
আপনার যক্ার
(TB)

নিয়ন্ত্রণ নিওয়া  

কী প্রত্্যাশা করবেন এেং ককভাবে সসু্থ থাকবেন



(TB)

যকি আপকন সসইসে কনউইয়ক্ক োসীবির মব্য্য একজন হন

যার টিনি আছে, তাহছে নিনিৎসা ও সহায়তা ন�াঁজা 
গুরুত্বপূণ্ণ। টিনি এিটি মারাত্মি নরাগ, নিন্তু সঠিি 
নিনিৎসা িরাছে তা নেছি মনুতি পাওয়া যায়। যত শীঘ্র 
আপনি নিনিৎসা শুরু িরছিি, তত তাড়াতা নড় সুস্থ 
নিাধ িরছিি।

দানিত্যাগ: সমস্ত ফছ�া নিিেমাত্র নিাঝাছিার উছদেছশ্য ি্যিহার িরা হছয়ছে। 
েনিছত নদ�াছিা নযছিাছিা ি্যনতি হছেি মছেে।

নিনিৎসা িরাছিা 

আপনার যক্ার



ল্্যাবেন্ট (ল্্যা -েুহান্ট)  
টিকে সংক্রমণ 
এোড়াও “ে্যাছ�ন্ট টিনি” িা “টিনি 
সংক্রমণ” িো হয়

আপনি অসুস্থ অিভুি 
িরছিি িা 

টিনি পরীক্ার ফোফে 
সাধারণত পনজটিভ হয়

আপনি অি্য নোছিছদর 
মছধ্য এটি েড়াছিি িা

আপনি অসুস্থ অিভুি 
িরছিি

টিনি পরীক্ার ফোফে 
সাধারণত পনজটিভ হয়

আপনি অি্য নোছিছদর 
মছধ্য এটি েড়াছিি

অ্্যাকটিভ টিকে সরাগ 
এোড়াও “অ্যানটিভ টিনি” িা 
“টিনি নরাগ” িো হয়

(4)

যনদ আপিার ল্্যাবেন্ট টিকে হয়, তাহছে আপিার শরীছর 
টিনির জীিাণগুুনে “সুপ্ত” অিস্থায় োছি। 

যনদ আপিার অ্্যাকটিভ টিকে হয়, তাহছে আপিার শরীছর 
টিনির জীিাণগুুনে িাড়ছত োছি। অ্যানটিভ টিনি হছে 
সাধারণত আপিার ফুসফুছসর ক্নত িছর, নিন্তু এটি 
আপিার শরীছরর অি্যাি্য অংছশরও ক্নত িরছত পাছর।

য�ি নিাছিা সনক্রয় টিনি হওয়া ি্যনতি িাছশি, িো িছেি 
িা হাঁছিি ত�ি িায়ুর মাধ্যছম জীিাণগুুনে েড়ায়। যাছদর 
শরীছর প্রশ্াছসর সছগে নসইসি টিনি ঢুিছি তাছদর টিনি হছি।

সকক্রয় টিকের উপসগ্ক:
• নতি িা তার নিশী সপ্তাহ ধছর িানশ হওয়া অেিা িানশর সছগে রতি 
নির হওয়া

• ক্ান্ত ও দিু্ণে নিাধ হওয়া
• নক্ছদ িা পাওয়া এিং ওজি িছম যাওয়া
• জ্বর এিং/অেিা রাছত্র ঘাম

টিকের
দটুি 

পয্কায় সম্পবক্ক  জাননু
টিকে সেস্ট পকজটিভ মাবন হল্ আপনার শরীবর 
টিকের জীোণু আবে। আপনার টিকভ প্রেন্ন 
না সকক্রয় ত্া সিখবত্ আপনার ডাক্ার আবরা 
একাক্যক পরীক্া করবত্ পাবরন।
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ল্্যাবেন্ট টিকে নিনিৎসা িা িরাছে তা সনক্রয় হছয় যাছি। 
এমিনি আপনি অসুস্থ নিাধ িা িরছেও আপিার টিনি 
জীিাণরু “জাগ্রত” হছয় সনক্রয় হওয়া প্রনতছরাধ িরছত ওষুধ 
নিওয়া গুরুত্বপূণ্ণ। 

