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নিব বাহী সােসংশক্ষপ 

নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা যক্ষ্মা সোগশক বাংলাশেশ ে একটি প্রিাি িিস্বাস্থয সমস্যা এবং বয়স্ক মৃতুযে অন্যতম কােণ নহসাশব 

নিনিত কশেশে1। মাইশকাব্যাকশটনেয়াল সোগ নিয়ন্ত্রণ ইউনিশটে আওতায় িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি (NTP) ও 

কুষ্ঠ নিমূ বল কম বসূনি যক্ষ্মা দূেীকেশণে লশক্ষয কাি কশে যাশে। িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি সোসনে প্রতযক্ষকেশণে 

মাধ্যশম নিনকৎসা প্রোি পদ্ধনতে (DOTS) সকৌ ল গ্রহণ কশেশে এবং ২০০৭ সাশল সভৌগনলক এলাকাে ১০০% 

DOTS এে আওতায় এশসশে। শুরু সথশকই নিনকৎসা স লতা উচ্চহাশে অিবি কো সম্ভব হশয়শে।  

অপাশে িাল প্লাশিে (জুলাই ২০১১ জুি ২০১৬) উশেশ্য হল যক্ষ্মািনিত অসুস্থতা ও মৃতুযহাে কমাশিা এবং এে নবস্তাে 

হ্রাস কো যাশত এটি িিস্বাস্থয সমস্যা নহসাশব িা থাশক। ২০১৩ সাশলে মাঝামানঝ কুষ্ঠ সোশগে প্রাদুভ বাব যুি ৫টি 

(িীল ামােী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, খাগড়ােনড় ও বান্দেবি) সিলায় িাতীয় পয বাশয় হাে প্রনত ১০,০০০ (ে  হািাে) 

িিগশণে মশধ্য ০.১৫ এ কনমশয় আিা সম্ভব হয়।  

নিনবড় পনেবীক্ষশণে মূখ্য উশেশ্য হল কম বপনেকল্পিাে অঙ্গসমূশহে সভৌত ও আনথ বক অগ্রগনত মূল্যায়ি। অপাশে িাল 

প্লাশিে আওতায় বাস্তবানয়ত কাশিে লক্ষয এবং প্রকৃত অগগ্রনত পয বাশলািিা এবং সকাি নবচ্যযনত হশয় থাকশল তাে 

কােণ অনুসন্ধাি কো ও প্রশয়ািিীয় সুপানে  প্রোি কো। অপাশে িাল প্লাশিে কায বক্রশমে নিনবড় পনেবীক্ষশণে িন্য 

আইএমইনি কতৃবক স্থািীয় পোম বক  াম ব ইউসু  এন্ড এশসাশয়টসশক আউটশসানস বং এে মাধ্যশম নিশয়াগ কো হয়। 

সেশ ে সকল উপশিলা স্বাস্থয কমশপ্লক্স, বক্ষব্যানি নিনিক, বক্ষব্যানি হাসপাতাল, িাতীয় বক্ষব্যানি প্রনতষ্ঠাি ও 

হাসপাতাল, এিনিও নিনিক, সেকানে ও সবসেকানে কুষ্ঠ হাসপাতাল এবং সিলা হাসপাতালসমূশহ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ 

নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম পনেিালিা কো হয়।  

অপাশে িাল প্লাশিে কম বপনেকল্পিা অনুযায়ী অিবিঃ 

মাি ব ২০১৬ পয বন্ত অপাশে িাল প্লাশিে বাস্তব অগ্রগনত হশয়শে ৭৪.৮১% এবং আনথ বক অগ্রগনত হশয়শে ৭০.৯৭%। 

ঔষি ক্রয় খাশত ৬৩.৩৬%, এমএসআে ক্রশয় ৪.৪২%, নিনকৎসা খাশত ৬.৮৮%, প্রন ক্ষণ খাশত ১১.৪৯%, 

অনেশয়শন্ট ি, সসনমিাে এবং সভা খাত ১.০২%, গশবষণা খাশত ০.৫৫% এবং ওভােশহি (সবতিানে, অন স ভাড়া, 

ভ্রমণ, পানি, নবদুযৎ, জ্বালািী ও গ্যাস, সমোমত ও েক্ষণাশবক্ষণ এবং আনুষনঙ্গক) খাশত ১২.২৮% ব্যয় হশয়শে।   

২০১৫ সাশল বাংলাশেশ  সকল প্রকাে যক্ষ্মায় আক্রান্ত সিাি সোগীে সংখ্যা সমাট ২,০৬,৯১৫ িি এে মশধ্য ৯৫% 

িতুি এবং ৫% পুোতি সোগী। সিাি সোগীশেে মশধ্য ৫৬% নিয়াে সপানিটিভ; ২৩% নিয়াে সিশগটিভ এবং ২১% 

এক্সট্রা পালশমািােী। ১৫৬ নমনলয়ি সলাশকে মশধ্য সকল প্রকাে যক্ষ্মা সোগীে িন্য সিাটিন শক ি হাে ১৩০/১০০,০০০ 

িিসংখ্যা এবং নিয়াে পশিটিভ ৭১/১০০,০০০ িিসংখ্যা। লক্ষয কো যায় সয গত ে শক বাংলাশেশ  যক্ষ্মা 

সিািকেণ ক্রম  বৃনদ্ধ সপশয়শে। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে সোগী সিািকেশণে হাে যনেও ক্রমান্বশয় বৃনদ্ধ সপশয়শে 

নকন্তু সব িেশিে যক্ষ্মা সোগী খ ুঁশি িা পাওয়াে হাে এখিও অশিক সব ী (৪৭%)। কুষ্ঠ সংক্রমণ হাে ২০০৯ সাশলে 

০.২৯ হশত ২০১৫ সাশল ০.২৩৫ এ সিশম এশসশে। Grade 2 নি েনমটি ২০০৯ সাশল ১০.২৮% হশত ২০১৫ সাশল 

৮.২৫% সিশম এশসশে।  

সেকাে তাে নবনভন্ন সবসেকানে অং ীোে এবং সেকানে ও সবসেকানে সংস্থাে সাশথ যক্ষ্মা নিমূ বল িা হওয়া পয বন্ত 

কাি কশে যাওয়ায় অংগীকাোবদ্ধ। বাংলাশেশ  DOTS িালু কোে  শল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনিে ব্যাপক উন্নয়ি 

হশয়শে। NTP ২০১৫ প্রনতশবেি অনুযায়ী যক্ষ্মা সোগীে নিনকৎসা স লতাে হাে ৯৪.০৭%। MDR-TB সোগীে ২০-২৪ 

মাসব্যাপী নিনকৎসাে স লতাে হাে ৭৩% (২০১৩ সাশল সিািকৃত সোগীশেে মশধ্য)। িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি 

সািােণ স্বাস্থয সসবাে সাশথ সমনন্বতভাশব কাি কেশে। নবভাগীয় পনেিালক (স্বাস্থয) এে অিীশি নসনভল সািবি ও 

উপশিলা স্বাস্থয ও পনেবাে পনেকল্পিা কম বকতবা নিি নিি পনেসশে োনয়ত্বপ্রাপ্ত। তাঁো নবনভন্ন পয বাশয় কম বসূনি 

                                                           
1BRAC Annual Report 2015: Bangladesh Tuberculosis Control Program. 
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 নি ালী কোে িন্য এিনিও সহ অন্যান্য সংস্থা ও নিনে বষ্ট িিবল িাো প্রেত্ত NTP সসবা সমন্বয় ও তত্ত্বাবিাশিে 

োনয়শত্ব নিশয়ানিত। বতবমাশি নবিামূশল্য যক্ষ্মা নিণ বয় ও নিনকৎসা সসবা প্রোশিে িন্য িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি 

বদ্ধপনেকে। সকন্দ্রীয়/নবভাগীয় ও সিলা পয বাশয়ে তত্ত্বাবিািকােীশেে মাধ্যশম সিলা/উপশিলা কায বক্রম তত্ত্বাবিাি কো 

হয়। সম্পশেে অপ্রতুলতাে কােশণ কায বকেী তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষশণে অভাব েশয়শে। সকন্দ্রীয় পয বায় সথশক উপশিলা 

পয বন্ত সকল পয বাশয় প্রশয়ািিীয় িিবল নিনিত কেশত পােশল তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষণ কায বক্রম আেও উন্নত হশব। 

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে সাশথ িনড়ত এিনিওসমূহ নিিস্ব তত্ত্বাবিাি ব্যবস্থা উন্নয়ি কশেশে। সুনিনে বষ্ট নিশে ব িাসহ 

সযৌথ তত্ত্বাবিাি কম বসূনিে অগ্রগনতশত যশথষ্ঠ সাহায্য কেশব।  

এই অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়িকাশল ACSM উপাোশিে অশিক উন্নয়ি হশয়শে। এনসএসএম কায বক্রশমে  শল 

মাঠকমীশেে সশন্দহিিক সোগী সপ্রেণ এবং DOTS কাশি উচ্চমাশিে সযাগ্যতা এবং আত্মনবশ্বাস সৃনষ্ট হশয়শে। NTP 

নবগত বেে গুশলাশত স লতা সপশয়শে, নকন্তু অপাশে ি প্লাশিে লাইি িাইশেক্টে পশে ঘি ঘি পনেবতবি এশসশে। এটা 

খবই গুরুত্বপুণ ব সয এরূপ স ল কায বক্রম অনিক  নি ালী কোে িন্য দূেদৃনষ্ট সম্পন্ন এমি একিি সিতৃশত্বে প্রশয়ািি 

নযনি কায বক্রম বাস্তবায়শি সিতৃত্ব সেশবি এবং েীঘ ব সময় ব্যাপী প্রনতশ্রুনতে সাশথ কায বক্রম িানলশয় যাশবি।  

অি-লাইি নেশপাটি বং পদ্ধনত মাত্র ২৫৪ উপশিলায় িালু হশয়শে এবং অবন ষ্ট সব উপশিলা এে আওতায় আিাে 

প্রশয়ািিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো েেকাে। অশিক সক্ষশত্র সবসেকানে প্রনতষ্ঠাি বাধ্যতামূলক সোগী সিািকেণ নবনি সমশি 

িলশে িা, তা কায বকে কোে িন্য আশু পেশক্ষপ সিয়া প্রশয়ািি। 

NTP একটি উন্নয়ি সহশযাগী নিভ বে কম বসূনি। কায বক্রশমে প্রিাি অঙ্গসমূহ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীশেে নবিামূশল্য ঔষি 

সেবোহ এবং অন্যান্য আনুসনঙ্গক ব্যয় প্রকৃত খেশিে ৮৭.৭১%। পয বাশলািিায় সেখা যায় সয কায বক্রশমে শুরু হশত এ 

পয বন্ত উন্নয়ি সহশযাগীশেে সহায়তা ও সমন্বশয়ে অভাব সেখা যায়নি বেং উন্নয়ি সহশযাগীগণ এই কায বক্রশম তহনবল 

সযাগাি নেশত আগ্রহী।  

মাঠ পয বাশয়ে পয বাশলািিাঃ 

ন ক্ষাগত সযাগ্যতা, অথ বনিনতক অবস্থা ও সপ াে সশঙ্গ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোশগে প্রাদুভ বাশবে সম্পকব আশে বশল মশি কো 

হয়। স্বল্প ন নক্ষত িিগশণে, গৃনহণীশেে এবং কম আশয়ে মানুশষে মশধ্য যক্ষ্মা সোশগে প্রাদুভ বাব সবন । স্বাস্থযশসবা 

সকন্দ্র হশত যক্ষ্মা সোশগে নিনকৎসা সেয়া হয় যা িিগণ নবনভন্ন উৎস সথশক িািশত পাশেি। তথ্য িািাে উৎসসমূহ হল 

সেকানে হাসপাতাল, এিনিও, প্রাইশভট িািাে, সটনলনভ ি, নবল সবাি ব ও স্বাস্থযকমী।  

সোগীশেে নিনকৎসা পাওয়াে সক্ষশত্র পনেলনক্ষত সমস্যাে িেি হল - অশিক সক্ষশত্র সময় মত িািাে পাওয়া যায় িা, 

হাসপাতাশল নগশয় ঔষি আিশত হয়, দুপুশেে পে িািাে থাশক িা, সোগী নিশি ঔষি নিশয় নগশয় অশন্যে কাশে োশখ 

এবং সসখাি সথশক প্রনতনেি ঔষি নিশয় সসবি কশেি। 

যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ায় আত্মীয় স্বিি ও প্রনতশব ীশেে আিেণ ভাল নেল ৮৯% সক্ষশত্র। একই আিেণ কুষ্ঠ সোগীে 

সক্ষশত্র নেল ৭৭%। উভয় সক্ষশত্র সোগীশেে সন্তািশেে স্কুল-কশলশি পড়া ও নবশয়ে ব্যাপাশে সতমি সকাি সমস্যা হয় 

িাই। সবন ে ভাগ সক্ষশত্র কুষ্ঠ সোগ পেীক্ষাে মাধ্যশম সিাি কো হশয়শে। কুষ্ঠ সোগ িো পোে সাশথ সাশথ ৯৫% 

সোগীে নিনকৎসা হশয়শে।  

উপশিলা স্বাস্থয ও পনেবাে পনেকল্পিা কম বকতবা এবং যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ কম বকতবাশেে মত অনুযায়ী 

অপাশে িাল প্লািটি সেকাশেে একটি সমশয়াপশযাগী পেশক্ষপ। যক্ষ্মা সোগ একটি বড় িেশিে সমস্যা, এই ওনপে 

আওতায় DOTS এে মাধ্যশম যক্ষ্মা সোগশক শূশন্যে সকাটায় আিা সম্ভব, নিনে বষ্ট একটি গাইি লাইশিে মাধ্যশম 

কায বক্রম পনেিানলত হশে, এখাশি নিখ ুঁতভাশব পেীক্ষা নিেীক্ষা কো হয়, সভা সসনমিাশে ব্যাপক প্রিাে হশে, সহশি 

যক্ষ্মা ও কুশষ্ঠে িীবাণু সিাি কশে নিনকৎসা প্রোি কো যাশে এবং িতুি কশে আক্রাশন্তে হাে কশম যাশে, তশব তাো 

েক্ষ িিবল এবং সুষ্ঠ ুমনিটনেং এে অভাশব কম বসূনি ব্যাহত হশে। স্থািীয় পয বাশয়ে কম ব ালায় অং গ্রহণকােীগণ 

কম বসূনি বাস্তবায়িকােী অং ীোেশেে মশধ্য সমন্বশয়ে অভাব ব্যি কশেি। 
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সুপানে ঃ   

 যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে সোগী সিািকেণ যনেও ক্রমান্বশয় বৃনদ্ধ সপশয়শে, নকন্তু সব িেশিে যক্ষ্মা সোগী খ ুঁশি 

িা পাওয়াে হাে এখিও অশিক সব ী (৪৭%) তাই এসব সোগীশক খ ুঁশি সবে কোে িন্য কায বক্রম আেও 

সিােোে এবং সম্প্রসানেত কো েেকাে। 
 

 প্রশয়ািিীয় সম্পশেে অপ্রতুলতাে কােশণ অশিক িায়গায় তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষণ কায বকেীভাশব হশে িা 

নবিায় প্রশয়ািিীয় িিবল ততনেে িন্য ব্যবস্থা সিয়া েেকাে। 
 

 নবভাগ ও সিলা পয বাশয় পয বাপ্ত সুপােভাইিাে পয বাশয়ে কমী ততনে কেশত হশব। NTP পনেে বি কায বক্রশমে 

নবষশয় একটি SOP ততনে কো সযশত পাশে। DOTS পনেে বি এবং পাশ্বব প্রনতনক্রয়া ও অন্যান্য আনুষানঙ্গক 

সোশগে ব্যবস্থাপিাে িন্য NTP-ে মাঠ পয বাশয়ে পনেে বি বৃনদ্ধ কেশত হশব।  
 

 ACSM কায বক্রশমে কায বকানেতা বৃনদ্ধে িন্য একটি সমনন্বত প্রয়াস নিশত হশব। এ লশক্ষয সকল অং ীোেশেে 

সহশযানগতায় বাস্তবমুখী ACSM কায বক্রশমে িন্য Key Performance Indicators নিি বােণ কেশত হশব 

এবং সস আশলাশক  লা ল মূল্যায়ি কেশত হশব। ACSM নিেীক্ষা ও মূল্যায়ি Framework ততনে কেশত 

হশব যাশত কম বসূনিে ট বাশগট উশেখ থাকশব।  
 

 অি-লাইি নেশপাটি বং এে িন্য সকল উপশিলা e-TB Manager এে আওতায় আিাে প্রশয়ািিীয় ব্যবস্থা 

সিয়া প্রশয়ািি। 
 

 সযশহতু বাধ্যতামূলক সোগী সিািকেণ নবনি িালু কো হশয়শে তা অশিক সক্ষশত্র সবসেকানে প্রনতষ্ঠািসমূহ 

সমশি িলশে িা তাই এই নবনি কায বকে কোে ব্যবস্থা সিয়াে িন্য আশু পেশক্ষপ সিয়া প্রশয়ািি। 
 

 প্রশয়ািিীয় মািব সম্পে ও িিবশলে েক্ষতা বৃনদ্ধে িন্য সটকসই তহনবল ব্যবস্থাে সুনিনে বষ্ট পেশক্ষপ সিয়া 

প্রশয়ািি। 
 

 ভনবষ্যশত সোগীশেে সামানিক সহায়তাে িন্য তহনবল সযাগাশিে প্রশয়ািিীয় পেশক্ষপ সিয়া প্রশয়ািি। 
 

 িতুিভাশব সিািকৃত কুষ্ঠ সোগীশেে Grade-2 নি েশমটি হ্রাশসে লশক্ষয MDT এে সাহাশয্য নিনকৎসা ও 

Complication ব্যবস্থাপিাে উপে গুরুত্ব নেশত হশব। 
 

 যনেও কুষ্ঠ সোশগে প্রশকাপ কমশে এবং বতবমাশি মাত্র ৫টি সিলায় এে সীনমত সংখ্যক সোগী েশয়শে। 

নবশবিয ওনপ এে কায বক্রশমে  শল এ ৫টি সিলায়ও কুষ্ঠ সোশগে আ াব্যঞ্জক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হশয়শে। তাই ৫টি 

সিলাে অগ্রগনত িশে োখাে িন্য আন্তিবানতক সংস্থাে সহশযানগতায় আেও সিােোে কায বক্রম িানলশয় সযশত 

হশব। 
 

 অভযন্তেীণ তহনবল সংগ্রশহ িীশে িীশে প্রশিষ্ঠা বাড়াশত হশব (সেকাে সথশক 1st Line Drugs + Lab 

Supply সেবোহ) এবং পা াপান  সটকসই উন্নয়শিে িন্য উন্নয়ি সহশযাগী তহনবশলে সশব বাচ্চ ব্যবহাে 

নিনিত কেশত হশব। 
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প্রথম অধ্যায় 

পটভূনম 

১.১ ভূনমকা  

মাইশকাব্যাকশটনেয়াল সোগসমূহ (যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ) নিয়ন্ত্রশণে কম বপনেকল্পিাে আওতাে প্রিাি দুটি অঙ্গ হশেঃ িাতীয় 

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম ও িাতীয় কুষ্ঠ নিমূ বল কায বক্রম। যক্ষ্মা েীঘ বনেি যাবত বাংলাশেশ  অন্যতম প্রিাি স্বাস্থয সমস্যা। 

প্রায় ৫০% বয়স্ক (>১৫ বৎসে) িিশগানষ্ঠে মাইশকাব্যাকনেনেয়াম টিউবােকুশলানসস িাো সংক্রনমত। প্রনত বেে 

৩,৬০,০০০ (নতি লক্ষ ষাট হািাে) এে সবন  সলাক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং তন্মশধ্য প্রায় ৫০% সংক্রামক ফুসফুশসে 

যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং অন্যাশেে মাশঝ সংক্রমণ ঘটাশত পাশে। প্রায় ৮১,০০০ মানুষ প্রনত বেে যক্ষ্মাে কােশণ মাো 

যায়। স্বাস্থয অনিেপ্তোিীি মাইশকাব্যাকশটনেয়াল সোগ নিয়ন্ত্রণ ইউনিশটে আওতায় িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি 

(NTP) বাংলাশেশ  গুরুতে স্বাস্থয সমস্যা যক্ষ্মা দূেীকেশণে লশক্ষয কাি কশে যাশে। িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি 

সোসনে প্রতযক্ষকেশণে মাধ্যশম নিনকৎসা প্রোি পদ্ধনতে (DOTS) সকৌ ল গ্রহণ কশেশে এবং ১৯৯৩ সাশলে িশভম্বে 

মাস সথশক এ পদ্ধনত িালু কশেশে। ১৯৯৮ সাশলে মাঝামানঝ সমশয় িীশে িীশে সকল উপশিলায় DOTS পদ্ধনত 

নবস্তাে লাভ কশেশে। ২০০৩ সাশল সেশ ে সমশট্রাপনলটি িগেীসহ ৯৯% িিগণ DOTS এে আওতায় এশসশে এবং 

২০০৭ সাশল সভৌগনলক প্র াসনিক এলাকাে ১০০% DOTS এে আওতায় এশসশে। বাংলাশে  ২০০৬ সাশল যক্ষ্মা 

নবস্তাে বন্ধ কোে সকৌ ল প্রশয়াগ কেশত শুরু কশেশে। শুরু সথশকই উচ্চহাশেে নিনকৎসা স লতা অিবি কো সম্ভব 

হশয়নেল এবং ২০০৩ সাশল কানিত ৮৫% নিনকৎসা স লতাে মাধ্যশম তা অনিবত হশয়শে। কম বসূনিে মাধ্যশম ২০০৮ 

সাশল নিবনন্ধত smear পনিটিভ সোগীে ৯২% সক স লভাশব নিনকৎসা প্রোশি সক্ষম হশয়শে এবং ২০০৯ সাশল ৭৪% 

িতুি ভাশব smear পনিটিভ সোগী সিাি কশেশে। 

১৯৯৮ সাশল িাতীয়ভাশব কুষ্ঠশক িিস্বাস্থয সমস্যাে তানলকা সথশক বাে সেয়া হশয়নেল (ব্যাপকতা নেল প্রনত ১০,০০০ 

িিসংখ্যায় ১ িি। তাই কুষ্ঠ এখি স্থািীয় সোগ। এ অবস্থা ৫টি সিলায় (িীল ামােী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, খাগড়ােনড়, 

বান্দেবি) নবদ্যমাি এবং ২০০৯ সাশল ৫,২৩৮ িি কুষ্ঠ সোগী সিাি কো হশয়নেল। স্বাস্থযশসবা প্রোিকােীশেে 

প্রন ক্ষণ োি প্রশয়ািি যাশত তাঁো স্বাস্থয সসবাে পা াপান  িিসশিতিতা সৃনষ্ট কেশত পাশেি। উচ্চ সংক্রমণ হাে 

এলাকায় সনক্রয় সোগী সিািকেণ, আক্রান্তশেে নিনকৎসা এবং আক্রান্ত হশয় অঙ্গনবকৃতশেে সহায়তা কো িরুেী 

প্রশয়ািি। এই উশেশ্যশক সামশি সেশখই  স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয় সসক্টে উন্নয়ি কম বসূনি (HPNSDP)’ে 

অিীশি িলমাি ৩২টি ওনপে একটিে মাধ্যশম TB and Leprosy Control (Revised) যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রি কায বক্রম 

গ্রহণ কশেশে। 

১.২ নবশবিয অপাশে ি প্লাশিে নববেণ 

অপাশে িাল প্লাশিে িাম  : যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ  

প্র াসনিক মন্ত্রণালয়   : স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়িকােী সংস্থা   : স্বাস্থয অনিেপ্তে  

অপাশে িাল প্লাশিে এলাকা : সমগ্র বাংলাশে  

অপাশে িাল প্লাশিে অবস্থাি : ১. সকল উপশিলা স্বাস্থয কমশপ্লক্স 

  ২. ৪৪ টি বক্ষব্যানি নিনিক 

  ৩. ৭ টি বক্ষব্যানি হাসপাতাল (বক্ষব্যানি নিনিশকে সাশথ সংযুি) 

      ৪. ৪ টি নবভাগীয় বক্ষব্যানি হাসপাতাল  

  ৫. িাতীয় বক্ষব্যানি প্রনতষ্ঠাি ও হাসপাতাল  

  ৬. িীল ামােী সেকানে কুষ্ঠ হাসপাতাল  

  ৭. সিলা হাসপাতালসমূহ 

  ৮. সকল সমশট্রাপনলটি  হশেে সেকানে ও সবসেকানে িগে স্বাস্থযশকন্দ্র  

  ৯. সেকানে ও সবসেকানে সমনিশকল কশলি হাসপাতাল  

  ১০. কম বশক্ষত্র 

  ১১. সিলখািা 

      ১২. সনিনলত সামনেক হাসপাতালসমূহ।  
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অপাশে িাল প্লাশিে সংশ ানিত (OP) প্রিাি প্রিাি অঙ্গ অনুযায়ী আনথ বক বোে ও তাে উৎস। 

সােনণ ১.১: অপাশে িাল প্লাশিে (OP) ব্যয় (লক্ষ টাকা) 

OP সমাট বাংলাশে  সেকাে নপএ (আেনপ) নপ এ এে উৎস 

মূল OP ৩২,১৮৩.৮৯ ৩,৩০০.৭৪ ২৮,৮৮৩.১৫ 

(৪,৬৩৫.১৪) 

WHO, GFATM, GDF, USAID, Pool Fund 

and GFATM NGO Component  

সংশ ানিত OP ৩৬,৭৭৩.৭৮ ১,৮৮০.৭৪ ৩৪,৮৯৩.১৩ 

(৫,৬৪৩.২০) 

WHO, GFATM, GDF, USAID, Pool Fund 

and GFATM NGO Component  

ব্যয় (মাি© ২০১৬ 

পযন্ত©) 

২৬,০৯৯.৯৯ ১,৩৩৩.৪৩ ২৩,৫৭৭.১২ 

(১,২০১.৩৬) 

WHO, GFATM, GDF, USAID, Pool Fund 

and GFATM NGO Component  

 

১.৩ খেশিে তুলিামূলক নবশেষণ 

অপাশে িাল প্লাশিে বাশিট বোে ও প্রকৃত খেশিে তুলিামূলক পয বাশলািিায় সেখা যায় সয আনথ বক অগ্রগনত হশয়শে 

৭০.৯৭%। মূল অঙ্গসমূশহে খেশিে পনেমাণ ৮৭.৭২% এবং ওভােশহি খেি ১২.২৮%। বোশেে মূল অং  সোসনে 

নিনকৎসা সুনবিাসমূশহ খেি কো হশয়শে যা উপকােশভাগীশেে সসবা পাওয়াে মাধ্যশম সোগ মুনিশত সাহায্য কশেশে। 

মূল অশঙ্গে এবং ওভােশহশিে বোে ও প্রকত ব্যয় এবং তাে  তকো হাে সােনণ ১.২ এ সেখাশিা হল। 

সােনণ ১.২: মূল অঙ্গ নভনত্তক এবং ওভােশহি অথ ব বোে, সমাট অথ ব বোশেে  তকো হাে 

মুল অঙ্গ 

সমূহ 

বোে (লক্ষ টাকা) 

(জুলাই ২০১১-জুি ২০১৬) 

সমাট 

বোশেে % 

প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা) 

(জুলাই ২০১১-মাি ব ২০১৬) 

বোশেে নবপেীশত 

ব্যশয়ে হাে 

প্রকৃত ব্যশয়ে 

হাে 

মুল অঙ্গ ৩৩,৫৫৪.৮৬ ৯১.২৫ ২২,৮৯২.৪২ ৬৮.২২ ৮৭.৭২ 

ওভােশহি ৩,২১৮.৯২ ৮.৭৫ ৩,২০৭.৫৭ ৯৯.৬৫ ১২.২৮ 

সমাট ৩৬,৭৭৩.৭৮ ১০০.০০ ২৬,০৯৯.৯৯ ৭০.৯৭ ১০০ 

উৎস: MBDC অন শসে িনথ। 

অঙ্গনভনত্তক খেশিে নবশেষশণ সেখা যায় সয ঔষি ক্রশয়ে িন্য বোেকৃত অশথ বে প্রকৃত খেি ৬৩.৩৬% যা 

অপাশে িাল প্লাশিে সমাট অথ ব বোশেে ৬৮.৫৯%। সিপুটি সপ্রাগ্রাম ম্যাশিিাে (Procurement and Logist) এে 

মত অনুযায়ী NTP এে িন্য ঔষি ক্রশয়ে একটি প্রনক্রয়া চূড়ান্ত কো হশয়শে। এে  শল Global Fund এবং নিওনব 

অংশ  ঔষি ক্রশয়ে িন্য বোশেে অনিকাং  অথ ব অপাশে িাল প্লাশিে সময়াশে খেি হশয় যাশব (নিয়ম অনুযায়ী ঔষি 

ক্রশয়ে িন্য Global Fund এে টাকা Pre-paid কেশত হয়) । প্রকশল্পে অঙ্গ অনুযায়ী খেশিে নবভািি সােনণ ১.৩ 

এ সেখাশিা হল। 

সােনণ ১.৩: প্রকশল্পে অঙ্গ অনুযায়ী খেশিে নবভািি (লক্ষ টাকা) 

প্রকশল্পে অঙ্গ বাশিট প্রকৃত খেি (মাি ব ২০১৬ পয বন্ত) প্রকৃত খেশিে হাে 

ঔষি ২৪,১৪৫.৩৭ ১৬,৫৩৭.৭৩ ৬৩.৩৬ 

এমএসআে ২,১১৪.২১ ১,১৫২.৬৭ ৪.৪২ 

নিনকৎসা সসবা ৩,৫৯০.১৭ ১,৭৯০.৯১ ৬.৮৮ 

অনেশয়শন্ট ি, সসনমিাে এবং সভাে খেি ৪২২.৯১ ২৬৭.৪৯ ১.০২ 

প্রন ক্ষণ ব্যয় ৩,০৫৭.৯৬ ২,৯৯৯.০২ ১১.৪৯ 

গশবষণা ২২৪.২৪ ১৪৪.৬০ ০.৫৫ 

অন্যান্য (ওভােশহি) ৩,২১৮.৯২ ৩,২০৭.৫৭ ১২.২৮ 

সমাট ৩৬,৭৭৩.৭৮ ২৬০৯৯.৯৯ ১০০. ০০ 

উৎস: MBDC অন শসে িনথ। 
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১.৪  অপাশে িাল প্লাশিে মূল কায বক্রম 

ক.    িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম (NTP):  

 নিয়াে পদ্ধনতে মাধ্যশম সোগ নিণ বশয় প্রােশম্ভ সোগী সিািকেণ 

 নিনকৎসাে িন্য ঔষি সেবোহ িলমাি োখা  

 ব্যবস্থাপিা, সমন্বয় ও তত্ত্বাবিাি এবং মািব সম্পে উন্নয়ি 

 MDR TB এে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ 

 Public Private Mix (PPM) 

 ACSM এবং কনমউনিটি যক্ষ্মা সসবা 

 Operation Research  

খ.   িাতীয় কুষ্ঠ নিমূ বল কায বক্রম (NLEP): 

 িাতীয় গাইিলাইি প্রকা িা  

 মািসম্পন্ন সসবা প্রোশি সসবাপ্রোিকােীশেে সক্ষমতা বৃনদ্ধ 

 িগে এলাকায় কুষ্ঠ কম বসূনি  নি ালী কো  

 Operation Research  

১.৫ অপাশে িাল প্লাশিে উশেশ্য  

১. যক্ষ্মািনিত অসুস্থতা ও মৃতুযহাে কমাশিা এবং এে নবস্তাে হ্রাস কো যাশত এটি িিস্বাস্থয সমস্যা নহসাশব 

িা থাশক। 

২. ২০১৩ সাশলে মাঝামানঝ কুষ্ঠ সোশগে প্রাদুভ বাব যুি ৫টি (িীল ামােী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, খাগড়ােনড়, 

বান্দেবি) সিলায় িাতীয় পয বাশয় প্রনত ১০,০০০ ে  হািাে িিগশণে মশধ্য সোগীে সংখ্যা ০.১৫ এ 

িানমশয় আিা।   

১.৬ নিনবড় পনেবীক্ষশণে (In-depth Monitoring) TOR 

১. কম বপনেকল্পাে অঙ্গসমূশহে বাস্তব ও আনথ বক অগ্রগনত মূল্যায়ি। 

২. কম বপনেকল্পিা অনুশমােি পয বাশয় সয সকল সূিক নিি বােণ কো হশয়নেল সসই সপ্রনক্ষশত নক পনেমাণ 

লক্ষযমাত্রা অিবি হশয়শে তা পুি: পেীক্ষা কো। 

৩. DOTS এে লক্ষযমাত্রা অিবি এবং MDR এে অগ্রগনত পনেমাপ কো। 

৪. িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি/বাস্তবায়ি সকৌ ল মূল্যায়ি কো। 

৫. PPA ২০০৬/PPR-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রনক্রয়া (েেপত্র আহবাি, েেপত্র মূল্যায়ি, অনুশমােি পদ্ধনত, 

চ্যনিপত্র স্বাক্ষে ইতযানে) সম্পন্ন হশয়শে নকিা তা পেীক্ষা কো। 

৬. OP এে আওতায় ক্রয়কৃত ঔষি সেবোহ সিইি ব্যবস্থাপিা যািাই কো। 

৭. কম বপনেকল্পিাে (OP) আওতায় িলমাি কায বাবলীে SWOT নবশেষণ কো এবং তা Overcome কোে 

িন্য প্রশয়ািিীয় সুপানে  কো। 

৮. Public Private Mix (PPM) এবং সবসেকানে সংস্থাে ভূনমকাে সুনবিা ও দুব বলতা পয বাশলািিা কো। 

৯. কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি বাস্তবায়শিে প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ কো। 



“যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ (সংশ ানিত)” অপাশে িাল প্লাি এে নিনবড় পনেবীক্ষণ 

 

   

পৃষ্ঠা  4  

 

নিতীয় অধ্যায় 

নিনবড় পনেবীক্ষণ পনেিালি পদ্ধনত 

(Research Methodology) 

 

২.১ পনেবীক্ষণ পদ্ধনত 

নিনবড় পনেবীক্ষশণ তথ্য সংগ্রশহে িন্য নবনভন্ন পদ্ধনত ব্যবহাে কো হয় যাে মশধ্য েশয়শে িনথ পয বাশলািিা, মাঠ পয বায় 

সথশক তথ্য সংগ্রহ ও আশলািিা, সুনবিাশভাগী ও অন্যান্য সংনেষ্ট ব্যনিবশগ বে সাশথ েলীয় আশলািিা, মাঠ পয বাশয় 

কম ব ালা ইতযানে। তথ্য সংগ্রশহে িন্য িাে সসট প্রশ্নপত্র ব্যবহাে কো হয় (পনেন ষ্ট ১-৪)। প্রকশল্পে প্রকৃনত ও কায বক্রম 

নবশবিিা কশে নিনবড় পনেবীক্ষশণে তশথ্যে গুণাগুশণে ওপে নবশ ষ গুরুত্ব প্রোি কো হয়। উপকােশভাগীশেে সাশথ 

আশলািিা, গণ্যমান্য ব্যনিবশগ বে সাক্ষাৎকাে, েলীয় আশলািিা ও মাঠ পয বাশয় কম ব ালা ও সশেিনমশি পনেে বি কশে 

গুণগত তথ্য সংগ্রহ কো হয়। প্রশ্নমালাে মাধ্যশমও উপকােশভাগীশেে নিকট সথশক তথ্য সংগ্রহ কো হয়। 

২.২  সসশকন্ডােী িকুশমন্ট পয বাশলািিা 

সসশকন্ডােী তথ্য সংগ্রশহে সক্ষশত্র অপাশে িাল প্লাি (জুলাই ২০১১-জুি ২০১৬), সংশ ানিত অপাশে িাল প্লাি, বানষ বক 

অগ্রগনত প্রনতশবেি ২০১১, ২০১৩ ও ২০১৫, নবনভন্ন তত্রমানসক প্রনতশবেি, আইএমইনি’ে পনেে বি প্রনতশবেি, নবনভন্ন 

এনিনপ পয বাশলািিা সভা, PIC সভা, PSC সভাে কায বনববেণী ইতযানে পয বাশলািিা কো হয়। এোড়া গশবষণা সংক্রান্ত 

গ্রন্থ সথশক প্রাপ্ত নবস্তানেত তথ্য-উপাত্ত পয বাশলািিা কো হয়। স্বাস্থয মহাপনেিালক, আইএমইনি এবং সংনেষ্ট 

সপ ািীবীশেে সহশযানগতা সিয়া হয়। এ কম বপনেকল্পিাে আওতায় ক্রয় পদ্ধনত (েেপত্র আহ্বাি, েেপত্র মূল্যায়ি, 

অনুশমােি প্রনক্রয়া, চ্যনি সম্পােি ইতযানে) PPR 2008 অনুযায়ী হশয়শে নকিা তা পেীক্ষা কোে িন্য প্রকল্প 

পনেিালশকে সহায়তায় ক্রয় প্রনক্রয়াে তথ্য সংগ্রহ কো হয়। কম বপনেকল্পিাে লক্ষযমাত্রা ও মাইল- লক অনুযায়ী 

কম বপনেকল্পিাে কায বাবলী (বাস্তব ও আনথ বক) অনিবত হশে নকিা তা পেীক্ষা কোে িন্য এমনবনিনস পনেিালশকে 

সহায়তায় সংনেষ্ট সেকি বসমূহ পেীক্ষা কো হয়। কম বপনেকল্পিাে অথ বনিনতক অগ্রগনত অথ বাৎ - বাশিট এে তুলিায় 

