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NSW TB কার্যক্রম

রক্ষা (TB) বিষয়ক তথ্য পাতা 

NSW TB Program - Bengali

গুরুত্বপূর্য বিকসমূহ

• যক্ষ্মা (TB) একটি র�্মাগ য্মা Mycobacte-rium tuberculosis ন্মামক ব্্মাকটের�য়্মা� সংক্রমটন হটয় 
থ্মাটক।

• TB রবরি�ভ্মাগ রষেটরে ম্মানুটে� ফুসফুটস আক্রমন কট�, রকন্তু এটি ি�ীট�� অন্্মান্ অঙ্গটকও 
আক্রমন ক�টে প্মাট� য্মা ম্মা�্মাত্মক অসুস্থে্মা� ক্মা�ণ হটয় দা ্মাড়্মাটে প্মাট�। 

• র�্মাগটি অ্্মারটিব্মাটয়্মাটিক দ্্মা�্মা রন�্মাময় হটে প্মাট�।

এটি বকভাবি ছড়ায়?
• ফুসফুস ব্মা গল্মায় TB র�্মাটগ আক্র্মান্ত ব্রতি যখন ক্মারি, হা ্মারি রদয়, গ্মান কট� ব্মা কথ্মা বটল, েখন রস 

ব্মাে্মাটস TB জীব্মাণু ছরড়টয় রদয়।
• শ্্মাস গ্রহটন� ম্মাধ্টম এই জীব্মাণু যখন অন্্মান্ রল্মাকটদ� ি�ীট� প্রটবি কট� েখন ে্মা�্মাও সংক্র্মারমে 

হটে প্মাট�।
• রবরি�ভ্মাগ রল্মাক TB জীব্মাণু দ্্মা�্মা সংক্র্মারমে হয় ঐ সব রল্মাটক� ম্মাধ্টম  য্মাটদ� স্মাটথ ে্মা�্মা প্রিু� সময় 

ব্য় কট�ন, রযমন পর�ব্মাট�� সদস্ ব্মা বনু্। 
• TB ঘ�ব্মাড়ী� দদনরদিন রজরনেপটরে� ম্মাধ্টম ছড়্মায় না (রযমন: ছুর�-ি্মামি, ব্মাসনপরে, প্মারন খ্মাওয়্মা� 

গ্্মাস, ি্মাদ�, ক্মাপড়-রি্মাপড় ব্মা রেরলটফ্মান); সুে�্মাং এই সকল রজরনেপরে আল্মাদ্মাভ্মাটব ব্বহ্মা� ক�্মা� 
প্রটয়্মাজন রনই।

TB সংক্রমর এিং TB র�াবে� মব্্য পাথ্যক্য কী?
TB-রত সংক্রাবমত রবরি�ভ্মাগ রল্মাটক� মটধ্, ে্মাটদ� ি�ীট�� প্ররে�ষে্মা TB-� জীব্মাণুটক রনয়ন্ত্রটণ �্মাটখ, 
এটে কট� এই জীব্মাণু সুপ্ত ব্মা রনর্রিয় অবস্থ্মায় রবাটি থ্মাকটে প্মাট�। এটক কখনও কখনও সুপ্ত TB সংক্রমণ 
বল্মা হটয় থ্মাটক। 

• TB জীব্মাণু রনর্রিয় থ্মাক্মা অবস্থ্মায় রক্মানও ষেরে ক�টে প্মাট� ন্মা এবং জীব্মাণু বহনক্মা�ী ব্রতি অসুস্থও 
হন ন্মা।

• রবরি�ভ্মাগ রল্মাটক� রষেটরে TB জীব্মাণু সব্বদ্মা রনর্রিয় অবস্থ্মায় থ্মাকটব। 
• TB সংক্রমণযুতি রল্মাটক�্মা সংক্র্মামক নয় এবং অন্টদ� মটধ্ TB ছরড়টয় রদটে প্মাট� ন্মা।
• সংক্র্মামন রিরনিে ক�্মা য্মায় একটি Tu-berculin Skin Test (ব্মা Mantoux Test)-এ� ইরেব্মািক 

ফল্মাফল দ্্মা�্মা অথব্মা একটি �তি প�ীষে্মা� ম্মাধ্টম (ইটি্মা�টফ�ন গ্মাম্মা র�রলজ অ্্মাস ব্মা Quantiferon 
TB Gold-Plus)।

