bd  

ওন়েবিাইট: www.kuet.ac.bd/cse/akhand  

ইঞ্জিড়িয়ার ড়িঠুি কুিার দাস  

তিইও, এম’ি েযাব ইজিতন়োতরং িতেউেন, ঢোকো  

কমোবোইলঃ ০১৭২২৪৪৮২৭০ 

ইনমইে: mithun060@gmail.com 

ওন়েবিাইট: https://mlabsbd.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

যেটির তেতডও প্রিে ণন: 

https://mlabsbd.com/ 

চিত্র: চিচিএচি যন্ত্রটির ব্লক ডাযাগ্রাম এবং বযবহার ককৌশল। 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

চিত্র: চিচিএচি যন্ত্রটির বাইররর দশৃয। মাত্রা: ২০০চমচম x ২০০চমচম x ৯০চমচম; ওজন: ১.৬রকচজ 

 

চিত্র: চিচিএচি যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ দশৃয।   



কেভব্ি: ততড়রকৃত ভিভিএভি  ন্ত্রটের মোন্ স্পেড়সড়িতকশতির ড়িড়িতত অিয  দন্ত্রর সাতে তুেিা। 

Particular BMC RESmart GII Auto 

CPAP System E-20A 

Hypnus CPAP Auto with 

Humidifier CA720 

Developed CPAP  

Manufacturer  BMC, China Hypnus, China  

Item type Sleep & Snoring Sleep & Snoring Sleep & Snoring 

Pressure Range 4-20 cmH2O 4-20 cmH2O; DEP (Decrease 

Exhale Pressure) 

Adoptable 

(To be Measured) 

Pressure Display Pa Pa % 

Material Compound Material  Compound 

Work Mode CPAP auto titrate  CPAP 

Noise <30dB <29dB Acceptable 

(To be Measured)  

Air Hose 6ft  6ft 

Temp. 5-35’C  Natural 

Humidity 15-93% 5 level humidifiers Natural 

Screen  TFT  LCD 
Mode of 

Operation 
Continuous  Continuous 

AC Power 220V, 2A max  Battery + AC220V, 

15Watt max 

Dimension 170mm × 196mm ×118mm  200mm × 200mm × 

90mm 

Weight 1.5Kg  1.6Kg 

Market Price 55000 BDT 50000 BDT  

Device Image 

 

 

 

 

 