অ্্যাকটিভ টিকে আপিাছি �ুি অসুস্থ িছর নদছি। ওষুধ 
নিছে আপিাছি ভাছো োিছত সাহায্য িরছি এিং আপিার 
িনু্ছদর ও পনরিাছরর মছধ্য েড়াছিা প্রনতছরাধ িরছত সাহায্য 
িরছি। যত তাড়াতানড় আপনি ওষুধ নিওয়া শুরু িরছিি 
তত তাড়াতানড় আপনি আিার িাছজ নযাগ নদছত িা সু্ছে 
নযছত পারছিি।

প্রকত্বরা্য করুন
অ্্যাকটিভ টিকে
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কবয়ক েের আবগ, আকম একটি পকজটিভ টিকে 
ককিন সেস্ট সপবয়কেল্াম এেং আমার ডাক্ার 
েবল্কেল্ এটি ল্্যাবেন্ট টিকে। কত্কন আমাবক সয 
ওষ্ুয কিবয়কেল্ আকম ত্া কনইকন, কারণ আকম 
সসু্থ কেল্াম। গত্ মাবস, আকম খুে অ্সসু্থ হবত্ 
থাকক; আকম খুে কাশকেল্াম ও আমার জ্বর 
হবয়কেল্। আমার ল্্যাবেন্ট টিকে এখন অ্্যাকটিভ 
টিকে হবয় সগবে। আমাবক অ্বনক ওষ্ুয কনবত্ 
হবে এেং আমার কারবণ হয়বত্া অ্ন্য সল্াবকরাও 
অ্সসু্থ হবয় থাকবত্ পাবর। যকি আকম ল্্যাবেন্ট 
টিকের জন্য ওষ্ুয কনত্াম, ত্াহবল্ এইরকম 
হবত্া না।

- Anila, 28, Queens

“

”
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নিেু অসুস্থতা ও ওষুধ আপিার ইনমউি নসছটেম 
অে্ণাৎ অিাক্রমতা ক্মতাছি দিু্ণে িছর নদয় ফছে 
ে্যাছ�ন্ট টিনি অ্যানটিভ টিনিছত পনরণত হছয় যায়।
অ্্যাকটিভ ো ল্্যাবেন্ট টিকের জন্য আপনার কিককৎসার 
আবগ এেং পবর, আপনার ডাক্ারবক েল্ুন যকি আপকন:
• অি্য ওষুধ নিছে
• এইিআইনভ/এইেস, োয়াছিটিস িা অি্যাি্য স্াস্থ্য সমস্যা োিছে
• আপনি গভ্ণ িতী িা গভ্ণ িতী হছত পাছরি
• স্তি্যপাি িরাি

আপিার

কিককৎসা ককরবয় কনন

যত্ সম্ভে

আপনার ডাক্াবরর সপ্রসকক্রপশনকৃত্ সমস্ত 
ওষ্ুয কনন। এমনকক এখন আপকন সসু্থ সো্য 
করবল্ ো সসু্থ সো্য করা শুরু করবল্ও, যকি 
আপকন ওষ্ুয সনওয়া েন্ধ কবর সিন ত্াহবল্ 
আপকন অ্সসু্থ হবত্ পাবরন।
• সডাজ এড়াবল্ ো কমস সগবল্ আপনার টিকে ও ওষ্ুয 