ব্যশয় পনেমাণ সংক্রান্ত িকুশমন্ট নেনভউ কো হয়। কম বপনেকল্পিাে অঙ্গ অনুযায়ী ব্যয় ও নবনভন্ন খাশত অনতনেি 

ব্যশয়ে সযৌনিকতা ইতযানে পেীক্ষা কো হয়। 

২.৩ প্রাইমােী তথ্য (Primary Data) সংগ্রহ 

নবনভন্ন পদ্ধনত ব্যবহাে কশে মাঠ পয বায় সথশক তথ্য সংগ্রহ কো হয়। এে মশধ্য পোম বকগণ কতৃবক মাঠ পনেে বি, 

প্রশ্নপশত্রে মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ, স াকাস গ্রুপ আশলািিা ও স্থািীয় পয বাশয় কম ব ালা অন্যতম। এোড়া লাইি িাইশেক্টে 

- যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ কায বক্রমসহ স্বাস্থয মহাপনেিালশকে অিীিস্থ নবনভন্ন কম বকতবাশেে এবং ব্র্যাশকে যক্ষ্মা কায বক্রশমে 

পনেিালশকে সাক্ষাৎকাে সিয়া হয় (তানলকা পনেন ষ্ট ৬ এ সংযুি) । 

মাঠ পনেে বি (Field Visit): কম বপনেকল্পিা অনুসেশণ নিব বানিত িমুিা এলাকা পনেে বি কো হয়। নিি বানেত 

উত্তেোতাশেে নিকট সথশক নিম বাণ কাি/অন্যান্য কাশিে বতবমাি অবস্থা সম্পশকব সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব, সুনবিাশভাগীশেে 

তথ্য সংগ্রহ কো হশয়শে। প্রকশল্পে সকন্দ্রীয় ক্রয় কম বকতবাশেে সাক্ষাৎকাে গ্রহণ (ক্রয় প্রনক্রয়া সংক্রান্ত: েেপত্র আহ্বাি, 

মূল্যায়ি পদ্ধনত, ইতযানে) এবং PPA 2006/PPR 2008 এে নিশে ব াবলী অনুসৃত হশয়শে নকিা তা সেখা হয়। 

নবভাগীয়, সিলা, উপশিলা পয বাশয়ে কম বকতবাশেে সাশথ আশলািিা এবং সশেিনমি অবকাঠাশমা পনেে বি কো হয়। 

সোগী, িািাে, এিনিও প্রনতনিনি, সসবাোিকােী, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব যাশেে নিম বাণ কাি, স্বাস্থযশসবা, পনেশব  

নবষয়ক জ্ঞাি আশে তাশেে সাশথ সাক্ষাৎকাে ও আশলািিা কো হয়।  

সভৌত কায বক্রশম Design অনুসেণ, সময়সীমাে নভনত্তশত কম বপনেকল্পিা সম্পােি নবষয়ক মূল্যায়ি, লক্ষযমাত্রা অিবি, 

অপাশে ি প্লাি বাস্তবায়শিে সক্ষমতা এবং দুব বলতা ইতযানে পয বাশলািিা কো হয়।  
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২.৪ িমুিা নিিাইি ও িমুিাে আকাে 

অপাশে িাল প্লাশিে আওতািীি এলাকাে ২৫% নিনবড় পনেবীক্ষশণে আওতায় আিা হশয়শে। পনেসংখ্যাি অনুযায়ী 

প্রনতনিনিত্ব কেশত পাশে এমি সুনবিাশভাগীে সংখ্যা নিব বািি কো হশয়শে। এই িেশণে গশবষণাে নবষয় িমুিাে 

পনেমাণ ৯৫% কিন শিন্স সলশভল ও ৫% ভুশলে মাত্রা নবশিিায় সিয়া হয়। মানি-সেি িমুিা সংগ্রশহে িন্য ১.৫ 

এে নিিাইি  যাক্টে প্রশয়াগ কো হশয়শে। প্রেত্ত নপ্রভযাশলন্স হাে, কিন শিন্স সলশভল এবং নিিাইি ইশ ক্ট অনুযায়ী 

িমুিাে পনেমাণ নিি বানেত হশয়শে নিম্নরূপ  মু বলাে মাধ্যশম নিরুপণ কো হশয়শে।  মু বলাটি হশেঃ 

            (Z
2

0.95 PQ) (deff) 

n =  ------------------------------    = 576 say 600 

        e
2
 

 

সযখাশি n = িমুিাে পনেমাণ (Sample size) 

 

P=Prevalence rate 

Percent of adult infected = 50% = 50 

Q= 1-P=1-0.5=0.50 

deff=design effect = 1.5, 

Z0.95 =1.96 

e= ভুশলে মাত্রা = 0.05 

 

িমুিায় নিরূনপত ৬০০ সোগী ২৪টি স্বাস্থযশসবা সকশন্দ্র সযখাশি যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীে সংখ্যা সবন  এইরূপ সিলা এবং 

উপশিলা সিয়া হশয়শে তশব প্রনতটি সিলায় সেে উপশিলা িা নিশয় অন্য উপশিলা সিয়া হশয়শে কােণ সেে 

উপশিলায় অশপক্ষাকৃত সুশযাগ সুনবিা সবন  থাশক। নিব বানিত প্রনতটি স্বাস্থযশকশন্দ্র ২ নকশলানমটাে ব্যাসাশি বে মশধ্য 

সিািকৃত সোগীশক সাক্ষাৎকাশেে িন্য নিব বািি কো হয়। উপশিলা নিব বািশিে সক্ষশত্র MBDC কতৃবক প্রেত্ত তথ্য 

উপাত্ত ব্যবহাে কো হয়। সোগী নিব বািশিে সক্ষশত্র নিব বানিত উপশিলা স্বাস্থযশকন্দ্র সথশক তানলকা সংগ্রহ কশে তেবিয়ি 

পদ্ধনত অনুসেণ কো হয়। স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে এবং মাইশকাব্যাকশটনেয়াল সোগ নিয়ন্ত্রণ 

কম বপনেকল্পিাে কম বকতবাবৃশন্দে সাক্ষাৎকাে গ্রহণ কো হয়। কম বপনেকল্পিা বাস্তবায়িকােী সংস্থাসমূশহে সংনেষ্ট 

ব্যনিবশগ বে নিকট হশত তথ্য সংগ্রহ কো হয়। সেনণনভনত্তক উত্তেোতাশেে সংখ্যা নিশম্নে সােনণশত উপস্থাপি কো 

হল।  

সােনণ ২.১: সেনণ (িেি) নভনত্তক উত্তেোতােশেে সােনণ  

 উত্তেোতাশেে িেি সংখ্যা 

১ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রশণে িন্য সোগী উত্তেোতা  ৪৮২ 

২ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রশণে িন্য কুষ্ঠ সোগী উত্তেোতা ১০০ 

৩ কম বপনেকল্পিা বাস্তবায়িকােী সংস্থাে স্থািীয় প্রনতনিনি (KII - উপশিলা স্বাস্থয পনেবাে পনেকল্পিা 

অন সাে, RMO সমনিশকল অন সাে, TCS, Tb+Leprosy Control Assistant) 

৪০ 

৪ স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থয ও অনিেপ্তে কম বকতবা (২ x ২) (KII) ৪ 

৫ িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি এবং িাতীয় কুষ্ঠ নিমূ বল কায বক্রম এে সংনেষ্ট সকন্দ্রীয় ক্রয় কম বকতবা (KII) ১ 

৬ মনহলানবষয়ক অনিেপ্তে, সমািশসবা অনিেপ্তে সমূশহে মাঠ পয বাশয়ে স্থািীয় কম বকতবাবৃন্দ (৪ x ২৪) (KII) ৩৯ 

৭ এ নিনিশত অং  গ্রহণকােী  ৭৪ 

 সমাট ৭৪০ 
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সােনণ ২.২: যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে নিনবড় মনিটনেং এে িন্য নিব বানিত, নবভাগ সিলা ও উপশিলাসমূহ 

নবভাগ সিলা উপশিলা সযৌনিতা (সিলায় সোগীে সংখ্যা) 

েংপুে ১.  েংপুে  গঙ্গােড়া যক্ষ্মা -১২২, কুষ্ঠ-২৯৯ 

 ২.  নেিািপুে পাব বতীপুে * যক্ষ্মা -১২১, কুষ্ঠ-২০০ 

 ৩.  িীল ামােী িলঢাকা যক্ষ্মা -০, কুষ্ঠ-২৫১ 

 ৪.  ঠাকুেগাঁও নপেগঞ্জ যক্ষ্মা -০, কুষ্ঠ-১৩৭ 

 ৫.  পঞ্চগড় সেবীগঞ্জ যক্ষ্মা -০, কুষ্ঠ-১১৪ 

োি াহী ৬.  বগুড়া ন বগঞ্জ * যক্ষ্মা -১৩০, কুষ্ঠ-১৫০ 

 ৭.  িয়পুেহাট পাঁিনবনব যক্ষ্মা -১৫৭, কুষ্ঠ-৬০ 

খলিা ৮.  সমশহেপুে গাংিী যক্ষ্মা -১৪৩, কুষ্ঠ-৩৫ 

 ৯.  খলিা ডুমুনেয়া * যক্ষ্মা -১৪৭, কুষ্ঠ-৩৩ 

বনে াল ১০. পটুয়াখালী গলানিপা যক্ষ্মা -১৩৮, কুষ্ঠ-০ 

 ১১. সভালা িে যা ি * যক্ষ্মা -১৩৮ কুষ্ঠ-০ 

ঢাকা ১২. মুনন্সগঞ্জ নসোিেীখাি যক্ষ্মা -১৪৬, কুষ্ঠ-০ 

 ১৩. মানিকগঞ্জ সেৌলতপুে যক্ষ্মা -১৬৩, কুষ্ঠ-০ 

 ১৪. িেনসংনে োয়পুো যক্ষ্মা -১৭০, কুষ্ঠ-০ 

 ১৫. ঢাকা সাভাে * যক্ষ্মা -১৫১, কুষ্ঠ-৯৫৩ 

ময়মিনসংহ ১৬. ময়মিনসংহ মুিাগাো যক্ষ্মা -১০৯, কুষ্ঠ-৬৪ 

 ১৭. স েপুে িানলতাবাড়ী * যক্ষ্মা -১৫৫, কুষ্ঠ-৩৬ 

নসশলট ১৮. সুিামগঞ্জ োতক যক্ষ্মা -১৮৩, কুষ্ঠ-০ 

 ১৯. হনবগঞ্জ িবীগঞ্জ * যক্ষ্মা -১৫৫, কুষ্ঠ-৮৬ 

 ২০. নসশলট স ঞ্চুগঞ্জ যক্ষ্মা -০, কুষ্ঠ-১৬৯ 

 ২১. সমৌলভীবািাে জুনে যক্ষ্মা -০, কুষ্ঠ-১৮১ 

িট্টগ্রাম ২২. কুনমো বড়ুো                                                                                                                         যক্ষ্মা -১৩৩, কুষ্ঠ-০ 

 ২৩. িট্টগ্রাম পটিয়া যক্ষ্মা -১৪৫, কুষ্ঠ-৭১ 

 ২৪. খাগড়ােনড় মহালেনড় * যক্ষ্মা -১৩৭, কুষ্ঠ-৬২ 

* স াকাস গ্রুপ আশলািিাে িন্য নিি বানেত উপশিলাসমূহ 

 

সেে উপিশলা বাে নেশয় অপাশে িাল প্লযািশে কবাযক্রম িলমাি েশয়শে এমি প্রতযন্ত অঞ্চলশক (সুনবিা বনঞ্চত বা কম 

সুনবিা প্রাপ্ত নবশবিিায়) িমুিা সংগ্রহশে এলাকা নহসাশব অন্তবভুি কো হয়।  
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পঞ্চগড় 

লালমনিেহাট   

 
কুনড়গ্রাম  

 

ঠাকুেগাওঁ িীল ামানে 

েংপুে 

 

নেিািপুে 

 
গাইবান্ধা 

িয়পুেহাট  

 
িওগাঁ 

িওয়াবগঞ্জ 

োি াহী 

বগুড়া 

িাশটাে নসোিগঞ্জ 

পাবিা 
কুনষ্টয়া 

সমশহেপুে 

চ্যয়ািাঙ্গা 
নঝিাইেহ 

যশ াে 

সাতনক্ষো 

িড়াইল 

মাগুড়া 

সগাপালগঞ্জ 

খলিা 
বাশগেহাট 

 

 নেেপুে 

মাোেীপুে 
 েীয়তপুে

ে 

বনে াল 

নপশোিপুে 

োিবানড় 

ঝালকাঠি 

বেগুণা 

 

পটুয়াখালী 

সভালা 

লক্ষীপুে 
সিায়াখালী 

স িী 

িট্টগ্রাম 

খাগড়ােনড় 

োঙ্গামাটি 

বান্দেবি 

কক্সবািাে 

িােপুে 
কুনমো 

ব 
ঙ্গ 

 
প  

সা 
গ 
ে 

 
 

মুন্সীগঞ্জ 

ঢাকা িাোয়ণঞ্জ 
মানিকগঞ্জ 

টাঙ্গাইল 

গািীপুে 

ব্রাহ্মিবাড়ীয়া 
িেনসংেী 

 

নকশ ােগঞ্জ হনবগঞ্জ 
সমৌলভীবািাে 

 নসশলট সুিামগঞ্জ সিত্রশকািা 
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২.৫ পদ্ধনত, প্রশ্নমালা ও সিকনলে ততনে 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে িমুিা নভনত্তক তথ্য সংগ্রশহে িন্য এবং পনেসংখ্যািগত িনেশপে নিনমশত্ত তথ্য 

সংগ্রশহে িন্য সুসংগঠিত (Stuctured) প্রশ্নমালা ততনে কশে পনেকল্পিা অনুযায়ী কাি কো হয়। দ্রুত মাঠ পনেে বি, 

সংনেষ্ট কম বকতবাশেে সাশথ আশলািিাে নভনত্তশত এবং কম বপনেকল্পিা সম্পনকবত িকুশমন্ট পয বাশলািিা কশে গুণগত ও 

সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ কো যায় এরূপ প্রশ্ন সম্বনলত প্রশ্নপত্র ততনে কো হয়। তথ্য সংগ্রশহে প্রশ্নমালা ও সিকনলে 

পনেমাশপে সূিক এে উপে নভনত্ত কশে ততনে কো হয়। প্রশ্নমালা ও সিকনলে আইএমইনি কতৃবক অনুশমানেত হয়। 

(প্রশ্নমালা পনেন ষ্ট ১-৪)। সমাট ৪ সসট প্রশ্নপত্র এবং ১ সসট সিকনলে ততনে কো হয়। সাক্ষাৎকাে প্রশ্নমালাে সসট ও 

উত্তেোতাশেে সেনণনভনত্তক সংখ্যা সােনণ িং ২.৩ এ উপস্থানপত হল। 

সােনণ িং ২.৩: সাক্ষাৎকাে প্রশ্নমালাে সসট ও উত্তেোতাশেে সেনণনভনত্তক সংখ্যা 

সসট 

িং 

যাশেে িন্য সাক্ষাৎকােী 

(সংখ্যা) 

১ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ কয বক্রশমে কম ব-পনেকল্পিায় নিনবড় পনেবীক্ষশণে লশক্ষয যক্ষ্মা সোগীশেে 

সাক্ষাৎকাে গ্রহশণে প্রশ্নমালা 

৪৮২ 

২ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে কম ব-পনেকল্পিায় নিনবড় পনেবীক্ষশণে লশক্ষয কুষ্ঠ সোগীশেে 

সাক্ষাৎকাে গ্রহশণে প্রশ্নমালা 

১০০ 

৩ উপশিলা স্বাস্থয ও পনেবাে পনেকল্পিা কম বকতবা/যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ কম বকতবাে িন্য প্রশ্নমালা ৪০ 

৪ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ নবষশয় উপশিলা সমািশসবা ও মনহলা নবষয়ক কম বকতবাে িন্য প্রশ্নমালা ৩৯ 

৫ এ নিনি সিকনলে  ৭৪ 

   

২.৬ মাঠ কমী নিশয়াগ ও প্রন ক্ষণ  

টিম লীিাে এে সিতৃশত্ব অন্যান্য নবশ ষজ্ঞগশণে,  াশম বে প্রনতনিনিগশণে সমন্বশয় সাক্ষাৎকাে সবাি ব গঠি কশে ১৫ িি 

মাঠ অনুসন্ধািকােী (Field ইিশভনেশগটে) নিব বািি কো হয়। মাঠ অনুসন্ধািকােীগণ প্রিািত: স্নাতক নিগ্রীিােী এবং 

অনভজ্ঞ। এশক্ষশত্র পূব ব অনভজ্ঞতা সম্পন্ন এবং স্থািীয় ব্যনিশেে অগ্রানিকাে সেয়া হয়। পাঁিটি মাঠ িনেপ েল, প্রনত েশল 

দুইিি কশে মাঠ অনুসন্ধািকােী এবং একিি সুপােভাইিাে সিতৃশত্ব কাি কো হয়। মাঠ তোেককােী এবং মাঠ 

অনুসন্ধািকােীগণশক নবস্তানেতভাশব প্রন ক্ষণ প্রোি কো হয়। 

২.৭ স াকাস গ্রুপ আশলািিা (FGD) 

প্রশতযকটি নবভাশগ নিব বানিত সিলায় একটি কশে সমাট ৮টি স াকাস গ্রুপ আশলািিা কো হয়। স াকাস গ্রুপ আশলািিাে 

স্থাি ৬ িম্বে পৃষ্ঠায় সােনণ ২.২ উপস্থাপি কো হশয়শে। উি আশলািিায় সমাট ৭৪ িি আশলািক অং গ্রহণ কশেি। 

(স াকাস গ্রুপ আশলািিায় অং গ্রহণকােীশেে তানলকা পনেন ষ্ট ৭ সংযুি) । 

স াকাস গ্রুপ আশলািিাে মাধ্যশম মূখ্য তথ্যোতাশেে (সযমি- হশেে েনেদ্র িিশগানষ্ঠ নবশ ষভাশব মনহলা ও  

িিশগানষ্ঠে সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) মন্তব্য ও 

মতামত পাওয়া যায়। স াকাস গ্রুপ আশলািিাে পব বটি একিি েক্ষ  যানসনলশটটে বা মিাশেটে কতৃবক পনেিানলত হয়, 

মুিভাশব কথা বলাে এবং স্বত:স্ফুতবভাশব মন্তব্য কোে সুশযাগ সৃনষ্ট কশে সেয়া হয় যা তথ্যানুসন্ধাশিে িন্য সহায়ক 

হয়। আশলািিাটি সটপ সেকশি বে মাধ্যশম সেকি ব কো হয় এবং নলনখতভাশবও সিাট কো হয়। অনভজ্ঞ একিি সেস্য বা 

 যানসনলশটটে গুরুত্বপূণ ব পশয়ন্টগুশলা নলনপবদ্ধ কশেি। মাি সম্পন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রশহে িন্য আশলািিা স্থশলই মূখ্য 

তথ্যোতােশেে নিকট সথশক তথ্য সংগ্রহ কো হয়। (নবস্তানেত ৩৫ এ পৃষ্ঠায় ৪.৩ অনুশেশে বণ বিা কো হশয়শে) । 
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সােনণ ২.৪: FGD-ে স্থাি সযৌনিকতাসহ 

 FGD-ে স্থাি স্থাি নিব বািশিে কােণ অং গ্রহণকােী 

১ পাব বতীপুে (েংপুে নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

২ ন বগঞ্জ (োি াহী নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

৩ ডুমুনেয়া (খলিা নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

৪ িে যা ি (বনে াল নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

৫ সাভাে (বনে াল নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

৬ িানলতাবাড়ী (ময়মিনসংহ নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

৭ িবীগঞ্জ  (নসশলট নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশিে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

৮ মহালেনড় (িট্টগ্রাম নবভাশগ উভয় সোশগে 

সংক্রমশণে হাে অনিক) 

েনেদ্র িিশগানষ্ঠ, মনহলা ও ন শু, সিতা, স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনিবগ ব, 

স্কুল-কশলশিে ন ক্ষক, োত্র-োত্রী, এবং সংনেষ্ট ব্যনিবগ ব) 

 

২.৮ স্থািীয় ওয়াকব প  

গত ১৩ এনপ্রল ২০১৬/৩০ তিত্র ১৪২২ বঙ্গাশে, েংপুে নসনভল সািবি অন শস একটি স্থািীয় ওয়াকব প কো হয়। 

েংপুে একটি নবভাগীয় সেে েপ্তে এবং যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ উভয় সোশগে অনিক সংক্রমশণে হাে নবন ষ্ট এলাকাে সকন্দ্রস্থল। 

উি ওয়াকব শপ সমাট  ৪৮ িি অং গ্রহণকােী উপনস্থত নেশলি। উি ওয়াকব শপে মাধ্যশম স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনি, 

সোগী, নিনকৎসক, স্থািীয় প্র াসি ও সমািশসবকশেে কাশে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে নিনবড় মনিটনেং 

সম্পকীত কায বক্রম এবং প্রাপ্ত তশথ্যে সংনক্ষপ্ত পনেিয় তুশল িো হয় এবং প্রশতযশকে মতামত গ্রহণ কো হয়। নিনবড় 

মনিটনেং সম্পকীত কায বক্রমশক সমৃদ্ধ কোে িন্য সকশলে মতামত সটপ সেকি বাে এবং কাগশি সেকি ব কো হয়। 

ওয়াকব শপে কায বনববেণী ৩৮ পৃষ্ঠা ৪.৪ অনুশেশে সেখাশিা হশলা। (স্থািীয় ওয়াকব শপ আশলািিায় অং গ্রহণকােীশেে 

তানলকা পনেন ষ্ট ৮ সংযুি)।  

২.৯ সংগৃনহত তথ্যানেে নবশেষণ  

তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও তথ্য কনম্পউটাে এনি (তানলকাভুনিকেণ) যুগপেভাশব কো হয় যাশত সময়মশতা কািটি 

সম্পােি কো যায়। মাশঠে কাি সম্পােশিে পে সম্পূণ ব প্রশ্নমালাগুশলা পোম বকশেে নিকট োনখল কো হয় এবং 

পয বায়ক্রশম প্রনক্রয়ািাত কো হয়। প্রনক্রয়ািাতকেশণে মশধ্য নেল প্রশ্নমালাে উত্তে ও তথ্য উপাত্ত তানলকাভুিকেণ, 

নবশেষণ এবং সম্পােিা তথা সম্ভাব্য সকল সযৌনিকতা, শুদ্ধতা যািাইশয়ে পনেসীমা ইতযানে। িাটা এনিে সাশথ সকল 

কায বক্রম সম্পােি কো হয়। প্রশ্নমালাে ২০% তেবিয়ি নভনত্তশত পুণ:এনি কো হয়। এশত িাটা এনিে ভুল স ািোশিা 

হয়। িনেশপে উশেশ্য সািশিে িন্য নিশকাশয়নন্স সটনবল ততনে কশে সকল ভযানেশয়বলস এবং প্রশয়ািিীয় ক্রস সটনবল 

কো হয়।  
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২.১০ প্রনতশবেি প্রস্তুতকেণ 

টিম লীিাশেে সিতৃশত্ব নবশ ষজ্ঞ েল কতৃবক তথ্য উপাত্ত নবশেষণ কশে একটি বণ বিামূলক প্রনতশবেি প্রস্তুত কো হয়। 

প্রনতশবেিটি কম বপনেকল্পিাে উপাোিসমূহ উশেখপূব বক সভৌত ও আনথ বক নেশকে মূল্যায়ি, লক্ষযমাত্রাে তুলিায় প্রকৃত 

অিবি, DOTS এে অিবি পনেমাপ, বাংলাশেশ  MDR এে অবস্থা, NTP এে কম বশকৌ ল মূল্যায়ি, ক্রয় প্রনক্রয়া 

সম্পােি (েেপত্র আহ্বাি, েেপত্র মূল্যায়ি পদ্ধনত অনুশমােি ইতযানে), কম ব-পনেকল্পিাে আওতায় ক্রয়সমূহ PPA 

2006/PPR 2008 অনুযায়ী হশয়শে নকিা, Public Private Mix (PPM) কম বকান্ড যািাই ইতযানে নবষয়সমূহ 

address কশেশে। পনেশ শষ নিনিত সমস্যা ও সুপানে সহ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম উন্নয়িকশল্প প্রনতশবেিটি 

প্রস্তুত কো হয়। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

নিনবড় পনেবীক্ষশণে উশেশ্য অনুযায়ী অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়ি পয বাশলািিা 

৩.১ অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়ি পয বাশলািিা 

সকল উপশিলা স্বাস্থয কমশপ্লক্স, বক্ষব্যানি নিনিক, বক্ষব্যানি হাসপাতাল, িাতীয় বক্ষব্যানি প্রনতষ্ঠাি ও হাসপাতাল, 

সেকানে ও সবসেকানে কুষ্ঠ হাসপাতাল এবং সিলা হাসপাতাল, এিনিও নিনিকসমূশহ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ 

কায বক্রম পনেিানলত হয়। নবশবিয ওনপে প্রিাি প্রিাি অঙ্গ হশেঃ সবতি ভাতা, অন স ভাড়া, নপ্রনন্টং, সষ্ট িানে, 

গশবষণা, প্রন ক্ষণ ব্যয়, ওনেশয়শন্ট ি, সসনমিাে এবং সভাে ব্যয়, ঔষি, এমএসআে, পোম ব সসবা, অন্যান্য ব্যয় 

(ভ্রমণ, পানি, নবদুযৎ, জ্বালািী ও গ্যাস), সমোমত ও েক্ষণাশবক্ষণ, যািবাহি, যন্ত্রপানত ও অন্যান্য সেঞ্জামানে, 

কনম্পউটাে এবং আনুষনঙ্গক, কনম্পউটাে সফ্টওয়যাে, সেঞ্জাম ও আসবাবপত্র এবং নেশিাশভ ি। এ অধ্যাশয় প্রনতটি 

অঙ্গ নভনত্তক অগ্রগনতে সংনক্ষপ্ত নববেণ নিশম্নে অনুশেেগুশলাশত উপস্থানপত হল।  

৩.১.১ বাস্তব ও আনথ বক অগ্রগনত মূল্যায়ি 

অবকাঠাশমা নিম বাশণ বাস্তব অগ্রগনত হশয়শে ৭৪.৮১% এবং আনথ বক অগ্রগনত হশয়শে ৭০.৯৭%। বাস্তব ও আনথ বক 

অগ্রগনত সােনণ িং ৩.১ এ প্রোি কো হল। 

সােনণ ৩.১: বেে নভনত্তক বাস্তব ও আনথ বক অগ্রগনত (লক্ষ টাকা) 

নবষয় সমাট ব্যয় ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ জুি ২০১৫-মাি ব ১৬ অগ্রগনতে হাে 

বাস্তব অগ্রগনত % ১০০ ১৪.৩৩ ১৬.৮৪ ১২.১৪ ১৯.৮৫ ১১.৬৫ ৭৪.৮১ 

আনথ বক অগ্রগনত ৩৬৭৭৩.৭৮ ৫২৬৪.৮৫ ৬১৯২.৩৫ ৪৪৬৫.১১ ৫৮৯৩.১৫ ৪২৮৪.৫৩  

আনথ বক অগ্রগনত % ১০০ ১৪.৩১ ১৬.৮৪ ১২.১৪ ১৬.০২ ১১.৬৫ ৭০.৯৭ 

উৎসঃ সংশ ানিত অপাশে িাল প্লাি এবং অপাশে িাল প্লািঃMBDC অন শসে িনথ। 

স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে প্রকল্পওয়ানে মধ্য সময়ানে ব্যয় প্রাক্কলশি সেখা যায় সয টি.নব. এন্ড সলশপ্রানস 

কশিাল (০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৬) কায বক্রশমে ২০১২-১৩ অথ ববেশেে প্রকৃত ব্যয় ৬১৯২.৩৫ লক্ষ টাকা; ২০১৩-১৪ 

অথ ববেশে সংশ ানিত বাশিট নেল ৫৭১৬.০০ লক্ষ টাকা যাে নবপেীশত ব্যয় হশয়শে ৪৪৬৫.১১ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালশয়ে 

মধ্য সময়ানে ব্যয় প্রাক্কলশি ২০১৪-১৫ অথ ববেশে বাশিট নেল ৫৮৩২.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অথ ববেশে বাশিট 

৬৩৫৬.৮৮ লক্ষ টাকা। যাে নবপেীশত ২০১৪-১৫ অথ ববেশে ৫৮৯৩.১৫ লক্ষ টাকা এবং ২০১৫-১৬ (মাি ব ২০১৬ পয বন্ত) 

অথ ববেশে ৪২৮৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হশয়শে। 

অপাশে ি প্লাশিে মূল অঙ্গনভনত্তক এবং ওভােশহি অথ ব বোে, সমাট অথ ব বোশেে  তকো হাে, প্রকৃত ব্যয় এবং 

ব্যয় বোশেে  তকো হাে নিশত্রে মাধ্যশম সেখাশিা হল। 

 

নিত্র ৩.১: অঙ্গ নভনত্তক ব্যশয়ে হাে 
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নবশবিয অপাশে িাল প্লাশিে মূল অঙ্গনভনত্তক এবং ওভােশহি অথ ব বোশেে নবস্তানেত খেি ও অগ্রগনত সােনণ ৩.২ এ 

সেখাশিা হল। 

সােনণ ৩.২: অঙ্গনভনত্তক বাশিট, প্রকৃত খেি এবং অগ্রগনত 

প্রকশল্পে অঙ্গ 

বাশিট (লক্ষ টাকা) 

জুলাই ২০১১ - জুি 

২০১৬ 

প্রকৃত খেি (লক্ষ 

টাকা) জুলাই ২০১১ 

- মাি ব ২০১৬ 

অগ্রগনত % 

১. সবতি ভাতা ৯৭৪.৪৪ ১,০০৪.৮৮ ১০৩.১২ 

২.  অন স ভাড়া ৯৭.৭০ ৮৩.০৪ ৮৪.৯৯ 

৩.  নপ্রনন্টং ২৩০.৯২ ১৬১.৭২ ৭০.০৩ 

৪.  সষ্ট িানে, সীল ও ষ্টযাম্প  ৫০.৮৬   ৩৯.৮৬ ৭৮.৩৭ 

৫.  গশবষণা ২২৪.২৪ ১৪৪.৬০ ৬৪.৪৮ 

৬.  প্রন ক্ষণ ব্যয় ৩,০৫৭.৯৬ ২,৯৯৯.০২ ৯৮.০৭ 

৭.  ওনেশয়শন্ট ি, সসনমিাে এবং সভাে খেি ৪২২.৯১ ২৬৭.৪৯   ৬৩.২৫ 

৮.  ঔষি ২৪,১৪৫.৩৭ ১৬,৫৩৭.৭৩ ৬৮.৪৯ 

৯.  এমএসআে ২,১১৪.২১ ১,১৫২.৬৭ ৫৪.৫২ 

১০. পোম ব সসবা ১,৩২৮.২২ ১,৩০৩.৭১   ৯৮.১৫ 

১১. অন্যান্য ব্যয় (ভ্রমণ, পানি, নবদুযৎ, জ্বালািী ও গ্যাস) ১,১৩৫.৪৫ ৯৭৫.৭২ ৮৫.৯৩ 

১২. সমোমত ও েক্ষণাশবক্ষণ ২৬৭.৩৮ ১৯৩.৩৩ ৭২.৩১ 

১৩. যািবাহি  ৮৩.৪৪ ৮৩.৪৪ ১০০.০০ 

১৪. যন্ত্রপানত ও অন্যান্য সেঞ্জামানে ২,২৬১.৯৫ ৪৮৭.২০ ২১.৫৪ 

১৫. কনম্পউটাে এবং আনুষনঙ্গক ৩৯.০৮ ৩২.৮৯ ৮৪.১৬ 

১৬. কনম্পউটাে সফ্টওয়যাে ১৭.৯৩ ১৪.৮৯ ৮৩.০৫ 

১৭. সেঞ্জাম ও আসবাবপত্র ৩৪.৬৬ ৩৩.১৯ ৯৫.৭৬ 

১৮. অন্যান্য ব্যয় ১৪৪.৪৫ ৪৯২.০০ ৩৪০.৬০ 

১৯. নেশিাশভ ি ১৪২.৬১ ৯২.৬১ ৬৪.৯৪ 

সমাট ৩৬,৭৭৩.৭৮ ২৬,০৯৯.৯৯ ৭০.৯৭ 

উৎসঃ সংশ ানিত অপাশে িাল প্লািঃ MBDC অন শসে িনথ। কম বকতবা ও কম বিােীশেে সবতি বৃনদ্ধে কােশণ এবং OP এে নবনবি কায বক্রশমে 

পনেমাণ সবশড় যাওয়াে  শল সকাি সকাি আইশটশম ব্যয় সবশড়শে। 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ কায বক্রশমে পনেিালক MBDC ও লাইি নিশেক্টশেে মশত সেশ ে নবদ্যমাি যক্ষ্মা সোগীে ৫৩% নিনিত 

কো সম্ভব হশয়শে এবং বানক ৪৭% সোগী এখিও নিনিত কো যায়নি। তাই OP সময়াশে সোগী সিািকেণ ক্রমান্বশয় 

বাড়শলও তা Incidence এে তুলিায় কম নবিায় নিনকৎসাে িন্য ঔষি এবং অন্যান্য আনুষানঙ্গক খেিানে কম 

হশয়শে।  

৩.২ অপাশে ি প্লাশিে লক্ষযমাত্রাে তুলিায় অগ্রগনতে পয বাশলািিা  

যক্ষ্মা সোগ নিয়ন্ত্রণঃ যক্ষ্মাশক সকল সসক্টে সপ্রাগ্রাশমে মশধ্য অন্যতম অগ্রানিকাে সপ্রাগ্রাম নহসাশব অন্তভু বি কো হশয়শে। 

িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি যক্ষ্মা সম্পকীয় এমনিনি অিবশিে সক্ষশত্র গুরুত্বপূণ ব ভূনমকা োখশব বশল আ া কো হয়। 

যক্ষ্মািনিত মৃতুয এবং সংক্রমণ হাে ১৯৯০ এে তুলিায় অশি বশক িানমশয় আিা এবং ২০১৫ সাশলে মশধ্য তা নিমূ বল 

এবং নিয়ন্ত্রশণ আিা। 

কুষ্ঠ সোগ নিমূ বলঃ ১৯৯৮ সাশল িাতীয়ভাশব কুষ্ঠশক িিস্বাস্থয সমস্যাে তানলকা সথশক বাে সেয়া হশয়নেল (ব্যাপকতা 

নেল প্রনত ১০,০০০ িিসংখ্যায় ১ (এক) িি) । যাশহাক কুষ্ঠ এখশিা স্থািীয় সোগ। ২০১৫ সাশলে মশধ্য ব্যপকভাশব 

সিলা পয বাশয় কুষ্ঠ সোগ নিমূ বল কো এবং নিতীয় মাত্রাে (Grade-2) নবকৃনত কমাশিাে লশক্ষয (৫% এে িীশি) 
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িতুিভাশব সিাি সোগীশেে সোশগে প্রােশম্ভে সিািকেণ ও নিনকৎসা প্রোি নিনিত কো িরুেী। সংশ ানিত 

অপাশে িাল প্লাশিে (জুলাই ২০১১-জুি২০১৬) ওনপ সলশভল সূিকসমূহ টাশগ বটসহ নিশি সেয়া হল। 

সােনণ ৩.৩: আেওনপ সলশভল সূিক 

ক্রনমক 

িং 

ওনপ সূিকসমূহ পনেমাশপে একক 

(সভনেন শক শিে 

উপায়) 

সবিলাইি 

(২০১১-১২) 

প্রশিশক্টি 

টাশগ বট 

মধ্য-২০১৪ 

এমটিআে 

২০১৪ 

অিবি 

প্রশিশক্টি 

টাশগ বট 

মধ্য-২০১৬ 

১ যক্ষ্মা সোগ সিািকেণ হাে 

(সকল িেি) 

বেশে প্রনত ১০০০০০ 

িশিে মশধ্য 

৯৯/ 

১০০০০০ 

১১২/ 

১০০০০০ 

১১৯/ 

১০০,০০০ 

১২০/ 

১০০০০০ 

২ সিািকৃত িতুি নিয়াে 

সপানিটিভ যক্ষ্মা সোশগে 

নিনকৎসা স লতা  

% (এিটিনপ 

বানষ বক প্রনতশবেি) 

৯২% স্থায়ী ৯৩% স্থায়ী 

৩ এমনিআে সোগী নিনিতকেণ 

এবং ব্যবস্থাপিা 

সংখ্যা (এিটিনপ 

বানষ বক প্রনতশবেি) 

৩৯০ ১৪০০ ৭৪৮ ২৩০০ 

৪ িাতীয় পয বাশয় কুষ্ঠ নিমূ বল 

স্থায়ী হওয়া এবং িতুি 

সংক্রমণ ১০% কনমশয় আিা 

িতুি সংক্রমশণে 

হাে (১০,০০০ িশি) 

(প্র াসনিক তথ্য) 

০.২/ 

১০,০০০ 

<০.২/ 

১০,০০০ 

০.১৮/ 

১০,০০০ হ্রাস-

৫% 

<=০.১০/ 

১০,০০০ 

 

উৎস: MBDC অন স কতৃবক প্রেত্ত তথ্য 

পয বাশলািিাঃ যক্ষ্মা বাংলাশেশ ে একটি প্রিাি িিস্বাস্থয সমস্যা। গত ে শক বাংলাশেশ  যক্ষ্মা সিািকেণ ক্রম  বৃনদ্ধ 

লক্ষয কো যায়। নবশবিয অপাশে িাল প্লাশি যক্ষ্মা সোগ সিািকেশণে সবইিলাইি ২০০৯ সাশল ১৬০,৭৪৪ িি। এ 

