
কিভাবে যক্ষা থেবি কিবেবের রক্া িরবে হয়
যক্ষ্মা প্রতির�্মাধকতিতকৎস্মা সম্পরককে



যক্ষ্মা (TB) বিশ্বি্্মাপী সংক্্মামক ক্মারণে 
মৃত্্র মণ্্অন্তম। এটি যক্ষ্মার জীি্মােু 
থেণক হয়, যক্ষ্মায় আক্্মান্ত থকউ যখন 
কে্মা িণেন, ক্মাবি ি্মা হা ্মাবি থেন, তখন 
ি্মাত্মাণসর ম্্ বেণয় ছড্মায়।

যক্ষ্মার জীি্মােু িরীণর প্রণিি করণে েটুি বিষণয়র মণ্্ একটি ঘটণি।

৽ জীি্মােুগুণে্মা ক্ষবতর ক্মারে হওয়্মার আণেই িরীণরর থর্মাে প্রবতণর্মা্ ক্ষমত্মা 
থসগুলেণক থমণর থেেণি।

       ি্মা

৽ আপন্মার থর্মাে প্রবতণর্মা্ক ক্ষমত্মা যক্ষ্মার জীি্মােুগুলেণক েমন করণি। একজন 
সংক্বমত ি্লতির জীিণন পরিততীক্মাণে যক্ষ্মার সংক্মে সলক্য় হণত প্মাণর। 
থর্মাে প্রবতণর্মা্ক ক্ষমত্মা কমহণয় থেণে এর সম্্মািন্মা থিণড য্মায়।

যক্ষ্মার সংক্মে:
ঝুাবকর থক্মানও 

ক্মারে থনই

যক্ষ্মা সংক্মে
যক্ষ্মা থর্মাে 
থনই থর্মাে

যক্ষ্মার সংক্মে
এিং ড্মায়্মাণিটিস

যক্ষ্মার সংক্মে
এিং এইিআইবি 

(HIV)

যক্ষ্মা সংক্মে
যক্ষ্মা থর্মাে 
থনই থর্মাে

যক্ষ্মা সংক্মে
যক্ষ্মা থর্মাে 
থনই থর্মাে

যক্ষ্মা থর্মাে
জীিদ্দি্মায় ১০%

যক্ষ্মা থর্মাে
জীিদ্দি্মায় ৩০%

যক্ষ্মা থর্মাে
িছণর ৭-১০% অ্্মাবটিণর-
থ্্মাি্মাইর্মাে থের্মাবপ—ART 
ছ্মাড্মা)



যক্ষ্মা প্রতির�্মাধক তিতকৎস্মা(টিতিটি) হে যক্ষ্মার জীি্মােুর সংস্পণিশে আস্মার 
পর যক্ষ্মা থর্মাে প্রবতণর্মাণ্র সিণেণক িলতিি্মােী উপ্মায়।

যক্ষ্মার জীি্মােুর থেণক সংক্্মাবমত হওয়্মার সম্্মািন্মা উণলেখণয্মাে্ি্মাণি িৃবধি 
প্মায় যখন আপন্মার স্মাণে ঘবনষ্ঠি্মাণি সংযুতি ক্মাণর্মার যক্ষ্মা হয় এিং আপন্মার 
থর্মাে প্রবতণর্মা্ ক্ষমত্মা কম ে্মাণক।

এইিআইবি সংক্মে, ড্মায়্মাণিটিস এিং বসলেণক্মাবসণসর মণত্মা থর্মাে থর্মাে 
প্রবতণর্মা্ ক্ষমত্মা কবমণয় থেয়। অন্্মান্ থর্মাণের জন্ বন্শে্মাবরত বকছু ওষু্ও 
থর্মাে প্রবতণর্মা্ ক্ষমত্মা কবমণয় বেণত প্মাণর।

যক্ষ্মার সংক্মণের ক্মারণে থর্মাে ন্মা হণেও বিবকৎস্মা কর্মা গুরুত্বপূেশে এিং থসটি 
সরুক্ষ্মা প্রে্মান করণি, থযমন আগুন ন্মা ে্মাকণেও একটি ি্মাবড অবনিণর্মা্ক কর্মা হয়। 

যক্ষ্মা� প্রতির�্মাধক তিতকৎস্মা ক্মা� প্রর়্মাজন?

