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জানিসংলের উলযালে ২০৩০ সালের মলে একটি সুন্দর নবশ্বেড়ার েলযে টেকসই উন্নয়ি অভীষ্ঠ (SDGs) েযেমাত্রা গৃহীি হলয়লে। 

এসনিনজ’র ১৭টি অভীলষ্ঠর মে ৩ িম্বলর আলে ‘সুস্বাস্হহে ও কল্যাণ’ বাস্তবায়লি িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণােয় সহলযােী মন্ত্রণােয় নহলসলব গুরুত্বপণ ূ

ভূনমকা পােি করলে। স্বাস্হহে মানুলের টমৌনেক অনিকার। েণপ্রজািন্ত্রী বাংোলদলের সংনবিালির অনুলেদ ১৫ (ক) এবং ১৮(১) অনুসালর 

নচনকৎসাসহ জিেলণর পুনি উন্নয়ি ও জিস্বালস্হহের উন্ননি সািি রালের অন্যিম দানয়ত্ব। সাংনবিানিক এই দানয়ত্ব পােি এবং স্বািীিিার সুফে 

সকলের কালে টপৌৌঁলে টদয়ার জন্য সরকার নিরেস কাজ কলর যালে। 

 

উন্নয়লির মহাসড়লক এনেলয় চেলে বাংোলদে। মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর দূরদেী ও সফে  টিতৃলত্বর মােলম টদলের অর্নূিনিক উন্নয়লির 

পাোপানে স্বাস্হহে খালি ব্যাপক সাফল্য অনজূি হলয়লে। স্বাস্হহে খালির উন্নয়লির ফেশ্রুনিলি সরকার দারুি প্রেংনসি হলয়লে। টপলয়লে আর্ন্জূানিক 

স্বীকৃনি ও পুরস্কার। স্বাস্হহে অবকাঠালমাখালি তৃণর্মে পযাূলয় গ্রাম পযরূ্ন্ ব্যাপক নবস্তার করলে স্বাস্হহে টসবা। সরকার ২০৩২ সালের মলে সবজূিীি 

স্বাস্হহেলসবা নিনিি করার পনরকল্পিা গ্রহণ কলরলে। এ েযে অজূলির জন্য সরকালরর প্রলচিা অব্যাহি রলয়লে। আমরা সবাই জানি যক্ষ্মা 

বাংোলদলের জন্য একটি অন্যিম জিস্বাস্থ্ে সমস্যা। নবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্ার প্রনিলবদি অনুযায়ী, নবলশ্বর টয ৩০টি টদলে যক্ষ্মা টরােীর সংখ্যা সবাূনিক, 

িালদর মলে বাংোলদলে অন্যিম । ১৯৯৩ সালে পৃনর্বীলি যক্ষ্মা টরালের প্রদুভাূব টবলড় টেলে নবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া (who) যক্ষ্মালক টলাবাে ইমালজূনস 

টোেণা কলর। িখি টর্লক বাংোলদে সরকার টবে কলয়কটি টবসরকানর সংস্থ্ালক সলে নিলয় যক্ষ্মার প্রলকাপ নিয়ন্ত্রলণ নিরেস কাজ কলর যালে। 

 

  ২৪ মাচ ূ‘নবশ্ব যক্ষ্মা নদবস’ নদবসটির এবালরর প্রনিপায ‘Invest to End TB. Save Lives.’ যক্ষ্মা টরালের যনিকর নদক 

নবলেে কলর স্বাস্থ্ে, সামানজক ও অর্নূিনিক পনরণনি সম্পলক ূ সলচিিিা বৃনদ্ধ এবং টরােটি নির্মলে ূ সারানবলশ্ব নদবসটি পানেি হলয় 

আসলে। সুদীেকূাে িলর যক্ষ্মা নবশ্বব্যাপী অন্যিম প্রিাি সংক্রামক টরালের স্থ্াি দখে কলর টরলখলে। এ টরালে নবলশ্ব প্রনিবের োখ োখ মানুলের 