রকছু রল্মাটক� মটধ্, TB জীব্মাণু ি�ীট�� র�্মাগ প্ররেট�্মাধ ষেমে্মাটক ক্মাবু কট� রফটল, য্মা� ফটল TB 
জীিানু� সংক্রমণ রথটক TB র�্মাটগ� রদটক অগ্রগরে ঘটে। রকছু রল্মাটক� রষেটরে সংক্রমটণ� প�প�ই TB 
র�্মাটগ� রবক্মাি ঘটে, আব্মা� ক্মা�ও মটধ্ রবক্মাি ঘটে রদর�টে যখন ে্মাটদ� র�্মাগ প্ররেট�্মাধ ষেমে্মা দবু্বল হটয় 
য্মায়। এটি অটনক ক্মা�টন হটে প্মাট� রযমন ব্মাধ্বক্জরনে অবস্থ্মা, গুরুে� অসুস্থে্মা, কষ্টক� পর�রস্থরে� মধ্ 
রদটয় য্মাওয়্মা, ম্মাদক ব্মা মটদ� অপব্বহ্মা�, HIV সংক্রমণ ব্মা আ�ও অন্্মান্ অবস্থ্মা।

• রনর্রিয় TB জীব্মাণু যখন সরক্রয় হটয় য্মায় েখন TB র�্মাটগ� রবক্মাি ঘেটে প্মাট�।
• TB সংক্রমটণ আক্র্মান্ত রল্মাটক� রকবলম্মারে প্র্মায় ১০ িে্মাংি রল্মাক TB র�্মাটগ আক্র্মান্ত হটয় থ্মাটকন।
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• ফুসফুস ব্মা গল্মা� TB র�্মাটগ আক্র্মান্ত রল্মাটক�্মা অটন্� জন্ সংক্র্মামক হটে প্মাট�
• রবরি�ভ্মাগ রষেটরে, উপযুতি ওেুধ রসবটন� দইু সপ্ত্মাহ পট�, TB র�্মাটগ আক্র্মান্ত রল্মাটক�্মা আ� TB জীব্মাণু 

ছড়্মায় ন্মা। 
• (ফুসফুস ব্মা গল্মা ব্েীে) ি�ীট�� অন্্মান্ অটঙ্গ TB আক্র্মান্ত ব্রতি�্মা সংক্র্মামক নয়।

এ� উপসে্যগুব�া বক?
• TB ি�ীট�� রয রক্মান অটঙ্গ র�্মাগ সৃষ্টি ক�টে প্মাট�, েটব ফুসফুটস সবটিটয় রবিী হয়। TB র�্মাটগ আক্র্মান্ত 

রকছু রল্মাটক� মটধ্ রকবলম্মারে স্মাম্মান্ লষেণ রদখ্মা য্মায়। TB-রে আক্র্মান্ত রল্মাটক� মটধ্ নীটি উটলেরখে 
রকছু ব্মা সমস্ত লষেণসমূহ রদখ্মা রযটে প্মাট�: 

• এমন ক্মারি য্মা রেন সপ্ত্মাটহ�ও রবরি সময় ধট� স্থ্মায়ী হয় এবং ভ্মাল হয় ন্মা
• থুেু ব্মা কটফ� মটধ্ �তি রদখ্মা য্মায় 
• জ্ব� আটস
• �্মাটে ঘ্মাম হওয়্মা
• ক্মা�ন ছ্মাড়্মাই ওজন কটম য্মাওয়্মা
• সব্বদ্মা ক্্মান্ত রব্মাধ ক�্মা
• ষুেধ্মামদি্মা
• ষেরেগ্রস্থ জ্মায়গ্মায় ব্থ্মা এবং/অথব্মা রফ্মাল্মাভ্মাব

কা�া ঝঁুবক� মব্্য �বয়বছ?
• TB-রে সংক্র্মারমে ব্রতি� স্মাটথ দীঘ্ব সময় ধট� ঘরনষ্ঠভ্মাটব রমল্মাটমি্মা কট� এমন ব্রতি�্মা   
• ঐ সকল ব্রতি�্মা য্মা�্মা এমন ওেুধ রসবন ক�্মা য্মা ি�ীট�� র�্মাগ প্ররেট�্মাধ ষেমে্মাটক প্রভ্মারবে কট�, 