যক্ষ্মা� সংক্রমণ সন্মাক্ত ক�্মা

৽ যক্ষ্মার সংক্মণের পরীক্ষ্মার থক্ষণরে টিউি্মারবকউলেন লকিন থটস্ট (টিএসটি) ি্মা 
ইটি্মারণেরন-ে্মাম্মা বরলেজ অ্্মাণস (ইগ্্মা) ি্িহ্মার কর্মা থযণত প্মাণর। জ্মাতীয় নীবত 
অনুয্মায়ী ন্মান্মা থেণি পরীক্ষ্মার প্র্মাপ্ত্মা আে্মাে্মা হণত প্মাণর। সলক্য় যক্ষ্মা থর্মাে 
বনেশেণয়র জন্ টিএসটি ি্মা ইগ্্মা ি্িহ্মার কর্মা য্মাণি ন্মা।

৽ বপএেএইিআইবি ি্মা ৫ িছণরর কম িয়সী বিশু, য্মার্মা ঘণর্মায়্মাি্মাণি থয্মাে্মাণয্মা-
থের মণ্্ ে্মাণক, ত্মাণের থক্ষণরে টিবপটি শুরু কর্মার জন্ টিএসটি ি্মা ইগ্্মা দ্্মার্মা 
পরীক্ষ্মা কর্মা অপবরহ্মাযশেি্মাণি প্রণয়্মাজনীয় নয়। তণি থেিগুলে এই পরীক্ষ্মার ি্ি-
স্্মার জন্ অিক্মাঠ্মাণম্মা ততবর করণি িণে আি্মা কর্মা হয়।

বিশ্ব স্্মাস্্ সংস্্মার (ড্মাবলিউএইিও) টিবপটি সম্পবকশে ত বনণেশে বিক্মা ২০২০-এ বিবনিত যক্ষ্মা প্রবতণর্মা্ক 
বিবকৎস্মার জন্ বন্শে্মাবরত থে্মাষ্ঠঠী

এইিআইবি আক্্মান্ত (বপএেএইিআ-
ইবি)

যক্ষ্মার থর্মােীণের স্মাণে ঘবনষ্ঠ 
থয্মাে্মাণয্মাে

প্র্মাপ্তিয়কির্মা, বকণি্মার-বকণি্মারীর্মা এিং 
সি িয়ণসর বিশুর্মা।

বিণিষত ৫ িছণরর কম িয়সী বিশুর্মা 
সুরলক্ষত নয়।

অন্্মান্ ঝুাবকপূেশে থে্মাষ্ঠঠী

ড্মায়্মালেবসণসর থর্মােী, এবটি 
টিএনএে (টিউম্মার থনণক্্মাবসস 
ে্্মাক্টর) বিবকৎস্মা, এিং একটি 
অেশে্মান ি্মা বহম্্মাণট্মােলজক্মাে 
্্মান্সপ্্্মাণটির জন্ প্রস্তুত থর্মােীর্মা।

বসলেণক্মাবসণসর থর্মােীণেরও সুপ্ত 
যক্ষ্মা সংক্মণের জন্ পরীক্ষ্মা 
কর্মা এিং বিবকৎস্মা কর্মা উবিৎ।



যক্ষ্মা প্রতির�্মাধক তিতকি্স্মা (টিতিটি)

এণক্ষণরে এক্মাব্ক বিকল্প রণয়ণছ এিং আপন্মার 
ড্মাতি্মার আপন্মার জন্ সিণেণক ি্মাণে্মা ি্িস্্মাটি 
থিণছ বনণত সক্ষম হণিন।

3

1

2

4

3HP
প্র্মাপ্তিয়কি, বকণি্মার এিং ১২ িছণরর থিিী িয়সী বিশুণের জন্ 
সপ্ত্মাণহ একি্মার কণর ১২ সপ্ত্মাহ ্ণর আইণস্মান্মাইলজড (INH অেি্মা 
H) এিং বরে্মাণপবটিন (P) - এর থম্মাট ১২টি থড্মাজ।

