গল্পটা কী?
(প্রনতনিনধত্বকারী অল্পবেস্কয়দর নসরাম পরীক্ষা)
এই তথ্য www.whatsthestory.org.uk ওয়েবসাইয়ে নিম্ননিনিত ভাষাে পাওো যায়ব:
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
(زبان اردوUrdu)
Française (French)
Portugues (Portuguese)
Español (Spanish)
ने पाल (Nepalese)

( عربىArabic)
বাঙালি (বাাংিা)
Somali
( فارسیFarsi)

গল্পো কী? দি ইাংিযায়ে সাংক্রামক ররায়গর নবরুয়ে ররাগ প্রনতয়রাধ ক্ষমতার স্তর রদিার জিয একটি জাতীে
অধযেয়ি অাংশগ্রহণ করার জিয আপিায়ক আমন্ত্রণ জািায়ে। এই অধযেিটি পাবনিক রহল্থ্ ইাংিযাে, নদ NHS,
নদ ইউনিভানসিটি অফ অক্সয়ফার্ি অযাে রশনফল্ড নিয়েন্স হসনপোি NHS ট্রাস্ট, ব্র্যার্য়ফার্ি টিনিাং হসনপোিস
NHS ফাউয়েশি ট্রাস্ট, িীর্স টিনিাং হসনপোিস NHS ট্রাস্ট, ইউনিভানসিটি হসনপোিস নব্র্স্টি NHS ফাউয়েশি
ট্রাস্ট, ইউনিভানসিটি অফ সাউদাম্পেি NHS ফাউয়েশি ট্রাস্ট, রেযাি মযািয়িস্টার নিয়েিস হসনপোি মযািয়িস্টার ইউনিভানসিটি NHS ফাউয়েশি ট্রাস্ট, রসন্ট জয়জিস ইউনিভানসিটি হসনপোি NHS ট্রাস্ট,
ইউনিভানসিটি অফ িটিাংহযাম রহিথ্ সানভি স, এবাং ইউনিভানসিটি হসনপোিস প্লাইমাউথ্ NHS ট্রাস্ট এর ময়ধয
একটি সহয়যানগতা। আপনি অাংশ নিয়ত িাইয়বি নকিা রসই নসোন্ত রিওোর আয়গ আপিার পয়ক্ষ এো রবাঝা
জরুনর রয কী কী নবষে জনিত আয়ে। অিুগ্রহ কয়র এই পুনস্তকাটির তথ্য সতকি ভায়ব পিুি। আপিার রকায়িা
প্রশ্ন থ্াকয়ি, অিুগ্রহ কয়র আপিার স্থািীে অধযেি দিয়ক ওয়েবসাইয়ে উনিনিত িম্বয়র রফাি কয়র বা ইয়মি
কয়র নজজ্ঞাসা করুি।
আমার নশশুয়ক রকি অাংশগ্রহয়ণর জিয আমন্ত্রণ জািায়িা হয়েয়ে?
আমরা এই অধযেয়ি অাংশ রিওোর জিয 0 রথ্য়ক 24 বেয়রর মধযবতী বেয়সর নশশু ও অল্পবেসী প্রাপ্তবেস্ক
মািুষয়দর আমন্ত্রণ জািানে। আপিার সায়থ্ রযাগায়যাগ করা হয়েয়ে কারণ আপিার বেস অধযেয়ির বেয়সর
পনরসয়রর ময়ধয রয়েয়ে এবাং আপনি অধযেয়ির অঞ্চয়ির ময়ধয থ্ায়কি। আপনি র্াকয়যায়গ এই আমন্ত্রণটি রপয়ে
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থ্াকয়ি রসটি হে আপিায়ক িযাশিাি রহিথ্ অযানপ্লয়কশি অযাে ইিফ্রাস্ট্রাকিার সানভি য়সস (এিএইিএআইএস,
NHAIS) যায়দর কায়ে রকন্দ্রীে এিএইিএস ররাগীর রর্োয়বস থ্ায়ক, বা দযা িাইল্ড রহিথ্ ইিফরয়মশি সানভি স,
একটি একইরকম NHS রর্োয়বস বা আপিার নজনপ সাজিানর পাঠিয়েয়ে। অিুগ্রহ কয়র রিাে করয়বি রয গল্পো
কী? দি আপিার িাম বা ঠিকািা রদেনি।