রযমন: ইরমউটন্মাটথ�্মারপ, কটি্বটক্মাটটে�টয়ডস ব্মা রকটম্মাটথ�্মারপ
• এমন রল্মাটক�্মা য্মাটদ� HIV সহ অন্্মান্ দীঘ্বস্থ্মায়ী অসুস্থে্মা �টয়টছ এবং য্মা ে্মাটদ� ি�ীট�� র�্মাগ 

প্ররেট�্মাধ ষেমে্মাটক প্রভ্মারবে কট�। 

বকভাবি TB  জীিারু� বিস্া� প্রবতব�া্ ক�া রায়?
• TB-রে সংক্র্মারমে রল্মাকটদ�টক েেরদন পয্বন্ত রবরছিন্ন �্মাখ্মা হয় যেরদন পয্বন্ত ে্মা�্মা সংক্র্মামক হওয়্মা� 

সুটয্মাগ থ্মাটক 
• প�ীষে্মা� ম্মাধ্টম রিরনিে TB-রে সংক্র্মারমে র�্মাগীটদ� প্ররেট�্মাধমূলক রিরকৎস্মা� রক্মাস্ব রদওয়্মা রযটে 

প্মাট�। 
• BCG টিক্মা প্র্মাণঘ্মােী TB-� রবরুটধে রিশুটদ� সু�ষে্মা রদয়। এই রিশু�্মা এমন রদটি ভ্রমণ ক�টব রযখ্মাটন 

TB খুব স্মাধ্মা�ণ, রকন্তু এই টিক্মা রনয়রমেভ্মাটব NSW–এ রদওয়্মা হয় ন্মা। 

এটি কীভাবি বনর্যয় ক�া হয়?
ফুসফুটস TB রনণ্বয়টন� জন্:

• একটি বুটক� এক্স-র� রদখ্মাটে প্মাট� রয TB র�্মাগ ফুসফুসটক আক্র্মান্ত কট�টছ রক ন্মা
• একটি থুেু প�ীষে্মা� ম্মাধ্টম রদখ্মা য্মায় রয TB-� জীব্মাণু ক্মারি� স্মাটথ রব� হটয় আস্মা কফ ব্মা থুেুটে 

উপরস্থে �টয়টছ রকন্মা
• যরদ ব্রতি ক্মারি রদটয় কফ ব্মা থুেু রব� ক�টে ন্মা প্মাট� েটব অন্ ধ�টন� প�ীষে্মা� প্রটয়্মাজন হটে প্মাট� 

NSW TB Program - Bengali
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ফুসফুটস� ব্মাইট� TB রনণ্বয়টন� জন্:

• TB রনণ্বটয় অন্্মান্ রয পর�ষে্মাগুটল্মা সহ্মায়ক হটে প্মাট� ে্মা হল - সূক্ষ সুই-এ� ম্মাধ্টম ব্মাটয়্মাপরস ক�্মা, 
ষেেস্থ্মাটন� নমুন্মা রনটয় প�ীষে্মা ক�্মা, অটত্্মাপি্মাট�� নমুন্মা রনটয় প�ীষে্মা ক�্মা অথব্মা সক্মাটল� প্রস্্মাটব� 
প�ীষে্মা ক�্মা। 

এটি বকভাবি বিবকৎসা ক�া হয়?
TB সংক্রামন: ড্মাতি্মা� ওেুটধ� একটি রক্মাস্ব রদটে প্মাট�ন (য্মা প্ররেট�্মাধমূলক রথ�্মারপ) অথব্মা রনয়রমে 
বুটক� এক্স-র� রদটয় ে্মা নজট� �্মাখটে প্মাট�ন।  

TB র�াে: কমপটষে ছয় ম্মাস রনরদ্ব ষ্ট অ্্মারটিব্মাটয়্মাটিটক� সংরমশ্রণ রদটয় রিরকৎস্মা ক�্মা হয়। একজন রিষ্ট 
রক্রনক ন্মাস্ব আপন্মা� রিরকৎস্মা� েদ্মা�রক ক�টব। এছ্মাড়্মাও রিরকৎস্মা সফলভ্মাটব সম্পন্ন হটছি ে্মা রনরচিে 
ক�্মা� জন্ ন্মাস্ব আপন্মাটক সহ্মায়ে্মা ক�টব, র�্মাগ এবং রিরকৎস্মা� ব্্মাপ্মাট� রিষে্মা রদটব এবং রক্মানও প্মাশ্্ব 
প্ররেরক্রয়্মা হটছি রক ন্মা রসরদটক নজ� �্মাখটব। 