মৃত্যে েলে। নবলেে কলর দানরদ্র্ে এবং েিবসনিপূণ ূটদেগুলোলি এর প্রলকাপ সবলচলয় টবনে। ২০১৮ সালে টসলেম্বর টর্লক জানিসংলের উচ্চপযাূলয়র 

ববঠলক যক্ষ্মা টরাে নির্মলূে নবশ্ব টিতৃবৃন্দ একমি হি। নদবসটি উপেলযে নবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া সরকার, সুেীে সমাজ, নবনভন্ন সংস্থ্া, স্বাস্থ্েলসবা টদওয়া 

নবনভন্ন প্রনিষ্ঠািলক যক্ষ্মা টরােী খ ৌঁলজ সবাইলক নচনকৎসা টদওয়ার আহ্বাি জানিলয়লে। নবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া ২০১৮ টর্লক ২০২২ সালের মলে ৪০ 

নমনেয়ি মানুেলক যক্ষ্মার নচনকৎসা টদওয়ার েযে নিলয় বিমূালি কাজ করলে। 

 

স্বাস্থ্ে অনিদপ্তলরর অিীি জািীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচ যক্ষ্মার প্রলকাপ নিয়ন্ত্রলণ ও টেকসই উন্নয়ি েযেমাত্রা (এসনিনজ) অজূলি কাযকূ্রম 

পনরচেিা করলে। উক্ত কাযকূ্রলমর আওিায় বাংোলদে সরকার টদলের সকে িােনরলকর জন্য নবিার্মলল্য যক্ষ্মা টরাে সিাক্তকরণ ও নচনকৎসা প্রদাি 

কলর আসলে। স্বাস্থ্ে ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণােলয়র জািীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচর প্রিাি েযে টদলে যক্ষ্মালরােী, মৃত্যে এবং সংক্রমলণর হার এমি 

পযাূলয় কনমলয় আিা, যালি যক্ষ্মা একটি জিস্বাস্থ্ে সমস্যা নহলসলব নবলবনচি িা হয়। এই কমসূূনচ বাস্তবায়লি ২০১৫ সালের পর নবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া 

একটি িত্যি টকৌেে অনুলমাদি কলর। যার আলোলক ২০৩৫ সালের মলে নবশ্ব টর্লক যক্ষ্মায় মৃত্যেহার ৯০ েিাংে কমালিা (২০১৫ সালের ত্যেিায়) 

এবং িত্যিভালব সংক্রনমি যক্ষ্মা টরােীর হার ৮০ েিাংে (২০১৫ সালের ত্যেিায়) কনমলয় আিা যায়। 

 

টিনব বা যক্ষ্মা একটি মারাত্মক সংক্রামক টেোঁয়ালচ টরাে। যা প্রিািি ফুসফুসলক আক্রার্ন্ কলর। যক্ষ্মা বেলি সািারণভালব আমরা ফুসফুলসর 

যক্ষ্মালকই বুনি। এই টরাে Mycobacterium tuberculosis (MTB) এর মােলম প্রার্নমকভালব ফুসফুসলক আক্রার্ন্ কলর মািব 

েরীলর োড়ায়। িলব ফুসফুস োড়াও েরীলরর নবনভন্ন স্থ্ালি যক্ষ্মা হলি পালর। টযমি- েনসকাগ্রনি, হাড় ও নেে, অন্ত্র, হৃদনপলের আবরণ ও মনস্তলের 

আবরণ, নেভালর এমিনক পাকস্থ্নেলিও হলি পালর। 

 

যক্ষ্মা বা টিনব টরালের প্রিাি েযণগুলো হলো- সািারণি নিি সপ্তালহর টবনে সময় িলর কানে ও জ্বর; কানের সলে কফ এবং রক্ত 