আপন্মার 
ড্মাতি্মাণরর 

স্মাণে 
পর্মামিশে 
করুন।

1HP
বকণি্মার-বকণি্মারী এিং ১২ িছণরর থিিী িয়সী ি্মাচ্্মাণের জন্ 
একম্মাস ্ ণর তেবনক একট্মা কণর আইণস্মান্মাইলজড এিং বরে্মাণপবটিন।

3HR
প্র্মাপ্তিয়কি এিং বিশুণের জন্ ৩ ম্মাস ্ণর তেবনক বরে্মাম্ম্পবসন (R) 
এিং আইণস্মান্মাইলজড। এই বিবকৎস্মাবিব্টি, বপএেএইিআইবি-
থের মণ্্ য্মার্মা বরে্মাম্ম্পবসন-ি্মান্ধি অ্্মাবটিণরণ্্মাি্মাইর্মাে থের্মাবপ 
(ART) বিবকৎস্মায় রণয়ণছন ত্মাণেরও থেওয়্মা থযণত প্মাণর। বিশু 
ি্মান্ধি েমুশেণেিন বিবিন্ন থেণি প্মাওয়্মা য্মায়।

6H/9H/36H
প্র্মাপ্তিয়কিণের এিং বিশুণের জন্ তেবনক আইণস্মান্মাইলজড ৬ অেি্মা 
৯ ম্মাস ্ ণর, অেি্মা উচ্ যক্ষ্মা সংক্মণের স্্মাণন বপএেএইিআইবি-
থের জন্ তেবনক আইণস্মান্মাইলজড ৩৬ ম্মাস ্ণর।

5 4R
প্র্মাপ্তিয়কি এিং বিশুণের জন্ 4 ম্মাস ্ণর তেবনক বরে্মাম্ম্পবসন।

এই েটুি বিবকৎস্মাবিব্ই (3HP এিং 1HP) বপএেএইিআইবি-থের 
থেওয়্মা থযণত প্মাণর।



আবম এমন থক্মানও ি্লতির সংস্পণিশে আবসবন য্মার যক্ষ্মা 
আণছ িণে জ্মাবন। আম্মার বক ত্মারপণরও প্রবতণর্মা্মূেক 
বিবকৎস্মাবনণত হণি?
হা ্্মা। বপএেএইিআইবি-থের েিুশেে থর্মাে প্রবতণর্মা্ ক্ষ-
মত্মারক্মারণে যক্ষ্মা থর্মাণের বেণক দ্রুত অগ্সর হওয়্মার 
ঝুাবক রণয়ণছ।

আবম ইবতমণ্্ই এআরটি-এর অ্ীণন রণয়বছ, আম্মার 
যক্ষ্মা হওয়্মার ঝুাবক কতট্মা রণয়ণছ?

প্র্মা়ই জজজ্্মাতসি প্রশ্্মাবলী এইিআইতি আক্র্মান্ত ম্মানুষরে� থেরক

আইএনএইি (INH) সহ বিবকৎস্মাবিব্ণত, থপবরণের্মাে 
বনউণর্মাপ্্মাবে প্রবতণর্মা্ করণত ি্মা বিবকৎস্মার জন্ পবরপূরক 
বিট্মাবমন বি৬ থনওয়্মা থযণত প্মাণর। য্মাণের উচ্ ঝুাবক আণছ, 
থযমন বপএেএইিআইবি, অপুষ্টিণত আক্্মান্ত ি্লতি এিং 
েিশে িতী মবহে্মা, ত্মাণের বিট্মাবমন বি৬ প্রণয়্মাজন।