সংখ্যা ২০০৯ সাশল ১,৬০,৭৪৪ িি সথশক ২০১৫ সত ২,০৬,৯১৫ িশি বৃনদ্ধ পায়2 । ২০১২ সাশল সোগ নিি বশয় Xene 

Expert িালু কোে  শল প্রনত বেে প্রায় ৮০০০-১০০০০ সোগী সিাি কো সম্ভব হশয়শে যা পূশব বে তুলিায় সবন । 

নিশম্নে নিশত্রে মাধ্যশম সিািকেশণে Trend সেখাশিা হল। 

 

নিত্র ৩.২: সিািকেশণে Trend 

 

সিািকােীশেে মশধ্য ৯৫% িতুি এবং ৫% পুোতি সোগী সিািকৃত সোগীশেে মশধ্য ৫৬% নিয়াে সপানিটিভ; 

২৩% নিয়াে সিশগটিভ এবং ২১% একস্ট্রা পালশমািােী। ১৫৬ নমনলয়ি সলাশকে মশধ্য সিািকেণ হাে সকল প্রকাে 

যক্ষ্মা সোগীে িন্য ১৩০/১০০,০০০ এবং নিয়াে পশিটিভ ৭১/১০০,০০০। ৩১স  নিশসম্বে ২০১৫ পয বন্ত সংশ ানিত ওনপ 

সলশভল সূিক অগ্রগনত সােনণ ৩.৪ এ উপস্থাপি কো হল। 

                                                           
2Report of MBDC Office 2009 - 2015 
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সােনণ ৩.৪: ওনপ সূিক অগ্রগনত, সবইিলাইি (২০১১-১২), আপশগ্রি এনপ্রল ২০১৫ এবং অিবি  

(জুলাই-নিশসম্বে ২০১৫) নিশম্ন সেয়া হশলা 

িং ওনপ সূিক পনেমাশপে একক 

(সভনেন শক শিে 

উপায়) 

সবইিলাইি 

(২০১১-১২) 

এনপ্রল ২০১৫ আপশিট 

(িাোবানহক) 

অিবি (জুলাই-নিশসম্বে-

২০১৫) 

১. যক্ষ্মা সোগ 

সিািকেণ হাে 

(সকল িেি) 

বেশে প্রনত ১০০০০০ 

িশিে মশধ্য 

৯৯/১০০০০০ প্রকৃত# 

৭১৮৪২৯; সিািকেণ হাে 

১১৫.৪৮/১০০০০০ িশি 

প্রকৃত# 

১০২৯০৭; সিািকেণ হাে 

১২৯.৫১/১০০০০০ িশি 

২. সিািকৃত িতুি 

নিয়াে পশিটিভ 

যক্ষ্মা সোশগে 

নিনকৎসা স লতা 

%(এিটিনপ বানষ বক 

প্রনতশবেি) 

৯২% জুলাই ২০১০-জুি ২০১৪ 

সেনিোি ব সকাহট ব) 

৩৮৫৭৯৩/৪১৪৯৫৯= 

৯৩% 

জুলাই -নিশসম্বে ২০১৪ 

সেনিোি ব সকাহট ব) 

৯৪.৩৫% 

 

৩. এমনিআে সোগী 

নিনিতকেণ এবং 

ব্যবস্থাপিা 

সংখ্যা (এিটিনপ 

বানষ বক প্রনতশবেি) 

৩৯০ ২৭৯২ ৪২৩ 

৪. িাতীয় পয বাশয় কুষ্ঠ 

নিমূ বল স্থায়ী হওয়া 

এবং িতুি সংক্রমণ 

১০% কনমশয় আিা 

িতুি সংক্রমশণে হাে 

(১০,০০০ িশি) 

(প্র াসনিক তথ্য) 

০.২/১০,০০০ ১৪৪২৬ জুলাই - নিশসম্বে ২০১৫ 

সেনিোি ব সকাহট ব)- 

প্রকৃত#২১৭৯ 

(০.২৩৫/১০,০০০ িশি) 

উৎস: MBDC অন স কতৃবক প্রেত্ত তথ্য। 

যক্ষ্মা সোগী সিািকেণঃ িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি (NTP)  সাো সেশ  যক্ষ্মা নিমূ বশল কাি কেশে। যক্ষ্মা নিমূ বল িা 

হওয়া পয বন্ত সেকাে তাে নবনভন্ন অং ীোেশেে মাধ্যশম এবং সেকানে ও সবসেকানে সংস্থাে সাশথ কাি কশে 

যাওয়ায় অনঙ্গকােবদ্ধ। সশন্দিিক সোগী যাশেে ক  নিয়াে পশিটিভ হয় তাশেেশক যক্ষ্মা সোগী নহশসশব নিনিত কো 

হয়। স্বাস্থয ব্যবস্থায় সমনন্বত যক্ষ্মা কায বক্রম িালু কোয় এবং িিশগানষ্ঠশক সমৃ্পি কোয় িতুি যক্ষ্মা সোগী 

সিািকেশণে হাে (CNR) পয বায়ক্রশম বৃনদ্ধ সপশয়শে। একই সাশথ িতুি সোগীশেে মশধ্য নিয়াে পশিটিভ এে হাে 

বৃনদ্ধ সপশয়শে। CNR হল প্রনতবেে ১০০০০০ িশিে মশধ্য সেনিনস্ট্রকৃত সকল িেশিে সোগীে সংখ্যা। সে ব্যাপী 

সিািকেণ হাে (CNR)  এবং িতুি নিয়াে পশিটিভ ২০০৯ সথশক ২০১৫ পয বন্ত নিশিে িাশট ব সেখাশিা হশলা যা 

কম বসূনিে অগ্রগনত প্রে বি কশে। 

 

উৎস: অপাশে িাল প্লাি অন স কতৃবক প্রেত্ত তথ্য 

নিত্র ৩.৩: NSP ও অন্যান্য সব িেশিে যক্ষ্মাঃ ২০০৯-২০১৫ 
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িা বাগাি অধ্যযনষত এলাকাে যক্ষ্মা সোশগে তথ্যঃ নসশলট নবভাশগে সমৌলভীবািাে, হনবগঞ্জ ও নসশলট সিলাে ১৬টি 

উপশিলায় ১৫৭টি িা বাগাশি স্বাস্থয অনিেপ্তশেে সাশথ ২০০৪ সাশলে চ্যনিে মাধ্যশম সেকাশেে সাহায্য সসবাে 

সহশযাগী নহসাশব HEED Bangladesh যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রি কায বক্রশম কাি কশে যাশে। ১৫৭টি িা বাগাশিে ৬৯,৩৪,০৮৩ 

এবং ২৪টি োবাে বাগাশিে িিসংখ্যা ৩,৮১৪। িিসংখ্যা মশধ্য সশন্দহিিক সোগীে সংখ্যা ৬৩,৪৫০, তাে মশধ্য জুি 

২০১৫ পয বন্ত ১২,১৯৭ িি সোগী সিাি কো হশয়শে3। এশেে মশধ্য ৪,৪৭৩ িি সোগী নিনকৎসাে মাধ্যশম সুস্থয হশয়শেি 

এবং নিনকৎসা স লতাে হাে ৯৬% এবং ৭,১৫০ িি সোগী নিনকৎসািীি আশে।  

৩.২.১ অিবি 

বাংলাশেশ  DOTS িালু কোে  শল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি ব্যাপক উন্নয়ি হশয়শে। DOTS কভাশেি, যক্ষ্মা 

সিািকেণ এবং নিনকৎসা স লতা, নবশ ষ কশে িতুি নিয়াে পশিটিভ সক্ষশত্র এই উন্নয়ি লক্ষয কো যায়। যক্ষ্মা 

নিয়ন্ত্রশণে MDG লক্ষয অিবি ও স লতা লাভ এবং সসবাে পনেসে বৃনদ্ধে পদ্ধনত বাংলাশেশ  িতুি যক্ষ্মা কম বশকৌ ল 

নিশে ব  কশে।  

MBDC এে বানষ বক প্রনতশবেি অনুযায়ী যক্ষ্মা সোশগে মৃতুয, Prevalence এবং Incidence এে হাে ১৯৯০ ও 

২০১৪ তুলিামূলকভাশব সেখাশিা হল । 

৩.৫: NSP এবং অন্য সব  েম টিনব: ২০০৯-২০১৫ 
 

িং নববেণ ১৯৯০ ২০১৪ 
১ প্রনত ১০০,০০০ িশি যক্ষ্মায় মৃতুযে হাে  ৭৬ ৫১ 
২ প্রনত ১০০,০০০ িশি যক্ষ্মায় Prevalence হাে ৬৩০ ৪০৪ 
৩ প্রনত ১০০,০০০ িশি যক্ষ্মায় Incidence হাে ২৬৪ ২২৭ 

সূত্রঃ যক্ষ্মা কায বক্রশমে বানষ বক প্রনতশবেি ২০১৫। 

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে সোগী সিািকেণ যনেও ক্রমান্বশয় বৃনদ্ধ সপশয়শে, নকন্তু সব িেশিে যক্ষ্মা সোগী খ ুঁশি িা 

পাওয়াে হাে এখিও অশিক সব ী (৪৭%)4 ।  

 ৩.৩ DOTS এে অগ্রগনত পনেমাপ এবং বাংলাশেশ  MDR এে অগ্রগনত  

৩.৩.১ DOTS এে অগ্রগনত 

বাংলাশেশ  DOTS কায বক্রম শুরু হওয়াে পে সথশক উশেখশযাগ্য অগ্রগনত হশয়শে। NTP ২০০৫ সাল হশত ৯১% 

নিনকৎসা স লতাে হাে বিায় সেশখশে। নবশ ষ কশে DOTS আওতাভুনি (DOTS Coverage) যক্ষ্মা সোগ 

সিািকেণ এবং কান শত িীবানুযুি যক্ষ্মা সোগীে নিনকৎসা সা শল্যে সক্ষশত্র। DOTS এে আওতায় নিনকৎসা 

স লতা শুরু সথশকই অনবেতভাশব উচ্চহাে বিায় সেশখশে এবং ২০০৩ সাশল তবনশ্বক লক্ষয ৮৫% অনতক্রম কশেশে।  

DOTS এে মাধ্যশম নিনকৎসা  নি ালীকেণ ও ACSM কায বক্রম সিােোে কোে  শল নিনকৎসা সংক্রান্ত অিানুকুল 

 লা ল লক্ষযণীয়ভাশব কশম সগশে5 । NTP ২০১৫ প্রনতশবেি অনুযায়ী যক্ষ্মা সোগীে নিনকৎসা স লতাে হাে 

৯৪.০৭% (২০১৩ সাশল িতুিভাশব সেনিনস্ট্রকৃত নিয়াে পনিটিভ সোগী। উপশিলায় সেনিনস্ট্রকৃত সোগীশেে নিনকৎসা 

স লতাে হাে ৯৪% অনিক, সমশট্রাপনলটি এলাকায় তা ৯৩% এবং Chest Diseases Clinics (CDC) এ ৮৭%5 । 

CDC  শলাআপ এে িন্য সে াশেল সোগী হানেশয় যাওয়া আনুপানত হাে সবন  লক্ষয কো যায়।  

 হশেে ভাসমাি িিসংখ্যাে আনিশকযে কােশি তাশেে কাশে নিনকৎসা সুনবিা সপৌুঁোশিা একটি বড় িযাশলঞ্জ। যাে 

 শল গ্রাম এলাকাে মত নিয়নমত সোগী  শলা আপ কো সম্ভব হয় িা। 

                                                           
3HEED Bangladesh: Annual Report 2014-2015 
4WHO Annual Report 2016: Tuberculosis Control in South Asia Region 
5National Tuberculosis Control Program 2015 
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৩.৩.২ এমনিআে যক্ষ্মা সোগীে নিনকৎসাে  লা ল 

Drug dosage Category-I এবং Category-II িাো নিনকৎসাে পে সয সব সোগী ভাল িা হয় অথবা নিনকৎসাে 

পশে পুিোয় সোশগ আক্রান্ত হি সািােণত তাশেে নিনকৎসা MDR এে মাধ্যশম কো হয়। MDR িাো নিনকৎসাকালীি 

সোগী সোসনে স্বাস্থযশকশন্দ্রে তত্ত্বাবিাশি থাশক। সোগ মুি হওয়াে পশে উপশিলা পয বাশয় সোগমুি সোগীশেে একটি 

িাব ততনে কো হয় যাে মাধ্যশম সকশন্দ্রে সাশথ সোগীশেে সোসনে সযাগাশযাগ থাশক। 

বতবমাশি সেশ ে নবনভন্ন িায়গায় MDR -TB সোগীশেে সসবাে দুইটি মশিল পা াপান  বাস্তবানয়ত হশে। দুইটি 

মশিশলে মশধ্য অন্যতম পাথ বকয হশে নিনকৎসাে সময়াে ও ঔষি উভয়ই। ২৬ সিলায় সিনমশয়ি  াউশন্ড ি কতৃবক ৯ 

মাস সময়ােী নিনকৎসা এবং ৩৮ সিলায় ২০-২৪ মাস সময়ােী (WHO সুপানে কৃত) নিনকৎসা িালু আশে। পেীনক্ষত 

MDR যক্ষ্মা সোগী নিনকৎসাে িন্য তানলকাভুি কো হয়। 

২০-২৪ মাসব্যাপী নিনকৎসাে শুরুশত হাসপাতাশল নিনকৎসাে সময়াে নেল ৬-৮ মাস তত্ত্বাবিাশি অবন ষ্ট নিনকৎসা 

সোগীে বাসস্থাশি কো হশতা। ২০১২ হশত নিনকৎসা ব্যবস্থাপিাে িেণ পনেবতবি কো হয়। শুরুশত হাসপাতাশল ২-৩ 

মাস নিনকৎসাে পে বাকী সময় বানড়শত নিনকৎসা ব্যবস্থাপিা কো হয়। নিনকৎসাে স শষ সোগীশক নিনকৎসাে 

 লা শলে মূল্যায়ি কো হয়। GLC অনুশমানেত MDR-TB সোগীে ২০ মাসব্যাপী নিনকৎসাে স লতাে হাে ৭৩% 

(২০১৩ সাশল সিািকৃত সোগীশেে মশধ্য) । 

সিনমশয়ি  াউশন্ড ি এে সহশযাগীতায় NTP কতৃবক সম্পানেত অপাশে িাল নেসাি ব সাক্ষয সেয় সয MDR যক্ষ্মা সোগী 

যাো ৯ মাস সময়ােী নিনকৎসাে সকাস ব সম্পন্ন কশেশে, ২০০৮ সাল সথশক তাশেে নিনকৎসাে স লতাে হাে ৭৪%-

৮২% সেখা যায়। MDR যক্ষ্মা সোগী সমৌনলক নিনকৎসাে পে ৬ মাস পেপে  শলা আপ কশে ২ বেশে নিনকৎসা স ষ 

কো হয়।  শলাআশপ শুধ্যমাত্র ব্যাকশটনেওশলানিকযাল নেল্যাপস নিনিত কোে প্রনত সিাে সেয়া হয়। নিশিে নিত্র 

দুইটিশত MDR যক্ষ্মা নিনকৎসায় দুই মশিশলে স লতাে হাে সেখাশিা হল। 

 

নিত্র ৩.৪: নিনকৎসা সা শল্য হাে (%): ২০-২৪ মাশসে সকাস © নিত্র ৩.৫: নিনকৎসা সা শল্য হাে (%): ৯ মাশসে সকাস © 

তুলিামূলক নবশেষশণ সেখা যায় সয ৯ মাস সময়ানে নিনকৎসায় স লতাে হাে সবন , নিনকৎসাে সময় কম হওয়ায় 

ঔষশিে পনেমাণ এবং খেি কম এবং সোগীে িন্য আোমোয়ক। ঔষশিে Combination এবং মাত্রা স লতাে 

কােণ বশল মশি কো হয়। 

৩.৪ NTP/কম বশকৌ ল বাস্তবায়ি মূল্যায়ি 

নবশশ্বে ২২টি অনিক যক্ষ্মা প্রবণ সেশ ে মশধ্য বাংলাশে  একটি। নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (WHO) সকল প্রকাে যক্ষ্মা সোগী 

নবশবিিায় বেশে প্রনত ১০০,০০০ িশি ২২৭টি িতুি সোগী সেখা যায়। আেও নহশসব কো হশয়শে সয বেশে প্রনত 

১০০,০০০ িশি প্রায় ৫১ িি যক্ষ্মাশত মাো যায়। ২০১৫ সাশলে WHO এে সব বশ ষ নহসাব ব্যবহাে কশে এ নসদ্ধাশন্ত 

সপৌুঁোয় সয বাংলাশেশ  Prevalence ৬,৪০,০০০ িি (সকল প্রকাে), এবং Incidence ৩,৬০,০০০ িি (সকল 

প্রকাে), ৮১,০০০ িি যক্ষ্মাশত মৃতুযবেণ কশে। যনেও HIV সংক্রমণ সকস এখিও নবদ্যমাি, HIV যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রশণে 



“যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ (সংশ ানিত)” অপাশে িাল প্লাি এে নিনবড় পনেবীক্ষণ 

 

 

পৃষ্ঠা  17 
 

সক্ষশত্র একটি ভীনত। বয়স্কশেে HIV যক্ষ্মা সংক্রমণ সোগী নেল ০.৩৬%। িতুি সংক্রনমত যক্ষ্মা সোগীে মশধ্য MDR  

যক্ষ্মা হাে ১.৪% এবং পুিোয় নিনকৎসাে হাে ২৯%। উি অবস্থা নবশবিিা কশে সকস সিািকেণ এবং নিনকৎসা 

স লতাে হাে অব্যাহত োখা এবং ২০১৫ সাশলে মশধ্য সলাবাল MDG টাশগ বশট সপৌুঁোে িন্য  লপ্রসূ স্বাস্থযন ক্ষাে 

মাধ্যশম উচ্চতে সোগী সিািকেণ হাে অব্যাহত োখশত হশব। 

নবশ্বশক যক্ষ্মা মুি কোে িন্য নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা ২০১৫ সাশলে পশেে যক্ষ্মা প্রনতশোি, যত্ন এবং নিয়ন্ত্রণ কোে তবনশ্বক 

সকৌ ল ও লক্ষযমাত্রা নিি বােণ কশেশে6 । তা নিশম্ন বণ বিা কো হশলা। 

নভ ি (Vision): A World free of TB Zero deaths, disease and suffering due to TB  

লক্ষয (Goal): End the tuberculosis epidemic. 

 সা ল্য মাপকাঠিে নিণ বয়ক: (Indicators to measure the achievements are): 

 ২০১৫ সাশলে তুলিায় ২০৩০ সাশলে মশধ্য যক্ষ্মা সোশগ মৃতুয ৯০% িানমশয় আিা (SDG লক্ষযমাত্রা), 

২০১৫ সাশলে তুলিায় ২০৩৫ সাশলে মশধ্য যক্ষ্মা সোশগ মৃতুয ৯৫% িানমশয় আিা (95% reduction 

by 2035 in number of TB deaths compared with 2015) 

 ২০১৫ সাশলে তুলিায় ২০৩০ সাশলে মশধ্য িতুি যক্ষ্মা সোগীে হাে (TB Incidence rate) ৮০% 

কনমশয় আিা (SDG লক্ষযমাত্রা), ২০১৫ সাশলে তুলিায় ২০৩৫ সাশলে মশধ্য িতুি যক্ষ্মা সোগীে হাে 

(TB Incidence rate) ৯০% কনমশয় আিা (90% reduction by 2035 in TB incidence rate 

compared with 2015) 

 ২০৩৫ সাশলে মশধ্য যক্ষ্মা সোগী আক্রান্ত সেস্যশেে যক্ষ্মা সোগ বাবে পানেবানেক ব্যয় শূন্যশত িানমশয় 

আিা (Zero TB-affected families facing catastrophic costs due to TB by 2035) 

 

NTP সািােণ স্বাস্থযশসবাে সাশথ সমনন্বতভাশব কাি কেশে। নবভাগীয় পনেিালক (স্বাস্থয) এে অিীশি নসনভল সািবি ও 

উপশিলা স্বাস্থয ও পনেবাে পনেকল্পিা কম বকতবা নিি নিি পনেসশে োনয়ত্বপ্রাপ্ত। তাো নবনভন্ন পয বাশয় কম বসূনি 

 নি ালী কোে িন্য এিনিওসহ সংস্থা ও নিনে বষ্ট িিবল িাো প্রেত্ত NTP সসবা সমন্বয় ও তত্ত্বাবিাশিে োনয়শত্ব 

নিশয়ানিত। বতবমাশি নবিামূশল্য যক্ষ্মা সোগ নিণ বয় ও নিনকৎসা সসবা প্রোশিে িন্য িাতীয় নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি নিম্ন 

নলনখত স্থাশি নবদ্যমাি: 

১.  সকল উপশিলা স্বাস্থয কমশপ্লক্স 

২.  ৪৪টি বক্ষব্যানি নিনিক 

৩.  ৮টি বক্ষব্যানি হাসপাতাল (বক্ষব্যানি নিনিশকে সাশথ সংযুি) 

৪.  ৪টি নবভাগীয় বক্ষব্যানি হাসপাতাল 

৫.  িাতীয় বক্ষব্যানি প্রনতষ্ঠাি ও হাসপাতাল  

৬.  িীল ামােী সেকানে কুষ্ঠ হাসপাতাল  

৭.  সিলা হাসপাতালসমূহ 

৮.  সকল সমশট্রাপনলটি  হশেে সেকানে ও সবসেকানে িগে স্বাস্থযশকন্দ্র  

৯.  সেকানে ও সবসেকানে সমনিশকল কশলি হাসপাতাল  

১০. কম বশক্ষত্র 

১১. সিলখািা 

১২. সনিনলত সামনেক হাসপাতালসমূহ 

১৩. কনমউনিটি নিনিক। 
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পনেকল্পিা অনুযায়ী NTP-ে সকন্দ্রীয় পয বাশয়ে টিম ৭টি নবভাশগে প্রনতটিে নিব বানিত সিলা এবং উপশিলাসমূশহ 

পনেে বি কশে। সপনেশ োল সাইটসমূহ নিব বািশিে সক্ষশত্র সকন্দ্রীয়ভাশব সংগৃহীত তত্রমানসক পাে েশমন্স নেশপাট ব 

পয বাশলািিা কো হয়। সয সমস্ত স্থাপিায় সোগী সিািকেণ ও নিনকৎসাে  লা শল দুব বলতা সেখা যায় সসই সমস্ত 

স্থাপিায় কায বক্রশমে প্রনত গুরুত্ব সেয়া হয়। তত্রমানসক নভনত্তশত ১০টি টীম সকন্দ্রীয় পয বায় সথশক পনেে বি কায বক্রম 

পনেিালিা কশে থাশক। নবভাগীয় পোম বক প্রনত মাশস প্রায় প্রনতটি নবভাশগ ৮-১০টি সকন্দ্র নভনিট কেশব বশল আ া 

কো হয়, আবাে তত্রমানসক নেশপাট ব দুব বল পাে েশমন্স নবন ষ্ট বাস্তবায়ি সাইশট গুরুত্ব সেয়া হয়। এিটিনপ আ া কশে 

সয উচ্চ পয বাশয়ে সয সকাি টিম বেশে অন্তত একবাে সকল উপশিলা নভনিট কেশব। সিলা পয বাশয় নসনভল সািবি 

অন শসে ো  এবং অথবা নসনিনসশক তত্ত্বাবিাি কাশি সমৃ্পি কো হয়। নসনভল সািবি অন শসে যক্ষ্মা তত্ত্বাবিায়ক 

নহশসশব একিি সপ্রাগ্রাম অগ বািাইিাে নিশয়ানিত আশে। মাঠ পয বাশয়ে িিবশলে একটি তানলকা পনেন ষ্ট ৯ সংযুি। 

যক্ষ্মা সোগ নিণ বশয় মাঠ পয বাশয় সেকাশেে স্বাস্থয কমীগণ নিশয়ানিত। মাঠ কমীগণ সশন্দহিিক সোগী নিনিত কশে 

তাশেেশক সোগ নিণ বশয়ে িন্য Microscopy Centre এ সে াে কশেি। ক  পেীক্ষাে মাধ্যশম সািােণত সোগ 

নিণ বয় কো হয় এবং Sputum Positive হশল সশন্দহিিক সোগীশক সোগী নহসাশব সিাি কো হয়। সশন্দহিিক 

সোগী সে াশেশলে িন্য কমীশেে সকাি অন নসয়াল লক্ষযমাত্রা নিি বােণ কো সিই তশব লাইি নিশেক্টশেে বিব্য 

অনুযায়ী কমীপ্রনত মাশস ৫ িি কশে সোগী সে াশেশলে একটি প্রথা িালু আশে। 

এিনিও অং ীোেশেে সাশথ সকন্দ্রীয়ভাশব তত্রমানসক নভনত্তশত প্রস্তুতকৃত তত্ত্বাবিাি কায বক্রশমে পনেকল্পিা  তত্ত্বাবিাি 

ও পনেবীক্ষণ কায বক্রম  নি ালী কশে। সিলা পয বাশয়ে তত্ত্বাবিায়কেল প্রায়ই সকন্দ্রীয় পয বাশয়ে োশ ে সাশথ 

তত্রমানসক নভনত্তশত উপশিলা তত্ত্বাবিাি কশে। সকন্দ্রীয় পয বায় সথশক উপশিলা পয বন্ত সকল সলশভশল সেকানে 

কম বকতবাশেে প্রশয়ািিীয় ট্রান্সশপাট ব সুনবিা প্রোি কেশত পােশল তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষণ কায বক্রম আেও সিােোে 

হশব। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কম বসূনিে সাশথ িনড়ত এিনিওসমূহ নিিস্ব তত্ত্বাবিাি ব্যবস্থা উন্নয়ি কশেশে। ব্র্যাশকে একটি 

সকন্দ্রীয় এম এন্ড ই ইউনিট েশয়শে যাো তাশেে যক্ষ্মা কায বক্রম পনেবীক্ষণ ও মূল্যায়ি কশে।  ব্র্যাশকে সপ্রাগ্রাম 

অগ বািাইিাে মাঠ পয বাশয়ে স্বাস্থযশসনবকাশেে কায বক্রম তত্ত্বাবিাি কশে। 

নবশবিয অপাশে িাল প্লািটি উন্নয়ি সহশযানগশেে সহায়তায় পনেিানলত হয়। কায বক্রশমে প্রিাি অঙ্গসমূহ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ 

সোগীশেে নবিামূশল্য ঔষি সেবোহ এবং অন্যান্য আনুসনঙ্গক ব্যয় প্রকৃত খেশিে ৮৭.৭১% এবং তা উন্নয়ি সহশযাগী 

তহনবশলে মাধ্যশম কো হয়। পয বাশলািিায় সেখা যায় সয কায বক্রশমে শুরু হশত এ পয বন্ত উন্নয়ি সহশযানগশেে সহায়তা 

ও সমন্বশয়ে অভাব সেখা যায়নি বেং উন্নয়ি সহশযানগগণ এই কায বক্রশম তহনবল সযাগাি নেশত আগ্রহী। তাই 

কায বক্রমশক িলমাি ও সটকসই কোে িন্য উন্নয়ি সহশযানগশেে সাশথ সহশযানগতা এবং সমন্বয় আেও সিােোে কো 

েেকাে। 

৩.৪.১ অযািশভাশকসী, সযাগাশযাগ এবং সামানিক সনন্নশব কেণ (ACSM) 

এই ওনপ বাস্তবায়শিে সময় ACSM উপাোশিে অশিক উন্নয়ি হশয়শে। ACSM কায বক্রশমে  শল সিুখ সানেে 

কমীশেে সোগী সিািকেণ এবং DOTS কাশি উচ্চমাশিে সযাগ্যতা এবং আত্বনবশ্বাস সৃনষ্ট হশয়শে। অনিকন্ত 

সযাগাশযাগ উপকেণ নিশসনমশি ি, যক্ষ্মা নবষশয় স্বাস্থযকমীশেে আন্তব্যবনিক সযাগাশযাশগে  শল সামানিক সশিতিতা 

বৃনদ্ধ সপশয়শে এবং নিকটতম সমশয়ে যক্ষ্মা KAP সাশভ ব প্রনতশবেশি সমৌনলক জ্ঞাশিে মাি ভাল পনেলনক্ষত হশয়শে। 

যাশহাক পিাৎমূখী প্রবণতা এখিও অশিক সমাশি েশয়শে। মাঠ পয বাশয় অং ীোেশেে মশধ্য সমন্বয় এখিও 

প্রানতষ্ঠানিক রুপ পায়নি। যখি বড় িেশণে অগ্রগনত নিনিত হশে, তখিও নসনভল সসাসাইটি সংস্থা, সমাি এবং 

যক্ষ্মাসমৃ্পি িিগণশক নিশয় যক্ষ্মা নিনকৎসা সসবা িানহো পূেশণ আেও অনিক পনেসশে সনক্রয় ও প্রানতষ্ঠানিক রুপ 

নেশয় প্রশয়ািিানুযায়ী প্রশব  নিনিত কোে সুশযাগ সথশক যায়। উোহেণস্বরূপ ACSM কায বক্রশমে িন্য Key 

Performance Indicators নিি বােণ এবং নিেীক্ষণ ও মূল্যায়শিে িন্য Framework ততনে কশে টাশগ বট ঠিক 

কেশত হশব।  
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৩.৪.২ পুনষ্ট কায বক্রশমে সাশথ সম্বিয়  

অপুনষ্ট এবং যক্ষ্মা পেস্পে প্রনতনক্রয়া ীল। সকাি সেশ  যক্ষ্মায় মৃতুযহাে তাে অথ বনিনতক অবস্থাে উপে নভনত্ত কশে নভন্ন 

হয়। অনুরূপ ভাশব যক্ষ্মায় আক্রান্ত সোগীশেে পুনষ্ট স্তে সুস্থশেে তুলিায় উশেখশযাগ্য ভাশব নিম্নতে। সপ্রাটিি  নিিনিত 

অপুনষ্ট এবং মাইশক্রানিউনট্রশয়ন্ট স্বল্পতা উভয়ই যক্ষ্মায় মৃতুযে ঝুঁনক বাড়ায়। লক্ষয কো যায় সয সািােণ যক্ষ্মা সোগীে 

সিশয় অপুনষ্টিনিত যক্ষ্মাশোগীে আশোগ্য লাশভ অনিক নবলম্ব হয় এবং মৃতুযে ঝুঁনকও  অনিক। যক্ষ্মাশোগীশক যক্ষ্মাে 

নিনকৎসা সেয়াে সময় পুনষ্ট অবস্থাে উন্ননত হয়। যক্ষ্মাশোগীে দ্রুত আশোগ্য লাশভে িন্য পুনষ্টকে খাবাে প্রোি এক 

অনভিব পেশক্ষপ। অনিকন্তু িিগশণে পুনষ্ট অবস্থাে উন্ননত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রশণ  লপ্রসূ পনেমাপ বশল প্রমানণত। 

NTP নবগত বেে গুশলাশত যক্ষ্মায় মৃতুযহাে, সংক্রমণ এবং সংঘটি কমাশত উশেখশযাগ্য স লতা লাভ কশেশে। একই 

মন্ত্রণালশয়ে (MOHFW) অিীশি িাতীয় পুনষ্ট কায বক্রম স লতা লাভ কশেশে। নকন্তু এই দুইটি গুরুত্বপুণ ব কায বক্রশমে 

মশধ্য সংশযাগ এবং সমন্বয় গঠি বা প্রনতনষ্ঠত হয় িাই যনেও ইহা অপাশে িাল প্লাি জুলাই ২০১১-জুি ২০১৬ এে 

অন্যতম স্ট্রাশটনি নহসাশব উশেখ নেল। এই দুইটি কায বক্রশমে মশধ্য নকভাশব সমন্বয় কো যায় তা সেখা েেকাে। 

৩.৪.৩ MIS পদ্ধনতে তত্ত্বাবিাি, পনেবীক্ষণ ও  নি ালীকেণ  

NTP-ে সাশথ SIAPS কাি কেশে যাে উশেশ্য হল-(১) WHO, MSH এবং অন্যান্য Key সেকশহাল্ডােশেে 

সহশযগীতায় MIS  নি ালী কশে যক্ষ্মা কায বক্রশমে পাে েশমন্স উন্নত কো, (২) যক্ষ্মা কায বক্রমশক সমথ বি সেয়াে 

িন্য একটি কমনপ্রশহনন্সভ সাপ্লাই সিইি ম্যাশিিিশমন্ট উন্নয়ি কেশব যা যক্ষ্মা সামগ্রী নিরুপণ, পনেমাণ নিি বােণ, 

সেবোহ পনেকল্পিা, ক্রয় ব্যবস্থাপিা এবং নবতেণ সমথ বি কেশব। 

NTP-ে অি- লাইি তশথ্যে িন্য e-TB Manager িাশম একটি সফ্টওয়যাে িালু কো হশয়শে এবং এ পয বন্ত ২৫৪ টি 

উপশিলা এে আওতায় এশসশে। এে মশধ্য ২৩৭টি উপশিলা এই ব্যবস্থায় অি-লাইি নেশপ বাটিং িালু কশেশে। এ 

কায বক্রম সম্পূি ব হশত আশো ২/৩ বেে সময় লাগশত পাশে। 

এখাশি উশেখ্য সয যনেও NTP নবগত বেে গুশলাশত স লতা লাভ কশেশে, নকন্তু পনেিালক এমনবনিনস ও লাইি 

িাইশেক্টে যক্ষ্মা-সলশপ্রাসী পশে ঘি ঘি পনেবতবি হশে। এটা খবই গুরুত্বপুণ ব সয এরুপ স ল কায বক্রম অনিক  নি ালী 

কোে িন্য দূেদৃনষ্ট সম্পন্ন এমি একিি সিতৃশত্বে প্রশয়ািি নযনি কায বক্রম বাস্তবায়শি সিতৃত্ব নেশবি এবং েীঘ ব সময় 

ব্যাপী প্রনতশ্রুনতে সাশথ কায বক্রম িানলশয় যাশবি। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায়বক্রশম এিটিনপ’ে পনলনস নিি বােণ, পনেকল্পিা 

প্রণয়ি, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়শি গশবষণাগুশলা গুরুত্বপূণ ব ভূনমকা সেশখশে। সকন্দ্রীয়/ নবভাগীয় ও সিলা পয বাশয়ে 

তত্ত্বাবিািকােীশেে মাধ্যশম সিলা/উপশিলা কায বক্রম তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষণ কো হয়। ২০১৪ সাশলে িশয়ন্ট 

মনিটনেং নম শিে সুপানে  অনুযায়ী NTP এবং এিনিও কতৃবক সনিনলনত তত্ত্বাবিাি এবং পনেবীক্ষশণে উশদ্যাগ 

সিয়া হশয়শে। নকন্তু এরুপ নভনিশটে সংখ্যা পনেবীক্ষশণে িন্য যশথষ্ট িয়। তত্বাবিাি  েম এবং সিকনলে ততনে কো 

হশয়শে। পনেবীক্ষণ কাি  নি ালী কোে লশক্ষয নিএ আইনিে সমথ বশি একিি M&E কম বকতবা নিশয়াগ সেয়া 

হশয়শে। প্রশয়ািিীয় সম্পশেে অপ্রতুলতাে কােশণ যক্ষ্মা কায বক্রশম কায বকেী তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষশণে অভাব সেখা 

যায় । 

NTP একটি উন্নয়ি সহশযাগী নিভ বে কম বসূনি যাশত বাংলাশে  সেকাশেে অনুোি খবই সীনমত। সযশহতু বাংলাশে  

উন্নয়ি ীল সে  সথশক স্বশল্পান্নত সেশ ে নেশক উন্নীত হশয়শে, সসশহতু এরূপ কায বক্রম িযাশলশঞ্জে সিুখীি হশব। 

উোহেণ স্বরূপ এই গ্রুশপে সেশ ে িন্য উন্নয়ি সহশযাগীশগানষ্ঠ এমি  তব আশোপ কশে সয সকাি কায বক্রম বাস্তবায়শি 

সমাট অশথ বে কমপশক্ষ ২৫% স্থািীয়ভাশব সযাগাি নেশত হশব। সুতোং বাংলাশে  বড় িেশিে তবশেন ক ঋশণে িন্য 

িযাশলশঞ্জে সিুখীি হশব। সে ীয় অথ বায়শিে িন্য উশদ্যাগ সিয়া হশয়শে: একটি  ান্ড মনবলাইনিং গ্রুপ গঠি কো 

হশয়শে।  
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৩.৪.৪ যক্ষ্মা সংনেষ্ট নবষশয় গশবষণা  

পুিোনবভু বত ও বনি বত এলাকায় যক্ষ্মা নিবােণ ও নিয়ন্ত্রণ অপাশে িাল গশবষণা কাি এবং সহশযানগতা অব্যাহত োখা। 

NTP ২০০৯ সথশক ২০১৫ পয বন্ত ৪৫ এে অনিক অপাশে িাল গশবষণা কাি সম্পন্ন কশেশে।  াশন্ডে সুনবিাে িন্য 

িাতীয় ও আন্তিবানতক উভয় পয বাশয় প্রস্তাশবে আশবেি েশয়শে। গশবষণাে অং ীোেগণ হশে ব্র্যাক, সিনমশয়ি 

 াউশন্ড ি, ICDDR,B, নেসাি ব ইন্সটিটিউটস অব িাপাি, CDC Atlanta, যক্ষ্মা সকয়াে-২, সলাবাল সহল্থ নবভাগ 

ইতযানে। ২০১১-২০১৪ সময়াশে MBDC কতৃবক পনেিানলত কনতপয় গশবষণা কাশিে তানলকা সংযুনি ৫ এ সেয়া 

হশলা। মাি ব-এনপ্রল ২০১৪ পনেিানলত িশয়ন্ট মনিটনেং নম ি কতৃবক সেয়া মন্তশব্য অপাশে িাল গশবষণায় সমৃ্পিতায় 