এই অধযেিটি কী নবষয়ে?
এই গয়বষণা সমীক্ষার িক্ষয হি ইাংিযায়ে সাংক্রামক ররায়গর গল্পটি বুঝয়ত সাহাযয করা। সাংক্রামক ররাগগুনির
নবরুয়ে প্রনতয়রাধ ক্ষমতা গয়ি রতািার একটি অিযতম উপাে হয়িা আমায়দর শরীয়র অযানন্টবনর্গুনি ততনর
করা, তা হয়ত পায়র রকায়িা সাংক্রময়ণর পয়র অথ্বা টিকাদায়ির পয়র। আমরা কতো ভায়িাভায়ব ওই সাংক্রামক
ররাগগুনি রথ্য়ক সুরনক্ষত তা রদয়ি আমরা অযানন্টবনর্গুনির মাত্রা নিধিারণ করয়ত পানর।
এো করার জিয আমরা সমগ্র ইাংিযায়ের 0-24 বেয়রর রিায়কয়দর রথ্য়ক রক্ত এবাং িািার িমুিা সাংগ্রহ করয়ত
পাবনিক রহল্থ্ ইাংিযায়ের সায়থ্ কাজ করনে। আিুমানিক 3500 জি পযিন্ত অাংশগ্রহণকারী থ্াকয়বি।
শুরুয়তই আমরা COVID-19, গ্রুপ নস রমনিয়জাকক্কাস (রমিসল ) এবাং নর্পয়থ্নরোর নদয়ক িজর নদয়েনে।
COVID-19 এর ময়তা সাংক্রামক ররাগগুনির নবরুয়ে অযানন্টবনর্গুনির অধযেি কয়র আমরা বিয়ত পানর কত
সাংিযক জিগণ এই ররায়গর সাংস্পয়শি এয়সয়ে। পাবনিক রহিথ্ ইাংিযাে এবাং জরুনর পনরনস্থনতর জিয তবজ্ঞানিক
উপয়দষ্টা দি (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE) কীভায়ব COVID-19 নবশ্বমারীর
বতি মাি এবাং ভনবষযয়তর আঘাত সামিায়ব তার পয়ক্ষ নসোন্তগুনি নিয়ত এই তথ্য সাহাযয করয়ব।
আমরা সনক্রেভায়ব রসই বযনক্তয়দর িুুঁজনে না যায়দর COVID-19 হয়েয়ে অথ্বা সয়েহ করা হয়ে, তার বদয়ি
আমায়দর সাধারণ জিগয়ণর আপাত পনরনস্থনতর একটি দ্রুত নিত্র িাই। রেস্টটি সয়ে সয়ে এর ফিাফি রদয়ব িা
এবাং এটি রজয়ি রািা গুরুত্বপূণি রয আমরা প্রয়তযক অাংশগ্রহণকারী (বা তায়দর পনরবারবগিয়ক) আিাদা আিাদা
ভায়ব তায়দর িযাবয়রেনর রেয়স্টর ফিাফিগুনি রদব িা। এই অধযেিটিয়ক যথ্াসম্ভব নিভুি ি করার জিয এো
একো গুরুত্বপূণি বযবস্থা রযয়হতু বহু সাংিযক মািুষ, যারা ময়ি করয়েি রয তারা, বা তায়দর সন্তািয়দর COVID19 হয়ে থ্াকয়ত পায়র এবাং 'পরীক্ষা করায়ত িাি', তায়দর আমরা নিয়োগ করয়ত িাই িা। এটি আমায়দরয়ক
COVID-19 এর নবস্তৃ নত এবাং সামনগ্রকভায়ব জিসাধারয়ণর ময়ধয এই ভাইরায়সর ররাগ প্রনতয়রাধ ক্ষমতা সম্বয়ে
অিুপযুক্ত তথ্য প্রদাি করয়ব।
MenC, নর্পয়থ্নরোর নবরুয়ে কাযিকর অযানন্টবনর্গুনির িিিা আমায়দর বুঝয়ত সাহাযয করয়ব রয বতি মাি
টিকাকরণ কমিসূনিটি কতো ভািভায়ব কাজ করয়ে এবাং নিনদি ষ্টভায়ব এমি রকায়িা বেয়সর রগাষ্ঠী বা জিসাংিযা
আয়ে নকিা যায়দর সুরক্ষার মাত্রাে পাথ্িকয হয়ে।