যবে বি৬ প্মাওয়্মা ন্মা য্মায়, ত্মাহণে বিকল্প পধিবতর জন্ আপন্মার 

কতমউতনটি� ি্মাতিে্মা তিত� ক�্মা� প্রর়্মাজনী়ি্মা

টিবপটি-এর স্ীকৃত উপক্মার ে্মাক্মা সত্ত ণত্বও, কবমউবনটির সেস্ণের মণ্্ জ্্মাণনর 
অি্মাি রণয়ণছ। কবমউবনটির সেস্ণের সঠিক তে্ থপণত হণি এিং টিবপটি গ্হণের 
সদ্্িহ্মাণরর থকৌিে বহণসণি টিবপটি-এর ি্মাবহে্মা সষৃ্টির প্রি্মারে্মা ি্মাে্মাণত হণি। এটি 
গুরুত্বপেূশে ক্মারে য্মার্মা যক্ষ্মার জীি্মােু দ্্মার্মা সংক্্মাবমত এিং থর্মাণের বিক্মাণির ঝুাবকণত 
রণয়ণছন ত্মার্মা ি্মাে থি্মা্ করণত প্মাণরন, থসই ক্মারণে ওষু্ গ্হণের প্রণয়্মাজন মণন 
ন্মাও করণত প্মাণরন।

যবেও বনয়বমত এআরটি যক্ষ্মার বিক্মাণির স্মামবগ্ক ঝুাবক কম কণর, তণি 
এইিআইবি-থনণেটিি ম্মানুষণের ত্েন্মায় এআরটি সহ ম্মানুষণের যক্ষ্মা সং-
ক্মণের ঝুাবক থিিী ে্মাণক। টিবপটি এিং এআরটি-এর সম্মিলেত ি্িহ্মার 
যক্ষ্মা হওয়্মার ঝুাবক উণলেখণয্মাে্ি্মাণি কম কণর।

আবম বক এআরটি এিং টিবপটি, েণুট্মাই একস্মাণে বনণত প্মাবর?
হা ্্মা। এআরটি এিং টিবপটি, েণুট্মাই একস্মাণে থনওয়্মা থযণত প্মাণর।

ড্মাতি্মাণরর স্মাণে কে্মা িেুন। টিবপটি-এ ে্মাক্মা থে্মাণকণের অগ্্মাব্ক্মার বহণসণি বি৬ 
এর সংস্্মাণনর জন্ কবমউবনটির এনটিবপ (NTP) - এর স্মাণে আণে্মািন্মা কর্মা উবিৎ।



আবম ইণত্মামণ্্ বতন িছর আণে যক্ষ্মা থর্মাণের 
বিবকৎস্মা কবরণয়বছ। আম্মার বক ত্মারপণরও 
প্রবতণর্মা্মূেক বিবকত্তস্মা বনণত হণি?
হা ্্মা, ক্মারে আণেরি্মাণরর যক্ষ্মা থর্মাণের বিবকৎস্মা 
আপন্মাণক পনুর্মায় যক্ষ্মার সংক্মে থেণক রক্ষ্মা কণর ন্মা। 

টিবপটি গ্হে করণে আবম কত সময় যক্ষ্মা থেণক 
সুরলক্ষত ে্মাকি?
থিি কণয়কটি েণিষে্মায় থেখ্মা থেণছ থয টিবপটি 

৭-১৫ িছণরর মণ্্ যক্ষ্মা থর্মাণের প্রণক্মাপ হ্্মাস কণর। টিবপটি জীিন িা্মাি্মায়, 
অসুস্ত্মা থর্মা্ কণর এিং েণুিশে ্মাে এবডণয় থযণত সহ্মায়ত্মা কণর।

যবে আবম এইিআইবি আক্্মান্ত হইএিং এআরটি গ্হে কবর, এিং বসবড৪ 
থক্মাণষর সংখ্্মা থিিী ে্মাণক তণি আম্মার বক টিবপটি কর্মাণন্মার প্রণয়্মাজন আণছ?
হা ্্মা, এইিআইবি সহ জীিনয্মাপন কর্মা সমস্ত প্র্মাপ্তিয়কি এিং বকণি্মার-
বকণি্মারীণের, ত্মাণের বসবড৪ থক্মাণষর সংখ্্মা বনবিশেণিণষ এইিআইবি-র 
তত্ত্মাি্্মাণনর একটি বিস্ততৃত প্্মাণকণজর অংি বহণসণি টিবপটি কর্মাণন্মা উবিৎ। 
আবম ইনণজকিণন ম্মােক ি্িহ্মারক্মারী এইিআইবি পলজটিি, ওবপওণয়ড 
প্রবতস্্মাপন থের্মাবপর (ওএসটি) অ্ীণন রণয়বছ।