স্থািীয় NTP োশ ে ক্ষমতা ও সুশযাশগে স্বল্পতা উশেখ কো হশয়শে। কম বসূনিে তশথ্যে ব্যবহাে নিয়নমত কায বক্রম 

প্রনতশবেশিে বাইশে কায বকে হয় িাই। 

৩.৫ প্যাশকিসমূশহে ক্রয় পদ্ধনত পেীক্ষা কো  

সিপুটি সপ্রাগ্রাম ম্যাশিিাে-সপ্রানকউেশমন্ট এন্ড লনিনেক (DPM-P&L) সক কী ইি েশমন্ট (Key Informant) 

নহসাশব ক্রয় পদ্ধনত এবং সাপ্লাই সিইি ম্যাশিিশমন্ট সম্পশকব নিজ্ঞাসাবাশে িািা যায় সয NTP, USAID, WHO 

এবং SIAPS (নসশেম  ে ইমশপ্রাভি অযাক ি টু  াম বানসউটিকযালস এন্ড সানভ বশসস) এে কানেগনে সমথ বশি ঔষি 

এবং সেবোহসমূশহে সাপ্লাই সিইি ম্যাশিিশমন্ট এে িন্য েযান্ডাি ব অপাশেটিং সপ্রানসনিউে (SOP) উন্নয়ি কশেশে। 

েযান্ডাি ব অপাশেটিং সপ্রানসনিউে (SOP)এে সাশথ সমৃ্পি থাকাে  শল নতনি তথ্য প্রোশি সক্ষম। সলাবাল ড্রাগ 

 যানসনলটি (GDF), একটি যক্ষ্মা নিমূ বল  অং ীোনেশত্বে সূিিাকােী কতৃবক ন ক্সি সিাি কমনবশি ি এবং 

সপনিয়ানট্রক  মু বশল ি সেয়া হয়। ঔষশিে নসশঙ্গল এবং লুি  েমু বশল ি বাংলাশে  সেকাশেে সকন্দ্রীয় ঔষশিে 

ভান্ডাে (CMSD) কতৃবক ক্রয় হশয় থাশক। CMSD কতৃবক ক্রয়কৃত ঔষশিে সক্ষশত্র এবং স্থািীয় ভাশব ক্রয়কৃত 

সে িােী এবং MSR ক্রশয়ে সক্ষশত্র PPA 2006/PPR 2008 পদ্ধনত অনুসেণশযাগ্য। CMSD অন স এবং সিপুটি 

সপ্রাগ্রাম ম্যাশিিাে-সপ্রানকউেশমন্ট এন্ড লনিনেক (DPM-P&L) অন স এে ক্রয়পদ্ধনত পয বশবক্ষণ কো হয়। সাপ্লাই 

সিইশিে মূল উপাোি স ােকানেং এবং পনেমাণ নিি বােণ, ক্রয়, ন পশমন্ট এবং সপাট ব নিয়াশেন্স, মালামাল বুশঝ সিয়া, 

তানলকাভুিকেণ, গুোমিাতকেণ, পনেবহি, নবতেণ (সাপ্লাই পনেকল্পিা) SOP অনুযায়ী কো হয়। 

স ােকানেং এবং পনেমাণ নিি বােণঃ স ােকানেং এবং পনেমাণ নিি বােশণে িন্য কুয়াি-যক্ষ্মা (QUAN-TB) িাশম 

সফ্টওয়যাে ব্যবহাে কো হয়। এিটিনপ ঔষশিে পনেমাণ এবং গশবষণাগাশেে ব্যবহৃত সেঞ্জামানে বৎসে নভনত্তক 

স ােকানেং এবং পনেমাণ নিি বােণ কশে থাশক। কী ইি েশমন্টস এে সাশথ আশলািিায় িািা যায় সয গত বেশেে 

নিনকৎসা সেয়া সোগীে সংখ্যা এবং পেবতী বেশেে আনুমানিক সম্ভাব্য সোগীে সংখ্যাে নভনত্তশত ঔষশিে পনেমাণ 

এবং গশবষণাগাশেে ব্যবহৃত সেঞ্জামানে পনেমাণ নিি বােণ কো হয়। সমাট সোগীে সংখ্যা নিণ বশয় WHO এে সবশিশয় 

নিকটতম সমশয়ে প্রনতশবেশিে (সলাবাল টিউবােকুশলানসস কশিাল সানভ বশলন্স, প্লানিং এন্ড  াইিানন্সং) সাহায্য সিয়া 

হয়।  

৩.৫.১ PPA – ২০০৬ / PPR-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রনক্রয়া পেীক্ষা  

NTP-ে ক্রয় কায বক্রম সিপুটি সপ্রাগ্রাম ম্যাশিিাে -সপ্রানকউেশমন্ট এন্ড লনিনেক (DPM-P&L) এে সোসনে 

তত্ত্বাবিাশি NTP-ে ক্রয় ও সেবোহ ব্যবস্থাপিা (PSM) ইউনিট িাো নিম্ননলনখত পদ্ধনতশত পনেিানলত হয়: 

 প্রথম সানেে ঔষি (FLD) DGF এে মাধ্যশম সলাবাল  ান্ড গ্রান্ট ব্যবহাে কশে ক্রয় ও সেবোহ কো হয়। 

 

 নিতীয় সানেে ঔষি (SLD)  আন্তিবানতক নিশস্পিসােী অযাশসানসশয় ি (IDA)  হশত নগ্রি লাইট কনমটি 

(GLC)ে মাধ্যশম সলাবাল  ান্ড গ্রান্ট ব্যবহাে কশে ক্রয় ও সেবোহ কো হয়। এগুশলা সোসনে ক্রয়। এ সক্ষশত্র 

প্রনতটি প্যাশকি ক্রশয় গশড় ৮ মাস সময় লাশগ সুতোং সময়মত ক্রয়াশে  সেয়া হয়। দুই িেশণে ক্রয়াশে  

ব্যবস্থা িশল আসশে, (১) নিয়নমত ক্রয়াশে  (িলপশথ িাহাশি ঔষি পাঠাশিা) যাশত গড়পড়তা সবন  সময় 

লাশগ এবং (২) দ্রুত প্রানপ্তে ক্রয়াশে  (নবমািশযাশগ ঔষি  পাঠাশিা) যাশত দ্রুত সেবোহ পাওয়া যায়। NTP 
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স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে ওশয়ব সপাট বাশলে মাধ্যশম নবশ্ব ব্যাংশকে নিকট ক্রয় অনুশোি সপ  

কশে। নবশ্ব ব্যাংক ক্রয় অনুশোি পয বাশলািিা কশে ক্রয় প্রনক্রয়া শুরুে আশগ প্রশয়ািশি স্বাস্থয ও পনেবাে 

কল্যাি মন্ত্রণালশয়ে োনয়ত্বপ্রাপ্ত উপপ্রিািশক ন িব্যাক সেয়। 

 

 সলাবাল  ান্ড গ্রান্টস এে মালামাল (স্বাস্থযসম্পকীত এবং স্বাস্থযবনহ বভূত) স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে 

স্বাস্থয অনিেপ্তে (DGHS) এে সকন্দ্রীয় ঔষি ভান্ডাে (CMSD) কতৃবক ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পন্ন কো হয়। এগুশলা 

সলাবাল  ান্ড গ্রান্ট কনমটি কতৃবক অনুশমানেত। CMSD একইভাশব NTP-ে স্বাস্থযবনহভূ বত মালামাল অন্যান্য 

ওনপে প্রশয়ািিীয় মালামাল এে সাশথ ক্রয় কশে থাশক।  

 

 CMSD সমাট ক্রশয়ে একটি অং  মূলত ঔষি সহশযাগী সযমি ইিশিক ি সস্ট্রশটামাইনসি বাংলাশে  

সেকাশেে উন্নয়ি বাশিট  ান্ড ব্যবহাে কশে ব্যবস্থাপিা কশে। গত দুই বেে যাবৎ ক্রয় প্রনক্রয়াে েীঘ বসূনত্রতাে 

িন্য নসএমএসনি সকাি ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পন্ন কেশত পাশেনি।  

যথাযথভাশব ক্রয় প্রনক্রয়া অনুসেণ কো হশয়শে তা সেখাে িন্য CMSD কতৃবক ক্রয় সংক্রান্ত িনথ সমূহ পয বাশলািিা 

কো হয়। উশেখ্য সয এই সব ক্রশয়ে অনিট কো হশয়শে এবং তাশত সকাি আপনত্ত সেখা যায়নি। নিম্ননলনখত ক্রয় 

প্রনক্রয়া পয বাশলািিা কো হয়। 

 অথ ববেে    : ২০১২-২০১৩ 

প্যাশকশিে ন শোিাম   : স্পুটাম কাপ ও লাস স্লাইি 

প্যাশকি িাম্বাে  : নি -১২৩০ 

প্রাক্কনলত ব্যয়   : ১০৫.৬০ লক্ষ টাকা 
 

 অথ ববেে   : ২০১৩-২০১৪ 

প্যাশকশিে ন শোিাম  : ন ক্সি সিাি কনম্বশি ি 

প্যাশকি িাম্বাে  : নি -১২৩২ 

প্রাক্কনলত ব্যয়   : ৩৫০.৪০ লক্ষ টাকা 
 

 অথ ববেে   : ২০১৩-২০১৪ 

প্যাশকশিে ন শোিাম   : ন ক্সি সিাি কনম্বশি ি 

প্যাশকি িাম্বাে  : নি -১২৩২ 

প্রাক্কনলত ব্যয়   : ৩৯১.০০ লক্ষ টাকা 
 

 অথ ববেে   : ২০১৫-২০১৬ 

প্যাশকশিে ন শোিাম   : সেনিওলনি ইকুযপশমন্ট 

প্যাশকি িাম্বাে  : নি -১৫১৫ 

প্রাক্কনলত ব্যয়   : ১০০৯.৯৬ লক্ষ টাকা 

 

মন্তব্যঃ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে ক্রয় সংক্রান্ত িনথসমূহ পেীক্ষা কশে সেখা যায় সয সকল ক্রয় প্রনক্রয়ায় PPA 

২০০৬ এবং PPR ২০০৮ সম্পূণ বভাশব অনুসেণ কো হশয়শে। 

৩.৫.২ সপাট ব নিয়াশেন্স 

NTP-ে PSM ইউনিট এে োনয়ত্ব হশলা SOP অনুসেণ কশে সপাট ব নিয়াশেন্স নিনিত কো এবং সব সময় 

QASOP বনণ বত নিয়ম সমশি QA এে প্রশয়ািিীয় িানহো পূেণ নিনিত কো। যখি মালামাল িাহাশি পাঠাশিা হয় 

এবং বাংলাশেশ ে বন্দশে সপৌুঁশে NTP-ে পশক্ষ অনুশমানেত তানলকাভুি নিয়ানেং এবং  েওয়ানিং (C&F) এশিন্ট 

এে মাধ্যশম CMSD মাল খালাস কশে। মালামাল খালাশসে প্রশয়ািিীয় নিউটি ন  CMSD NTP -ে পশক্ষ 

পনেশ াি কশে। এই পদ্ধনত অনুসেণ কশে মালামাল খালাস কেশত CMSD-ে এক সপ্তাশহে সবন  সময় লাশগ। 
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৩.৬ ঔষশিে সাপ্লাই সিইি ব্যবস্থাপিা যািাই 

মালামাল গ্রহণঃ শ্যামলীশত অবনস্থত এিটিনপে সকন্দ্রীয়ভান্ডাশে িায়গা স্বল্পতাে িন্য ক্রয়কৃত অনিকাং  মালামাল 

CMSD কতৃবক সপাট ব নিয়াশেশন্সে পে CMSD -ে ওয়যােহাউশি োখা হয়। NTP মাশঝ মাশঝ প্রশয়ািি মান ক 

মালামাল CMSD-ে ওয়যােহাউি হশত নিশয় শ্যামলী ভান্ডাশে গুোমিাত কশে। MBDC-ে একিি সমনিশকল 

অন সাশেে তত্ত্বাবিাশি একিি সোেনকপাে মালামাল পাওয়াে নিিয়তাে োনয়শত্ব নিশয়ানিত নযনি SOP অনুযায়ী 

মালামাল সপৌুঁশেশে নকিা তা নিনিত কো। DPM-P&L এে োনয়ত্ব হশলা NTP-ে সকন্দ্রীয় সোেনকপাে এে সাশথ 

SOP অনুযায়ী মালামাল সংনেষ্টতা নিনিতকো। মালামাল গ্রহশণে কায বক্রম হল সেবোহ আিশলানিং, অস্থায়ী 

সোশে সোনেং, মালামাশলে গুণাগুণ যািাই, সূক্ষ্মভাশব গণিা কো, NTP সাশভ ব কনমটি কতৃবক অনুশমােি, সোশে 

মালামাল গ্রহণ,এবং অস্থায়ী সোে সথশক মালামাল নিনে বষ্ট সোশে নভন্ন ্ঔষি নভন্ন সসলশ  োখা। সাপ্লাইয়াে কতৃবক 

সেবোহকৃত সকায়ানলটি কশিাল পেীক্ষাে প্রনতশবেিানুযায়ী হয় নবশেশ , িয়শতা স্থািীয়ভাশব অথবা CMSD সাশভ ব 

কনমটি কতৃবক যািাই কো। সাশভ ব কনমটি কতৃবক মাি ও পনেমাণ গ্রহণশযাগ্য ও অনুশমােি হশল CMSD NTP সক 

অবনহত কেশব সয মালামাল CMSD-ে ওয়যাে হাউশি গ্রহণ কো হশয়শে এবং পেবতী সেবোশহে িন্য প্রস্তুত আশে। 

সোে ম্যাশিিশমন্টঃ সকন্দ্রীয় ও আঞ্চনলক নিনব বশ শষ সকল পয বাশয় NTP কতৃবক ব্যবহােকৃত ওয়যােহাউি/সোে ভাল 

সোে ম্যাশিিশমন্ট এে িীনতমালা অনুসেণ কো হয়। ঔষি সোশেশিে িন্য FEFO এবং নকছু স্বাস্থয সামগ্রীে 

(সযমিঃ ঔষি ব্যবহাে সামগ্রীে) িন্য এ আইএ ও পদ্ধনত অনুসেণ কো হয়। MBDC-ে একিি সমনিশকল 

অন সাশেে তত্ত্বাবিাশি একিি সোেনকপাে মালামাল পাওয়াে নিিয়তাে োনয়শত্ব নিশয়ানিত নযনি SOP অনুযায়ী 

মালামাল সপৌুঁশেশে নকিা তা নিনিত কো। DPM-P&L  এে োনয়ত্ব হশলা NTP-ে সকন্দ্রীয় সোেনকপাে এে সাশথ 

SOP অনুযায়ী মালামাল সংনেষ্টতা নিনিত কো। 

তানলকাকেণ এবং সেবোহ পনেকল্পিাঃ সেবোহ পনেকল্পিা এ িন্য কো হয় সয সঠিকমাশিে সঠিক পনেমাণ যক্ষ্মাে 

ঔষি এবং গশবষণা সামগ্রী ও ঔষি সহশযাগী যথাসমশয় যথাস্থাশি পাওয়া যায় তা নিনিত কো। সেবোহ পনেকল্পিা 

সািােণত তত্রমানসক নভনত্তশত কো হয় সেবোহ ব্যবহাে পনেবীক্ষশণ, সোগীে সম্ভাবিাে নভনত্তশত সেবোশহে িন্য 

িানহো স ােকাে, হাশত থাকা েক নবশবিিায় নিশয় এবং পাইপ লাইশি থাকা েক নহসাব কশে িানহো নমটাশিাে 

িন্য েশকে পনেমাণ নিি বােণ কশে।  

সকন্দ্রীয় সোে হশত স্থািীয় সোশে ঔষি নবতেণঃ NTP-ে সকন্দ্রীয় সোেনকপাে এে োনয়ত্ব হশলা SOP অনুযায়ী 

ঔষি নবতেণ কো। সিলা সোে কতৃবপক্ষ উপশিলা সোে, সপনেশ োল/এিনিও সোশেে কাশে িানহো নিশয় 

কমপাইল কশে যথাযথ কতৃবপশক্ষে স্বাক্ষেসহ NTP-ে কাশে পাঠাশব। সিলা সোে ট্রািনিট নহসাশব কাি কেশব। 

সিলা সোে কতৃবপক্ষ NTP-ে সকন্দ্রীয় সোে হশত মালামাল নিশয় উপশিলা সোশে সেবোহ কেশব। উপশিলা সোে 

যথাসমশয় সেবোহ িা নিশল সিলা সোে নিশিে কাশেই োখশব। উপশিলা সোে নিশিে িন্য এবং 

সপনেশ োল/এিনিও সোশেে নিকট নবতেণ কেশব এবং সেকি ব সংেক্ষণ কেশব। বাস্তব েক গণিা সাপ্লাই সিইি 

ম্যাশিিশমন্ট এে একটি ষ্টযান্ডাি ব প্রাকটিস। ইহা সািােণত মানসক নভনত্তশত কো হয় এবং বেশেে স শষ একটি চূড়ান্ত 

নহসাব কো হয়। MBDC-ে একিি সমনিশকল অন সাশেে তত্ত্বাবিাশি একিি সোে নকপাে মালামাল সামনয়ক 

গণিাে নিিয়তাে োনয়শত্ব নিশয়ানিত নযনি SOP অনুযায়ী সঠিক মালামাল সপৌুঁশেশে নকিা তাও নিনিত কেশবি। 

৩.৭ িলমাি কায বক্রশমে SWOT নবশেষণ  

পোম বকগণ কায বক্রশমে নকছু সবল ও দুব বল নেক লক্ষয কশেি। নকছু সুশযাগ ও ঝুঁনকও পনেলনক্ষত হয়। নিশম্ন তা 

সংনক্ষপ্ত আকাশে উপস্থাপি কো হলঃ 

৩.৭.১ সবল নেক (Strengths) 

কায বক্রম বাস্তবায়শি স্বাস্থযব্যবস্থাে সকল কাঠাশমাে মাধ্যশম সসবা প্রোি ও সোগ সিাি কেণ এবং নিনকৎসা 

ব্যবস্থাপিায় সংনেষ্ট িিশগানষ্ঠ/সবসেকােী ও অন্যান্য পয বাশয়ে সংস্থাসমূশহে সনক্রয় অং গ্রহণ কায বক্রশমে স লতায় 
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সাহায্য কশেশে। DOTS কায বক্রশম প্রাইশভট সসক্টশেে সংনেষ্টতা এবং নিয়নমত ঔষি প্রানপ্তে নিিয়তা নিনকৎসাে 

সু ল সপশত সোগীশেে সাহায্য কশেশে ও সংক্রমণ কশম এশসশে। 

৩.৭.২ দুব বল নেক (Weaknesses) 

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে সোগী সিািকেশণে হাে যনেও ক্রমািশয় বৃনদ্ধ সপশয়শে নকন্তু সব িেশিে যক্ষ্মা সোগী খ ুঁশি িা 

পাওয়াে হাে এখিও অশিক সব ী (৪৭%)। অি-লাইি নেশপাটি বং এে িন্য e-TB Manager এে অগ্রগনত আ ানুরূপ 

িয়, মাত্র ২৫৪টি উপশিলা এে আওতায় এশসশে এবং ২৩৭টি উপশিলা এই ব্যবস্থায় নেশপাটি বং শুরু কশেশে। 

৩.৭.৩ সুশযাগসমূহ (Opportunities)  

নবনভন্ন পয বাশয় বাস্তবায়িকােী কম বকতবাশেে প্রন ক্ষশণে মাধ্যশম ব্যবস্থাপিা েক্ষতা বৃনদ্ধ ও সবসেকানে প্রনতষ্ঠাশিে 

সাশথ নিশে ব িাসহ তত্ত্বাবিাি কায বক্রম হাশত সিয়া। কায বক্রম পনেিালিাে িন্য স্থািীয় পয বাশয় তহনবল সযাগাি সেয়া। 

নিয়নমত নপনপএম ওয়ানকবং গ্রুশপে নমটিং পনেিালিা কশে পনেবীক্ষণ ও মূল্যায়ি উন্নত কো। ইশলক্ট্রনিক তথ্য 

ব্যবস্থাপিায় সকল উপশিলাশক e-TB Manager এে আওতায় এশি সেকি ব নকনপং, নেশপাটি বং ও তত্ত্বাবিাি 

মািসম্পন্ন কো। 

৩.৭.৪ ঝুঁনক (RISK) 

 সোগী সিািকেণ, নিনকৎসা ও ঔষি সেবোহ কায বক্রম বািাগ্রস্থয হশল যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীো নিনকৎসা 

হশত বনঞ্চত হশব এবং অনিকাং  সোগীে কম বক্ষমতা কশম যাশব। যক্ষ্মাে কােশণ মৃতুযে হাে সবশড় যাশব। 

যক্ষ্মা আবােও একটি প্রিাি িিস্বাস্থয সমস্যা নহসাশব সেখা সেশব ও সানব বক িাতীয় উন্নয়ি বািাগ্রস্থ হশব। 
 

 লাভিিক সবসেকানে সসক্টশেে দ্রুত প্রসাশেে  শল সেকানে স্বাস্থয সসক্টে ো  কতৃবক সবসেকানে 

নিনিশক সযাগোশিে  শল সেকানে স্বাস্থয ব্যবস্থা কায বক্রশমে মাি কশম যাশব। 

৩.৮ Public Private Mix (PPM) Approach ও NGO এে ভূনমকা 

PPM এে উশেশ্য হশলা (১) অনত সত্বে সোগী সিািকেণ, যাশত NTP এে বাইশে স্বাস্থয ব্যবস্থায় নিনকৎসা নিশত 

নবলম্ব িা হয়, (২) দ্রুত, মাি সম্পন্ন সোগ নিণ বয় ও নিনকৎসা নিনিত কো। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রশণ PPM এশপ্রাি নবনভন্ন 

প্রকােঃ  

 সবসেকানেে সাশথ সেকানে (NGO ও সবসেকানে খাশতে সাশথ সহশযাগী নহসাশব NTP) 
 

 

 সেকানে ও সেকানে (অন্যান্য মন্ত্রিালয় পনেিানলত স্বাস্থযসুনবিা সযমি নমনলটােী হাসপাতাল, কাোগাে 

স্বাস্থযশকন্দ্র, স স্ত্র বানহিী পনেিানলত স্বাস্থযশসবাে সহশযাগী NTP) 
 

 

 সবসেকানে ও সবসেকানে (NGOs ও সবসেকানে নিনকৎসকগণ) 

NTP ও তাে সহশযাগী সংগঠি েীঘ বনেি িশে PPM কায বক্রমশক আেও  নি ালী কোে উশদ্যাগ নিশয়শে এবং এে 

অশিক সু ল সেখা সগশে, সযমি গ্রাম্য িািাশেে সাশথ DOTS স্বাস্থয সসনবকাশেে সাশথ DOTS কেশপ বাশেট 

খাশত/কম বস্থশল DOTS সযমিঃ Export Processing Zone, সবসেকানে ও সেকানে অং ীোনেত্ব। এোড়া 

সেকানে ও সবসেকানে সমনিশকল কশলিসমূহ ও NTP কম বসূনিশত অন্তভু বি হশয়শে। যক্ষ্মা সম্পবনকত উচ্চ পয বাশয় িি 

সশিতিতা PPM এে বহু বেশেে  ল। এই সশিতিতাে একটি হল ২০০৪ সাশলে তুলিায় ২০০৯ সাশল সবসেকানে 

খাশত যক্ষ্মা সোগীে ঔষি নবক্রয় উশেখশযাগ্যভাশব কশম সগশে 7। ব্যাপক GO/NGO সিটওয়াকব যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ 

কায বক্রশম সোগ নিণ বয় বৃনদ্ধশত এবং অল্প সমশয়ে মশধ্য নিনকৎসা সা শল্য গুরুত্বপূণ ব ভূনমকা সেশখশে। সশন্দহিিক যক্ষ্মা 

সোগ সে াশেল এবং DOTS পনেিালিায় স্বাস্থযসহকােী, গ্রাম িািাে, স্বাস্থযশসনবকা ও কনমউনিটিে অন্যান্য 
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সেস্যশেে ভূনমকা গুরুত্বপূণ ব। নিনকৎসা মহানবদ্যালয় পনেিানলত DOTS সকন্দ্র সোগ নিণ বয় কশে নিনকৎসা প্রোি কশে 

এবং দূেবতী সোগীশক নিনকৎসাে িন্য তাে বানড়ে নিকটস্থ UHC সত সে াে কশে। 

বাধ্যতামূলক সোগ সিািকেশণে নবনি প্রণয়ি কো হশয়শে নকন্তু তা অশিক সবসেকানে প্রনতষ্ঠািসমূহ সমশি িলশে িা 

নবিায় NTP সিািকৃত সোগীে সংখ্যা সঠিকভাশব ততনে কেশত পােশে িা। এ িন্য বাধ্যতামূলক সিািকেণ নবনি 

কায বকেী কেশত ব্যবস্থা সিয়া প্রশয়ািি।  

নকছু নকছু গ্রাম িািাে যক্ষ্মা সোগ নিণ বশয়ে িন্য ক  পেীক্ষাে স্পুটাম কাপ সংগ্রহ কশে সশন্দহিিক সোগীশক ক  

সংগ্রশহে িন্য সেবোহ কশেি এবং নিকটস্থ স্বাস্থযশকশন্দ্র উি সোগীশক সপ্রেণ কশেি। িাতীয় পয বাশয় সেকানেভাশব 

এখি সে াশেশলে উৎস/সূশত্রে উশেখ কেশে যা সব িেশিে সোগ সিািকেশণে  তকো ৪৯ ভাগ। তথানপ  হশে ও 

কেশপ বাশেট খাশত িাতীয় পয বাশয় সোগী সিািকেণ ও নিনকৎসা সা শল্যে প্রভাব সেখাে িন্য আেও অনিক 

সহশযানগতাে প্রশয়ািি। সযমি, EPZ োড়া অন্যান্য কম বস্থল, সবসেকানে হাসপাতাল ও নিনিক, সবসেকানে 

নিনকৎসক, ঔষি নবশক্রতা ও সবসেকানে ল্যাব সমূহ। সযসব কােশণ অং ীোনেত্ব স ল হশয়শে তাে মশধ্য পেস্পে 

সবাঝাপো, নবশ্বাস, প্রনতশ্রুনত, এশক অশন্যে মতামত সক েদ্ধা কো, সিাোশলা িােণা এবং িাতীয় ও আন্তিবানতক 

অনভজ্ঞতাসমূহ। স্থািীয় পয বাশয় েংপুশে আশয়ানিত কম ব ালায় অং গ্রহণকােীগণ এই মশতে পুিোবৃনত্ত কশেি এবং 

PPM এে উপে সিাে সেি।  

  হশেে বনস্তশত, িে এলাকায় এবং Community Clinic এ যক্ষ্মা সোগ নিণ বশয়ে ব্যবস্থা কো। 
 

 মাঠ পয বাশয় কমীশেে প্রন ক্ষণ সেয়া সযশত পাশে। তাো তাশেে নিি নিি এলাকায় সশিতিতা বৃনদ্ধশত ভূনমকা 

োখশত পােশব। 
 

 সযশহতু  হশে যক্ষ্মা সোগীে প্রাদুভ বাব সবন  তাই নসটি কেশপ বাশে ি ও স্বাস্থয নবভাশগে মশধ্য নি-মুখী কায বকেী 

ব্যবস্থা িালু কো। 

সসবা প্রোশি PPM এিনিওশেে ভূনমকাঃ তুলিামূলকভাশব অল্প সমশয় সোগী সিািকেণ এবং নিনকৎসা স লতাে 

বৃনদ্ধশত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশম অং গ্রহিকানে এিনিওশেে নবস্তৃত সিটওয়াকব উশেখশযাগ্য অবোি োশখ। 

স্বাস্থযসহকােী/স্বাস্থযকমীশেে পা াপান  গ্রাম্য নিনকৎসক এবং সমাশিে অন্যান্য সেস্য যক্ষ্মা সশন্দশহ এবং DOTS 

কায বক্রশম উশেখশযাগ্য অবোি োশখ। এিটিনপ, নিনিএইিএস, আইনসনিনিআে’নব, সিনমশয়ি  াউশন্ড ি, এবং ব্রাক 

অশিকগুশলা অপাশে িাল গশবষণা কাি সম্পন্ন কশেশে।  

BRAC এে ভূনমকাঃ সবসেকানে সংস্থা BRAC, DOTS কায বক্রমশক িিশগাষ্ঠীশক সোে সগাড়ায় সপৌশে নেশয় 

সেকাশেে স্বাস্থয সসবা পদ্ধনতশক  নি ালী কোে িন্য সহায়তা কেশে। একই সাশথ BRAC ল্যাবশেটেী সানভ বস 

 নি ালী কো, নিনকৎসা সসবা প্রোি,  শলাআপ, ঔষশিে মাঠ পয বাশয় গুোমিাত কো ও পনেবহি, প্রন ক্ষণ, 

ACSM কায বক্রম, কায বক্রম পয বাশলািিা, নিেীক্ষণ ও তত্ত্বাবিাি কাশিও নিশয়ানিত। সোগ নিরূপণ নিনকৎসা সুনবিা ও 

মাি সম্পন্ন অনুবীক্ষণ যশন্ত্রে ব্যবহাশেে উচ্চতে িানহোে সপ্রনক্ষশত ১১০৪ টি স্বাস্থয সুনবিাে মাধ্যশম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ 

কায বক্রম সেয়া হশে 8। 

MDR যক্ষ্মা সোগীে পুনষ্ট অবস্থাে উন্ননতে িন্য সামানিক সাশপাট ব নহসাশব প্রনত সোগীশক প্রনত মাশস ১৫০০.০০ টাকা 

কশে গত ৩ বেে যাবৎ সেয়া হশে। সলাবাল  াশন্ডে এই টাকা ব্রাশকে মাধ্যশম প্রোি কো হয়। সলাবাল  াশন্ডে টাকা 

হতেনেদ্র সোগীশেে এক্স-সে কোে কাশিও ব্যবহৃত হয়। 

NTP সিতৃশত্ব BRAC বতবমাশি ৪২টি সিলাে ২৯৭টি উপশিলায় যক্ষ্মা কায বক্রশমে কাি কেশে। এে মশধ্য পাব বতয 

নতি সিলা, ৪১টি কাোগাে, ২৪টি ন ক্ষা প্রনতষ্ঠাি, ৩৯২টি সপনেশ োল ল্যাবশেটেী, ২টি বন্দে কতৃবপক্ষ হাসপাতাল, 

িট্টগাশম EPZ এবং ৭টি নসটি কশপ বাশে ি অন্তভু বি। 

                                                           
8 BRAC Annual Report 2015: Bangladesh Tuberculosis Control Program 
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৩.৯ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কম বসূনিে বাস্তবায়ি অবস্থা নিণ বয়  

২০১০ সাশলে স ষ িাগাে মাত্র ৫টি সিলায় (িীল ামােী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, খাগড়ােনড় ও বান্দেবি) কুষ্ঠ সোশগে 

প্রাদুভ বাব নেল প্রনত ১০০০০ িশি ১ িশিে নকছু সবন । এই অপাশে ি প্লাি বাস্তবায়িকালীি সমশয় কুষ্ঠ নিমূ বশলে প্রিাি 

উশেশ্য হল, ৫টি সিলায় কুষ্ঠ সোগ নিমূ বল একই সাশথ িাতীয় পয বাশয় সোশগে নিমূ বল অবস্থা িশে সেশখ আেও কনমশয় 

আিা এবং িতুি ভাশব  িািকেণ সোগীশেে Grand-2 নি েনমটিে মাত্রা ৫% এে িীশি কনমশয় আিা এবং এভাশব 

অথ বনিনতকভাশব পুিব বাসি কো। অন্যভাশব নিনকৎসাে  শল সোগীশেে সংক্রমণ কশম আসশব এে  শল িিগশণে 

সুস্বাস্থয পনেশব  নিনিত হশব। 

৩.৯.১ কায বক্রশমে সুনিনে বষ্ট উশেশ্য  

 কুষ্ঠ Prevalence এে মাত্রা কনমশয় আিা, 
 

 সিলা পয বাশয় কুষ্ঠ নিমূ বল কো, 
 

 িতুিভাশব  িািকৃত সোগীশেে Grand-2 নি েনমটিে মাত্রা ৫% এে িীশি িানমশয় আিা। 

৩.৯.২ কম বশকৌ ল 

 সসবা প্রোিকােীশেে প্রন ক্ষশণে মাধ্যশম কুষ্ঠ সোগী ব্যবস্থাপিায় অনিবত হওয়াে েক্ষতা ও নবশ ষজ্ঞ 

সুলভ জ্ঞাি িশে োখা, 
 

 উপশিলা স্বাস্থযশকন্দ্র বা তাে িীশিে সসবাসমূহ ব্যবহাশেে মাধ্যশম সমনন্বত প্রনক্রয়া ত্বোনন্বত কো, 

 স্থািীয় নবনভন্ন অং ীোেশেে মাধ্যশম Cost effective িিসশিতিতা ও স্বাস্থযন ক্ষা কম বসূনি 

পনেিালিা, 
 

 সম্পশেে কায বকেী ব্যবস্থাপিায় সকল বাস্তবায়িকােী পাট বিাশেে সহশযানগতা প্রোি ও গাইি কো, 
 

 সয সব কাি সোগ প্রনতশোিকশল্প গৃহীত ও সময়মত সোগ  িািকেণ ও মাোত্মক নি েনমটি প্রনতশোি 

কশে এে কায বকেী ব্যবস্থাপিা  নি ালী কো, 
 

 আন্তবিানতক, িাতীয় ও স্থািীয় পয বাশয়ে গণমূখী সংগঠিসমূহ যাো স্বাস্থয এে অন্যান্য সসবা খাশত কাি 

কশে তাশেে সাশথ কায বকেী সহশযানগতাে িন্য সিাে প্রশিষ্ঠা িালাশিা, 
 

 আনবস্কােমূলক Operational বা Implementation গশবষণা হাশত সিয়া যা কুষ্ঠ সোগ সম্পনকবত 

নবষয়গুশলাশক আশলাকপাত কেশব। 

৩.৯.৩: কুষ্ঠ সোগ নিি বয়9  

অনিকাং  কুষ্ঠ সোগী সোশগে লক্ষণ হশত নিণ বয় কো হয়। কুষ্ঠ সোগীে প্রিাি লক্ষণসমূহ হশলা: 

 অনুভূনতহীি ত্বশক সাো সাো বা লালশি োগ 
 

 প্রান্তস্থ স্নায়ু সমাটা বা বড় হওয়া 
  

 নস্লট নস্কি নিয়াে মাইশক্রাশস্কানপশত AFB পাওয়া 

উপশে উশেনখত সয সকাি একটি লক্ষণ কুষ্ঠ নিণ বশয়ে িন্য যশথষ্ট। দুই বা তশতানিক লক্ষণ কুষ্ঠ সোগ নিণ বয়  নি ালী 

কশে। 

                                                           
9 National Leprosy Elimination Program: National Guideline and Technical Manual on Leprosy  
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এিন্য স্বাস্থযকমী (Health Assistance or Filed Welfare Assistance) যখি িিশগানষ্ঠে মশধ্য কাউশক 

নিশম্ন উশেনখত এক বা একানিক উপসগ ব বা লক্ষণ সহ নিনিত কশে তখি তাশক “সশন্দহিিক” কুষ্ঠ সোগী নহশসশব 

নিনিত কো হয়। 

 ত্বশক স কাশ  অথবা লালশি িেশিে োশগে উপনস্থনত, অনুভূনত কশম যাওয়া বা িা থাকা। সািােণত এই 

োগগুশলা শুকিা থাশক, চ্যলকায় িা তশব ত্বশকে চ্যল পশড় সযশত পাশে। 
 
 

 ত্বক সমাটা হশয় যাওয়া, সগাটা হশত পাশে অথবা কাশিে লনত সমাটা হশয় যায়। 
 

 

 হাত এবং পাশয়ে সবাি নি কশম যায় বা সলাপ পায়/ স্নায়ু সমাটা হশয যাওয়া 
 

 

 আঙ্গুল/বুশড়া আঙ্গুল/কনি/সগাড়ালী/পাশয়ে আঙ্গুল অথবা সিাশখে পাতায় কষ্ট হওয়া। 
 

 

 হাত পাশয় ব্যথাহীি আঘাত, ঘা বা সপাড়া োগ। 
 

 অঙ্গনবকৃনত- হাত অথবা পাশয়ে আঙ্গুশলে নবকৃনত, সিাশখে পাতা বন্ধ কেশত িা পাো, কনি ওঠা- িামা 

কেশত িা পাো, বা Foot-drop এে িন্য লান শয় িলাে প্রবিতা।   

 

কুষ্ঠ সোগ সািােণত: সোগীে ইনতহাস ও পেীক্ষাে মাধ্যশম নিি বয় কো হয়। নিনিকযাল পেীক্ষায় ত্বশকে োগ পেীক্ষা 

কো, ত্বশকে অনুভূনত পেীক্ষা কো (তাপমাত্রা, আঘাত প্রনতনক্রয়া, প্রান্তস্থ স্নায়ু পেীক্ষা কো হয়) । নিনিত হওয়াে 

িন্য Slit Skin Smear Microscopy কো হয়। তশব উশেখ সয Smear Microscopy সিশগটিভ হশল কুষ্ঠ 

িয় তা িাও হশত পাশে। 

 

সােনণ ৩.৬: বানষ বক কুষ্ঠ সোগ সিািকেণ, সংক্রমণ এবং সোশগে িেি (২০০৯-২০১৫) 

