
কীভাবে যক্ষা হয়?

যখন কেউ সংক্রমে যক্ষ্মার ে্মাশি দ্্মার্মা আক্র্মান্ত হয় অথব্মা 
হ্ঁমাচে, তখন ত্মার্মা ব্মায়চুত জলেণ্মা ছশিচয় পচি য্মাচত যক্ষ্মার 
বীজ্মাণটুি থ্মাচে। আপন্মার শিতচর এই ব্্মাচটেশরয়্মা প্রেুর 
পশরম্মাচণ কযচত হচব, য্মার ফচল আপন্মার যক্ষ্মা হওয়্মার 
সম্্মাবন্মা কবচি কযচত প্মাচর। ত্মাই আপন্মার যক্ষ্মা হচত প্মাচর 
যশি আপশন এমন কে্মাচন্মা ব্শতির স্মাচথ বসব্মাস েচরন অথব্মা 
অচনে সময় ে্মাট্মান, য্ঁমার সংক্রমে যক্ষ্মা আচছ।

শেছু ম্মানষু যক্ষ্মার বীজ্মাণ ুশনঃশ্্মাচসর স্মাচথ গ্রহণ ের্মার 
পরপরই অসুস্থ হচয় পচিন। শেছু ম্মানষুচির মচ্্ 
ব্্মাচটেশরয়্মাটি কিচহর মচ্্ লচুে্মাচন্মা থ্মাচে ত্মাচির অসুস্থ 
ন্মা েচরই। এটিচে বল্মা হয় লচুে্মাচন্মা যক্ষ্মা। শেন্তু লচুে্মাচন্মা 
যক্ষ্মা ‘সশক্রয়’ হচত প্মাচর, ম্মাচেম্মাচে েচয়ে বছর পচর, এবং 
আপন্মাচে অসুস্থ েচর তুলচত প্মাচর। এটি শবচিষ েচর হচত 
প্মাচর যখন কে্মাচন্মা অসুখ ব্মা অন্্মান্ ে্মাপ আপন্মার  
কর্মাগ-প্রশতচর্মা্ ের্মার ক্ষমত্মাচে িবু্বল েচর কত্মাচল।

উপসর্গগুলি:

• 3 সপ্্মাহ ্চর ে্মাশি

• ওজন েম্মা

• জ্বর

• র্মাচত ঘ্মাম হওয়্মা

• ক্্মাশন্ত ব্মা শ্্মাশন্ত

• শখচি ন্মা হওয়্মা

যক্ষা কী?

যক্ষ্মা এেটি ব্মায়ু-ব্মাশহত ব্্মাচটেশরয়্মা ঘটিত কর্মাগ। এটি গুরুতর স্্মাস্থ্ সমস্্মা ঘট্মাচত প্মাচর – শবচিষ েচর যশি কসটি দ্রুত 
ন্মা ্র্মা ন্মা পচি। শেন্তু যক্ষ্মা শেশেৎস্মা েচর স্মার্মাচন্মা য্মায়, এবং এর পরীক্ষ্মা ও শেশেৎস্মা হল শবন্মামূল্ ও কগ্মাপনীয়।

যক্ষ্মা কিচহর কয কে্মাচন্মা অংিচে প্রি্মাশবত েরচত প্মাচর। শেন্তু ফুসফুস ব্মা গল্মায় যক্ষ্মা হল এেম্মাত্র সংক্রমে প্রে্মাচরর 
যক্ষ্মা, কযটি অন্্মান্ ম্মানুষচির মচ্্ ছশিচয় পিচত প্মাচর।

www.thetruthabouttb.org

কাবের যক্ষা হবে পাবর?

কয কে্মাচন্মা ব্শতির যক্ষ্মা হচত প্মাচর, শেন্তু শেছু ব্শতি 
অন্্মান্চির কেচয় কবশি েঁুশেচত থ্মাচেন। আপন্মার যক্ষ্মা 
হওয়্মার েঁুশে কবশি হচব যশি আপশন:

• জন্্মান ব্মা আপন্মার স্মাহ্মার্মা-শনেটবততী আশরিে্মা, িশক্ষণ 
এশিয়্মা, পূব্ব ইউচর্মাচপর শেছু অংি ব্মা অন্্মান্ কিি কযখ্মাচন 
উচ্চম্মাত্র্মায় যক্ষ্মা কিখ্মা য্মায় কসখ্মাচনর সচগে কয্মাগ্মাচয্মাগ থ্মাচে

• গৃহহীন হন অথব্মা ব্মায়-ুেল্মােল েচর ন্মা ব্মা অশতশরতি 
ম্মানষু ব্মাস েচর এমন জ্মায়গ্মায় থ্মাচেন

• ম্মািে ব্মা মি কসবন েচরন
• িবু্বল কর্মাগ-প্রশতচর্মা্ ক্ষমত্মার অশ্ে্মারী হন, HIV ব্মা 

অন্্মান্ অসুচখর ে্মারচণ

আমাবক কী পেবষেপ লিবে হবে?
যশি আপন্মার মচন হয় কয আপন্মার যক্ষ্মা আচছ অথব্মা 
আপশন যক্ষ্মার ব্্মাচটেশরয়্মা শনঃশ্্মাচসর স্মাচথ গ্রহণ েচরচছন, 
তচব অশবলচবে এেজন ড্মাতি্মাচরর স্মাচথ কয্মাগ্মাচয্মাগ েরুন।

যত দ্রুত আপন্মার শেশেৎস্মা ের্মা হচব তত েম সম্্মাবন্মা 
থ্মােচব আপন্মার গুরুতর অসুস্থ হচত ব্মা অন্ কে্মাচন্মা 
ব্শতিচে যক্ষ্মার দ্্মার্মা সংক্রশমত েরচত।

যশি আপন্মার যক্ষ্মা কথচে থ্মাচে, আপন্মাচে কিওয়্মা হচব 
অ্্মাশটিব্মাচয়্মাটিে ওষু্ য্মা আপন্মার যক্ষ্মাচে স্মার্মাচত প্মারচব। 
এেজন যক্ষ্মার শবচিষজ্ঞ ন্মাস্ব আপন্মাচে শেশেৎস্মার পুচর্মা 
সমচয় সহ্মায়ত্মা েরচবন।

েব্যের উৎস ও সাহায়ো

যক্ষ্মা সম্পচে্ব  শেশন্তত ব্শতিরচির জন্ সহ্মায়ত্মা ও পর্মামি্ব

TB Alert (টিলে অযোিার্গ )
কফ্মান: 01273 234029
ই-কমল: info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org
www.tbalert.org

যক্ষ্মা সম্পচে্ব  তথ্ এবং এেটি পশরচসব্মা অনসুন্্মানে্মারী

NHS Choices (এি-এইচ-এস চবয়বসস)
www.nhs.uk

যক্ষ্মা স্মার্মাচন্মা য্মায় এবং ত্মার শেশেৎস্মা সব্মার 
জন্ শবন্মামূল্ ও কগ্মাপনীয়

যক্ষ্মার উপসগ্বগুশল ্ীচর ্ীচর কিখ্মা কযচত প্মাচর এবং 
আপন্মার কসগুশলর সব েটি ন্মাও থ্মােচত প্মাচর। আপশনর 
িশুচিন্ত্মা হচল সবসমচয় এেজন ড্মাতি্মাচরর পর্মামি্ব কনচবন।

যক্ষ্মা সম্পচে্ব  আম্মাচে েী জ্মানচত হচব? Bengali: TB Awareness