আবম এআরটি শুরু কবরবন। আম্মাণক বক যক্ষ্মা প্রবতণর্মা্মূেক বিবকৎস্মা 
বনণত হণি?
হা ্্মা। য্মার্মা ইনণজকিণন ম্মােক (বপড্মাবলিউইউবড) ি্িহ্মার কণরন ত্মাণের যক্ষ্মা 
সংক্মণের ি্্মাপকত্মা এিং যক্ষ্মা থর্মাণের প্রণক্মাপ থিবি। ওএসটি সহ 3HH 
গ্হেক্মারী ি্লতিণের ওবপণয়ট প্রত্্মাহ্মাণরর উপসেশে এিং অন্ থক্মান প্রবতকূে 
ঘটন্মার জন্ বনবিডি্মাণি পযশেণিক্ষে কর্মা উবিৎ। বরে্মাম্ম্পবসন এবডণয় 
য্মাওয়্মা সিণেণক ি্মাণে্মা।

আবম একজন বপএেএইিআইবি এিং আবম থহপ্মাট্মাইটিস বস দ্্মার্মাও 
আক্্মান্ত। আবম বক টিবপটি বনণত প্মাবর? 
হা ্্মা, বকন্তু এর জন্ বকছু পবরিতশে ন প্রণয়্মাজন হণত প্মাণর। থহপ্মাট্মাইটিস বস 
ি্মাইর্মাণস (HCV) আক্্মান্ত ি্লতিণের ত্মাণের স্্মাস্্ণসি্মা প্রে্মানক্মারী ি্মা 
ড্মাতি্মাণরর স্মাণে পর্মামিশে কর্মা উবিৎ।

যক্ষ্মা প্রবতণর্মা্ক বিবকৎস্মার আণে আমর্মা বকি্মাণি এইিআইবি সহ 
জীিনয্মাপন কর্মা ম্মানুষণের মণ্্ যক্ষ্মার সলক্য় লস্বত ি্মাবতে করণত প্মাবর?
যক্ষ্মা থর্মাণের উপসেশে পরীক্ষ্মা কণর এইিআইবি সহ প্র্মাপ্ত িয়কি এিং 
বকণি্মার-বকণি্মারীণের মণ্্ যক্ষ্মার সলক্য় লস্বত ি্মাবতে কর্মা থযণত প্মাণর। 



য্মার্মা িতশে ম্মাণন ক্মাবি, জ্বর, ওজন কণম য্মাওয়্মা এিং ঘুণমর মণ্্ থঘণম য্মাওয়্মা 
বরণপ্মাটশে কণরন ত্মাণের আি্মারও যক্ষ্মার পরীক্ষ্মা কর্মা উবিৎ। য্মাণের থক্মান 
উপসেশে থনই ত্মাণের এআরটি সহ টিবপটি কর্মাণন্মা উবিৎ।

এইিআইবি আক্্মান্ত েিশে িতী মবহে্মাণের বক টিবপটি 
কর্মাণন্মা উবিৎ?
হা ্্মা। এইিআইবি আক্্মান্ত েিশে িতী মবহে্মার্মা যক্ষ্মা থর্মাণের 
ঝুাবকণত ে্মাণকন, য্মার থেণক ম্মা এিং অন্মােত বিশু 
উিণয়র থক্ষণরেই ম্মার্মাত্মক পবরেবত ঘটণত প্মাণর। েিশে িতী 
মবহে্মাণের েিশে ্মািস্্মার ক্মারণে ত্মাণক টিবপটি গ্হণের 
থক্ষণরে অণয্মাে্ থঘ্মাষে্মা কর্মা উবিৎ নয়, যবেও থক্মান 
প্মাশ্বশেপ্রবতলক্য়্মার জন্ বনবিড পযশেণিক্ষে কর্মা আিি্ক।

যবে আবম অসসু্ থি্মা  ন্মা কবর তণি আবম যক্ষ্মা সংক্মণের জন্ থকন ওষু  ্খ্মাি?
যবে আপন্মাণক টিবপটি থনওয়্মার পর্মামিশে থেওয়্মা হয় তণি জ্মানণিন আপন্মার 
স্্মাস্্ণসি্মা প্রে্মানক্মারী ি্মা বিবকৎসক বিশ্ব্মাস কণরন থয আপন্মার যক্ষ্মার 
সলক্য় থর্মাে হওয়্মার সম্্মািন্মা থিণডণছ। টিবপটি-এর সম্পূেশে থক্মাসশে গ্হে 
করণে সংক্মেণক সলক্য় থর্মাণে পবরেত হওয়্মা থেণক রক্ষ্মা কর্মা য্মাণি।