আসা; বুকব্যার্া অর্বা শ্বাস টিয়ার সময় অর্বা কানের সময় ব্যর্া হওয়া; ওজি কলম যাওয়া; োরীনরক দুবেূিা ষুধািামান্দে খালয অরুনচ, অবসাদ 

অনুভব করা ইিোনদ। েরীলরর টয অংলে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রনমি হলব টসই অংেটি ফুলে উঠলব। টযমি- েোর লান্ড আক্রার্ন্ হলে েো ফুেলব, 

টমরুদে আক্রার্ন্ হলে পুলরা টমরুদে ফুলে উঠলব। টফাোর আকার টবনে হলে ব্যর্াও হলি পালর। নেভালর যক্ষ্মা হলে টপলে পানি চলে আলস। িাই 

টপেও অস্বাভানবক ফুলে যায়। মনস্তলে সংক্রনমি হলে টসখালিও পানির মাত্রা টবলড় যায়। এোড়াও চামড়ায় বা অন্য টযখালিই টহাক িা টকি টসই 

অংেো ফুলে ওলঠ। 

 

সামানজক সলচিিিার মােলম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দানরদ্র্ে, অপুনি, েিবসনি, অজ্ঞিা, অসলচিিিাসহ নবনভন্ন নবেয় এর সলে জনড়ি। 

উচ্চনবত্ত ও নিম্ননবত্ত পনরবালরর অলিলকই যক্ষ্মা টরাে েিালক্তর বাইলর টর্লক যালে। টদলে যক্ষ্মার প্রাদুভাূব নিয়ন্ত্রলণ র্াকলেও টবেনকছু চোলেঞ্জ রলয় 

টেলে। পুনিহীিিা, বনস্ত এোকার ভাসমাি এবং অস্বাস্থ্েকর টিাংরা পনরলবলে বসবাসকারী িের ও মহািেরীর জিলোষ্ঠী যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচর 

সফেিালক বািাগ্রস্ত করলে। এর সলে টযাে হলয়লে িায়ালবটিস, এইচআইনভ আক্রার্ন্ টরােী, িামাক গ্রহণ, অবলহো, অসলচিিিা । যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রলণর 

প্রিাি হানিয়ার হলো িেস্। 

 

যক্ষ্মার জীবাণু বািালসর মােলম েড়ায়। টদলহ জীবাণু প্রলবে করলেও সবাই আক্রার্ন্ হয় িা। সংক্রনমি জিসংখ্যার ৫-১০ েিাংে মানুে 

এ টরালে আক্রার্ন্ হয়। সািারণি  ১৫ টর্লক ৪০ বের বয়লসর টোলকরা যক্ষ্মা টরালে টবনে  আক্রার্ন্ হলয় র্ালক। সারা নবলশ্বর দেটি মৃত্যেজনিি 

কারলণর মলে যক্ষ্মা অন্যিম। আর নবলশ্বর এক চত্যর্াূংে মানুলের টদলহ এই টরাে সুপ্ত অবস্থ্ায় আলে, যা সািারণি সংক্রমণ েোয় িা।যালদর এ 

টরাে রলয়লে িালদরলক নকছু নবেলয় সিকূ হলি হলব। হোঁনচ বা কানের সময় মুলখ রুমাে টদওয়া, হাি নদলয় মুখ ঢাকা অর্বা এক নদলক সলর কানে 

নদলি হলব। টযখালি টসখালি কফ বা থুত্য টফো যালব িা। আক্রার্ন্ ব্যনক্তর মুলখর কাোকানে নেলয় কর্া বেলে এ টরালের জীবাণু েড়ালি পালর। 

টরােীর কফ বা থুত্য নিনদিূ পালত্র টফলে িা মাটিলি পু ৌঁলি টফেলি হলব। 



 

যক্ষ্মা েিাক্ত হওয়ার পর নিয়ম টমলি পূণাূে টিাজ ুধ ি টসবি করলি হয় যক্ষ্মা টরােীলক। নকতু ক নকছুনদি ুধ ি টসবলির পর নকছুো 

