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নিি বনু্ধ শানিি, অনি আর আরজ ুএকসারে খেলরি ভালবারস।



যেি ওরা একসারে সাইরকল চালায়, অনি েুব িাড়ািানড়
দম িানররয় খেরল। আরজ ুেুব িাড়ািানড় ক্লান্ত িরয়

যায়। মারে মারে ওরা কারশ।

শাহিন বলে, “আমার খুব হিন্তা োগলে কারণ আমার
বনু্ধলের পাল্লা হেলে কষ্ট িলে।“



অহনর মালে মালে কাহশ িয় আর শ্বাস হনলে কষ্ট িয় যা
মালে মালে খুব খারাপ িলয় যায়।



আরজুর ওজন কলম যায়।

আরজুর কাহশ শুরু িয়। আরজুর কাহশ প্রায় এক মাস
থালক। আরজু রালে ঘেলম যায়।

আরজু এখন অহন ও শাহিলনর সালথ সাইলকে িাোলনালে
পাল্লা হেলে পালর না।



ডাক্তার ঘশালনন ওরা হকভালব শ্বাস হনলে।অহন আর আরজু ডাক্তার এর কালে যায়।



মালে মালে ডাক্তার অনয পরীক্ষা কলরন ঘযমন বুলকর
এক্স ঘর, রক্ত পরীক্ষা অথবা কফ পরীক্ষা।

ডাক্তারলের সব সময় এসব পরীক্ষা করলে িয় না।



ডাক্তার বলেন, অহনর িাাঁ পাহন ঘরাগ িলয়লে। অহন

ডাক্তালরর সালথ কথা বলে িাাঁ পাহন হনলয় হকভালব ভাে

থাকা যায় ঘস বযাপালর।



হিহকৎসার পর অহন আবার আরজু ও শাহিলনর সালথ

সাইলকে িাোলে পালর।

িুনম খকাি খেলা খেলরি পেন্দ কর?

শানিি বরল , “আমার ভাল 
লাগরে খয অনি এেিও আমার

সারে খেলরি পারর।“



আরজুর যক্ষ্মা ধরা পলর আর ও েখন হিহকৎসার

জনয যায়। আরজুর বাবাও যান হিহকৎসার জনয।



যখন ওরা হিহকৎসার জনয দূলর যায়, পহরবালরর সবাই
ও বনু্ধরা ওলের পহরবারলক আগলে রালখ।



শাহিন বলে, “আরজুর জনয আমার খুব মন খারাপ োলগ,
হকন্তু আমার ভাে োগলে ঘয আরজু ঘসলর ওঠার জনয
হিহকৎসা করলে। আহম আরজুর সালথ সাইলকে িাোলনার
জনয অলপক্ষা করহে।“

“আরজু হিহকৎসার জনয বাইলর। আহম ওলক অল্প হকেু
হেন ঘেখব না। আহম হনলজলক হজজ্ঞাসা করোম, আরজুর
জনয আহম হক করলে পাহর?”



শাহিন আর অহন আরজুলক এসএমএস কলর।

শাহিন আর অহন আরজুলক ইলমইে কলর।

শাহিন আর অহন আরজুলক ঘফান কলর।

শাহিন আর অহন আরজুলক হিঠি ঘেলখ।



অল্প হকেু হেন পলরই আরজুর ভাে োগলে থালক।
আরজুর কাহশ বন্ধ িয় হকন্তু ওর আরও কলয়ক মাস
োগলব হিহকৎসা ঘশষ করার জনয। হিহকৎসা ঘশষ করা

মালন আরজুর ঘরাগটা আর হফলর আসলব না।



পহরবালরর অনয সেসযরাও যায় যক্ষ্মা পরীক্ষার
জনয, হকন্তু ওলের কারও মলধয যক্ষ্মা পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যকর অভযাস যক্ষ্মার জীবাণু েড়ালে ঘেয় না।



আরজুর হিহকৎসা ঘশষ িয়। আরজুর বাবাও হিহকৎসা

ঘশষ কলরন।



শাহিন খুহশ। শাহিন বলে, “আহম খুব খুহশ ঘয আরজুর
হিহকৎসা ঘশষ, আমরা এখন সবাই একসালথ সাইলকে
িাোলে পারলবা।“



যক্ষ্মা গ্রালমর অনয মানুষলের মালে কম েড়ালব যহে:
ঘবহশ ঘবহশ মানুষ যক্ষ্মার পরীক্ষা কলর
যালের যক্ষ্মা িলয়লে োরা হিহকৎসা কলর
যালের যক্ষ্মা িলয়লে োরা হিহকৎসা পুলরাপুহর ঘশষ কলর