আম্মার যবে ওষণু্র বিরূপ প্রবতলক্য়্মা থেখ্মা থেয় ত্মাহণে আম্মার বক কর্মা উবিৎ?
আপবন যবে টিবপটি বনণয় ে্মাণকন, থসণক্ষণরে থক্মান উপসেশে থেখ্মা বেণে 
অবিেণবে আপন্মার স্্মাস্্ণসি্মা প্রে্মানক্মারীর স্মাণে থয্মাে্মাণয্মাে কর্মা উবিৎ। 
স্্মাি্মাবিক উপসেশেগুলের মণ্্ রণয়ণছ কু্ষ্্মামন্্মা (বখণে কণম য্মাওয়্মা), িবম 
িবম ি্মাি, িবম, থপণট অস্লস্ত, অবির্মাম ক্্মালন্ত ি্মা েিুশেেত্মা, ে্মাঢ় রণের প্রস্্মাি, 
ে্্মাক্মাণি মে ি্মা জলডিস।

যক্ষ্মার সংক্মণের জন্ ক্মাণের পরীক্ষ্মা এিং বিবকৎস্মা কর্মা উবিৎ?
এইিআইবি সহ জীিনয্মাপন কর্মা প্র্মাপ্তিয়কি, বকণি্মার-বকণি্মারী, বিশু এিং 
থছ্মাট থছণেণমণয়, ৫ িছর ি্মা ত্মার থিণয় কম িয়ণসর বিশু য্মার্মা যক্ষ্মা 
থর্মােীণের সংস্পণিশে এণসণছ এিং এইিআইবি-থনণেটিি বক্বনক্মাে ঝুাবকণত 
ে্মাক্মা থে্মাষ্ঠঠী, থযমন য্মার্মা অ্্মাবটি-টিএনএে (TNF) এর বিবকত্তস্মা শুরু 
কণরণছন, য্মাণের ড্মায়্মাে্মাইবসস িেণছ, অঙ্গ প্রবতস্্মাপণনর প্রস্তুবত বনণছেন 
য্মার্মা, ত্মাণের যক্ষ্মার সলক্য় থর্মাণের বিক্মাণির সণিশে্মাচ্ সম্্মািন্মা ে্মাণক, ত্মাই 
ত্মাণের বনবিশেণিণষ যক্ষ্মার সংক্মণের পধিবতেত পরীক্ষ্মা এিং বিবকৎস্মার 
জন্ অগ্্মাব্ক্মার থেওয়্মা উবিৎ।

স্মাধ্মা�ণ প্রশ্সমূি



শ্ীমতী অিশে ন্মা ওইন্মাম
শ্ীমতী থলিবসন্মা কুম্মার
যক্ষ্মা সম্পবকশে ত সলক্য়ত্মাি্মােীণের 
বিশ্বি্্মাপী থজ্মাট

শ্ীমতী এবস্ট থেবরিয়্মাবন
LKNU (ইণন্্মাণনবিয়্মা)

ডঃ থজবম টনবসং
ডঃ করুে্মা স্মাবেলে
ইউবনয়ন

শ্ীমতী থম্মান্মা ি্মাে্মাবন
NCPI+ (ি্মারত)

শ্ীমতী নম্ন্ত্মা থিঙ্কণটি্মান
স্মাংি্মাবেক ও সলক্য়ত্মাি্মােী

ডঃ থর্মাবহত স্মাবরন
ন্্মািন্মাে ইনবস্টটিউট অে টিউি্মা-
রবকউণে্মাবসস অ্্মাডি থরস্স্পণরটবর 
বডলজজ

ডঃ সিশেলজৎ ি্মাড্্মা
ে্মাইডি

ডঃ শ্ীবনি্মাস ন্মায়্মার
স্টপ টিবি প্মাটশেন্মারবিপ
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