ভালো মলি হলেই ুেি বন্ধ কলর টদি টরােীরা। অলিক টরােী পূণাূে টিাজ আর টেে কলরি িা। এলি কলর ঐ টরােীর িরমাে যক্ষ্মা টর্লক ুধ ি 

প্রনিলরািী যক্ষ্মার আক্রালর্ন্র আেঙ্কা টদখা টদয়। অর্াূৎ আলের িরমাে ুেিগুলো ঐ টরােীর েরীলর আর কাজ কলরিা । যার কারলণ আলরা দানম 

ুধ লির পাোপানে উচ্চ দালমর ইিলজকেি নদলি হয় নিআর যক্ষ্মা টরােীলক। 

 

যক্ষ্মালক অনভোপ মলি িা কলর এ টরাে প্রনিলরাি ও নিয়ন্ত্রলণ কাজ করলি হলব। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচলি সরকার টকন্দ্রীয় পযাূলয় যক্ষ্মা 

নিয়ন্ত্রলণর পনরকল্পিা, নিলদনূেকা, প্রনেযণ মনিউে বিনর ও নবিরণ, ওধ ি, েনজনিক সালপাে,ূ িত্ত্বাবিাি, পযলূবযণ ও ভালো কালজর জন্য 

অংেীদারলদর স্বীকৃনি প্রদাি কলর আসলে। এোড়া বাস্তবায়িকারী সংস্থ্াগুলো যক্ষ্মার নিলদনূেকা অনুযায়ী টসবা প্রদাি, স্থ্ািীয় পযাূলয় সমন্বলয়র 

পনরকল্পিা বিনর, প্রনেযণ প্রদাি, টসবা প্রদািকারী প্রনিষ্ঠালির সলে টযাোলযাে স্থ্াপি, নবিার্মলল্য কফ পরীযা, যক্ষ্মার ওধ ি প্রদাি, নিয়নমি ও 

দীেলূময়ানদ নচনকৎসা নিনিিকরলণর কাজ করলে। ওধ ি প্রনিলরািী যক্ষ্মা টরােীর নচনকৎসায় সািারণি ২০-২৪ মাস পযরূ্ন্ নচনকৎসা নিলি হয়।  

 

সরকার কলরািা মহামানর শুরুর পর টর্লক একনদলির জন্যও যক্ষ্মা েিাক্তকরণ ও টরােীর নচনকৎসা টদওয়া বন্ধ কলরনি। যক্ষ্মা 

নচনকৎসায়  নিরামলয়র হার েি ১০ বেলর ৯৬ েিাংলে উন্নীি হলয়লে। েি এক বেলর উপসে ূআলে এমি ২৭ োখ টোলকর পরীযা করা হলয়লে। 

এোড়া সরকানর ব্যবস্থ্াপিায় েি দেলক প্রায় ১০ োখ মানুেলক সুস্থ্ে কলর টিাো সম্ভব হলয়লে। 

 

বাংোলদে যক্ষ্মা টরাে নিণলূয়র জন্য উন্নি ও অিোধুনিক প্রযুনক্ত ব্যবহার শুরু কলরলে টযমি- এেইনি মাইলক্রালস্কাপ, নজি এক্সপাে ূ

টমনেি, নেকুইি কােচার ও োইি প্রুপ অোলস (েনপএ), নিনজোে এক্সলর ব্যবহার করলে। যক্ষ্মা টরাে নিণলূয় ইলিামলে টদলে ৪৫৯টি নজিএক্সপাে 

টমনসি, ১১৩৬টি মাইলক্রালস্কাপ ও ১২৬ নিনজোে এক্সলর চালু আলে। এ সকে সুলযাে বৃনদ্ধ করায় টদলে ড্রাে টসিনসটিভ ও ড্রাে টরনজিোন্ট উভয় 