প্রকত্বরা্যক হবয় যাবে – এর মাবন আপনার ওষ্ুয আর 
আপনার শরীবরর জীোণুগুকল্বক মারবত্ পারবে না। 
ওষ্ুয প্রকত্বরা্যক টিকের কিককৎসা করা কঠিন এেং 
আবরাগ্য ল্াভ করবত্ প্রায় িইু েের সময় ল্াগবত্ 
পাবর।

  o যনদ আপনি নিিে এিটি নোজ নমস িছরি তাহছে নযমি িো 
হছয়ছে নসই অিসুাছর ওষুধ নিছত োকুি।

  o যনদ আপনি এছির নিনশ নোজ নমস িছর োছিি তাহছে 
সরাসনর আপিার োতিাছরর সছগে িো িেিু।

• কিককৎসার সময় কনবজর অ্কত্করক্ পকরিয্কা করুন।
  o মদ্যপাি িরছিি িা। টিনির ওষুধ নিয়ার সময় মদ্যপাি 

িরছে আপিার নেভাছরর ক্নত হছি।
  o ধূমপাি িন্ িরুি। যনদ আপিার সহায়তার প্রছয়াজি 

হয় তাহছে 311 িম্বছর অেিা 1-866-697-8487 
িম্বছর নফাি িরুি অেিা nyc.gov/health এ নগছয় 
“NYC Quits” (NYC কুই�স) অিসুন্াি িরুি।

https://www.nyc.gov/site/doh/index.page
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নিছত  

ভুল্বেন না 

আপনার ওষ্ুয

এই পরামশ্কগুবল্া সাহায্য করবত্ পাবর:
• আপিার োতিার নযমি িছেছেি নসই অিসুাছর ওষুধ নিি। 

• আপিার ওষুধগুছো এি জায়গায় রা�ুি।
• আপনি নয নদি ওষুধ নিছছেি ি্যাছেন্াছর নসই তানরছ�র জি্য দাগ 
নদছয় রা�ুি।

• আপিার িাসায় নযমি রান্াঘছর আপিার নিছজর জি্য নরমাইন্ার 
নিা� নপাটে িরুি।

• আপিার নফাি িা ঘনড়ছত অ্যাোম্ণ নস� িরুি।
• আপিার পনরিাছরর িাউছি অেিা িনু্ছদরছি আপিার ওষুধ 
নিওয়ার ি্যাপাছর মছি িনরছয় নদছত িেিু।

• নেছরটিনে অিজারভে নেরানপ (directly observed therapy, 
DOT), এিটি নিিামছূে্যর পনরছষিা যা আপিাছি আপিার নিনিৎসা 
ঠিি রা�ছত সাহায্য িরছি, এই সম্পছি্ণ  আপিার স্াস্থ্যছসিা 
প্রদািিারীর সছগে িো িেিু। আরও তছে্যর জি্য 14 িং পৃষ্া নদ�ুি।

সম্াি্য পাশ্্ণ প্রনতনক্রয়াগুনে

অ্ন্ুযােন করুন

টিকে কিককৎসার

নিশীরভাগ মািষুই নিাছিা সমস্যা োড়াই টিনির 
ওষুধ নিি, নিন্তু িাছরা িাছরা পাশ্্ণ প্রনতনক্রয়া 
নদ�া নদয়।
যকি আপনার এইসে পার্শ্ক প্রকত্কক্রয়ার একটিও সিখা 
সিয় ত্াহবল্ ওষ্ুয সনওয়া েন্ধ কবর অ্কেল্ববে আপনার 
ডাক্াবরর সবগে কথা েল্ুন:
• িনম িনম ভাি, িনম িা নক্ছদ িা পাওয়া
• তেছপছ� ি্যাো
• আিো িা পনরিনত্ণ ত দনৃটি
• নিা� িা ত্বি হেছদ হওয়া
• িামড়ায় ফুসকুনড় িা িুেিানি
• আঙুে িা পাছয়র আঙুছে নশরনশরানি
• গাঁছ� ি্যাো
• গাঢ় িা িাদানম মতূ্র
• নতি িা তার নিশী নদি স্থায়ী হওয়া জ্বর



(13)(12)