বেে সংক্রমণ িতুি সোগী 

সিািকেণ 

সংক্রমণ 

হাে 

নবনভন্ন িেশিে সোগী এমনিটি 

িাো 

আশোগ্য 

প্রাপ্ত 

ন শু সগ্রি-২, নি নম বটি মানিব্যানসলােী 

সোগী 

িং % িং % িং % 

২০০৯ ৪১৯৯ ৫২২৮ ০.২৯ ৩৬৬ ৬.৯৯ ৫৩৯ ১০.২৮ ৩১০৭ ৫৭.৩০ ৫০০১ 

২০১০ ৪৮৪৪ ৪৩০৭ ০.২৭ ২১০ ৫.০২ ৪৯৩ ১১.৫২ ১৭৭৫ ৪১.২১ ৪৪৫৪ 

২০১১ ৩৩০০ ৩৯৬৮ ০.২২ ১৮৭ ৪.৭১ ৪৮০ ১২.১০ ১৮০৪ ৪৫.৪৬ ৪০০০ 

২০১২ ৩৪৫৯ ৩৩৮৬ ০.২২ ১৯৭ ৫.৮২ ৩৮৮ ১১.৪৬ ১৯২৬ ৫৬.৮৮ ৩৩৯৯ 

২০১৩ ৩০৮৫ ৩১৪১ ০.২০ ১৬৬ ৫.২৮ ৩৪১ ১০.৮৬ ১৩৮০ ৪৩.৯৪ ৩৩৪৮ 

২০১৪ ৩৩১০ ৩৬২১ ০.২১ ১৯৭ ৫.০০ ৪০৯ ১১.০০ ১৬৭১ ৪৬.১০ ৩১০৭ 

২০১৫ ৩৭৪৯ ৩৯৭৬ ০.২৩৫ ২২০ ৫.৫৩ ৩২৭ ৮.২০ ১৭১১ ৪৩.০০ ৩৪৪২ 

উৎস: MBDR অন স কতৃবক প্রেত্ত তথ্য 

কুষ্ঠ সোগ সংক্রমণ, সিািকেণ এবং সগ্রি-২ নি েনমটিে পয বায়ক্রনমক অিবি নিশম্নে নিত্র দুইটিশত সেখাশিা হল। 
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নিত্র ৩.৬: কুষ্ঠ সোগ সংক্রমণ, সিািকেণ এবং সগ্রি-২ নি েনমটিে পয বায়ক্রনমক অিবি 

 
 
 
 

 

নিত্র ৩.৭: কুষ্ঠ সোগ সংক্রমণ, সিািকেণ এবং সগ্রি-২ নি েনমটিে পয বায়ক্রনমক অিবি
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নিত্র ৪.৩: উত্তেোতাশেে পানেবানেক বানষ বক আশয়ে হাে 

িতুথ ব অধ্যায় 

নিনবড় পনেবীক্ষশণ প্রাপ্ত  লা ল 

৪.১ উপকােশভাগীশেে মতামত 

নিনবড় পনেবীক্ষশণ অপাশে ি প্লাশিে কম বপনেকল্পিাে কতটা লক্ষযমাত্রা অিবি হশয়শে তা যািাই কোে িন্য 

প্রশ্নমালাে সাহাশয্য উপকােশভাগীশেে নিকট সথশক তথ্য সংগ্রহ কো হয়। িতুথ ব পৃষ্ঠায় বনণ বত নিিাইি ও আকাে 

অনুযায়ী এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় বনণ বত উত্তেোতাশেে সােনণ ২.১ অনুযায়ী ৪৮২ িি যক্ষ্মা সোগীে সাক্ষাৎকাে সিয়া হয়। 

িমুিা অনুযায়ী ২৪টি উপশিলা স্বাস্থযশসবা সকশন্দ্র প্রাপ্ত সোগীশেে তানলকা হশত তেব িয়শিে মাধ্যশম ২০ িি কশে 

সোগী নিনিত কো হয়। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীশেে মতামত নভন্নভাশব নিম্ন অনুশেে গুনলশত উপস্থাপি কো হল। 

৪.১.১ যক্ষ্মা সোগীশেে তথ্য ও মতামত  

যক্ষ্মা সোগীশেে আথ ব-সামানিক তথ্য সংগ্রহ কো হয়। আথ ব-সামানিক তশথ্যে মশধ্য বয়স, নলঙ্গ, ন ক্ষাগত সযাগ্যতা, 

সপ া, বানষ বক আয়, বানষ বক ব্যয় এবং বসবাশসে এলাকা উশেখশযাগ্য। সমাট ৪৮২ িি যক্ষ্মা সোগীশেে সাক্ষাৎকাে 

গ্রহণ কো হয়। এশেে মশধ্য ৩০১ (৬২%) িি পুরুষ ও ১৮২ (৩৮%) িি মনহলা। উত্তেোতাশেে ন ক্ষাগত সযাগ্যতাে 

সশঙ্গ সোশগে প্রাদুভ বাশবে সম্পকব আশে বশল মশি হয়। কম ন নক্ষত সলাকশেে মশধ্য সোশগে প্রাদুভ বাব সবন , নিেক্ষে ও 

প্রাইমােী পয বন্ত ন নক্ষতশেে মশধ্য সোগীে পনেমাণ ৭৭%। উত্তেোতাশেে ন ক্ষাগত সযাগ্যতা নিত্র ৪.১ এ উপস্থাপি কো 

হল। 

উত্তেোতাশেে সপ া সথশক একটি নবষয় বুঝা যায় সয মনহলাশেে নবশ ষ কশে গৃনহণীশেে যক্ষ্মা সোশগে প্রাদুভ বাব সবন । 

সমাট ১৮২ িি মনহলা সোগীে ১৫৪ (৮৫%) িিই গৃনহণী। গৃনহণীো সোগীশেে সসবাে কাশি নিশয়ানিত থাশকি বশল 

যক্ষ্মা সোশগ আক্রান্ত হওয়াে ঝুঁনক সবন । গৃনহণীশেে পশেই কৃষকশেে মশধ্য যক্ষ্মা সোশগে প্রাদুভ বাব। উত্তেোতাশেে 

সপ া নিত্র ৪.২ এ উপস্থাপি কো হল। 

 

নিত্র ৪.১: ন ক্ষাগত সযাগ্যতাে হাে   নিত্র ৪.২: উত্তেোতাে সপ াে হাে 

সোগীশেে আনথ বক অবস্থা যক্ষ্মা সোগ হওয়াে সাশথ 

সম্পনকবত। কম আশয়ে মানুশষে মশধ্য যক্ষ্মা সোশগে 

প্রাদুভ বাব সবন । উত্তেোতাশেে নতি িতুথ বাংশ ে 

পানেবানেক বানষ বক আয় এক লক্ষ টাকাে কম। 

উত্তেোতাশেে পানেবানেক বানষ বক আয় নিত্র ৪.৩ এ 

উপস্থাপি কো হল। এশেে গড় বাৎসনেক আয় ৯৮,৩৪০ 

টাকা। আশয়ে মত ব্যশয়েও যক্ষ্মা সোগ হওয়াে সাশথ 

সম্পকব আশে, ৮০% উত্তেোতাশেে বানষ বক ব্যয় এক লক্ষ 

টাকাে কম। 
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উত্তেোতাশেে প্রায় সকশলই (৯৯.৬%) িানিশয়শেি সয তাঁো যক্ষ্মা সোগ সম্পশকব অবগত। সবন ে ভাগ (৯৩%) যক্ষ্মা 

সোগী পেীক্ষাে মাধ্যশম সিাি কো হশয়শে। বানক ৭% লক্ষণ সেশখ সিাি কো হশয়শে। সেকানে হাসপাতাশল ৮৭% 

সোগ সিাি হশয়শে, ৫% এিনিওশত, ৫% প্রাইশভট িািাশেে কাশে এবং ৩% সবসেকানে হাসপাতাশল সিাি 

হশয়শে। সোগীশেে ৮২% িানিশয়শেি সয তাঁশেে নিনকৎসা িলশে। যক্ষ্মা সোগ িো পোে সাশথ সাশথ ৯৯.৮% সোগীে 

নিনকৎসা িলশে। যক্ষ্মা সোশগে ঔষি পাওয়াে স্থাি নহশসশব সেকানে হাসপাতাল (৮৫%), এিনিও ও সবসেকানে 

হাসপাতাল (১৫%) উশেখ কো হয়। স্বাস্থযশসবা সকন্দ্র হশত যক্ষ্মা সোশগে নিনকৎসা সেয়া হয় তা িিগণ নবনভন্ন উৎস 

সথশক িািশত পাশেি। তথ্য িািাে উৎস হল সেকানে হাসপাতাল, এিনিও, প্রাইশভট িািাে, সটনলনভ ি, নবল সবাি ব 

ও স্বাস্থযকমী। সামান্য সংখ্যক সোগীবাশে প্রায় সবাই (৯৮.৫%) নিয়নমত ঔষি খাি। ঔষি শুরু কোে পে  ােীনেক 

সমস্যাে কথা অশিশক বশলশেি। অনিকাং  সোগীো সকাি ব্যবস্থা গ্রহণ কশেিনি মাত্র ১৯% সোগীো ব্যবস্থা গ্রহণ কশেনেশলি।  

যক্ষ্মা সোশগে নিনকৎসা শুরু হওয়াে পে ৯৯% সোগীে প্রনতনক্রয়া ভাল নেল। নিনকৎসাে মাধ্যশম তাঁো সুস্থ হশয় যাশবি 

বশল মশি কেশতি। সোগীো সোসনে ঔষি সসবি কোশিাে (DOTS) এে আওতায় যাশব তাে তথ্য িাশিি ৯৯% 

সোগী। সোগীশেে নিনকৎসা পাওয়াে সক্ষশত্র সমস্যা সিই িানিশয়শেি ৯৪%। সোগীশেে সমস্যাে িেশিে মশধ্য অশিক 

সময় সময় মত িািাে পাওয়া যায় িা, ঔষি আিশত সগশল এিনিও সত ২০০ টাকা কশে নেশত হয় (নিনকৎসা সিয়াে 

িন্য নসনকউনেটি নহশসশব সিয়া হয়, যা নিনকৎসা স শষ স েত সেয়া হয়), হাসপাতাশল নগশয় ঔষি আিশত হয়, দুপুশেে 

পে িািাে থাশক িা, সোগী নিশি ঔষি নিশয় নগশয় অশন্যে কাশে োশখ এবং সসখাি সথশক প্রনতনেি ঔষি নিশয় খাি। 

সসবা নিশত নগশয় অথ ব ব্যয় হয় িাই িানিশয়শেি ৯২%। অথ ব ব্যশয়ে পনেমাণ ১০০ সথশক ৩০০০ টাকা পয বন্ত। যক্ষ্মা 

নিনকৎসা ব্যবস্থায় ৯৮% সোগী সন্তুষ্ট। বতবমাশি সসবাে অশিক ভাল নেক আশে। ভাল নেকগুনল হল-বানড় বানড় এশস 

খ ুঁশি সবড়ায়, স্বাস্থযকমীো খ ুঁশি খ ুঁশি সবে কশেশে, স্বাস্থয কমীে ব্যবহাে ও িািাশেে ব্যবহাে ভাল, সঠিক সমশয় 

ঔষি খাইশয়শে, ঔষি সখশত বশল, স্বাস্থযকমীো নিয়নমত ঔষি সেয়, বানড় বানড় এশস ঔষি খাওয়ায়, নিয়নমত 

সযাগাশযাগ োশখ, সাহস সেয়, পোম ব সেয়, আন্তনেকতাে সাশথ সসবা সেয়, সসবা নেশত খবই আগ্রহী, অবশহলা কশে িা, 

হয়োনি কশে িা, ঔষি নকিশত হয় িা, পেীক্ষা কেশত টাকা লাশগ িা, নবিা মূশল্য পেীক্ষা কশে, DOTS এে মাধ্যশম 

ঔষি খাওয়াশিা, ক  পেীক্ষা কশে যক্ষ্মা আশে নক-িা সসটা নিণ বয় কশে, কমীশেে আন্তনেকতা ভাল। উত্তেোতাশেে 

মশত সসবাে ভাল নেকগুনল সােনণ ৪.১ এ উপস্থাপি কো হল। 

সােনণ ৪.১: উত্তেোতাশেে মশত সসবাে ভাল নেকগুনল 

সসবাে ভাল নেক সংখ্যা হাে 

বানড় বানড় এশস খ ুঁশি সবড়ায়/স্বাস্থয কমীো খ ুঁশি খ ুঁশি সবে কশেশে ২২ ৩.০ 

স্বাস্থয কমীে ব্যবহাে ও িািাশেে ব্যবহাে ভাল  ১২০ ১৬.২ 

সঠিক সমশয় ঔষি খাইশয়শে/ঔষি সখশত বশল/স্বাস্থয কমীো নিয়নমত ঔষি সেয়/ 

বানড় বানড় এশস ঔষি খাওয়ায় 

৮৮ ১১.৯ 

নিয়নমত সযাগাশযাগ োশখ ৮১ ১০.৯ 

আনম মশি কনে এখাশি নিনকৎসা কোশল আনম ভাল হশয় যাব ১৫ ২.০ 

সাহস সেয়/পোম ব সেয় ২২ ৩.০ 

িািাে আমাশক বশলশে আপনি যনে নিয়নমত ঔষি খাি তাহশল সুস্থ হশয় যাশবি/ 

আন্তনেকতাে সাশথ সসবা সেয়/সসবা নেশত খবই আগ্রহী 

১০ ১.৩ 

অবশহলা কশে িা/হয়োনি কশে িা ৫ ০.৭ 

ঔষি নকিশত হয় িা/পেীক্ষা কেশত টাকা লাশগ িা/নবিা মূশল্য পেীক্ষা কশে/নি 

ঔষি পাই/ঔষি আিশত টাকা নেশত হয় িা 

৩০০ ৪০.৫ 

সব নেক আমাে কাশে ভাল লাশগ ২ ০.৩ 

DOTS এে মাধ্যশম ঔষি খাওয়াশিা ২৭ ৩.৬ 

ক  পেীক্ষা কশে যক্ষ্মা আশে নক-িা সসটা নিণ বয় কশে ১ ০.১ 

আমাে কাশে ভাল সকাি নেক মশি হয়নি। ১ ০.১ 

নিনকৎসায় যক্ষ্মা ভাল হয় ১৮ ২.৪ 

কমীশেে আন্তনেকতা ভাল ২৮ ৩.৮ 

ভাল মন্দ নবষয় িা নিনকৎসা হশল ভাল ১ ০.১ 

সমাট ৭৪১ ১০০.০ 
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নিত্র ৪.৪: উত্তেোতাশেে মশত সসবাে ভাল নেকগুনল 

 

সসবাে মাি আেও ভাল কোে িন্য উত্তেোতাশেে মতামত হল প্রিাে আেও বাড়াশত হশব, েক্ষ ও প্রন নক্ষত কমী 

নিশয়াগ, নভটানমি নেশল ভাল হয়, নকছু অথ ব নেশল ভাল হয়, কম সমশয় নিনকৎসাে ব্যবস্থা কো, স্বল্প সময়ানে সকাস ব 

িালু কো, সোগীে সবন  সবন  সখাঁি খবে সিওয়া, আেও আধ্যনিক যন্ত্রপানত োখা, ইউনিয়ি পয বাশয় যক্ষ্মাে নিনকৎসা 

সকন্দ্র কো, নবিা পয়সায় নিনকৎসা সসবা সেওয়া, সবন  কশে ঔষি সেওয়া, সব সময় িািাে থাকশত হশব, ১ টাে পে 

িািাে থাকশত হশব, নিনকৎসাে 

মাি বাড়াশত হশব, গনেব মানুষ 

সকশন্দ্র সযশত অশিক খেি হয় 

বানড়ে কাশে ঔষি পাওয়া সগশল 

ভাল হয়, DOTS এে সসন্টাে 

নেশল ভাল হয়, ৭ নেশিে ঔষি 

নেশল ভাল হয়, কম সমশয়ে 

নিনকৎসা স ষ কেশল ভাল হয়। 

সসবাে ভাল নেকগুশলা ৪৮২ িি 

উত্তেোতা নবনভন্নভাশব উশেখ 

কশেি। একানিক উত্তেগুশলা 

একনত্রত কেশল সমাট ৭৪১টি 

উত্তে সবে হয়, এে মশধ্য অনিক 

সংখ্যক উত্তেগুশলা নিশম্ন নিত্র ৪.৪ এ সেখাশিা হল। 

সসবাে মাি আেও ভাল কোে উপায় হল সামানিক অনুষ্ঠাশিে মাধ্যশম, নমটিং এে মাধ্যশম, ইমাশমে মাধ্যশম, 

মাইনকং কশে, নমনেল এে মাধ্যশম, ে্্যানলে মাধ্যশম, সবাে মাশঝ যনে প্রিাে কো যায় তাহশল সবাই িািশত পাশে, 

িািাশেে পনেমাণ বৃনদ্ধ কো, িাটশকে মাধ্যশম, গাশিে মাধ্যশম, িােী গাশিে মাধ্যশম, নবিা মূশল্য এখাশি নিনকৎসা 

কো হয় তাে প্রিাে, স্কুল কশলশি এে আশলািিা, সেকাশেে উচ্চ পয বাশয়ে কম বকতবা িাো তোেনকে মাধ্যশম, আইশিে 

মাধ্যশম ব্যবস্থা কেশত হশব, যাতায়াত খেি সবন  হয় নিি এলাকায় সকশন্দ্র নিনকৎসাে সটষ্ট নেশল ভাল হয়, কম সময় 

ঔষি ব্যবহাে কেশল ভাল হয়, ইিশিক ি ব্যবহাে কেশল ভাল হয়। সোশগ আক্রান্ত হওয়াে কােশণ নিনকৎসাে আশগ 

কাশিে ব্যাঘাত হওয়ায় আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্ত হশয়শেি ৫৩%। নিনকৎসাে পশে সকউ আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্থ হি িাই। 

সোশগ আক্রান্ত হওয়াে কােশণ আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্থ হওয়াে নিত্র সােনণ ৪.২ এ উপস্থাপি কো হল। আনথ বকভাশব 

ক্ষনতে পনেমাণ ৫০০ টাকা সথশক ৪৬,০০০ টাকাে সবন  বশল িানিশয়শেি।  

সােনণ ৪.২: সোশগ আক্রান্ত হওয়াে কােশণ আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্ত হওযাে নিত্র 

তথ্য 
নিনকৎসাে আশগ নিনকৎসাে পশে 

সংখ্যা হাে সংখ্যা হাে 

আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্তÍ হশয়শে ২৫৪ ৫২.৭ ০ ০.০ 

আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্ত হয় িাই ২২৮ ৪৭.৩ ৪৮২ ১০০.০ 

সমাট ৪৮২ ১০০.০ ৪৮২ ১০০.০ 

 

 

যক্ষ্মা হশল েক্ষা সিই এমি কথা মশি কশেি এখিও ১৭% তশব ৮৩% এে সাশথ একমত িি। যক্ষ্মায় আক্রান্ত  হওয়াে 

কথা শুশি আত্মীয় স্বিি ও প্রনতশব ীশেে আিেণ ভাল নেল িানিশয়শেি ৮৯% অপেপশক্ষ ভাল নেল িা িানিশয়শেি 

১১%। যক্ষ্মাে কােশণ সন্তািশেে স্কুল-কশলশি পড়াে সমস্যা হয় িাই িানিশয়শেি ৯৭%। সমস্যাে িেি হল সবাই 

দূশে দূশে থাশক, সপ্লট, লাস, স ায়াে িায়গা আলাো কশে সেয়া, সংসাশে কাি কেশত সমস্যা হশয়শে, যক্ষ্মাে িন্য 

এলাকায় নববাহ নবশেশেে ঘটিা সতমি ঘশট িাই, তশব নবনেন্নভাশব একটা দুইটা ঘটিা ঘটশত পাশে। যক্ষ্মা সোগীে 

সেশল-সমশয়ে নবশয়ে ব্যাপাশে সতমি সকাি সমস্যা হয় িাই। 
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৪.১.২ কুষ্ঠ সোগীশেে তথ্য ও মতামত  

কুষ্ঠ সোগীশেে আথ ব-সামানিক তথ্য সংগ্রহ কো হয়। আথ ব-সামানিক তশথ্যে মশধ্য বয়স, নলঙ্গ, ন ক্ষাগত সযাগ্যতা, 

সপ া, বানষ বক আয়, বানষ বক ব্যয় এবং বসবাশসে এলাকা উশেখশযাগ্য। সমাট ১০০ িি কুষ্ঠ সোগীশেে সাক্ষাৎকাে গ্রহণ 

কো হয়। িমুিা অনুযায়ী ২৪টি উপশিলাে মশধ্য ৮টি উপশিলায় সকাি কুষ্ঠ সোগী নেল িা, ১৬টি উপশিলায় সমাট ৭৯ 

িি কুষ্ঠ সোগী পাওয়া যায়। বাকী ২১ িি সোগী ১৬টি উপশিলাে ৯টি উপশিলা হশত নিনিত কো হয়। এশেে মশধ্য 

৬১ (৬১%) িি পুরুষ ও ৩৯ (৩৯%) িি মনহলা। এখাশিও উত্তেোতাশেে ন ক্ষাগত সযাগ্যতাে সশঙ্গ সোশগে 

প্রাদুভ বাশবে সম্পকব আশে বশল মশি হয়। কম ন নক্ষত সলাকশেে ন নক্ষতশেে মশধ্য সোগীে পনেমাণ ৮২%। 

উত্তেোতাশেে ন ক্ষাগত সযাগ্যতা নিত্র ৪.৫ এ উপস্থাপি কো হল। 

উত্তেোতাশেে সপ া সথশক প্রতীয়মাি হয় সয মনহলাশেে নবশ ষ কশে গৃনহণীশেে কুষ্ঠ সোশগে মশধ্য সোশগে প্রাদুভ বাব 

সবন , নিেক্ষে ও প্রাইমােী পয বন্ত প্রাদুভ বাব সবন । সমাট ৩৯ িি মনহলা সোগীে ৩০ (৭৭%) িিই গৃনহণী। গৃনহণীগণ 

সোগীশেে সসবাে কাশি নিশয়ানিত থাশকি বশল কুষ্ঠ সোশগ আক্রান্ত হওয়াে ঝুঁনক সবন । গৃনহণীশেে পশেই কৃষকশেে 

মশধ্য কুষ্ঠ সোশগে প্রাদুভ বাব। কুষ্ঠ সোশগে উত্তেোতাশেে সপ া নিত্র ৪.৬ এ উপস্থাপি কো হল। 

 

সোগীশেে আনথ বক অবস্থা কুষ্ঠ সোগ হওয়াে সাশথ 

সম্পকব আশে বশল মশি হয়। কম আশয়ে মানুশষে 

মশধ্য কুষ্ঠ সোশগে প্রদুভবাব সবন । বানষ বক আয় যাশেে 

কম তাশেে কুষ্ঠ সোশগে হাে সবন । বানষ বক আয় 

যাশেে এক লক্ষ টাকাে কম (৮১%) তাশেে সোশগে 

হাে সবন । উত্তেোতাশেে পানেবানেক বানষ বক আয় 

নিত্র ৪.৭ এ উপস্থাপি কো হল। ৮১% সোগীশেে 

পানেবানেক গড় আয় ১ লক্ষ টাকাে সমাি। আশয়ে মত 

ব্যশয়েও কুষ্ঠ সোগ হওয়াে সাশথ সম্পকব আশে, ৮৭% 

উত্তেোতাশেে বানষ বক ব্যয় এক লক্ষ টাকাে কম।  

 

উত্তেোতাশেে সকশলই (১০০%) িানিশয়শেি সয তাঁো কুষ্ঠ সোগ সম্পশকব অবগত। প্রায় সব (৮৮%) উত্তেোতাে 

বানড়শত কুষ্ঠ সোশগ আক্রান্ত সোগী আশে। এক বেশেে কম সময় িশে কুষ্ঠ সোশগ ভুগশেি এমি সোগীে পনেমাণ 

৬০%। বানক ৪০% এক বেশেে সবন  সময় িশে কুষ্ঠ সোশগ ভুগশেি। সবন ে ভাগ (৯৯%) কুষ্ঠ সোগী পেীক্ষাে 

মাধ্যশম সিাি কো হশয়শে। সেকানে হাসপাতাশল ৯৩% সোগ সিাি হশয়শে, ৬% এিনিওশত ও ১% প্রাইশভট 

িািাশেে কাশে কুষ্ঠ সিাি হশয়শে। সোগীশেে ৭৫% িানিশয়শেি সয তাঁশেে নিনকৎসা িলশে। কুষ্ঠ সোগ িো পোে 

সাশথ সাশথ নিনকৎসা িলশে ৯৫% সোগীে এবং ৫% সোগীে কুষ্ঠ সোগ িো পোে সাশথ সাশথ নিনকৎসা িলাশিা হয় 

নিত্র ৪.৫: কুষ্ঠ সোগীশেে ন ক্ষাগত সযাগ্যতা নিত্র ৪.৬: কুষ্ঠ সোশগে উত্তেোতাশেে সপ া 

 

নিত্র ৪.৭: উত্তেোতাশেে পানেবানেক বানষ বক খািাে আয় 
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িাই। সব উত্তেোতাই িানিশয়শেি সয কুষ্ঠ সোশগে ঔষি সেকানে হাসপাতাশল পাওয়া যায়। স্বাস্থযশসবা সকন্দ্র হশত কুষ্ঠ 

সোশগে নিনকৎসা সেয়া হয় তা িিগণ নবনভন্ন উৎস সথশক িািশত পাশেি। তথ্য িািাে উৎসসমূহ হল সেকানে 

হাসপাতাল (৬২%), এিনিও (২১%) এবং স্বাস্থযকমী (১৭%)। সামান্য সংখ্যক সোগীবাশে প্রায় সবাই (৯৫%) 

নিয়নমত ঔষি খাি।  

ঔষি শুরু কোে পে  ােীনেক সমস্যাে কথা বশলশেি অশিশক।  ােীনেক সমস্যাে মশধ্য েশয়শে  েীে চ্যলকায়, লাল 

হশয় যায়,  েীে দুব বল হয়, হাশতে আঙ্গুশল সমস্যা হয়, পাশয় ব্যথা হয়, জ্বে থাশক, হাত এে িখ বাকা হশয় যায়, 

 েীশেে িামড়া হালকা  যাকাশ  হশয় যায়। সবন েভাগ সক্ষশত্র সোগীো এসব সমস্যাে সকাি ব্যবস্থা গ্রহণ কশেিনি, 

মাত্র ৬% সোগী প্রাইশভট িািাশেে পোম ব নিশয় ঔষি সখশয়শেি। কুষ্ঠ সোশগে নিনকৎসা শুরু হওয়াে পে ৯৫% 

সোগীে প্রনতনক্রয়া ভাল নেল। নিনকৎসাে মাধ্যশম তাঁো সুস্থ হশয় যাশবি বশল মশি কেশতি। সোগীো সোসনে 

নিনকৎসাে আওতায় এশসশেি িানিশয়শেি ১০০% সোগী। সোগীশেে নিনকৎসা পাওযাে সক্ষশত্র ৯৪% সমস্যা িাই 

িানিশয়শেি। সোগীশেে সমস্যাে িেি হল - নেিমজুেশেে হাসপাতাশল নগশয় ঔষি আিশত সগশল হানিো বাে যায়, 

অক্ষম ব্যনিশেে হাসপাতাশল নগশয় ঔষি আিশত খবই কষ্ট হয়, টাকাে অভাব, সুস্থ হওয়াে পে পুণোয় অসুস্থ হওয়া, 

সব েকম ঔষি সেয় িা, ঔষি নকশি সখশত হয়। সসবা নিশত নগশয় অথ ব ব্যয় হয় িাই িানিশয়শেি ৯০% এবং অথ ব ব্যয় 

কেশত হশয়নেল িানিশয়শেি ১০%। কুষ্ঠ সোশগে নিনকৎসা ব্যবস্থায় ৯২% সোগী সন্তুষ্ট। উত্তেোতাশেে মশত সসবাে 

ভাল নেকগুনল সােনণ ৪.৩ এ উপস্থাপি কো হল। 

সােনণ ৪.৩: উত্তেোতাশেে মশত সসবাে ভাল নেকগুনল 

সসবাে ভাল নেক সংখ্যা হাে 

নবিা পয়সায় নিনকৎসা পাওয়া যায় ১ ০.৭ 

স্বাস্থয কবমী ও িািাে সাশহব এে ব্যবহাে ভাল ১৯ ১২.৮ 

ঔষশিে িন্য সকাি টাকা লাশগ িা/সসবাে মাি ভাল/নবিা মূশল্য সোগ সিািকেণ, ঔষি 

নবতেি ব্যবস্থা ভাল 
৮০ ৫৩.৭ 

ঠিকমত সযাগাশযাগ োশখ/স্বাস্থয কমীো নিয়নমত সযাগাশযাগ কশে/ সেখাশুিা কশে ৩০ ২০.১ 

ঔষি ঠিকমত খাওয়াে পোম ব সেয়/সাহস সেয় ১১ ৭.৩ 

বানড় বানড় এশস সেশখ যায়, ঔষি বানড় এশস নেশয় যায় ৮ ৫.৪ 

সমাট ১৪৯ ১০০.০ 

 

 

বতবমাশি সসবাে অশিক ভাল নেক আশে। ভাল নেকগুনল 

হল - নবিা পয়সায় নিনকৎসা পাওয়া যায়, স্বাস্থয কমী 

ও িািাে সাশহব এে ব্যবহাে ভাল, ঔষশিে িন্য সকাি 

টাকা লাশগ িা, সসবাে মাি ভাল, নবিা মূশল্য সোগ 

সিািকেণ, ঔষি নবতেি ব্যবস্থা ভাল, ঠিকমত 

সযাগাশযাগ োশখ, স্বাস্থয কমীো নিয়নমত সযাগাশযাগ 

কশে,  সেখাশুিা কশে, ঔষি ঠিকমত খাওয়াে পোম ব 

সেয়, সাহস সেয়, বানড় বানড় এশস সেশখ যায়, ঔষি 

বানড় এশস নেশয় যায়। সসবাে ভাল নেকগুশলা ১০০ িি 

উত্তেোতা নবনভন্নভাশব উশেখ কশেি। একানিক 

উত্তেগুশলা একনত্রত কেশল সমাট ১৪৯টি উত্তে সবে হয়, 

এে মশধ্য অনিক সংখ্যক উত্তেগুশলা (১৪০) নিশম্ন নিত্র 

৪.৮ এ সেখাশিা হল।  

নিত্র ৪.৮: উত্তেোতাশেে সসবাে ভাল নেকগুনল 
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সসবাে মাি আেও ভাল কোে উপায় হল - আেও প্রিাে েেকাে, সবাে এ নবষয়টা িািা েেকাে, সোগীশক আনথ বক 

সহশযানগতা প্রোি, েক্ষ সলাকিি বাড়াশিা, িািাশেে সংখ্যা বৃনদ্ধ কো, কমী নিশয়াগ সেয়া, আধ্যনিক যন্ত্রপানত বৃনদ্ধ 

কো, এলাকায় কুষ্ঠ যত সোগী আশে তাশেে সিাি কো, আেও স্বল্প সময়ানে ঔষি সকাস ব িালু কো, বানড়শত ঔষি 

নেশয় সগশল ভাল হয়, ঔষশিে সিাি একবাশে নেশয় নেশল ভাল হয়।  

নিনকৎসাে মাি ভাল কোে িন্য উত্তেোতাগণ নকছু সুপানে  কশেশেি। সুপানে গুনল হল - মাইনকং, ে্্যানল ও 

ইমামশেে মাধ্যশম প্রিাে কো, নমটিং, সকাি অনুষ্ঠাি, িাটক, গাি এে মাধ্যশম মানুশষে কাশে খবে সেয়া, সট্রনিং এে 

ব্যবস্থা কো,অনভজ্ঞ িািাে নিশয়াগ সেয়া,িিবল বৃনদ্ধ কো, স্বাস্থয কমীে মাধ্যশম বানড়শত ঔষি সপৌুঁশে সেয়া, আেও 

পাওয়াে ফুল ঔষি  সেয়া, সেকাে কতৃবক উন্নত ঔষি বোশেে মাধ্যশম, কশঠাে পেশক্ষপ এে মাধ্যশম, সোগীশক নকছু 

টাকা নেশয়, ঔষি নেশয় এবং ইিশিক শিে ব্যবস্থা কশে। সোশগ আক্রান্ত হওয়াে কােশণ নিনকৎসাে আশগ কাশিে 

ব্যাঘাত হওয়ায় আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্ত হশয়শেি ৩৬%। সোশগ আক্রান্ত হওয়াে কােশণ আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্ত হওয়াে 

নিত্র সােনণ ৪.৪ এ উপস্থাপি কো হল। আনথ বকভাশব ক্ষনতে পনেমাণ ৫,০০০ টাকা সথশক ২০,০০০ টাকাে সবন  বশল 

িানিশয়শেি।  

সােনণ ৪.৪: সোশগ আক্রান্ত হওয়াে কােশণ আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্থ হওযাে নিত্র 

Z_¨ wPwKrmvi Av‡M wPwKrmvi c‡i 

msL¨v nvi msL¨v nvi 

Avw_©Kfv‡e ¶wZMÖ ’̄ n‡q‡Q 36 36.0 9 9.0 

Avw_©Kfv‡e ¶wZMÖ ’̄ nq bvB 64 64.0 91 91.0 

†gvU 100 100.0 100 100.0 

 

৯৪% উত্তেোতা “কুষ্ঠ হশল েক্ষা সিই” এই কথাে সাশথ একমত িি। কুষ্ঠ আক্রান্ত হওয়াে কথা শুশি আত্মীয় স্বিি ও 

প্রনতশব ীশেে আিেণ ভাল নেল িানিশয়শেি ৭৭%। কুশষ্ঠে কােশণ সন্তািশেে স্কুল-কশলশি পড়াে সমস্যা হয় িাই 

িানিশয়শেি ৯৫%। সমস্যা িেি হল - স্কুশল সযশত সমস্যা, সেশল সমশয়শেে স্কুশল পড়শত সেয় িা, টিউবশয়শলে পানি 

সখশত সেয় িা, স্কুশল ভনতব কশে িা। প্রায় সব উত্তেোতাে মশত কুশষ্ঠে িন্য এলাকায় নববাহ নবশেশেে ঘটিা সতমি 

ঘশট িাই, তশব নবনেন্নভাশব একটা দুইটা ঘটিা ঘটশত পাশে। কুষ্ঠ সোগীে সেশল-সমশয়ে নবশয়ে ব্যাপাশে সতমি সকাি 

সমস্যা হয় িাই (৯৮%)।  

৪.২ মূখ্য তথ্য প্রোিকােীশেে মতামত (KII) 

৪.২.১ পনেনিনত 

মূখ্য তথ্য প্রোিকােীে সাক্ষাৎকাে: সব বশমাট ৮৪ িি মূখ্য তথ্য প্রোিকােীে সাক্ষাৎকাে গ্রহণ কো হয়। স্থািীয় 

গণ্যমান্য ব্যনিশেে সথশক, এিনিও/নপএিনিও যাশেে কম বপনেকল্পিা ও িনেপ সম্পনকবত জ্ঞাি আশে তাশেে মশধ্য 

সথশক মূখ্য তথ্য প্রোিকােী নিব বািি কো হয়। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম পনেবীক্ষশণ ৪০ িি উপশিলা স্বাস্থয 

ও পনেবাে পনেকল্পিা কম বকতবা এবং যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ কম বকতবাে মতামত গ্রহণ কো হয়। এ সকল 

ব্যনিবশগ বে মশধ্য নেশলি উপশিলা স্বাস্থয পনেবাে পনেকল্পিা অন সাে, RMO, সমনিশকল অন সাে, TCS, 

Tb+Leprosy Control Assistant। এশেে মশধ্য ৯৮% উত্তেোতা যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোশগে অপাশে িাল প্লাি 

সম্পশকব িাশিি। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোশগে অপাশে িাল প্লািটি যথাযথভাশব হশয়শে িানিশয়শেি ৯৫% উত্তেোতা। (মূখ্য 

তথ্য প্রোিকােীশেে তানলকা পনেন ষ্ট ১০ সংযুি)। 
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৪.২.২ অপাশে িাল প্লাশিে প্রভাব 

অপাশে িাল প্লািটি যথাযথভাশব হশয়শে তাে কােণসমূহ হল - যক্ষ্মা সোগ একটি বড় িেশিে িিস্বাস্থয সমস্যা, এই 

সোগ প্রনতশোশি সেকানে ভাশব ব্যবস্থা সিওয়া হশয়শে, DOTS এে মাধ্যশম শূশন্যে সকাটায় আসশব, নিনে বষ্ট গাইি 

লাইশিে মাধ্যশম কায বক্রম পনেিানলত হশে, এখাশি পেীক্ষা নিেীক্ষা সুষ্পষ্ট ভাশব কো হয়, সভা সসনমিাশে ব্যাপক 

প্রিাে হশে, ভাল হওয়াে হাে বাড়শে, অপাশে িাল প্লাশিে মাধ্যশম সহশি যক্ষ্মা ও কুশষ্ঠে িীবাণু সিাি কশে 

নিনকৎসা প্রোি কো যাশে এবং িতুি আক্রাশন্তে হাে কশম যাশে। েক্ষ িিবশলে অভাব এবং সুষ্ঠ ুমনিটনেং এে 

অভাব েশয়শে। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম সম্পবশক উত্তেোতাগণ নবস্তানেত িােণা নেশয়শেি। তাঁশেে িােণা 

অনুযায়ী যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম হল - নবনভন্ন পেীক্ষাে মাধ্যশম যক্ষ্মা সোগী খ ুঁশি সবে কো এবং DOTS এে 

মাধ্যশম নিনকৎসাে আওতায় আিা এবং নবিা মূশল্য ঔষি নবতেণ কো, ব্যাপক প্রিাে কো এবং নবিা মূশল্য ঔষি ও 