প্রকার যক্ষ্মার প্রায় ৮১% টরােী সিাক্তকরণ সম্ভব হলয়লে। এোড়াও ১টি ন্যােিাে টরফালরস ল্যাবলরেনর ও ০৪টি নরনজওিাে টরফালরস ল্যাবলরেনরর 

যক্ষ্মা টরাে েিাক্ত করলে। পাোপানে ৪৪ টি বযব্যানি নিনিক, ০৭টি বযব্যানি হাসপািাে, টমনিলকে কলেজ হাসপািে, সদর হাসপািাে, উপলজো 

স্বাস্থ্ে কমলেলক্সর অর্ন্ূনবভাে ও বনহনূবভাে, এবং এিনজও নিনিলক যক্ষ্মা টরালের নচনকৎসা টসবা প্রদাি করা হলে।  

েহরাঞ্চলের বনস্ত এোকায়, ঝৌঁনকপূণ ূজিলোষ্ঠী, োলমনূ্টলস কমরূি শ্রনমকলদর মলে, টজেখািা ও দুেমূ এোকায় নবলেে কমসূূনচর 

মােলম যক্ষ্মা টরােী সিাক্তকরণ কমসূূনচ গ্রহণ করা হলয়লে। যক্ষ্মা টরাে নিণয়ূলক টবেবাি করার জন্য জািীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচ ব্র্যালকর 

সহায়িায় টমাবাইে ভোলি স্থ্ানপি নজিএক্সপাে ূও নিনজোে এক্সলর সাহালে নিয়নমি টরাে নিণয়ূ কাযকূ্রম পনরচােিা করলে।  

জািীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচ সূলত্র জািা টেলে, ওধ ি প্রনিলরািী যক্ষ্মার নচনকৎসা বাংোলদলে সফেভালব শুরু হলয়লে। এর ফলে নচনকৎসা 

ব্যয় এক-চত্যর্াূংলে কলম এলসলে। ওধ ি প্রনিলরািী যক্ষ্মার নচনকৎসায় সাম্প্রনিক আনবষ্কৃি িত্যি ওধ ি টবিাকুইনেি ও টিোমানিি ব্যবহার হলে। 

বেলর প্রায় ৩৫ হাজার নেশুলক ৬ মাস টময়ানদ টিনব নপ্রলভনন্টভ টর্রানপ টদওয়া হয়। নেশুলদর পাোপানে বয়স্কলদর যক্ষ্মা সংক্রমণ টর্লক রযা করলি 

একই টসবা টদওয়া শুরু হলয়লে। জািীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কমসূূনচ নবিার্মলল্য টরাে েিাক্তকরণ ও ওধ ি সরবরাহ োড়াও দনরদ্র্ টরােীলদর সাইলকা 

কাউনসনেং ও আনর্কূ সহায়িা প্ররদাি কলর র্ালক। ২০১৭ সাে টর্লক যক্ষ্মা নচনকৎসার প্রর্ম সানরর ওধ ি সম্পূণ ূসরকানর অর্াূয়লি ক্রয় ও সরবরাহ 

করলে। 

সরকালরর একার পলয যক্ষ্মা টরাে নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব িয়। সামানজক দানয়লত্বর জায়ো টর্লক সরকালরর পাোপানে এিনজও, 

েণমােম, সুেীে সমাজসহ সবসূ্তলরর মানুলের অংেগ্রহলণর মােলম এ টরাে নিয়ন্ত্রলণ কমপূনরকল্পিা নিলি হলব। সবার অংেীদানরত্ব নিনিি করলি 

পারলে যক্ষ্মা টরাে নিয়ন্ত্রলণ সফেিা আসলব। এ জন্য শুধু যক্ষ্মা টরাে নিয়ন্ত্রলণ িয়, সবলূযলত্র সরকালরর পাোপানে সবার অংেীদানরত্ব নিনিি 

করলি হলব। 
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