রিায়ভি কয়রািাভাইরাস (COVID-19) কী?
রিায়ভি কয়রািাভাইরাস (COVID-19) মািব সমায়জ একটি িতু ি ভাইরাস। কয়রািাভাইরাসগুনি ভাইরায়সর
একটি বি পনরবার রযটি সনদি কানশ হওোর উপসগি এবাং অিযািয আয়রা গুরুতর সাংক্রমণ হওোর উপসগিগুনির
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সায়থ্ সাদৃশযপূণি। কয়রািাভাইরাস মূিত কানশ বা হাুঁনির ফয়ি হওো রবনশ পনরমায়ণ থ্ুতুর রথ্য়ক েনিয়ে পয়র।
এই ভাইরাস থ্াকা সবার উপসগি রদিা যায়ব িা।

রমনিয়জাকক্কাি গ্রুপ নস কী?
রমিনস ররাগটি গ্রুপ নস রমনিয়জাকক্কাি বযায়েনরোর সাংক্রময়ণর কারয়ণ ঘয়ে। রমিনসর কারয়ণ রমনিজাইটিস
হয়ত পায়র, যা মনস্তয়ের আস্তরয়ণর একটি প্রদাহ বা স্ফীনত, এবাং রসপনসস। রমনিিজাইটিস এবাং রসপনসস, দুটিই
গুরুতর ররাগ যার ফয়ি প্রাণহানির আশঙ্কা থ্ায়ক। MenC টিকা আসার পর রথ্য়ক সকি বেয়সর মািুয়ষর ময়ধয
MenC ররায়গর প্রয়কাপ দ্রুত কয়ম রগয়ে। তয়ব গত কয়েক বেয়র রমিনসর ঘেিার সাংিযা অল্প বৃনে রপয়েয়ে।
আমরা রদিয়ত িাই রয এই বযায়েনরোর নবরুয়ে পযিাপ্ত উচ্চ মাত্রার অযানন্টবটি আয়ে এমি জিসমনষ্টয়ত কম
সাংিযক মািুষ থ্াকার কারয়ণ এো ঘেয়ে নকিা।
নর্ফয়থ্নরো কী?
নর্ফয়থ্নরো হি সহয়জই সাংবানহত একটি বযায়েনরোঘটিত অসুস্থতা। বযায়েনরোটি এমি েনক্সি বা নবষাক্ত
উপাদাি ততনর কয়র যার ফিস্বরূপ আকনিক জ্বয়রর সূিিা, গিাে বযথ্া, গ্রনিগুনি ফু য়ি যাওো এবাং কিিও
কিিও ত্বয়ক ক্ষত হয়ত পায়র। এক সমে এো তশশয়ব মৃতুযর একটি সাধারণ কারণ নেি। রয সব রদয়শ ভাি
টিকাকরণ কমিসূনি আয়ে তায়দর পনরনস্থনতর সাংিযা কয়ময়ে, নকন্তু রয সব রদয়শ ররাগটি সনক্রে আয়ে রসিাি
রথ্য়ক িতু ি পনরনস্থনত এয়স রপ ুঁোয়ত পায়র। পূবিবতী বেরগুনির তু িিাে 2018 এই পনরনস্থনতর সাংিযা বৃনে
রপয়েনেি, যনদও রয মািুষরা অসুস্থ হয়েনেয়িি তায়দরয়ক টিকা রদওো হয়েনেি এব
যাি নি রযিায়ি নর্ফয়থ্নরো অনত সাধারণ পনরনস্থনত।