• TB র�্মাগীটদ� রিরকৎস্মা� রক্মাস্ব রিে ন্মা হওয়্মা অবরধ উপটদি রম্মাে্মাটবক TB-� সকল ওেুধ ঠিকঠ্মাক মে 
রসবন ক�্মা উরিৎ। রক্মান ওেুধ ব্মাদ রদয়্মা য্মাটব ন্মা ব্মা িীঘ্রই বন্ ক�্মা য্মাটব ন্মা  

• TB আক্র্মান্ত ব্রতিটদ� রন�্মাময় ক�্মা য্মায় যরদ ে্মা�্মা রিরকৎস্মা সম্পূণ্ব কট�
• রিরকৎস্মা িল্মাক্মালীন সময় TB আক্র্মান্ত ব্রতি�্মা স্্মাভ্মারবক ক্মাজ কটম্ব রফট� আসটে প্মাট�ন, যেষেণ 

ে্মা�্মা আ� সংক্র্মামক ন্মা থ্মাটক। 

একাব্ক ওষু্ প্রবতব�া্ক TB (MDR-TB)
• এক্মারধক ওেুধ প্ররেট�্মাধক
•  TB (MDR-TB) েখন ঘটে যখন TB ব্্মাকটির�য়্মা কমপটষে isoniazid এবং ri-fampin প্ররেট�্মাধক 

হয়। এই দটুি টিরব র�্মাটগ� সবটিটয় িরতিি্মালী ওেুধ। ওেুধ সংটবদনিীল TB এবং ওেুধ প্ররেট�্মাধক TB 
একইভ্মাটব ছরড়টয় পটড়। 

• MDR-TB আক্র্মান্ত ব্রতিটদ� সুদীঘ্ব ২৪ ম্মাস পয্বন্ত  অ্্মারটিব্মাটয়্মাটিক রিরকৎস্মা� প্রটয়্মাজন হয়, এবং রকছু 
রল্মাটক� প্রথম ৬-৮ ম্মাস রনয়রমে রি�্মাটে ইনটজকিন রদয়্মা� দ�ক্মা� হয়।  

• MDR-TB আক্র্মান্ত ব্রতিটদ� রিরকৎস্মা� রক্মাস্ব রিে ন্মা হওয়্মা অবরধ উপটদি রম্মাে্মাটবক TB-� সকল 
ওেুধ ঠিকঠ্মাক মে রসবন ক�্মা উরিৎ। রক্মান ওেুধ ব্মাদ রদয়্মা য্মাটব ন্মা ব্মা িীঘ্রই বন্ ক�্মা য্মাটব ন্মা

আ�ও তবথ্য� জন্য
• আপন্মা� স্থ্মানীয় Chest Clinic (ব্মা বুটক� রক্রনক)-এ� স্মাটথ রয্মাগ্মাটয্মাগ করুন ব্মা আপন্মা� প্মার�ব্মার�ক 

ড্মাতি্মা�টক রদখ্মান
• রিটে রক্রনটক সকল TB পয্বটবষেন এবং রিরকৎস্মা রবন্মামূটল্ এবং রগ্মাপনীয়ে্মা বজ্মায় র�টখ ক�্মা হটয় 

থ্মাটক। 
• রিটে রক্রনটক য্মাওয়্মা� জন্ রক্মানও রমরডটকয়্মা� রকয়্মা� ব্মা ড্মাতি্মাট�� র�ফ্মাট�টল� প্রটয়্মাজন রনই

রবস্ত্মার�ে েটথ্� জন্ অনুগ্রহপূব্বক আপন্মা� স্থ্মানীয় Public Health Unit–এ 
1300 066 055 নম্বট� কল করুন অথব্মা রভরজে করুন New South Wales Health website 
www.health.nsw.gov.au/tuberculosis  
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http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/tuberculosis/Pages/chest-clinics.aspx