যনদ আপিার অ্যানটিভ টিনি োছি, তাহছে আপিার 
নিনিৎসা িোিােীি স্াস্থ্য নিভাছগর নিস ম্যাছিজার 
আপিাছি সহায়তা িরছি। এই পনরছষিাটি নিিামছূে্যর। 

আপনি িানশ ও হাঁনির মাধ্যছম আপিার পনরিার ও িনু্ছদর সহ অি্যছদর 
মছধ্য টিনির জীিাণ ুেড়াছত পাছরি। আপিার নিস ম্যাছিজার তাছদরছি 
টিনি পরীক্ার জি্য সাহায্য িরছত পাছরি।

আপনার সকস ম্যাবনজার আপনার সবগে এইসে কেষবয় 
কথা েল্বেন:
• আপিার উপসগ্ণ
• আপনি নিাোয় নিাোয় নগছয়ছেি 
• আপিার আছশপাছশ িারা আছেি

আপিার

সকস ম্যাবনজাবরর সবগে

কথা েল্ুন

আমার সকস ম্যাবনজার আমার পকরকিকত্র নাম 
জানবত্ সিবয়কেবল্ন, কিককৎসার আবগ আকম 
যাবির সবগে সেশীরভাগ সময় কাোত্াম। 
আমার সকস ম্যাবনজার েবল্কেবল্ন সয আমার 
পকরকিকত্বির টিকে পরীক্া করা উকিত্ ত্া 
ত্াবির জানাবত্ ত্াবির সাবথ ত্ার কথা েল্া 
অ্থো সিখা করা িরকার। একসবগে, আমরা 
একটি ত্াকল্কা তত্কর কবরকেল্াম যাবির সাবথ 
ত্ার কথা েল্া উকিত্। আমার সকস ম্যাবনজার 
আমাবক প্রকত্শ্রুকত্ কিবয়কেল্ সয সস আমার 
পকরিয় সগাপন রাখবে।

- Carlos, 42, Brooklyn

“

”



সংস্থান কনউইয়ক্ক  কসটির  
স্াস্থ্য কেভাবগর (NEW 
YORK CITY HEALTH 
DEPARTMENT) 
সিস্ট সসন্টার:
•  আপনার ভাষায় কেনামূবল্্য 

পকরবষো প্রিান কবর

• স্াস্থ্য কেমার প্রবয়াজন সনই

• অ্কভভােসন কস্থকত্র কেষবয় 
জানবত্ িাওয়া হয় না

কডবরটিকল্ অ্েজারভড সথরাকপ (DOT): য�ি আপিার 
ওষুধ নিওয়ার সময় হছি স্াস্থ্য নিভাছগর িমমী আপিার 
সছগে আপিার িম্ণস্থছে, িাসায়, নভনেও িিফাছরন্স মারফত 
অেিা স্াস্থ্য নিভাছগর টিনি নক্নিছি আপিার সছগে সাক্াত 
িরছিি। তারা আপিার প্রছনের উত্তর নদছিি এিং আপিাছি 
নিনিৎসা নিয়নমত রা�ছত সাহায্য িরছিি। নিভাছি িাম 
িনেভুতি িরাছত হছি তা সহ DOT সম্পছি্ণ  আছরা জািছত 
আপিার োতিাছরর সছগে িো িেিু।

আবরা ত্বথ্যর জন্য:
• nyc.gov/health/tb নদ�ুি
• 311-এ িে িরুি এিং টিনি সম্বছন্ জািছত িাি
• cdc.gov/tb নদ�ুি
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 Morrisania Chest Center  
 1309 Fulton Ave.,  
 First Floor 
 Bronx, NY 10456

1  Corona Chest Center  
 34-33 Junction Blvd., 
 Second Floor 
 Jackson Heights, NY 11372

2

 Fort Greene Chest Center  
 295 Flatbush Ave. Ext.,  
 Fourth Floor 
 Brooklyn. NY 11201

3

nyc.gov/health/tb
https://www.cdc.gov/tb/
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