নিনকৎসা হশে ও সভা সসনমিাে হশে। যক্ষ্মা  ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে িীনতমালা, কম বশকৌ ল এবং নিশে ব িামা 

সম্পশকব  অগ্রগনত ওপে উত্তেোতাগণ মতামত নেশয়শেি। তাঁশেে মশত িীনতমালা হশে যক্ষ্মা নবষয়টি সবসময় আয়শত্ত 

োখা, নেশপাশট বে কনপ থাকা, নবিা মূশল্য নিনকৎসা ও ক  পেীক্ষা কো, িীনতমালা সংক্রান্ত বই  শলা কো হয় অথ বাৎ 

কায বক্রম িশল এবং সশন্তাষিিক। স্ট্রাটিনি হশে কম ব সকৌ ল নেশয় সমাকাশবলা কো, সে াশেল িাম থাশক, DOTS 

নেশয় এবং  িাতীয় গাইি লাইি অনুসেণ কশে নিনকৎসা সেয়া, িিসংখ্যা অনুযায়ী সোগী সিািকেণ ও আশোশগ্যে 

হাে নিনণ বত হশে, DOTS এে কায বক্রম সঠিক ভাশব বাস্তবানয়ত হশে ও সানব বক কায বক্রম সশন্তাষিিক। তাঁশেে  মশত 

নিশে ব িামা হশে কম ব সকৌ ল নেশয় সমাকাশবলা কো, িাতীয় গাইি লাইি  শলা কশে ও সানব বক কায বক্রম 

সশন্তাষিিক, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগী সযি অবশহনলত িা হয়, তাশেে পুিব বাসি কো, কম বকতবাে েক্ষতাে অভাশবে কােশণ 

নিশে ব িা অনুসেণ কো হশে িা, DOTS এে মাধ্যশম ঔষি সসবি।  

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশম সঠিকভাশব প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত িিবল পয বাপ্ত বশলশেি ৬৮% উত্তেোতা।  উত্তেোতাগণ 

নবনভন্ন িেি ও সময়াশেে প্রন ক্ষশণে কথা বশলশেি। প্রন ক্ষশণে নবনভন্ন সময়াে উশেখ কশেশেি সযমি- ৩ নেি, ৬ নেি, 

মাশস ১ বাে, ২ মাস পে পে, ৩ মাশস একটা, ৬ মাস, বেশে এক বাে এবং এক সথশক দুই বেে। প্রন ক্ষণাথী মশধ্য 

মাঠ কমী, িািাে ও অন্যান্য কম বকতবা (UHFPO, MT Lab, MODC, TLCA, BRAC Manager, TB Leprosy 

Assistant, Upzila Health Officer, Lab Technician, FO, Sum Lab, Community, MO, TCS, Nurse, 

HI/AHI/CHCP, Teacher/Imam, UM (BRAC), STC, PO and UHO) উশেখশযাগ্য। উি কম বসূনিে মাি 

সঠিকভাশব ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত সঠিক উশেখ কশেশেি ৮৮%। DOTS কায বক্রম উনেষ্ট িিশগানষ্ঠে িন্য  নিনিত কো 

হশয়শে বশলশেি ৭৩%। নিনিত হওয়াে কােণ হল - প্রায় সব সোগীই এখি নিনকৎসাে আওতায়, বানড় বানড় নগশয় 

সেশখ এশস  লা ল সংগ্রহ কশে সঠিক নেশপাট ব কো হয়, নিয়নমত DOTS এে মাধ্যশম ঔষি খাওয়াশিা হয়। নিনিত 

িা হওয়াে কােণ হল - যাো DOTS কায বক্রশম িনড়ত তাশেে সবতি ভাতা কম হওয়ায় তাো োয় সাো ভাশব 

কায বক্রম িানলশয় যাশে, কম বকতবাো সঠিক সমশয় আশসি িা ও সঠিক ভাশব োনয়ত্ব পালি কশেি িা, েক্ষ িিবশলে 

অভাব, েক্ষ সলাক িাো সসবা প্রোি, মনিটনেং এে অভাব।  

উত্তেোতাশেে মশত DOTS কায বক্রম সঠিকভাশব পনেিালিাে িন্য কনমউনিটিে ভূনমকা - প্রায় সব বানড়শত  নগশয় 

সোগীশেে স্বাস্থযশকশন্দ্র এশি নিনকৎসা প্রোি কশে, কনমউনিটিশত খবই ভাল একটা কায বক্রম আশে বানড়শত বশসই 

সযশত্ন নিনকৎসা ও সুপোম ব পাশে, একিশিে উপনস্থনতশত সোগী ঔষি খায়, প্রিাশেে মাধ্যশম যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীে 

ক্ষনতকে নেক এবং প্রনতশোশিে িন্য কনমউনিটিশক অবনহত কো, যাো DOTS কায বক্রশম িনড়ত হশেি, 

কনমউনিটিশত তাশেে আন্তনেকতাে সাশথ সহশযানগতা কেশে, মাইনকং, নবলশবাি ব, ন ক্ষক, ইমাম, োিনিনতক কমী 

িাো সঠিকভাশব সসবা প্রোি কো হয় ও সশিতিতা সৃনষ্ট কো হয়। NTP গাইি লাইি অনুযায়ী ভূনমকা পানলত হশে।   

স্বাস্থযশসবা সকশন্দ্র যক্ষ্মা/কুষ্ঠ সোগ নিণ বশয়ে িন্য ব্যবস্থাসমূহ হল-কান , FNC, X-Ray, েি পেীক্ষা, Sputum for 

AFB, ESR, MT, RBS, CBC, বাশয়ানি, FNAC এে মাধ্যশম সোগ নিণ বয়, মাইশক্রাশস্কাশপে মাধ্যশম সোগ নিণ বয়, TB 

নিণ বশয়ে িন্য MO, TCS, TBW, CA Microscopy, Drug, সঠিক িািােী নিশে ব িা পালি। স্বাস্থযশসবা সকশন্দ্র 

মাইশক্রাশস্কাশপে মাধ্যশম যক্ষ্মা নিণ বয় কোে ব্যবস্থা আশে িানিশয়শেি ১০০% উত্তেোতা। মাইশক্রাশস্কাপটি িালু 

অবস্থায় আশে িানিশয়শেি ১০০% উত্তেোতা। মাি সিত ঔষি, পেীক্ষাগাশেে যন্ত্রপানত এবং ব্যবহােশযাগ্য অন্যান্য 
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সেঞ্জামানেে সেবোহ নিনিত কো হশয়শে বশল ৯৮% উত্তেোতা অনভমত  প্রকা  কশেশেি। স্বাস্থযশসবা 

সকন্দ্রগুশলাশত নবনভন্ন িেশিে যক্ষ্মা নিণ বয় কোে পদ্ধনত হল (১) কশ  যক্ষ্মাে িীবাণু উপনস্থনত - সকাশল x-ray, ক  

পেীক্ষা, Sputum for AFB, CBC, MT, ESR,মাইশক্রাকনপে পেীক্ষা; (২) ফুসফুশসে বাইশে যক্ষ্মা - সটষ্ট, x-Ray 

এে মাধ্যশম, Biopsy, FANC, X-Ray Blood পেীক্ষা; এবং (৩) ন শুশেে যক্ষ্মা - হাশত টিকা নেশয়, MT Test, X-

Ray, েি, মাশয়ে নহনি ও ক  পেীক্ষা। যক্ষ্মা প্রনতশোি কম বসূনি অনুযায়ী ঔষি সেবোহ কো হশে বশল অনভমত 

প্রকা  কশেশেি ১০০% উত্তেোতা।  উত্তেোতাশেে মশত গশড় প্রনত উপশিলায় ৬৭৪ িি যক্ষ্মা সোগী আশে। যক্ষ্মায় 

আক্রান্ত সোগীে কশ  যক্ষ্মাে িীবাণু সোগীে গড় সংখ্যা ৫৯২ িি। সিয়াে পনিটিভ সোগীশেে সযাগাশযাগ গড় সংখ্যা 

৫৭২ িি। সিয়াে পনিটিভ সোগীশেে হাে ৯৭%। ক  পেীক্ষায় যক্ষ্মাে িীবাণু পাওয়া নগশয়নেল তাশেে নিনকৎসা 

সম্পন্ন কোে গড় সংখ্যা ৪৬২ িি এবং হাে ৮১%। সুপ্তাবস্থাে যক্ষ্মা নিনকৎসা সম্পন্ন গড় সংখ্যা ৭৫ িি। MDR-TB 

সিািকেণ কায বক্রম ভাল বশলশেি ৮৫%। MDR-TB সিািকেণ কায বক্রমে ওপে মতামত সােনণ িং ৪.৫ এ 

উপস্থাপি কো হল। 

সােনণ ৪.৫: MDR-TB সিািকেণ কায বক্রশমে মতামত 

Kvh©µ‡gi gZvgZ msL¨v nvi 

fvj 34 85.0 

†gvUvgywU fvj 5 12.5 

fvj bq 1 2.5 

†gvU 40 100.0 

 

MDR-TB নিনকৎসাে সয সকল ঔষি প্রশয়ািি সসগুশলাে প্রশয়ািিীয় সেবোহ আশে িানিশয়শেি ৯৩%  উত্তেোতা। 

বতবমাি নিনকৎসা পদ্ধনতে মাি ভাল িানিশয়শেি ৯৮% উত্তেোতা। এরূপ িােণাে কােণ হল যখি যা পাই সসই 

সমাতাশবক নিনকৎসা নেশয় থানক, সকউ নিোস হয় িা, সঠিক ভাশব সব নকছু পনেিানলত হশে (পেীক্ষা-নিেীক্ষাে 

মাধ্যশম), এ পদ্ধনতে মাধ্যশম সবন ে ভাগ সোগীশক সম্পূণ ব ভাশব সুস্থ কেশত পাো যায়, DOTS এে মাধ্যশম 

সশিতিতাে বৃনদ্ধ, FNAC বাশয়ানি সিািকেণ পদ্ধনত আশে, যথাযথ তোেনক। হাসপাতাশল যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ 

নবস্তাশেে সক্ষশত্র প্রনতশোিমূলক ব্যবস্থাসমূহ হল মাস্ক, এযাশপ্রাি, হযান্ড ওয়া , যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীশেে িন্য আলাো 

বসাে ব্যবস্থা আশে, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোশগে লক্ষণ ও ক্ষনতকে নেক  িািাশিাে িন্য ব্যািাে, স স্টুি, নবল সবাি ব, সভা, 

সসনমিাে, ে্্যানলে মাধ্যশম প্রিাে, পাঁি বেশেে নিশিে ন শুশেে ISONIZID সথোপী সেওয়া হয়। বানড় বানড় নগশয় 

সমাটিশভ ি কো হয়, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীশেে সযখাশি সসখাশি ক  িা স লা, DOTS এে আওতায় এশি সসবা নেশল 

সোগী ভাল কোে নিিয়তা, প্রিাে ও  উঠাি তবঠশকে মাধ্যশম সশিতিতা বৃনদ্ধ কো, BCG টিকা সেওয়া, নবনভন্ন 

মাধ্যশম প্রিাে, পেীক্ষাে মাধ্যশম সোগী সিাি। 

িলমাি কায বক্রম সম্পশকব উত্তেোতাশেে পোম বসমূহ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম এখি অশিক দূে এনগশয়, ন শুশেে সবলায় 

নিয়ন্ত্রশণ আিা হয়নি, লনিনেক সাপ্লাই নেশত হশব (সবন  কশে), আেও প্রন ক্ষণ েেকাে, সমাটে সাইশকল নেশত হশব, 

টিএ নবল থাকশত হশব, িিবল বাড়াশত হশব, এ িেশিে সোগীশেে আলাো ক  স লাে নবশ ষ পাত্র, আলাো ওয়া  

রুম হশল ভাল হয়, DOTS কায বক্রশম োনয়ত্বেতশেে সিািী বৃনদ্ধ কেশত হশব, স্কুল, কশলি, মাদ্রাসা এবং মসনিে 

নভনত্তক প্রিােণা বৃনদ্ধ কো, দুগ বম এলাকায় ব্যাপক প্রিাে কো ও সশিতিতা বৃনদ্ধ কো, MT Lab প্রশয়ািি, যক্ষ্মা 

নবশ ষজ্ঞ িািাে প্রশয়ািি। 

৪.২.৩ উপশিলা সমািশসবা ও মনহলা নবষয়ক কম বকতবাশেে মতামত 

সমািশসবা ও মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তশেে উপশিলা মনহলা নবষয়ক কম বকতবা, উচ্চমাি সহকােী ও নহসাব েক্ষক, 

কনম্পউটাে অপাশেটে, উপশিলা সমাি সসবা অন সাে, কানেগনে প্রন ক্ষক, ন ল্ড সুপােভাইিাে ও ইন্সশপক্টেশেে 

সাক্ষাৎকাে গ্রহণ কো হয়। সমাট ৩৯ িশিে সাক্ষাতকাে গ্রহণ কো হয় (মূখ্য তথ্য প্রোিকােীশেে তানলকা পনেন ষ্ট 

১১ সংযুি)। উত্তেোতাশেে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ নবষশয় অপাশে িাল প্লাি সম্পশকব িােণা হল - যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ 
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সোগীশেে নবিা পয়সায় নিনকৎসা ও ঔষি পাওয়া যায়, সোগীশেে বানড়শত বানড়শত সসবা সেওয়া, ব্র্যাক এে 

সহশযানগতায় নবিা মূশল্য সোগ সিািকেণ ও ঔষি নবতেণ, উপশিলা পয বাশয় নবশ ষজ্ঞ িািাে িাই ও পেীক্ষাে 

ব্যবস্থা িাই, এই সোশগে কম বপনেকল্পিা যথাযথ বাস্তবায়ি হশে, কুসংস্কাে সম্পশকব ব্যাপক প্রিাে কেশত হশব, 

উপশিলা স্বাস্থয কমশপ্লক্স এে মাধ্যশম সেকাে সোগীশেে নিনকৎসা প্রোি কশে  

অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়শিে অগ্রগনত সম্পশকব উত্তেোতাশেে মতামত হল সোগী সিািকেণ এবং নিনকৎসা পদ্ধনত 

আশগে তুলিায় অশিক ভাল, অপাশে িাল প্লাশিে কােশণ তোেনকে মাধ্যশম, নবিা মূশল্য সোগ সিািকেণ ও ঔষি 

নবতেণ, পেীক্ষা কো হশে ভাল ভাশব, েক্ষ িিবল ও সামানিক সশিতিতাে অভাব, আেও িািাে, িাস ব, ইউনিয়ি 

সকশন্দ্র প্রশয়ািি, ঔষি খাওয়াশিা নিনিতকেণ কেশত হশব, কমীশেে পনেকল্পিা অনুযায়ী অশিক সোগ ভাল হশয়শে, 

সকাি নেবশসই যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নবষয়ক সভা, সসনমিাে, ে্্যানলশত িািাশিা হয়নি, উন্নত নিনকৎসাে প্রশয়ািি, 

DOTS এে মাধ্যশম নিনকৎসা প্রশয়ািি, অনিেপ্তে সোসনে সংযুি িয়। 

অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়শিে অগ্রগনত সম্পশকব  নি ালী নেকগুশলা হল সোগ সিাি কেশণে িন্য স্থািীয় পয বাশয় 

িিবল বৃনদ্ধ কো, ব্যাপক প্রিাে, িিসশিতিতা বৃনদ্ধ, মাঠ পয বাশয় তোেনকে মাধ্যশম সভা সসনমিাে কো, সোগ 

সিািকেণ এবং নবিা মূশল্য ঔষি নবতেশিে মাধ্যশম এ কায বক্রম বাস্তবায়ি সহি হশয়শে, DOTS এে মাধ্যশম 

নিনকৎসা পদ্ধনত, ঔষি ও পেীক্ষাে িন্য টাকা সিয়া হয় িা, যক্ষ্মা হশল েক্ষা িাই এ কথা সলাকিি আে নবশ্বাস কশে 

িা, আেও  নি ালী কো েেকাে, ঔষি সেবোহ কো, ঘে সথশক সবে হশল নিনকৎসা সুনবিা পাওয়া যায়, ভাল 

পেশক্ষপ সিওয়া হশয়শে। 

অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়শিে অগ্রগনত সম্পশকব দুব বল নেকগুশলা হল গ্রাম্য কুসংস্কাে, ঝাড় ফুুঁক, অসশিতিতা ও 

অজ্ঞতা, স্থািীয় প্রিাশেে িন্য সভা, সসনমিাে, ে্্যানল হয়নি, প্রন ক্ষশণে অভাব, ইউনিয়ি পয বাশয় অনভজ্ঞ িািাে ও 

িিবশলে অভাব, সোগীশেেশক নভটানমি ঔষি িা সেওয়া, মাইনকং, সভা, Holistic Approch এে অভাব, ঔষি 

সসবি সোগীো ঠিকমত কশে িা, এ সোগ নবষশয় উোসীি থাকা, তামাক িাতীয় দ্রশব্যে মূল্য কম থাকা ও সহি লভয 

হওয়া, এ সুন্দে সসবামূলক কাশি মনহলা নবষয়ক েপ্তে সমৃ্পি হশল ভাশলা হত।  অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়শিে 

অগ্রগনত সম্পশকব সুশযাগসমূহ হল পুিব বাসি ব্যবস্থা কো, প্রনতবন্ধীশেে িন্য ভাতা বৃনদ্ধ কো ও নভনিনি, নভনিএ  

প্রোি কো, প্রন নক্ষত িিবল এবং সশিতিতা বৃনদ্ধ কো, মাইনকং সসনমিাশেে মাধ্যশম, সভা ও সসনমিাশেে অং  

গ্রহশণে মাধ্যশম, েক্ষ কমী বানহিী ততনে। অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়শিে অগ্রগনত সম্পশকব ঝুঁনকসমূহ হল সেকােী 

তশথ্যে অভাশব অশিশকই সুনবিা গ্রহণ কেশত পাশে িা, সশিতিতাে অভাব, োনেদ্রতা ও নিেক্ষতা, ঠিকমত ঔষি িা 

খাওয়া, েক্ষ িিবশলে অভাব, কম সহশযানগতা, নিনকৎসােত অবস্থায় সকাি সোগী নিনকৎসা বন্ধ কেশল পাশ্বববতী 

সকশলই ঝুঁনকে মশধ্য সথশক যায় ও সোগী মাো সযশত পাশে। 

৪.৩ এ নিনি (FGD) 

পোম বকগণ ৮টি স াকাস গ্রুপ আশলািিাে আশয়ািি কশেি। স াকাস গ্রুপ আশলািিা সথশক প্রাপ্ত তথ্য নিশম্ন 

আশলািিা কো হল। 

৪.৩.১ স াকাস গ্রুপ আশলািিা 

প্রশতযক নিব বানিত সিলায় একটি কশে সমাট ৮ টি স াকাস গ্রুপ আশলািিা কো হয়। ৮টি স াকাস গ্রুপ আশলািিায় 

সমাট ৭৪ িি আশলািক অং গ্রহণ কশেি। অং গ্রহণকােীশেে মশধ্য ৪৪ িি পুরুষ ও ৩০ িি মনহলা। তাশেে মশধ্য 

১৩ িি সোগী, ১১ িি গণ্যমান্য ব্যনি, ১৪ িি িাকুনেিীনব, ১১ িি ব্যবসায়ী ২ িি সসনবকা, ৫ িি গৃনহণী, ৬ িি 

োত্র োত্রী, ৪ িি ন ক্ষক এবং ৫ িি দুস্থয ব্যনি। উপনস্থত অং গ্রহণকােী সকল সেশস্যেই যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ 

সম্পশকব িােণা আশে। তাশেে মশত যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ কায বক্রম এলাকায় নিনকৎসা সসবা  অশিক অবোি সেশখশে। 

স াকাস গ্রুপ আশলািিায় অগ্রহণকােীশেে মতামত নিশম্ন বণ বিা কো হল।  
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৪.৩.২ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ সম্পশকব িােণা 

যক্ষ্মা বতবমাশি একটি নিোময় সযাগ্য সোগ। সকাি ব্যনিে একটািা ৩ সপ্তাহ কান , জ্বে, ওিি কশম যাওয়া। 

প্রাথনমকভাশব নিনকৎসশকে নিনকৎসাে পেও ভাল হয় িা তখি ক  ও েি পেীক্ষাে মাধ্যশম যনে যক্ষ্মা সিাি হয় 

তাহশল নিনকৎসা কেশত হশব সোগ সসশে িা যাওয়া পয বন্ত। (ক) যক্ষ্মা সোনগশেে  ােীনেক অবস্থা নেি নেি শুকাশত 

থাশক, ওিি কমশত থাশক। কান  হশল কশ ে সশঙ্গ েি সেখা যায়, (খ) যক্ষ্মা সোনগশেে মািনসক অবস্থা নখটনখশট 

সমিাশিে হশয় থাশক। (গ) সংসাে িীবশি আনথ বক অবস্থা ক্ষীণ হশয় যায়। উপািবি ক্ষমতা কশম যায়। যক্ষ্মা সোগীে 

 ােীনেক অবস্থা যতটা খাোপ হয় তাে িাইশত মািনসক অবস্থা  তগুণ খাোপ হয়। 

কুষ্ঠ সোগ হশল হাশত, পাশয়, গাশয়, গলায়  াশিে মত হয়, হাশত লালশি োিাে ক্ষত হয়, সগাল সগাল োশগে মত থাশক, 

সসখাশি সকাি অনুভূনত থাশক িা। ঐ স্থাশি সূ ুঁি ফুটাশল তা বুঝশত পাশে িা। কুষ্ঠ হশলা অনুভূনত নবহীি োগ, যা 

ক্রমান্বশয় বড় আকাে িােণ কশে িাভ বশক িীশে িীশে অশকশিা কশে সেয়। কুষ্ঠ সোগীো মািনসকভাশব হয়ত সভশঙ্গ 

পশড়, হয়ত আবাে সেখা সগশে সয পনেবাশে একিিই উপািবি ীল। সস পনেবাে আনথ বকভাশব ক্ষনতগ্রস্থ হশয়শে। 

৩ সপ্তাশহে সবন  কাশো কান  হশল সস পেীক্ষা কেশত িশল আশস বা স্বাস্থযকমীো খশি সবে কশে পোম ব সেয়। এশেে 

সতমি মািনসক বা সামানিক সতমি সমস্যা হয় িা। কােণ নিয়নমত ঔষি সখশলই যক্ষ্মা ভাশলা হশয় যাশে। এশেে 

সতমি আনথ বক ক্ষনত হয় িা। যক্ষ্মা/কুষ্ঠ এ দুই সোশগই এখি নিনকৎসায় ভাশলা হশয় যায়। যক্ষ্ম/কুষ্ঠ সোশগ তাো ভাশলা 

হশয় আবাে ঠিকমত কাি কেশত পাশে। 

৪.৩.৩ আপিাশেে এলাকায় এ িেশিে সোগী আশে নক? এ িেশিে সোগীো আপিাশেে এলাকায় সকাথা সথশক 

 নিনকৎসা নিশয় থাশক? 

এলাকাশত এ িেশিে সোগী আশে তাো সবাই নিয়নমতভাশব ঔষি সখশয় ভাল হশয় সগশেি। এো আমাশেে উপশিলা 

স্বাস্থয কমশপ্লক্স এবং এিনিও সিনমইশয়ি  াউশন্ড ি/ব্র্যাক সথশক পেীক্ষা কশে তােপে পেীক্ষায় িো পড়শল নিনকৎসা 

নেশয় থাশক/নিশয় থাশকি, আমাশেে এলাকায় একিি সসনবকা আশে তাে বানড়শত নগশয় সকশল ঔষি সখশয় আশসি, 

হাসপাতাল/এিনিও সথশক োখা হশয়শে। এ সোগ উপশিলা সেকানে হাসপাতাল, এিনিও ও প্রাইশভট িািাশেে কাে 

সথশকও নিনকৎসা সিয়।   

৪.৩.৪ সকাি নিনে বষ্ট িিশগানষ্ঠে মশধ্য এই সোশগে প্রকট সবন  বশল নক আপিাো মশি কশেি? আপিাশেে এই 

িােণাে নভনত্ত/যুনি নক? 

যক্ষ্মা/কুষ্ঠ সোগ সকাি নিনে বষ্ট িিশগানষ্ঠে মশধ্য হয় িা।  েীশেে সয সকাি িায়গায় এ সোগ সবাে হশত পাশে সযশহতু 

এটা নিশ্বাস/বাতাশসে মাধ্যশম েড়ায়। সসশহতু সকাি এক সগানষ্ঠে মশধ্য িয় এটা সবাে মাশঝ হশত পাশে। একথাগুশলা 

উপনস্থত সবাই বশলশেি। স্থািীয় িিগশণে মশত সকাি িিশগানষ্ঠে এই সোগ হয় এমি সকাি নিয়ম সিই তশব যাহাো 

ধ্যলাবানল যুি; ময়লা পনেশবশ  বসবাস কশে সািােণত তাশেে মশধ্য সথশক নকছু িিশক এই সোশগ আক্রান্ত হশত সেখা 

যায়। 

৪.৩.৫ নিনকৎসা সসবা নিশত নগশয় তাো সকাি সমস্যায় পশড়ি নক? নক নক িেশিে সমস্যায় তাো পশড়ি? সকি 

পশড়ি? 

বতবমাি সেকাে, সেকানে হাসপাতাশল সয িেশিে ব্যবস্থা সেশখশেি তাশত সোগীশেে সকাি অসুনবিা হবাে কথা িয়। 

কােণ নবিা মূশল্য ঔষি ও ক  পেীক্ষা কোে ব্যবস্থা েশয়শে। তশব সকউ যনে প্রাইশভটভাশব পেীক্ষা কেশত িায় সসই 

সক্ষশত্র অশিক সমস্যা হশয় পশড়। একিি সোগী যনে তাে নিনকৎসাে িন্য সঠিকভাশব সেকানে হাসপাতাশল আশসি 

তাহশল সকাি সমস্যা হয় িা। তশব সোগী সকাি োলাশলে হাশত পশড় তা হশল নবনভন্ন সিষ্টা বাবে িগে টাকা খেি হয়। 

সময় িষ্ট হয়। নিনকৎসাে িন্য সময় নবলম্ব হশয় থাশক। যাতায়াত ও সময় ব্যয় হওয়াে িন্য আনথ বক ক্ষনতগ্রস্থ হয়। 

অং গ্রহণকােী ব্র্যাক কম বকতবা নিশকল িাকমা বশলি - হাসপাতাশল যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নবভাশগ িিবল কম থাকায় এ 
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কায বক্রশম ব্র্যাশকে কমীশেেশক সযভাশব সাশপাট ব সেওয়াে কথা, তা তাো নেশত পােশে িা। যাে কােশণ সংনেষ্ট সোগীো 

সসবা সপশত সমস্যা িা হশলও নকছুটাশতা ব্যাঘাত ঘটশেই।  

৪.৩.৬ নিনকৎসায় যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ ভাল হশয় যায় - এ ব্যাপাশে আপিাশেে িােণা নক? 

এখি নিনকৎসা কেশল যক্ষ্মা, কুষ্ঠ সোগ ভাল হশয় যায়, এখি, পেীক্ষা নিেীক্ষাে মাধ্যশম যক্ষ্মা/কুষ্ঠ সোগ িো পড়শল 

সাশথ সাশথ নিয়নমতভাশব ঔষি/নিনকৎসা নিশল ভাশলা হশয় যাশে। এখি যনে সকউ ৩ সপ্তাশহে সবন  কান  থাশক 

তাহশল সস পেীক্ষা কেশত িশল আশস বা এলাকায় স্বাস্থয সসনবকা থাকশল সস নিশয় আশস। যক্ষ্মায় িীবাণু কশ  িো 

পড়শল নিনকৎসা শুরু হয়। যনে কশ  িা পায় তাহশল েি পেীক্ষা কশে সেশখ িীবাণু পাওয়া সগশল নিনকৎসা শুরু কশে 

কােণ নবিা মূশল্য ক  পেীক্ষা কশে এবং নবিা মূশল্য সম্পূণ ব নিনকৎসা পাশে। তাই আমো মশি কনে পুশো সিাি ঔষি 

সখশল যক্ষ্মা সোগ বা কুষ্ঠ সোগ ভাল হশয় যায়। সয ব্যনি নিয়নমতভাশব ঔষি খাশব তাে যক্ষ্মা সহাক বা কুষ্ঠ সোগ সহাক 

তা ভাশলা হশয় যাশব। 

এ প্রসশঙ্গ বলশত নগশয় যক্ষ্মা সোগ হশত মুনি পাওয়া সোগী েীপা বশলি - যক্ষ্মা হশল েক্ষা সিই এ কথা আনম মশি 

প্রাশণ নবশ্বাস কেশলও আনম নিয়নমত নিনকৎসা নিশয় ভাল হশয় যাওয়ায় সম্পূণ বভাশব এ কথাশক নভনত্তহীি মশি কনে। 

মহালেনড়ে এিনিওকমী পাইিাো মােমা বশলি - যক্ষ্মা ও কুশষ্ঠে এ নিোময় কায বক্রশমে স লতা আমাশক অসাধ্য 

সািশিে নবেল দৃষ্টান্ত সেনখশয় নেশয়শে। মহালেনড়ে স্থািীয় িিপ্রনতনিনি আব্দুল সাত্তাে বশলি - যক্ষ্মা হশল েক্ষা সিই 

এ কথাটা সকউ এখি আে নবশ্বাস কশেি িা। 

৪.৩.৭ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোশগ আক্রান্ত সোগীশেে পনেবােবগ ব নক আনথ বক অস্বেলতাে ন কাে হয়? আপিাশেে এেকম 

ভাবিাে কােণ নক? 

সতমি একটা আনথ বক অস্বেলতাে ন কাে হয় িা। কােণ অশিকশকই সেখা যায় যক্ষ্মা নিনকৎসা নিশে তাে মশধ্য তাে 

কাি িানলশয় যাশে। হয়ত যখি সবন  অসুস্থ থাশক তখি ১/২ মাস হয়ত কাি কেশত পাশে িা। আবাে নিনকৎসা 

সিওয়া অবস্থায় কাি িানলশয় যাশে। তশব নিশিোই খবই সাবিািভাশব সমলা সম া বা কাি, খাবাে োবাে, নিয়ম 

মান ক কশে িশল। হয়ত ঐ সোগী যনে বা যাো কাি িা কশে তখি তাশেে অভাশব পড়শত হয়। সসটা সবাে িন্য িয়। 

যনে সকউ স াশি সয কাশো কুষ্ঠ তা হশল ভয় সপশত পাশে বা অন্যশোগীো নকছু বলশত পাশে এ িন্যই সয সোগী সস 

নিশিই সশিতিভাশব কাি কশে বা কাশি যায়। তশব নিনকৎসািীি অবস্থায় সথশক সবন ে ভাগ সলাক কাি কশে তশব 

সাবিািতাে সাশথ। তাই সবন  অভাশব পশড় িা। 

৪.৩.৮ আপিাশেে এলাকায় যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীশেেশক সকাি সহশযানগতা প্রশয়ািি হয় নক? নক িেশিে 

সহশযানগতাে প্রশয়ািি হয়? আপিাো নকভাশব সহশযানগতা কশেি/কশেশেি? 

যক্ষ্মা বা কুষ্ঠশোগীশেে নিনকৎসায় টাকা পয়সা সতমি লাশগ িা। এ সোগীশেে নবিামূশল্য ঔষি/নিনকৎসা পাশে বা 

নিনকৎসা কেশে। তশব আমো টাকা পয়সা নেশয় সহশযানগতা িা কেশল অন্য নেক নেশয় সহশযানগতা কনে। সযমি 

তাশেে মশি সাহস, মশিাবল,  নি এগুশলা নেশয়নে। মশিে সিাে োখশত বশলনে। সাহস নেশয়নে নিনকৎসা নকভাশব 

নিশব তাে এবং নক কেশব তাে পোম ব নেশয়নে। তােপে তাশেেশক সাশথ নিশয় হাসপাতাশল এশসনে, পেীক্ষা 

কনেশয়নে, সসবা পাইশয় নেশয়নে। কখিও মশিে মশধ্য ভয় সপশত সেইনি। এইভাশব এশেেশক সাহায্য/ সহশযানগতা 

কশেনে। টাকা নেশয় িয়। কােণ সসবা পাশে নবিা মূশল্য। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীে সহশযানগতাে নবষশয় বলশত নগশয় 

স্থািীয় ন ক্ষক েীপানলকা বশলি - যা সব সিশয় সবন  প্রশয়ািি তা হশলা সোগীশক অভয় সেনখশয় মািনসকভাশব  ি 

োখাে পা াপান  সঠিক নিনকৎসা প্রানপ্তে পথ সেখাশিা।  

স্থািীয় িিপ্রনতনিনি আব্দুল সাত্তাে বশলি - সবশিশয় সবন  প্রশয়ািশিে নবষয় হশলা আক্রান্ত সোগীে পনেবাশেে সয 

সকাি একিিশক উপািবি হয় এমি কাশি লানগশয় সেয়া বা ইউনিয়শিে সথাক বোে হশত অগ্রানিকাশেে নভনত্তশত নকছু 

সেওয়াে ব্যবস্থা কো।  
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৪.৩.৯ প্রিনলত প্রবাে সযমি - “যক্ষ্মা হশল েক্ষা সিই” এই ব্যাপাশে আপিাশেে মতামত নক? 

যক্ষ্মা হশল েক্ষা সিই এই প্রবাে এখি আে সকউ নবশ্বাস কশে িা কােণ ওই কথাে এখি আে সকাি নভনত্ত িাই। এই 

কথা সসকাশল মানুষ নবশ্বাস কেত। তখি যক্ষ্মাে আে েক্ষা নেল িা। তখি যক্ষ্মা নেল একটা মাোত্মক সোগ। এখি 

যক্ষ্মা সোগ িো পেশলই নিনকৎসা শুরু হয়। এখি যক্ষ্মা হশল েক্ষা আশে। এখি এ নবষয় সবাই সশিতি হশয় সগশে। 

এখি যক্ষ্মা হশল সকউ ভয় পায় িা বা তাে সথশক সকউ দূশে সশে যায় িা বা তাশক অবশহলা কশে িা। 

আশগে মানুশষো বলত “যক্ষ্মা হশল েক্ষা িাই” নকন্তু এখি আমো বনল “যক্ষ্মা হশল েক্ষা িাই”, “এই কথাে নভনত্ত 

িাই”। 

৪.৩.১০ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীশেে সমাি সথশক নবনেন্ন িা কেশল অন্যো সোশগ আক্রান্ত হশত পাশে - এ ব্যাপাশে 

আপিাে মতামত নক? 

যক্ষ্মা/কুষ্ঠ সোগীশেেশক সমাি সথশক আলাো কেশত হশব। এ কথা সসকাশলে সলাকশেে পুোশিা ধ্যাি িােণা নেল। 

এখি আে এগুশলা সকউ বশল িা। কােণ এ সোগ সয কাশো হশত পাশে কােণ এটা বাতাশসে মাধ্যশম হশয় থাশক। যাশেে 

এ সোগ তাশেে সমাি সথশক আলাো কেশলই সয আমাশেে হশব িা এটা ভুল িােিা। তাশেে আলাো কেশলও 

আমাশেে হশত পাশে। এখি এ সোগ যাশেে হশয়শে তাো নিশিোই সশিতি/সাবিাি হশয় িলাশ ো কশে, আে 

এখিশতা এ সোশগে নিনকৎসা সবে হশয়শে। নিনকৎসা কেশলই সোগ ভাল হশয় যাশে। তাই সোগ যাশেে হশয়শে তাশেে 

সাশথ খাোপ ব্যবহাে কশে িা। কােণ এখি কম সবন  সবাই িাশি এ সোশগে নিনকৎসা আশে। নিনকৎসায় ভাল হশয় 

যাশে। 

৪.৩.১১ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীো সুস্থ হশয় যাওয়াে পে তাো সকাি সামানিক তবষ্যশমে ন কাে হয় নক? এেকম সকাি 

ঘটিা িািা থাকশল বলুি। 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীো সুস্থ হশয় যাওয়াে পে তাো সামানিকভাশব বতবমাশি তবষ্যশমে ন কাে হয় িা। কােণ সবাই 

িািশত পাশে সোগী সেকানে হাসপাতাশল নিনকৎসা কশেশে এবং অশিক কমী এশস তাশক ঔষি খাইশয়শে বা এলাকাে 

প্রনতনিনিো বানড় নগশয় ঔষি এে সকাস ব সম্পন্ন কশেশে। এেপেও আবাে হাসপাতাশল নগশয় েি পেীক্ষাে মাধ্যশম 

নিনিত হশয় থাশক সোগ সম্পূণ বভাশব ভাল হশয় নগশয়শে। যক্ষ্মা/কুষ্ঠ সোগীো ভাল হশয় যাবাে পে সতা সবাই 

স্বাভানবকভাশব কাি কম ব কশে খাওয়া োওয়া কশে সবাে সাশথ িলাশ ো কশে। ঠিকমত তাো আমাশেে সাশথ কাি 

কশে। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ ভাশলা হশয় যাওয়ায় তাশেে সাশথ সকউ খাোপ ব্যবহাে কশেশে এটা আমাশেে িািা সিই। 

আমোশতা সেখনে সবাই/যাো ভাশলা হশয়শে তাো সবাই ঠিকমত মানুশষে মশধ্য কাি কেশে। 

মন্তব্যঃ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীো সুস্থ হশয় যাওয়াে পে সকাি সামানিক তবষ্যশমে ন কােশতা হয়ই িা বেং উোহেণ 

নহসাশব কাি কশে। 

৪.৪ স্থািীয় পয বাশয় সেকশহাল্ডােশেে কম ব ালা 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে নিেীক্ষাে উপে েংপুশে গত ১৩ এনপ্রল ২০১৬ নসনভল সািবি কায বালশয় স্থািীয় পয বাশয় 

সেকশহাল্ডােশেে নিশয় একটি স্থািীয় কম ব ালাে আশয়ািি কো হয়। এই কম ব ালায় আইএমইনি, স্বাস্থয ও পনেবাে 

কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে স্থািীয় পয বাশয়ে কম বকতবা ও স্থািীয় পয বাশয় অন্যান্য কম বকতবা ও উপকােশভাগী যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ 

সোগীসহ সমাট ৪৮ িি অং গ্রহণ কশেি। ওয়াকব শপ পনেবীক্ষণ েল সংশ ানিত অপাশে ি প্লাি অনুযায়ী যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ 

নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে উশেশ্য ও পটভূনম ব্যাখ্যা কশে। কম ব ালায় উশেশ্য অিবশিে পদ্ধনত ব্যাখ্যা কো হয়। মুি 

আশলািিায় অং গ্রহণকােীশেে উৎসানহত কো হয়। 
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৪.৪.১ আশলািিা ও সুপানে সমূহ 

েংপুে সিলাে নসনভল সািবি িাঃ নহমাংশু লাল োয় কায বক্রশমে গুরুত্ব ও স লতাে কথা উশেখ কশে এই কম বসূনি 

ভনবষ্যশত িানলশয় যাওয়াে িন্য মন্ত্রণালয়শক অনুশোি িািাি। িিাব এ সক এম মারু  হাসাি, অনতনেি সিলা 

ম্যানিশস্ট্রট েংপুে উশেখ কশেি সয েংপুে ও িীল ামােী সিলায় যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগী সংখ্যা অশিক। এই কায বক্রম 

িানলশয় যাওয়া েেকাে সকিিা এই সোশগে নিনকৎসা বন্ধ কো হশল সোগীশেে মৃতুয োড়া অন্য সকাি উপায় িাই।  

           উপকােশভাগী 

 অনিকাং  সোগী অন্যন্য সুনবিাে তুলিায় স্বাস্থযশকন্দ্র হশত নিনকৎসা গ্রহণ কশেশেি। 
 

 যক্ষ্মা সোগীগণ DOTS এে মাধ্যশম নিয়নমত নিনকৎসা নিশয়শেি। 
 

 কুষ্ঠ সোগ অশিক নেি নিনকৎসাে পে ভাল হয়। 
 

 এখিও িিশগানষ্ঠে মশধ্য নকছু কু-সংস্কাে েশয়শে। 

 

 

 সোগী হশত একই খািাে সেস্যশেে সোগ েড়ায়- Spouse যক্ষ্মায় আক্রান্ত হশয় নিনকৎসাে মাধ্যশম ভাল 

হশয়শেি। 
 

 DOTS নিনকৎসা নিনিত কেশত কনমউনিটিশত সস্বোশসবকশেে কাি প্র ংসিীয়। 

সুপানে সমূহঃ 

 আেও সবন  সশিতিতা বৃনদ্ধে উপে সিাে নেশত হশব যাশত কশে নিনকৎসা গ্রহশণে প্রবিতাে উন্ননত হয়। 

(অশিশকে িািামশত তাশেে প্রনতশব ী অশিক সোগী নিনকৎসা নিশেি িা। তাশেে নিনকৎসাে উপে 

সিাে নেশত হশব)। 
 

 িতুি স্বাস্থযকমীশেে কম বেক্ষতা বাড়াশিাে িন্য কুষ্ঠ সোশগে উপে প্রন ক্ষণ সেয়া প্রশয়ািি। 
 

 কুষ্ঠ সোশগে প্রাথনমক পয বাশয় সোগ নিণ বশয়ে যনে সকাি ব্যবস্থা থাশক তশব তা িালু কো। 
 

 যক্ষ্মাে মত কুষ্ঠ সোশগে উপসগ ব নভনত্তক সশিতিতা বৃনদ্ধ উপকেণ ততনে কো। 

সসবা প্রোিকােীঃ 

 সযশহতু সম্ভাব্য সোগীে ঘিত্ব নকছু নিনে বষ্ট িায়গায় সবন , তাে উপে নভনত্ত কশে এলাকা নভনত্তক কম বসূনি 

পনেিালিা। 
 

 কুষ্ঠ সোগ  িািকেশণ িতুি স্বাস্থয সসবাোিকােীশেে প্রন ক্ষণ এবং যাো প্রন ক্ষণ প্রাপ্ত তাশেে িতুি 

কমীশেে প্রন ক্ষশণ কুষ্ঠ সোশগে কায বকেী নেক বুঝশত ব্যবহাে কো। 
 

 BRAC ব্যনতত অন্যান্য সমাি সসবা, মনহলা নবষয়ক কম বকতবা এবং অন্যান্য NGO সেে সাশথ স্বাস্থয 

নবভাশগে সমন্বশয়ে অভাব মশি হশে। 
 

 সমাি সসবাে তৃণমূল পয বাশয়ে কমীশেে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগী নিনিত কেশণ ব্যবহাে কো। 
 

 স্বাস্থযকমীশেে যক্ষ্মা সোগীে লক্ষয নিি বােশণে মত কুষ্ঠ সোগী (সে াশেল) লক্ষয নিি বােণ। 
 

 ঔষি ও অন্যান্য সেবোহ নিয়নমত- BRAC প্রনতনিনি। 

“নিনকৎসায় প্রথম দুই মাস ম্যানিশকে মত কাি কশে, অশিশকই পশে নিনকৎসা সিয় িা” যক্ষ্মা সোগী 
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সুপানে সমূহঃ 

 েংপুশে একটি MDR-TB নিনকৎসা সকন্দ্র স্থাপি কো। বতবমাশি সোগীশেে োি াহী সযশত হয়। 
 

 Community Clinic এ ক  পেীক্ষাে ব্যবস্থা কো। 
 

 যক্ষ্মা নিণ বশয় X-ene Expert িালু কো। 
 

 Extra-Pallmouary TB ও ন শুশেে যক্ষ্মা নিনকৎসা িাতীয় গাইি লাইশি অন্তভু বি কো। 
 

 কুষ্ঠ নিনকৎসা িতুি পদ্ধনত ও উপকেণ িালু, যনে সথশক থাশক। 
 

  হশেে বনস্তশত, িে এলাকায় এবং Community Clinic এ যক্ষ্মা সোগ নিণ বশয়ে ব্যবস্থা কো।  
 

 মাঠ পয বাশয় কমীশেে প্রন ক্ষণ সেয়া সযশত পাশে। তাো তাশেে নিি নিি এলাকায় সশিতিতা বৃনদ্ধশত 

ভূনমকা োখশত পােশব। 
 

 সযশহতু  হশে যক্ষ্মা সোগীে প্রাদুভবাব সবন  তাই নসটি কেশপ বাশে ি ও স্বাস্থয নবভাশগে মশধ্য নি-মুখী কায বকেী 

ব্যবস্থা িালু কো। 
 

 সিলা পয বাশয় সমন্বয় সভা তৃণমূল পয বাশয়ে কমীশেে প্রন ক্ষশণে আশলািিা কোে ভাল িায়গা নহসাশব 

নবশবিিা কো। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

SWOT নবশেষণ এবং সমস্যাসমূহ 

  

৫.১ সবল নেক (Strengths)  

 স্বাস্থয ব্যবস্থাে সকল কাঠাশমাশত যক্ষ্মা প্রনতশোি, যত্ন এবং নিয়ন্ত্রণ সসবা সেয়া হশে; 

 বাংলাশেশ  বহুমানত্রক স্বাস্থয ব্যবস্থাে সাশথ এিনিও এবং বহুসংখ্যক প্রাইশভট সসক্টেসহ অশিক 

অং গ্রহণকােী সমৃ্পি েশয়শে; 

 NTP তাে অং ীোে এিনিওশেে সহায়তায় সোগ নিণ বয় ও নিনকৎসা পদ্ধনত কায বকেী কোে সিটওয়াকব 

ততনে কশেশে; 

 িিশগানষ্ঠে মশধ্য যক্ষ্মা সম্পশকব সশিতিতা বৃনদ্ধ সপশয়শে; 

 DOTS কায বক্রশম প্রাইশভট সসক্টে (Export Processing Zone, গাশম বন্টস ইন্ডানিি, প্রাইশভট 

হাসপাতাল, এবং প্রাইশভট সমনিশকল কশলি হাসপাতাল, স্বতন্ত্র প্রাইশভট প্রানক্ট িাে) এে সংনেষ্টতা 

বৃনদ্ধ সপশয়শে; 

 সব িেশিে যক্ষ্মা সোগী খশি পাওয়াে (Notification) বাৎসনেক হাে বৃনদ্ধ সপশয়শে (৫৩%); 

 সকল িেশিে িতুি ও Relapse সোগীশেে নিনকৎসায় উচ্চতে স লতা (৯৩%) অিবি কো সম্ভব 

হশয়শে; 

 MDR-TB সোগীে নিনকৎসা স লতাে হাে উচ্চতে (৭৩%)। 

 সকল তানলকাভুি সোগী নবিামূশল্য নিনকৎসা পাশে এবং ১০০% সোগী DOTS নিনকৎসাে অন্তভু বি 

েশয়শে; 

 এিনিওশেে মাধ্যশম যক্ষ্মা সোগীশেে সামানিক সমথ বি প্রোি কো হশে; 

 সশন্তাষিিক সংখ্যক অপাশে িাল নেসাস ব পনেিালিা কো হশয়শে; 

৫.২ দুব বলতা (Weaknesses) 

 সব িেশিে যক্ষ্মা সোগীশেে খ ুঁশি িা পাওয়াে হাে অশিক সবন  (৪৭%); 

 সম্পশেে অপ্রতুলতাে কােশণ কায বকেী তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষশণে অভাব; 

 মাঠপয বাশয় DOTS সসবা প্রোিকােী এবং সোগীশেে অপয বাপ্ত তত্ত্বাবিাি ও পয বাপ্ত  শলাআপ িা থাকায় 

নিনকৎসা স লতা ব্যাহত হশে; 

 ইিশভন্টেী ম্যাশিিশমন্ট/ঔষি গুোমিাতকেণ এবং সেবোশহ দুব বল ব্যবস্থাপিা; 

 e-TB Manager এে অগ্রগনত আ ানুরূপ িয়। মাত্র ২৫৪টি উপশিলা এে আওতায় এশসশে এবং ২৩৭টি 

উপশিলা অি-লাইি নেশপাটি বং শুরু কশেশে; 

 গশবষণা  লা শলে মাত্রা, ন ক্ষা পনলনস এবং প্রাকটিসশক নকভাশব িানলত কশে তা স্পষ্ট িয়। 

 উন্নয়ি সহশযাগীশেে সহায়তায় অপাশে িাল প্লািটি পনেিানলত;  

৫.৩ সুশযাগসমূহ (Opportunities) 

 স্থািীয় পয বাশয় িিবল নবশ ষ কশে ল্যাব সটকনিন য়াি ততনে কো; 

 স্থািীয় সেকাশেে সমথ বি অিবশি স্থািীয় নসনভল সসাসাইটিে সহশযানগতা বৃনদ্ধ কো; 

 ইিশভন্টেী ম্যাশিিশমন্ট/ঔষি গুোমিাতকেণ এবং সেবোহ ব্যবস্থা  নি ালী কো; 

 ইশলকট্রনিক্স নেশপাটি বং এে িন্য সকল উপশিলাশক e-TB Manager এে আওতায় আিা; 

 এিএিনপে সাশথ সমন্বয় প্রনতষ্ঠাে মাধ্যশম যক্ষ্মা সোগীশেে সামানিক সহায়তা প্রোি কো; 
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 িিবল নিশয়াগ কশে তত্ত্বাবিাি ও মনিটনেং  নি ালী কো; 

 এনসএসএম এে সশিতিতা কযাশম্পইি বৃনদ্ধ কো; 

 উন্নয়ি সহশযাগী তহনবশলে যথাযথ ব্যবহাে নিনিত কো; 

 স্থািীয় তহনবল সংগ্রশহে িন্য নবনভন্ন উৎস ব্যবহাে কশে পনেমাণ বৃনদ্ধ কো যায়; 

 অপাশে িাল গশবষণাে িন্য নবনভন্ন তহনবশলে সুশযাগ সিয়া; 

 স্থািীয় পয বাশয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম অব্যাহত োখাে িন্য পয বায়ক্রশম বাশিট অন্তভু বনিে িন্য 

অযািশভাশকসী কো। 

৫.৪ ঝুঁনক (Threast) 

 সোগ নিণ বয় ও সিািকেণ কায বক্রম বািাগ্রস্থয হশল যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীো নিনকৎসা হশত বনঞ্চত হশব এবং 

অনিকাং  সোগীে কম বক্ষমতা কশম যাশব। যক্ষ্মাে কােশণ মৃতুযে হাে সবশড় যাশব। যক্ষ্মা আবােও একটি 

প্রিাি িিস্বাস্থয সমস্যা নহসাশব সেখা সেশব ও সানব বক িাতীয় উন্নয়ি বািাগ্রস্থ হশব। 

 লাভিিক সবসেকানে সসক্টশেে দ্রুত প্রসাশেে  শল সেকানে স্বাস্থয সসক্টশেে ো  সবসেকানে নিনিশক 

সযাগোশিে  শল সেকানে স্বাস্থয ব্যবস্থা কায বক্রশমে মাি কশম যাশব।  

কায বক্রশমে নিনিত সমস্যাসমূহ (Problem) 

 মূল উনেষ্ট িিশগাষ্ঠীে Contact Tracing এবং Active Screening ব্যবস্থা অপয বাপ্ত; 

 মাঠ পয বায় কম বকতবা কম বিােীশেে প্রশয়ািিীয় প্রন ক্ষশণে অভাব েশয়শে; 

 ই-টিনব ম্যাশিিাে পুশোপুনে বাস্তবায়ি িা হওয়ায় ইিশভন্টনে ম্যাশিিশমন্ট ব্যবস্থাপিায় সমস্যাে সৃনষ্ট 

হশে; 

 সশিতিতা বৃনদ্ধে িন্য প্রিাে কাি পূশব বে তুলিায় কশম যাওয়া; 

 অশিক নিনিত সোগীে নিনকৎসা অসম্পূণ ব থাকায় সম্পূণ ব সুস্থ িা হওয়া; 

 স্বাস্থযনবভাগ ও নসটি কশপ বাশে শিে মশধ্য কায বক্রশমে সমন্বয়হীিতা। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সুপানে  ও উপসংহাে 

 

৬.১ সুপানে  

িাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও কুষ্ঠ নিমূ বল কায বক্রম অপাশে ি প্লাি (জুলাই ২০১১-জুি ২০১৬) অনুযায়ী বাস্তবায়ি হশে। 

যক্ষ্মা প্রনতশোি ও নিয়ন্ত্রণ কম বসূনি সবসেকানে প্রনতষ্ঠাি, নসনভল সসাসাইটি এবং িিগশণে সামনগ্রক অং গ্রহশণ 

স লভাশব বাস্তবায়ি হশে। NLEP বাস্তবায়িকালীি সমশয় উনেষ্ট লক্ষয অিবশি সক্ষম হশয়শে। পোম বক প্রনতষ্ঠাি 

কতৃবক অপাশে িাল প্লাি বাস্তবায়শিে মাধ্যশম যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কায বক্রম পনেিালিায় নিশন্মাি সুপানে  কো হল। 

 যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশমে সোগী সিািকেণ যনেও ক্রমান্বশয় বৃনদ্ধ সপশয়শে, নকন্তু সব িেশিে যক্ষ্মা সোগী 

খ ুঁশি িা পাওয়াে হাে এখিও অশিক সবন  (৪৭%) তাই এসব সোগীশক খ ুঁশি সবে কোে িন্য কায বক্রম 

আেও সিােোে এবং সম্প্রসানেত কো েেকাে। 
  

 প্রশয়ািিীয় সম্পশেে অপ্রতুলতাে কােশণ অশিক িায়গায় তত্ত্বাবিাি ও পনেবীক্ষণ কায বকেীভাশব হশে 

িা নবিায় প্রশয়ািিীয় িিবল ততনেে িন্য ব্যবস্থা সিয়া েেকাে। 
  

 নবভাগ ও সিলা পয বাশয় পয বাপ্ত সুপােভাইিাে পয বাশয়ে কমী ততনে কেশত হশব। NTP পনেে বি 

কায বক্রশমে নবষশয় একটি SOP ততনে কো সযশত পাশে। DOTS পনেে বি এবং পাশ্বব প্রনতনক্রয়া ও 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক সোশগে ব্যবস্থাপিাে িন্য NTP -ে মাঠ পয বাশয় পনেে বি বৃনদ্ধ কেশত হশব।  
  

 ACSM কায বক্রশমে কায বকানেতা বৃনদ্ধে িন্য একটি সমনন্বত প্রয়াস নিশত হশব। এ লশক্ষয সকল 

অং ীোেশেে সহশযানগতায় বাস্তবমুখী ACSM কায বক্রশমে িন্য Key Performance Indicators 

নিি বােণ কেশত হশব এবং সস আশলাশক  লা ল মূল্যায়ি কেশত হশব। ACSM নিেীক্ষা ও মূল্যায়ি 

Framework ততনে কেশত হশব যাশত কম বসূনিে ট বাশগট উশেখ থাকশব।  
 

  

 অি-লাইি নেশপাটি বং এে িন্য সকল উপশিলা e-TB Manager এে আওতায় আিাে প্রশয়ািিীয় 

ব্যবস্থা সিয়া প্রশয়ািি 
  

 সযশহতু বাধ্যতামূলক সোগী সিািকেণ নবনি িালু কো হশয়শে তা অশিক সক্ষশত্র সবসেকানে 

প্রনতষ্ঠািসমূহ সমশি িলশে িা তাই এ নবনি কায বকে কোে ব্যবস্থা সিয়াে িন্য আশু পেশক্ষপ সিয়া 

প্রশয়ািি। 
  

 প্রশয়ািিীয় মািব সম্পে ও িিবশলে েক্ষতা বৃনদ্ধে িন্য সটকসই তহনবল ব্যবস্থাপিায় সুনিনে বষ্ট পেশক্ষপ 

সিয়া প্রশয়ািি। 
  

 ভনবষ্যশত সোগীশেে সামানিক সহায়তাে িন্য তহনবল সযাগাশিে প্রশয়ািিীয় পেশক্ষপ সিয়া প্রশয়ািি। 
  

 িতুিভাশব সিািকৃত কুষ্ঠ সোগীশেে Grade-2 নি েশমটি হ্রাশসে লশক্ষয MDT এে সাহাশয্য নিনকৎসা 

ও Complication ব্যবস্থাপিাে উপে গুরুত্ব নেশত হশব। 
  

 যনেও কুষ্ঠ সোশগে প্রশকাপ কমশে এবং বতবমাশি মাত্র ৫টি সিলায় এে সীনমত সংখ্যক সোগী েশয়শে। 

নবশবিয ওনপ এে কায বক্রশমে  শল এ ৫টি সিলায়ও কুষ্ঠ সোশগে আ াব্যঞ্জক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হশয়শে। তাই 

৫টি সিলাে অগ্রগনত িশে োখাে িন্য আন্তিবানতক সংস্থাে সহশযানগতায় আেও সিােোে কায বক্রম 

িানলশয় সযশত হশব। 
  

 অভযন্তেীণ তহনবল সংগ্রশহ িীশে িীশে প্রশিষ্ঠা বাড়াশত হশব (সেকাে সথশক 1st Line Drugs + Lab 

Supply সেবোহ) এবং পা াপান  সটকসই উন্নয়শিে িন্য উন্নয়ি সহশযাগী তহনবশলে সশব বাচ্চ ব্যবহাে 

নিনিত কেশত হশব। 
  

 স্বাস্থয ও পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে MTBF এে বোশেে নবপেীশত সযৌনিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ এবং 

িলমাি প্রকল্প সমূশহে অনুকূশল প্রশয়ািিীয় বোে প্রোি কশে অনুশমানেত বাস্তবায়িকাশলে মশধ্য সমাপ্ত 

কো। 
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৬.২ উপসংহাে 

অপাশে িাল প্লাি জুলাই ২০১১-জুি ২০১৬ স ল বাস্তবায়শিে মাধ্যশম এে উশেশ্য অিবি কশেশে। আশলািয ওনপ 

স্বাস্থয পনেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ে একটি স ল কায বক্রম। ওনপে সময়াশে সোগী সিািকেণ ২০১১ সাশলে সবইিলাইি 

৯৯/১০০,০০০ িি হশত ২০১৫ সাশল ১৩০/১০০,০০০ িশি উনন্নত হশয়শে এবং নিনকৎসা স লতাে হাে  তকো ৯৪ 

ভাগ। অপাশে িাল প্লাশিে আওতায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কায বক্রশম ন্যযিতম ৭০% সোগী  িািকেণ এবং DOTS এে 

মাধ্যশম ৮৫% Smear পশিটিভ সোগীশেে নিনকৎসা িশে োখশত স ল হশয়শে। যক্ষ্মা সোশগে Incidence হাে 

১৯৯০ সাশল ২৬৪/১০০,০০০ িি হশত ২০১৪ সাশল ২২৭/১০০,০০০ এবং Prevalence হাে ১৯৯০ সাশল 

৬৩০/১০০,০০০ িি হশত ২০১৪ সাশল ৪০৪/১০০,০০০ িি। কুষ্ঠ সংক্রমণ হাে ২০০৯ সাশল ০.২৯ হশত ২০১৫ সাশল 

০.২৩৫ এ সিশম এশসশে। প্রনত বেে িতুিভাশব  িািকৃত সোগীশেে Grade 2 নি েনমটি ২০০৯ সাশল ১০.২৮% 

হশত ২০১৫ সাশল ৮.২৫% এ সিশম এশসশে। এই ওনপে কায বাবলীে আওতায় সেশ ে সব বত্র যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগীগণ নবিা 

মূশল্য ঔষিসহ নিনকৎসা সসবা সপশয়শেি যা িানলশয় যাওয়া একান্ত অপনেহায ব। অতীত অনভজ্ঞতায় সেখা যায় সয একটি 

স ল কায বক্রম পেবতীশত গুরুত্ব িা সেওয়াে কােশণ অনিবত স লতা হ্রাস পায় ও সোশগে প্রশকাপ সবশড় যায়। িাতীয় 

পয বাশয় যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ সোগ নিয়ন্ত্রণ ও সমূশল উৎপাটশি (NTP ও NLEP) উভয় কায বক্রমই ভনবষ্যশত িানলশয় যাওয়া 

প্রশয়ািি। 



 

     
 

 

 

 

পরিরিষ্টসমূহ 
নং উপারি পৃষ্ঠা 
পরিরিষ্ট ১ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি কে য-পরিকল্পনায় রনরিড় পয যমিক্ষমণি 

লমক্ষে যক্ষ্মা রিাগীি সাক্ষাৎকাি গ্রহমণি প্রশ্নোলা 
৪৬ 

পরিরিষ্ট ২ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি কে য-পরিকল্পনায় রনরিড় পয যমিক্ষমণি 

লমক্ষে কুষ্ঠ রিাগীি সাক্ষাৎকাি গ্রহমণি প্রশ্নোলা 
৪৯ 

পরিরিষ্ট ৩ উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পরিিাি পরিকল্পনা কেযকর্যা/যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিাগ রনয়ন্ত্রণ 

কেযকর্যাি েন্য প্রশ্নোলা 
৫২ 

পরিরিষ্ট ৪ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিাগ রনয়ন্ত্রণ রিষময় উপমেলা সোেমসিা কে যকর্যা ও 

েরহলা রিষয়ক কে যকর্যাি েন্য প্রশ্নোলা 
৫৫ 

পরিরিষ্ট ৫ List of Research Studies (Research 

studies sponsored by the MBDC from 

2011-2014)   

৫৬ 

পরিরিষ্ট ৬ সাক্ষাৎকাি প্রদানকািী কে যকর্যামদি র্ারলকা ৫৭ 
পরিরিষ্ট ৭ এফরেরিমর্ অংিগ্রহণকািীমদি র্ারলকা ৫৮ 
পরিরিষ্ট ৮ যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি রনরিড় পরিিীক্ষমণ কে যিালায় 

অংিগ্রহণকািীমদি র্ারলকা 

৬০ 

পরিরিষ্ট ৯ কায যক্রে িাস্তিায়মন োঠ পয যাময়ি েনিমলি র্ারলকা ৬২ 

পরিরিষ্ট ১০ মূখ্য র্থ্যপ্রদানকািীমদি (উপমেলা স্বাস্থ্ে রিভাগীয় কে যকর্যা) র্ারলকা 

(রকআইআই) 

৬৩ 

পরিরিষ্ট ১১ মূখ্য র্থ্যপ্রদানকািীমদি (উপমেলা সোেমসিা ও অন্যান্য কে যকর্যা) 

র্ারলকা (রকআইআই) 

৬৪ 
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পরিরিষ্ট ১ 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি কে য-পরিকল্পনায় রনরিি পয যমিক্ষমণি লমক্ষে যক্ষ্মা রিাগীি সাক্ষার্কাি 

গ্রহমণি প্রশ্নোলা 

রসরিউল নং 

রিাগীি নােঃ.................................................................................................................................. 

িয়সঃ..................................................................... রলঙ্গঃ............................................................. 

রপর্াি নাে/অরভিািমকি নােঃ............................................................................................................ 

রিক্ষাগর্ রযাগ্যর্াঃ.......................................................রপিাঃ........................................................... 

িাৎসরিক আয়ঃ........................................................ িাৎসরিক ব্যয়ঃ.................................................. 

ঠিকানাঃ....................................................................................................................................... 

 
১. আপরন রক যক্ষ্মা রিাগ সম্পমকয অিগর্ আমেন?  ১=হোঁ, ২=না 
 

২. আপনাি এলাকায় এ রিাগীি সংখ্যা রক বৃরি পামে রক?  ১=হোঁ,২=না, ৩=োরননান 
 

৩. আপনাি িাড়ীমর্ রক যক্ষ্মায় আক্রান্ত রকান রিাগী আমে?  ১=হোঁ, ২=না 
 

৪. কর্রদন যািৎ এ অিস্থ্া রিিাে কিমে? ১= ১ িেমিি কে 

 ২= ১ িেমিি রিরি 
 

৫. রকভামি যক্ষ্মা সনাক্ত হময়মে? ১= লক্ষণ রদমে  

  ২=পিীক্ষাি োধ্যমে 
 

৬. রকাথায় যক্ষ্মা সনাক্ত হময়মে? ১=সিকারি হাসপার্াল 

 ২=এনরেও 

 ৩=প্রাইমভট িাক্তাি 

 ৪=রিসিকারি হাসপার্াল 

৫=কে যস্থ্ল, ৬=রেলোনা 

 ৭=রসএেএইচ 
 

৭. এেনও রক যক্ষ্মাি রচরকৎসা চলমে?  ১=হোঁ, ২=না 
 

৮. কেন রথমক যক্ষ্মাি রচরকৎসা শুরু হময়মে?                                          ১=যক্ষ্মা িিা পিাি সামথ সামথ            

                                                                                                                                                       ২=যক্ষ্মািিা পিাি সামথ সামথ নয় 
 

৯. রকাথায় যক্ষ্মাি ঔষি পাওয়া যায়? ১=সিকারি হাসপার্াল 

 ২=এনরেও 

 ৩=প্রাইমভট িাক্তাি 

 ৪=রিসিকারি 

 ৫=রসএেএইচ 
 

১০. রকভামি েনগন োনমর্ পামি রয এই স্বাস্থ্েমসিা রকন্দ্র হমর্ যক্ষ্মাি                      ১=সিকারি হাসপার্াল  

 রচরকৎসা রদয়া হয়?             ২=এনরেও  

                              ৩=প্রাইমভট িাক্তাি 

  ৪= TV 

 ৫= রিল রিাি য 

 ৬=স্বাস্থ্েকেী 

 ৭=অন্যান্য 
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১১. আপরন রক রনয়রের্ ঔষি োন/রেময়মেন রকনা?  ১=হোঁ, ২=না 

 

১২. ঔষি শুরু কিাি পি রকান িারিিীক সেস্যা িা পাশ্ব © প্ররর্রক্রয়া হময়রেল রক? 

 হময় থাকমল রক ব্যিস্থ্া রনময়মেন? 

  
 
 
১৩. রচরকৎসা শুরুকিাি পি আপরন রকেন অনুভি কমিন?                          ১=ভাল, ২=ভাল নয় 

  
 
১৪. এই রচরকৎসাি োধ্যমে আপরন রক সুস্থ্ে হময় যামিন িমল েমন কমিমেন?    ১=হোঁ, ২=না 

  
 

১৫. রিাগীিা রক সিাসরি ঔষি রসিন কিামনাি (DOTS) এি আওর্ায় থামক?  ১=হোঁ, ২=না 
 

১৬. রিাগীমদি রচরকৎসা রপমর্ সেস্যা হয় রক?  ১=হোঁ, ২=না 
 

১৬ক. হোঁ হমল রক িিমনি সেস্যা হয়? 

 
 
 
১৭. রিাগীমদি রসিা রনমর্ রগময় রকান অথ য ব্যয় কিমর্ হয় রক?  ১=হোঁ, ২=না 
 

১৭ক. হোঁ হমল রকেন টাকা ব্যয় কিমর্ হয়  টাকা 
 

১৮. ঔষি োওয়ামনাি কায যক্রমে রযভামি যক্ষ্মা রচরকৎসা ব্যিস্থ্া কমিমে র্ামর্  ১=হোঁ, ২=না 
 রক আপরন সন্তুষ্ট? 

 
১৯. ির্যোন রসিাি রক রক ভাল রদক িময়মে যা আপরন রসিা রনমর্ উৎসারহর্ হন? 

       

 
২০. এই রসিাি রকান রদকগুমলা আমিা ভাল কিা রযমর্ পামি িমল আপরন েমন কমিন? 

  

 

 

 

২০ক. রকভামি?  

 

 

 

 

 

২১. এই রিামগ আক্রান্ত হওয়াি কািমন আপনাি কামেি রক রকান ব্যাঘার্ ঘমট?   

 রচরকৎসাি আমগ                                                                    ১=হোঁ, ২=না 

 

 রচরকৎসাি পমি                                                                    ১=হোঁ, ২=না 
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২১ক.র্ামর্ রক আপরন আরথ যকভামি ক্ষরর্গ্রস্ত হময়মেন?    
 রচরকৎসাি আমগ  ১=হোঁ, ২=না 
 

 রচরকৎসাি পমি  ১=হোঁ, ২=না 

 

২১ে. ক্ষরর্ি পরিোণ   
 

 রচরকৎসাি আমগ  টাকা 
 

 রচরকৎসাি পমি  টাকা 
 

 
২২. আপরন রক এেন েমন কমিন রয যক্ষ্মা হমল িক্ষা রনই - এই প্রিামদ  ১=হোঁ, ২=না 
 
২৩. আপরন এই রিামগ আক্রান্ত শুমন আপনাি আত্মীয় স্বেন/প্ররর্মিিী  ১= ভাল, ২=োিাপ 
 আপনাি সামথ রকেন আচিণ কমি/কিমে? 

 
২৪. আপনাি এই রিামগি কািমণ আপনাি সন্তানমদি স্কুল/কমলমে পড়মর্  ১=হোঁ, ২=না 
 রকান সেস্যা হময়মে রক? 

 
২৪ক. রক িিমনি সেস্যা হময়মে 

 
 
 
 
 
 
 

২৫. যক্ষ্মাি েন্য আপনামদি এলাকায় রিিাহ রিমেমদি রকান ঘটনা  ১=হোঁ, ২=না 

 ঘমটমে রক? 
 
 

২৬. এ োনাি রেমল/রেময়ি রিময়ি ব্যাপামি রকান সেস্যা হময়মে/হমে রক?  ১=হোঁ, ২=না 

  
 

 
 
 
 
 
উত্তি দার্াি স্বাক্ষি:                                                          েরিপ কািীি স্বাক্ষি:    

উত্তি দার্াি নাে:                                                        েরিপ কািীি নাে: 

র্ারিে:                                                                                 র্ারিে: 
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পরিরিষ্ট ২ 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি কে য-পরিকল্পনায় রনরিি পয যমিক্ষমণি লমক্ষে কুষ্ঠ রিাগীি সাক্ষার্কাি 

গ্রহমণি প্রশ্নোলা 

রসরিউল নং 

রিাগীি নােঃ.................................................................................................................................. 

িয়সঃ..................................................... রলঙ্গঃ............................................................................ 

রপর্াি নাে/অরভিািমকি নােঃ........................................................................................................... 

রিক্ষাগর্ রযাগ্যর্াঃ........................................রপিাঃ......................................................................... 

িাৎসরিক আয়ঃ......................................... িাৎসরিক ব্যয়ঃ................................................................ 

ঠিকানাঃ....................................................................................................................... ............... 

 
১. আপরন রক কুষ্ঠ রিাগ সম্পমকয অিগর্ আমেন?  ১=হোঁ, ২=না 
 

২. আপনাি এলাকায় এ রিাগীি সংখ্যা রক বৃরি পামে রক?  ১=হোঁ,২=না, ৩=োরননান 
 

৩. আপনাি িাড়ীমর্ রক কুষ্ঠ রিামগ আক্রান্ত রকান রিাগী আমে?  ১=হোঁ, ২=না 
 

৪. কর্রদন যািৎ এ অিস্থ্া চলমে? ১= ১ িেমিি কে 

 ২= ১ িেমিি রিরি 
 

৫. রকভামি কুষ্ঠ রিাগ সনাক্ত হময়মে? ১= লক্ষণ রদমে  

  ২=পিীক্ষাি োধ্যমে 
 

৬. রকাথায় কুষ্ঠ রিাগ সনাক্ত হময়মে? ১=সিকারি হাসপার্াল 

 ২=এনরেও 

 ৩=প্রাইমভট িাক্তাি 

 ৪=রিসিকারি হাসপার্াল 

৫=কে যস্থ্ল, ৬=রেলোনা 

 ৭=রসএেএইচ 
 

৭. এেনও রক কুষ্ঠ রিামগি রচরকৎসা চলমে?  ১=হোঁ, ২=না 
 

৮. কেন রথমক কুষ্ঠ রিামগি রচরকৎসা শুরু হময়মে?                                 ১=কুষ্ঠ িিা পিাি সামথ সামথ            

                                                                                                                                                       ২=কুষ্ঠ িিা পিাি সামথ সামথ নয় 
 

৯. রকাথায় কুষ্ঠ রিামগি ঔষি পাওয়া যায়? ১=সিকারি হাসপার্াল 

 ২=এনরেও 

 ৩=প্রাইমভট িাক্তাি 

 ৪=রিসিকারি 

 ৫=রসএেএইচ 
 

১০. রকভামি েনগন োনমর্ পামি রয এই স্বাস্থ্েমসিা রকন্দ্র হমর্ কুষ্ঠ                    ১=সিকারি হাসপার্াল  

      রিামগি রচরকৎসা রদয়া হয়?                                       ২=এনরেও  

                             ৩=প্রাইমভট িাক্তাি 

 ৪= TV 

 ৫= রিল রিাি য 

 ৬=স্বাস্থ্েকেী 

 ৭=অন্যান্য 
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১১. আপরন রক রনয়রের্ ঔষি োন/রেময়মেন রকনা?  ১=হোঁ, ২=না 

 
১২. ঔষি শুরু কিাি পি রকান িারিিীক সেস্যা িা পাশ্ব © প্ররর্রক্রয়া হময়রেল রক? 

      হময় থাকমল রক ব্যিস্থ্া রনময়মেন? 

  
 
 
 
 
১৩. রচরকৎসা শুরু কিাি পি আপরন রকেন অনুভি কমিন?                          ১=ভাল, ২=ভাল নয় 

  
১৪. এই রচরকৎসাি োধ্যমে আপরন রক সুস্থ্ে হময় যামিন িমল েমন কমিমেন?    ১=হোঁ, ২=না 

  

১৫. রিাগীিা রক সিাসরি ঔষি রসিন কিামনাি (DOTS) এি আওর্ায় থামক?  ১=হোঁ, ২=না 
 

১৬. রিাগীমদি রচরকৎসা রপমর্ সেস্যা হয় রক?  ১=হোঁ, ২=না 
 

১৬ক. হোঁ হমল রক িিমনি সেস্যা হয়? 

 
 
 
 
১৭. রিাগীমদি রসিা রনমর্ রগময় রকান অথ য ব্যয় কিমর্ হয় রক?  ১=হোঁ, ২=না 
 
১৭ক. হোঁ হমল রকেন টাকা ব্যয় কিমর্ হয়  টাকা 
 

১৮. ঔষি োওয়ামনাি কায যক্রমে রযভামি কুষ্ঠ রচরকৎসা ব্যিস্থ্া কমিমে র্ামর্?   ১=হোঁ, ২=না 
 রক আপরন সন্তুষ্ট? 
 

১৯. ির্যোন রসিাি রক রক ভাল রদক িময়মে যা আপরন রসিা রনমর্ উৎসারহর্ হন? 

       

 
 
২০. এই রসিাি রকান রদকগুমলা আমিা ভাল কিা রযমর্ পামি িমল আপরন েমন কমিন? 

      

 

 

২০ক. রকভামি? 

 

 

 

 

২১. এই রিামগ আক্রান্ত হওয়াি কািমন আপনা কামেি রক রকান ব্যাঘার্ ঘমট?   

           রচরকৎসাি আমগ                                                                    ১=হোঁ, ২=না 

 

 রচরকৎসাি পমি                                                                    ১=হোঁ, ২=না 
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২১ক.র্ামর্ রক আপরন আরথ যকভামি ক্ষরর্গ্রস্ত হয়?    
 রচরকৎসাি আমগ  ১=হোঁ, ২=না 
 

 রচরকৎসাি পমি  ১=হোঁ, ২=না 

 

২১ে. ক্ষরর্ি পরিোণ   
 

 রচরকৎসাি আমগ  টাকা 
 

 রচরকৎসাি পমি  টাকা 
 
 

২২. আপরন রক এেন েমন কমিন রয কুষ্ঠ হমল িক্ষা রনই - এই প্রিামদ  ১=হোঁ, ২=না 
 

২৩. আপরন এই রিামগ আক্রান্ত শুমন আপনাি আত্মীয় স্বেন/প্ররর্মিিী  ১= ভাল, ২=োিাপ 
 আপনাি সামথ রকেন আচিণ কমি/কিমে? 
 

২৪. আপনাি এই রিামগি কািমণ আপনাি সন্তানমদি স্কুল/কমলমে পড়মর্  ১=হোঁ, ২=না 
 রকান সেস্যা হময়মে রক? 
 

২৪ক. রক িিমনি সেস্যা হময়মে 

 
 
 
 

 
২৫.কুষ্ঠ রিামগি েন্য আপনামদি এলাকায় রিিাহ রিমেমদি রকান ঘটনা  ১=হোঁ, ২=না 

 ঘমটমে রক? 
 
 

২৬. এ োনাি রেমল/রেময়ি রিময়ি ব্যাপামি রকান সেস্যা হময়মে/হমে রক?  ১=হোঁ, ২=না 

  
 

 
 
 
 
উত্তি দার্াি স্বাক্ষি:                                                              েরিপ কািীি স্বাক্ষি: 

উত্তি দার্াি নাে:                                                                েরিপ কািীি নাে: 

র্ারিে:                                                                             র্ারিে : 
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পরিরিষ্ট ৩ 

উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পরিিাি পরিকল্পনা কে যকর্যা/যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিাগ রনয়ন্ত্রণ কে যকর্যাি েন্য প্রশ্নোলা 

উত্তিদার্াি নাে :........................................................................................................................... 

িয়স:.................................. রলঙ্গ:...................................পদিী...................................................... 

ঠিকানা/অরফস:................................................................................................... ........................... 

 

১.  যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিামগি েন্য অপামিিনাল প্লোন সম্পমকয োমনন রক?  ১=হোঁ, ২=না 
 
২.  আপরন রক েমন কমিন আোমদি রদমি যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিামগি েন্য  ১=হোঁ, ২=না 
     অপামিিনাল প্লোন যথাযথভামি হময়মে?    

 
৩.  েমন কিাি কািন রিস্তারির্ভামি উমেে করুন 

 
 
  
৪.  আপরন যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রে সম্পযমক রিস্তারির্ িলুন?   

 
 
 
৫.  আপরন যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি নীরর্োলা, স্ট্রাটিরে এিং রনমদ যিনাো   
     সম্পযমক অগ্রগরর্ িলুন? 

 ক. নীরর্োলা 

 ে. স্ট্রাটিরে 

 গ. রনমদ যিনাো 

৬.  আপরন রক েমন কমিন যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমে সঠিকভামি প্ররিক্ষণ  ১=হোঁ, ২=না 
     প্রাপ্ত েনিল আমে? 

 
৭.  রক রক প্ররিক্ষণ কামদিমক কর্ রদমনি েন্য কর্ রদন পি পি রদওয়া হয় 

 

প্ররিক্ষমণি নাে প্ররিক্ষণাথী কািা   প্ররিক্ষমণি রেয়াদ কর্ রদন পি পি রদওয়া 
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৮.  আপরন রক েমন কমিন রয যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কে যসূরচ োন সঠিকভামি  ১=হোঁ, ২=না 
     রনয়রন্ত্রর্ হমে? োন রনয়ন্ত্রণ পিরর্ সম্পযমক িলুন 
 

 
 
 
৯.   আপরন রক েমন কমিন DOT কায যক্রে উরিষ্ট েনমগারষ্ঠি েন্য রনরির্  ১=হোঁ, ২=না 
      কিা হমে? 
 

৯ক. এ িকে েমন কিাি কািণ রক?  

 
 
 

১০.  DOT কায যক্রে সঠিকভামি পরিচালনাি েন্য করেউরনটি রক িিমনি ভূরেকা িামথ? 

 
 
 

১১.  এই স্বাস্থ্েমসিা রকমন্দ্র যক্ষ্মা/কুষ্ঠ রিাগ রনণ যময়ি েন্য রক রক ব্যিস্থ্া িময়মে? 

 
 
১২.  আপনাি স্বাস্থ্েমসিা রকমন্দ্র োইমক্রামকামপি োধ্যমে যক্ষ্মা রনণ যয় কিাি                      ১=হোঁ, ২=না 

      ব্যিস্থ্া আমে রক? 

১২ক. যন্ত্রটি চালু অিস্থ্ায় আমে রক?   ১=হোঁ, ২=না 

১৩.  আপরন রক েমন কমিন োন সম্মর্ ঔষি পিীক্ষাগামিি যন্ত্রপারর্ এিং                       ১=হোঁ, ২=না 
      ব্যিহািমযাগ্য অন্যান্য সিঞ্জাোরদি সিিিাহ রনরির্ কিা হমে? 

 
১৪.  স্বাস্থ্েমসিা রকন্দ্রগুমলামর্ রনম্ন িরণ যর্ রিরভন্ন িিমনি যক্ষ্মা রকভামি রনণ যয় কিা হয়?  

       ক. কমফ যক্ষ্মাি েীিানু উপরস্থ্রর্ 

 ে. ফসফুমসি িাইমি যক্ষ্মা  

 গ. রিশুমদি যক্ষ্মা 

১৫.  যক্ষ্মা প্ররর্মিাি কে যসূরচ অনুযায়ী আপরন রক েমন কমিন ঔষি সিিিাহ হমে?  ১=হোঁ, ২=না 

১৬.  আপনাি উপমেলায় আনুোরনক যক্ষ্মা রিাগী সংখ্যা কর্?  সংখ্যা রলখুন  

১৭.   আপনাি োনা েমর্ যক্ষ্মায় আক্রান্ত রিাগীি কমফ কর্েমনি েমধ্য  সংখ্যা রলখুন 
       যক্ষ্মাি েীিানু পাওয়া রগমে?    

১৮.  রয সকল রিাগীি সংক্রেণ ও রিামগি েন্য পিীক্ষা কিা হময়রেল এিং   সংখ্যা রলখুন 

       রেয়াি পরেটিভ পাওয়া রগময়রেল র্ামদি েমধ্য কর্েন রযাগামযাগ কমিমে? 

১৯.  যামদি কফ পিীক্ষায় যক্ষ্মাি েীিানু পাওয়া রগময়রেল র্ামদি কর্েন   সংখ্যা রলখুন 
  রচরকৎসা সম্পন্ন কমিমে? 

 
২০.  যামদি সুপ্তািস্থ্াি যক্ষ্মা আমে িমল সনাক্ত হময়রেল র্ামদি কর্েন রচরকৎসা  সংখ্যা রলখুন 
       সম্পন্ন কমিমে? 
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২১.  MDR-TB সনাক্তকিণ কায যক্রে রকেন চলমে?                                 ১=ভাল, ২=রোটামুটি ভাল  

                                                                                                                              ৩=ভাল নয় 

২২.  MDR-TB রচরকৎসাি েন্য রয সকল ঔষি প্রময়ােন রসগুমলাি প্রময়ােনীয়    ১=হোঁ, ২=না 
       সিিিাহ আমে রক?   

 

২৩.  ির্যোন রচরকৎসা পিরর্ি োন রকেন?                                                          ১=ভাল, ২=ভাল নয় 
 

২৩ক. আপনাি এরূপ িািনাি কািণ িলমিন রক? 

 

 

২৪.   হাসপার্ামল যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিাগ রিস্তামিি রক্ষমে প্ররর্মিািমূলক রক রক ব্যিস্থ্া আমে? 

     

 ................................................................................................... 

 

     ................................................................................................... 

 

     ................................................................................................... 

 

২৫.  চলোন কায যক্রে সম্পমকয আপনাি রকান পিােি য থাকমল িলুন। 

     ................................................................................................... 

 

     ................................................................................................... 

 

     ................................................................................................... 

 

     ................................................................................................... 

 

২৬.  অনুগ্রহপূি যক সি যমিষ প্ররর্মিদমনি একটি করপ প্রদান করুন। 

 

 

 

 

 

উত্তি দার্াি স্বাক্ষি:                                                               েিীপ কািীি স্বাক্ষি: 

উত্তি দার্াি নাে:                                                                  েিীপ কািীি নাে: 

র্ারিে:                                                                              র্ারিে: 
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পরিরিষ্ট ৪ 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিাগ রনয়ন্ত্রণ রিষময় উপমেলা সোেমসিা কে যকর্যা ও েরহলা রিষয়ক কে যকর্যাি েন্য প্রশ্নোলা 

উত্তিদার্াি নাে :............................................................................................................................. 

িয়স:............................................ রলঙ্গ:……...................................পদিী..................................... 

ঠিকানা/অরফস:................................................................................................................................ 

 
 
১.    যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রিাগ রনয়ন্ত্রণ রিষময় অপামিিনাল প্লোন সম্পমকয আপনাি িািণা উমেে করুন

 .................................................................................................................................................    
 
 ................................................................................................................................................. 
 
২.    অপামিিনাল প্লোন িাস্তিায়মনি অগ্রগরর্ সম্পমকয রকছু উমেে করুন?  

 ................................................................................................................................................    
 
 ................................................................................................................................................ 
 
৩.   অপামিিনাল প্লোন িাস্তিায়মনি অগ্রগরর্ সম্পমকয িরক্তিালী রদকগুমলা উমেে করুন?    

 ............................................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
৪.    অপামিিনাল প্লোন িাস্তিায়মনি অগ্রগরর্ সম্পমকয দুি যল রদকগুমলা উমেে করুন?  

 .............................................................................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................................. 
 
৫.   অপামিিনাল প্লোন িাস্তিায়মনি অগ্রগরর্ সম্পমকয সুমযাগসমূহ উমেে করুন? 

 .............................................................................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................................. 
 
৬. অপামিিনাল প্লোন িাস্তিায়মনি অগ্রগরর্ সম্পমকয ঝুরক সমূহ উমেে করুন? 

 .......................................................................................................................................... 
 
 .......................................................................................................................................... 
  
 
 
 
  
উত্তিদার্াি স্বাক্ষি:                                                               েরিপকািীি স্বাক্ষি: 

উত্তিদার্াি নাে:                                                                েরিপকািীি নাে: 

র্ারিে:                                                                             র্ারিে:  
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পরিরিষ্ট ৫ 

 

List of Resrarch Studies (Research studies sponsored by the MBDC from 2011-2014) 

Office of the Director MBDC & Line Director TB-Leprosy Control, DGHS, Dhaka 

2011-2012 

 Title Agency /Organization 

1 Awareness regarding Pulmonary TB & DOTS 
Program among slum Population in city 
corporation of Bangladesh 

Dept. Occupational and 
Environmental Health; National 
Institute of Preventive 
and Social Medicine (NIPSOM, 
Dhaka) 

2 Health seeking behavior and knowledge about TB 
among the patients in selected rural communities 

Dept. Hospital Management. 
NIPSOM, Dhaka 

3 Epidemiology and clinical attributes of MDR TB in 
Bangladesh 

Dept, Ophthalmology, BSMMU, 
Shahbag, Dhaka 

4 Risk factors for extra pulmonary TB: a case 
control study 

Dept.of Epidemiology, NIPSOM, 
Dhaka 

5 Surveillance of MDR TB infection among 
HIV/AIDS patients in Bangladesh 

Scientist and Head TB Laboratory, 
ICCDRB, Dhaka 

6 Assessing the risk of MDR TB in pulmonary TB 
patients using a clinical prediction rule 

Associate Professor of Epidemiology, 
NIPSOM, Dhaka 

 

2012-2013 

1 Prevalence of EPT & smear negative TB among 
different patients in different DOTS corners under 
the NTP 

Dept. of Occupational & 
Environmental Health, NIPSOM, 
Dhaka 

2 MDR TB: illness perception of patients during and 
after treatment 

Dept. Epidemiology, NIPSOM, Dhaka 

3 Sero prevalence and knowledge about HIV co-
infection among Pulmonary TB patients in Chest 
Disease Clinics in Bangladesh 

Dept. Public Health & Hospital 
Administration and Biostatistics. 
NIPSOM, Dhaka 

4 Gender implications in health seeking behavior in 
TB patients 

Institute of Social Sciences and 
Public Health, 

5 Integration of multiple sectors to face future 
challenges ofTB 

Dept. Statistics, University of 
Rajshani 

 

2013-2014 

1 
 
 

Risk for development of TB in children in contact 
with infectious TB cases 

Department of Epidemiology, 
NIPSOM, Dhaka 

2 TB IC among health workers in congregate 
settings 

Department of Epidemiology, 
NIPSOM, Dhaka 
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পরিরিষ্ট ৬ 

সাক্ষাৎকাি প্রদানকািী কে যকর্যামদি র্ারলকা 

Sl No. Name Designation  

1 Dr. Kamrul Islam Director, MBDC and Line Director –  

TB and Leprosy Program  

2 Brgd. General Md. Parvez Kabir Director, (Stores and Supplies) and Line 
Director – Procurement, Logistic and 
Supply Management   

3 Dr. Md. Mojibur Rahman  National Program Consultant (GFATM), 
NTP 

4 Dr. Abdul Hamid Deputy Program Manager (Procurement 
and Logistic) NTP 

5 Dr. Manzur Ahmed  Medical Officer, (NTP) 

6 Dr. Abdul Hamid Selim  Consultant, USAID Support for NTP 

7 Dr. Md. Shafiqul Islam Assistant Director, Leprosy Program  

8 Mr. Tapan Chandra Das Finance Officer (GFATM), NTP 

9 Mr. Md. Mafizul Hoque Statistical Officer, NTP 

10 Mr. Akramul Islam Director, Tuberculosis and Malaria 
Control, BRAC  

11 Mr. Peter Amit Halder  Director of Operation, HEED Bangladesh 
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পরিরিষ্ট ৭ 

FGD রর্ অংিগ্রহণকািীমদি র্ারলকা 

 

ক্ররেক 

নং 

রেলা উপমেলা নাে পদিী/রপিা 

১ িগুড়া রিিগঞ্জ ফেলু ব্যিসায়ী  

২ িগুড়া রিিগঞ্জ রিনু রসরিকা 

৩ িগুড়া রিিগঞ্জ রলাকোন চাকুিী 

৪ িগুড়া রিিগঞ্জ ওমলফা গৃরহনী 

৫ িগুড়া রিিগঞ্জ রসািাহান গণ্যোন্য ব্যরক্ত 

৬ িগুড়া রিিগঞ্জ েের্াে রিাগী 

৭ িগুড়া রিিগঞ্জ আেরেয়ািা রিাগী 

৮ িগুড়া রিিগঞ্জ িামসল োে 

৯ িগুড়া রিিগঞ্জ নীলা োেী 

১০ ঢাকা সাভাি রোহাম্মদ আরিফুি িহোন উপপরিচালক, আইএেইরি 

১১ ঢাকা সাভাি িাঃ রোঃ িকীি রিন কাময়স MODC, UHC, Savar 
১২ ঢাকা সাভাি রোঃ আব্দুি িাজ্জাক TLCA, Savar, Dhaka 
১৩ ঢাকা সাভাি এস.এে. রগালাে িায়হান রিভাগীয় ব্যিস্থ্াপক, ব্র্যাক ঢাকা 

১৪ ঢাকা সাভাি সুেিঞ্জন কুন্ড  রসরনয়ি রেলা ব্যিস্থ্াপক, ব্র্যাক ঢাকা 

১৫ ঢাকা সাভাি এস.এে. িাহাদার্  রকায়ালীটি কন্ট্রলাি টি.রি, ব্র্যাক ঢাকা 

১৬ ঢাকা সাভাি োহাঙ্গীি আলে রসরনয়ি উপমেলা ব্যিস্থ্াপক, ব্র্যাক ঢাকা 

১৭ ঢাকা সাভাি আমেনা রিগে রিাগী 

১৮ ঢাকা সাভাি আরিদ রহামসন োন েনপ্ররর্রনরি 

১৯ ঢাকা সাভাি আঁরে রিাগী 

২০ ঢাকা সাভাি রিউলী রিগে রিাগী 

২১ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোঃ করিি রহামসন ব্যিসা 

২২ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোঃ আের্াি রহামসন ব্যিসা 

২৩ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোোঃ রিউরল রিগে রিাগী 

২৪ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোঃ আরেজুি িহোন ব্যিসা 

২৫ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোোঃ আমেনা গৃরহনী 

২৬ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোঃ িরহে রেয়া রিাগী 

২৭ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রোোঃ আরেজুনমনো রিাগী 

২৮ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ করিি রহামসন েনপ্ররর্রনরি 

২৯ রিিপুি নারলর্ািাড়ী সুলর্ান োহমুদ ব্যিসায়ী  

৩০ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রোঃ সারিি োে 

৩১ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রোঃ রসািাহান রিাগী 

৩২ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রোোঃ ফামর্ো রিাগী 

৩৩ রিিপুি নারলর্ািাড়ী আঃ সালাে গণ্যোন্য ব্যরক্ত 

৩৪ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রকিি চন্দ্র চাকুিী 

৩৫ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রোোঃ োমলদা রসরিকা 

৩৬ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রোঃ রেোনুি োে 

৩৭ রভালা চিফেিান রোঃ আরেি রহামসন ব্যিসায়ী 

৩৮ রভালা চিফেিান রোঃ সবুে রেয়া চাকুিী 
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ক্ররেক 

নং 

রেলা উপমেলা নাে পদিী/রপিা 

৪০ রভালা চিফেিান রোোঃ রোহিা রিগে রিাগী 

৪১ রভালা চিফেিান রোোঃ িারিদা রিাগী 

৪২ রভালা চিফেিান রোঃ মুনরুল ইসলাে গণ্যোন্য ব্যরক্ত 

৪৩ রভালা চিফেিান োনমিন্দ্র বিদ্য উপমেলা ব্যিস্থ্াপক, (টিরি), ব্র্যাক 

৪৪ রভালা চিফেিান রোঃ িাহাবুরিন পরিসংখ্যানরিদ 

৪৫ রভালা চিফেিান রোঃ নুরুল ইসলাে োে 

৪৬ রভালা চিফেিান োলরর্ িানী গৃরহণী 

৪৭ রভালা চিফেিান িত্না িানী গৃরহণী 

৪৮ খুলনা ডুমুরিয়া িত্না দাি রিাগী 

৪৯ খুলনা ডুমুরিয়া রুরহ দাি েন্ডল রিাগী 

৫০ খুলনা ডুমুরিয়া োরহদা রিগে রিাগী 

৫১ খুলনা ডুমুরিয়া আঃ োমলক  রিক্ষক 

৫২ খুলনা ডুমুরিয়া একিাে ইসলাে সোে রসিক 

৫৩ খুলনা ডুমুরিয়া আব্দুল আরলে ব্যিসায়ী 

৫৪ খুলনা ডুমুরিয়া রুস্তে আলী োে 

৫৫ খুলনা ডুমুরিয়া রলরপ আক্তাি রিরক্ষকা 

৫৬ খুলনা ডুমুরিয়া োহমুদা োতুন সামিক ইউরপ সদস্য 

৫৭ খুলনা ডুমুরিয়া ইব্রারহে ব্যিসায়ী 

৫৮ োগড়ােরড় েহালেরড় রনমকল চাকো এনরেও কেী 

৫৯ োগড়ােরড় েহালেরড় দীপারলকা রিক্ষক 

৬০ োগড়ােরড় েহালেরড় আবু র্ামহি ব্যিসা 

৬১ োগড়ােরড় েহালেরড় নুমি আলে ব্যিসা 

৬২ োগড়ােরড় েহালেরড় োেমসদ ব্যিসা 

৬৩ োগড়ােরড় েহালেরড় আঃ সাত্তাি ইউরপ রেম্বাি 

৬৪ োগড়ােরড় েহালেরড় দীপা গৃরহণী 

৬৫ োগড়ােরড় েহালেরড় পাইনাো োিো এনরেও কেী 

৬৬ রদনােপুি পাির্ীপুি রোঃ িরহদুল ইসলাে রিক্ষক 

৬৭ রদনােপুি পাির্ীপুি রোঃ কারেে উরিন রনর্া 

৬৮ রদনােপুি পাির্ীপুি রোোঃ রিমিকা দুস্থ্ে েরহলা 

৬৯ রদনােপুি পাির্ীপুি রোোঃ ফিরেনা দুস্থ্ে েরহলা 

৭০ রদনােপুি পাির্ীপুি রোোঃ হারফো দুস্থ্ে েরহলা 

৭১ রদনােপুি পাির্ীপুি রোোঃ নরহেন দুস্থ্ে েরহলা 

৭২ রদনােপুি পাির্ীপুি রোঃ েরিউি দুস্থ্ে পুরুষ 

৭৩ রদনােপুি পাির্ীপুি রোঃ হায়দাি ব্যরক্ত কর্যা 

৭৪ রদনােপুি পাির্ীপুি রোঃ র্ােরলে ব্যরক্ত কর্যা 
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পরিরিষ্ট ৮ 

 

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ কায যক্রমেি রনরিড় পরিিীক্ষমণ কে যিালায় অংিগ্রহণকািীমদি র্ারলকা 

 

স্থ্ান: রসরভল সােযন রেলনায়র্ন, িংপুি                                                    র্ারিেঃ ১৩.০৪.২০১৬ 

 

ক্ররেক 

নং 

অংিগ্রহণকািীমদি নাে পদরি প্ররর্ষ্ঠান 

১ িাঃ রহোংশু লাল িায় রসরভল সােযন সদি হাসপার্াল, িংপুি 

২ েরহউরিন আহমেদ োন পরিচালক আইএেইরি, ঢাকা 

৩ এ,রক,এে োরুফ হাসান অরর্ঃ রেলা ম্যারেমস্ট্রট িংপুি 

৪ িাঃ রোঃ আফোল রহামসন ইউএইচএফরপও িংপুি সদি 

৫ রোঃ নুরুল ইসলাস সিদাি সিকািী কে যকর্যা (অিঃ) যুি উন্নয়ন অরিদপ্তি 

৬ িাঃ অমিাক কুোি ভদ্র সািািণ সম্পাদক, রিরপএেরপএ িংপুি 

৭ রোঃ নাইে উল হক সোে রসিক িংপুি 

৮ িাঃ রোঃ েরেবুি িহোন রচরকৎসক িংপুি 

৯ িাঃ ির্ন কুোি িায় রেরিমকল অরফসাি উপমেলা স্বাস্থ্ে কেমপ্লক্স, র্ািাগঞ্জ, িংপুি 

১০ রোঃ োহাবুিাি িহোন রিএসআই রসরভল সােযন অরফস, িংপুি 

১১ িাঃ রোঃ ফিহাদ আলে জুরনয়ি কনসালমটন্ট রসরিরস, িংপুি 

১২ িাঃ রোোঃ োহমুদা রেরিমকল অরফসাি হািাগাে, িংপুি 

১৩ িাঃ িরল দাস রেরিমকল অরফসাি এইচএনরপরপ-টিরভ ব্র্যাক, িংপুি 

১৪ রোঃ িাোহান স্বাস্থ্ে রিক্ষা অরফসাি রসরভল সােযন অরফস, িংপুি 

১৫ রোঃ সাোওয়ার্ রহামসন সোে রসিক মুলামটাল, িংপুি 

১৬ িাঃ েমনায়ািা রিগে ইউএইচএফরপও িদিগঞ্জ, িংপুি 

১৭ রোঃ রোসামিকুি িহোন উপমেলা সোে রসিা অরফসাি গংগাচড়া, িংপুি 

১৮ িাঃ রোসমলে িহোন সিকাি ইউএইচএফরপও পীিগঞ্জ, িংপুি 

১৯ িাঃ আবু রহনা রোঃ আিিাফুল 

ইসলাে 

রেরিমকল অরফসাি পীিগাো, িংপুি 

২০ কৃষ্ণ চন্দ্র িয় প্রমেক্ট রহলথ অরফসাি রদ ল্যামপ্রারস রেিন 

২১ আিারলন্দ কুোি েন্ডল রেলা স্বাস্থ্ে র্ত্ত্বািিায়ক রসরভল সােযন অরফস, িংপুি 

২২ িাঃ ইউসুফ আহমম্মদ রপ্ররসমিন্ট রিরপএেএ, িংপুি 

২৩ েন্দকাি োমলদুল ইসলাে এমসারসময়টস প্রমফসি িংপুি সিকািী কমলে 

২৪ রোঃ রলটন সিকাি রনি যাহী ম্যারেমস্ট্রট রেলা প্রিাসমকি কায যালয়, িংপুি 

২৫ িাঃ নারহদ িানু রদলরুিা ইসলাে ইউএইচএফরপও কাউরনয়া, িংপুি 

২৬ রগালাে সিওয়াি রুমিল রিক্ষক রনলকুঠি স্কুল এন্ড কমলে, িংপুি 

২৭ িাঃ রোঃ রিমজ্জকুল হারিি রেরিমকল অরফসাি গংগাচড়া, িংপুি 

২৮ রসো সিকাি কুষ্ঠ রিাগী িাইরহরিি হাট, িংপুি 

২৯ লাভলী কুষ্ঠ রিাগী োস্টািপাড়া, িংপুি 

৩০ রোঃ রোকমলসুি িহোন কুষ্ঠ রিাগী িসরেয়াপাড়া, িংপুি 

৩১ োরুফ রহামসন কুষ্ঠ রিাগী িাবুোপুি, িংপুি 

৩২ রোহাম্মদ আরিফুি িহোন উপ-পরিচালক আইএেইরি, ঢাকা 

৩৩ রোোঃ ফামর্ো োতুন যক্ষ্মা রিাগী হনুোনর্লা, িংপুি 

৩৪ রোোঃ রলো যক্ষ্মা রিাগী লালিাগ, িংপুি 

৩৫ রোোঃ আরেো যক্ষ্মা রিাগী লালিাগ, িংপুি 
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ক্ররেক 

নং 

অংিগ্রহণকািীমদি নাে পদরি প্ররর্ষ্ঠান 

৩৬ রোঃ আলেগীি যক্ষ্মা রিাগী িনগ্রাে, িংপুি 

৩৭ রোঃ সাত্তাি যক্ষ্মা রিাগী ইসলােপুি, িংপুি 

৩৮ রোঃ কামিে যক্ষ্মা রিাগী লালিাগ, িংপুি 

৩৯ রোঃ রিলাল যক্ষ্মা রিাগী কাোিপাড়া, িংপুি 

৪০ রোঃ রসিাজুল  যক্ষ্মা রিাগী েসরেদ রিাি, িংপুি 

৪১ ফরিদা ইয়াসেীন প্রিান রিক্ষক সিকািী িারলকা উচ্চ রিদ্যালয়, িংপুি 

৪২ িাঃ রোঃ রগালাে রোস্তফা রিএেরসএইচ রসরভল সােযন অরফস, িংপুি 

৪৩ শ্যােল কুোি সিকাি রেলা ব্যিস্থ্াপক ব্র্যাক, িংপুি 

৪৪ িাহনাে ফািহানা আফমিাে রেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা িংপুি 

৪৫ লায়লা আক্তাি িানু রপ্রাগ্রাে অরফসাি েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি, িংপুি 

৪৬ িাঃ রেরনয়া আফরিন রেরিমকল অরফসাি রসরভল সােযন অরফস, িংপুি 

৪৭ িাঃ রুহুল আরেন রেরিমকল অরফসাি রসরভল সােযন অরফস, িংপুি 

৪৮ নােমুন নাহাি উপ-পরিচালক সোে রসিা অরিদপ্তি, িংপুি 
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পরিরিষ্ট ৯ 

 

কায যক্রে িাস্তিায়মন োঠ পয যাময়ি েনিমলি র্ারলকা 

 

 Civil Surgeon  

 

                                               Deputy                         MO, (CC)             Program Organizer 
  Civil Surgeon 

  

                                                        UHFPO 

 

                                  MO (Disease Control)                              TLCA                           Health Inspector  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                     Assistant Health Inspector 

                                                                                                                       Health Assistant 
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পরিরিষ্ট ১০ 
 

মূখ্য র্থ্য প্রদানকািীমদি (উপমেলা স্বাস্থ্ে রিভাগীয় কে যকর্যা) র্ারলকা (রকআইআই) 

ক্ররেক নং রেলা উপমেলা নাে পদরি 

০১ পঞ্চগড় রদিীগঞ্জ িাঃ িনরেৎ কুোি িে যন উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

০২ পঞ্চগড় রদিীগঞ্জ প্রদীি কুোি িায় টিরসএস 

০৩ ঠাকুিগাঁও পীিগঞ্জ রোঃ হাসান রিো টিরসএস 

০৪ ঠাকুিগাঁও পীিগঞ্জ িাঃ রোঃ আিদুল েরেদ উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

০৫ রদনােপুি পাি যর্ীপুি িাঃ রোঃ নরিউি িহোন উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

০৬ রদনােপুি পাি যর্ীপুি রোঃ িরফকুল ইসলাে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ সহকািী 

০৭ নীলফাোিী েলঢাকা রোঃ িাবুল রহামসন যক্ষ্মাও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ সহকািী 

০৮ নীলফাোিী েলঢাকা িাঃ রোঃ ফারুক হাসান উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

০৯ িংপুি গংগােড়া রোঃ আবু োসুদ টিএলরসএ 

১০ িংপুি গংগােড়া িাঃ আবু রোঃ োরকরুল ইসলাে উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

১১ েয়পুিহাট পাঁচরিরি িাঃ রোঃ রোিমিদ আলে রেরিমকল অরফসাি 

১২ েয়পুিহাট পাঁচরিরি িাঃ রোঃ র্ারলি রহামসন রেরিমকল অরফসাি 

১৩ িগুড়া রিিগঞ্জ িাঃ এফ.এে মুো আল সােসুি উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

১৪ িগুড়া রিিগঞ্জ এটিএে রোলায়োন আলী যক্ষ্মাও কুষ্ঠ রনয়ন্ত্রণ সহকািী 

১৫ েয়েনরসংহ মুক্তাগাো রোঃ আব্দুল করেি টিএলরসএ 

১৬ েয়েনরসংহ মুক্তাগাো িাঃ সুদীপ কুোি িরন যক আিারসক রেরিমকল অরফসাি  

১৭ রিিপুি নারলর্ািাড়ী রেরনয়া িহোন টিএলরসএ 

১৮ রিিপুি নারলর্ািাড়ী িাঃ প্রদীপ কুোি সাহা উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

১৯ নিরসংরদ িায়পুিা িাঃ িীর্ল রচৌধুিী রেরিমকল অরফসাি, উপমেলা স্বাস্থ্ে কেমপ্লক্স 

২০ নিরসংরদ িায়পুিা িাঃ রোঃ নেরুল ইসলাে আিারসক রেরিমকল অরফসাি 

২১ োগড়ােরড় েহালেরড় িাঃ মৃদুল কারন্ত রেপুিা ইউএসও 

২২ োগড়ােরড় েহালেরড় িাহুল রসন টিএলরসএ 

২৩ চট্টগ্রাে পঁটিয়া িাঃ রিরিি উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

২৪ চট্টগ্রাে পঁটিয়া রোঃ রুরে োন টিএলরসএ 

২৫ কুরেো িরুড়া আহমম্মদ রচৌধুিী টিএলরসএ 

২৬ কুরেো িরুড়া িাঃ রোঃ আব্দুল েরেদ উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

২৭ মুরিগঞ্জ রসিােরদোন িাঃ রোঃ দুলাল রহামসন উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

২৮ মুরিগঞ্জ রসিােরদোন রোঃ রিফার্ রহামসন টিএলরসএ 

২৯ সুনােগঞ্জ োর্ক িাঃ িারেি ব্যাপািী উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

৩০ রসমলট রফঞ্চুগঞ্জ িাঃ রোঃ িামসদুল হক আিএেও 

৩১ রেৌলভী িাোি জুিী িাঃ সেিরেৎ রসংহ রেরিমকল অরফসাি 

৩২ রেৌলভী িাোি জুিী িাঃ েরহউরিন আহমম্মদ উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

৩৩ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ িাঃ িথীন্দ্র চন্দ্র রদি উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

৩৪ ঢাকা সাভাি ফরিদা ইয়ােেীন উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

৩৫ ঢাকা সাভাি িাঃ রোঃ িারকি রিন কামসে ইউএইচরস 

৩৬ রভালা চিফেিান িাঃ রোঃ রসিােউরিন উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

৩৭ পটুয়াোলী গলারচপা িাঃ রোঃ েরনরুল ইসলাে উপমেলা স্বাস্থ্ে ও পঃপঃ কে যকর্যা 

৩৮ ডুমুরিয়া খুলনা িাঃ রোঃ ইউনুে আলী আিারসক রেরিমকল অরফসাি 

৩৯ রেমহিপুি গাংনী িাঃ রোঃ েকবুল হাসান রেরিমকল অরফসাি 

৪০ ঠাকুিগাঁও পীিগঞ্জ রে. আরিফুল ইসলাে রচৌধুিী টিএলরসএ 
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পরিরিষ্ট ১১ 

মূখ্য র্থ্য প্রদানকািীমদি (উপমেলা সোেমসিা ও অন্যান্য কে যকর্যা) র্ারলকা (রকআইআই) 

ক্ররেক নং রেলা উপমেলা নাে পদরি 

০১ রেমহিপুি গাংনী রোোঃ নারেো েরতুন উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০২ খুলনা ডুমুরিয়া সুিাইয়া রসিীকা উপমেলা েরহলা রিষয়ক অরফসাি 

০৩ রভালা চিফেিান িমেন্দ্রনাথ রিশ্বাস উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০৪ ঢাকা সাভাি োমলদা আক্তাি োহান উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০৫ হরিগঞ্জ নিীগঞ্জ রসরলনা পািভীন উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০৬ রেৌলভী িাোি জুিী সুো উরিন উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০৭ মুিীগঞ্জ রসিােরদোন িারফয়া ইকিাল উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০৮ চট্টগ্রাে পটিয়া আরর্য়াি রচৌধুিী উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

০৯ নিরসংরদ িায়পুি রোোঃ নােরনন সুলর্ানা উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

১০ রিিপুি  নারলর্ািাড়ী োমেদা আিরফন উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

১১ িগুড়া রিিগঞ্জ রোোঃ োমলদা ইয়াসরেন উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

১২ েয়পুিহাট পাঁচরিরি রোোঃ ফািোনা ইয়ােরেন উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

১৩ িংপুি গংগােড়া িাহানাে ফািহানা আফমিাে উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

১৪ ঠাকুিগাঁও পীিগঞ্জ আঞ্জুোন আিা রিগে অরফস সহকািী, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

১৫ ঢাকা সাভাি িকনুল হক উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

১৬ রসমলট রফঞ্চুগঞ্জ রসৌরেে কে যকাি উপমেলা েরহলা রিষয়ক কে যকর্যা 

১৭ রসমলট রফঞ্চুগঞ্জ রোঃ আবু সাইদ রেয়া উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

১৮ সুনােগঞ্জ োর্ক রোঃ এেিান োন উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

১৯ মুরিগঞ্জ রসিােরদোন রর্াফাময়ল আহমম্মদ উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

২০ চট্টগ্রাে পটিয়া রোঃ অরহদুল আলে উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

২১ েয়েনরসংহ মুক্তাগাো রোোঃ র্াহরেনা নাসরিন উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

২২ িংপুি গংগােড়া রোঃ রোসামিকুি িহোন উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

২৩ রদনােপুি পাি যর্ীপুি েহুরুল হক উপমেলা সোে রসিা কে যকর্যা 

২৪ রেমহিপুি গাংনী রোঃ েরনরুজ্জাোন রফল্ড সুপািভাইোি, সোে রসিা অরিদপ্তি 

২৫ খুলনা ডুমুরিয়া রিে রোর্াহাি রহামসন রফল্ড সুপািভাইোি, সোে রসিা অরিদপ্তি 

২৬ পটুয়াোলী গলারচপা িারহো রিগে ইমিমটক্টি, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

২৭ পটুয়াোলী গলারচপা রোঃ হারনফ রেয়া রফল্ড সুপািভাইোি, সোে রসিা অরিদপ্তি 

২৮ রভালা চিফেিান রোঃ রহলাল উরিন ফারুক কারিগরি প্ররিক্ষক, সোে রসিা অরিদপ্তি 

২৯ রেৌলভী িাোি  জুিী রোঃ োরুফ আহমম্মদ কারিগরি প্ররিক্ষক, সোে রসিা অরিদপ্তি 

৩০ সুনােগঞ্জ োর্ক রলরপ আচার্য্য প্ররিক্ষক, সোে রসিা অরিদপ্তি 

৩১ কুরেো িরুিা রোঃ আবু র্ামহি  অরফস সহকািী, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

৩২ কুরেো িরুিা েরনরুল ইসলাে রহসাি িক্ষক, সোে রসিা অরিদপ্তি 

৩৩ োগড়ােরড় েহালেরড় আব্দুল হান্নান রলটন অরফস সহকািী, সোে রসিা অরিদপ্তি 

৩৪ োগড়ােরড় েহালেরড় রোকন েীচী অরফস সহকািী, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

৩৫ নীলফাোরি েলঢাকা রোোঃ নুিোহান রিগে কারিগরি প্ররিক্ষক, সোে রসিা অরিদপ্তি 

৩৬ নীলফাোরি েলঢাকা রোঃ রোিমিদ আলে রফল্ড সুপািভাইোি, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

৩৭ রদনােপুি পাি যর্ীপুি িায়াে আহমম্মদ ফরিদ হাসান রহসাি িক্ষক, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

৩৮ পীিগঞ্জ রদিীগঞ্জ রোঃ আবুল কামসে করম্পউটাি অপামিটি, েরহলা রিষয়ক অরিদপ্তি 

৩৯ পঞ্চগড় রদিীগঞ্জ রোঃ আমিকুি িহোন ইউরনয়ন সোেকেী, উপমেলা সোেমসিা অরফস 