তারা এমি রকায়িা রদয়শ

এই অধযেয়ি কী ঘয়ে?
আমরা সমগ্র ইাংিযাে জুয়ি নবনভন্ন সাইয়ে 3500 জি পযিন্ত মািুষয়ক নিয়োগ করব। একটি রক্ত পরীক্ষার জিয
একবার সাক্ষাৎ করয়ত হয়ব। নকেু অাংশগ্রহণকারীয়দর পরপর নভনজয়ে বারাংবার রক্ত এবাং িািার িমুিা
রদওোর জিয আমন্ত্রণ করা হয়ব।
প্রথ্ম নভনজয়ে আমরা আপিার সম্পয়কি প্রাথ্নমক নকেু তথ্য নজজ্ঞাসা করব, যার ময়ধয থ্াকয়ব আপিার
•
•
•
•
•
•
•
•

জন্ম তানরি
নিে
রপাস্ট রকার্
GP-এর তথ্য
জানতগত রগাষ্ঠী
জীবিযাপয়ির পনরনস্থনত
টিকাকরয়ণর ইনতহাস
আপিার এবাং আপিার পনরবায়রর সাম্প্রনতক শ্বাস-প্রশ্বায়সর সাংক্রমণ (রযমি কানশ এবাং সনদি ) এর
ইনতহাস।
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আপনি যনদ অাংশ রিওোর নসোন্ত রিি, তাহয়ি স্থািীে বয়োবয়স্তর ওপয়র নিভি র কয়র আমরা আপিার
নিকেবতী রকায়িা স্থায়ি একটি নিনিয়ক অথ্বা আপিার বানিয়ত আপিার সয়ে রদিা করার বযবস্থা করব।
অযাপয়েন্টয়ময়ন্ট, অধযেি দয়ির একজি সদসয নিম্ননিনিতগুনি করয়বি:
•
•
•
•
•
•

আপিার সয়ে অধযেিটির নবষয়ে আয়িািিা করা এবাং আপিার বা আপিার নশশুর রয রকায়িা প্রয়শ্নর
উত্তর রদয়বি
আপনি অাংশগ্রহণ করয়ত রানজ হয়ি, আপিায়ক একটি সম্মনত ফয়মি স্বাক্ষর করয়ত বিয়বি
এই গয়বষণামূিক অধযেয়ির জিয ভনবষযয়ত আপনি রক্ত এবাং িািার িমুিা নদয়ত ইেুক নকিা তা
নজজ্ঞাসা করয়বি।
উপয়র তানিকাভু ক্ত প্রাথ্নমক তথ্য আপিায়ক নজজ্ঞাসা করয়বি
আপিার নশশুর নিনকৎসাগত ইনতহাস ও পানরবানরক রযাগায়যাগ সম্বয়ে প্রশ্ন নজজ্ঞাসা করয়বি
একটি রয়ক্তর িমুিা রিয়বি (পনরমাণটি 2 মায়সর কম বেসীয়দর জিয 2নমনি রথ্য়ক 15 বেয়রর রবনশ
বেসীয়দর জিয 30 নমনি পযিন্ত, এটি ½ িা িাময়ির কম রথ্য়ক 6 িা িাময়ির ময়ধয হয়ব।)

পুয়রা অযাপয়েন্টয়ময়ন্ট 45 নমনিে সমে িাগা উনিত।
নিনিয়ক রয অাংশগ্রহণকারীয়দর রদিা হয়ব তায়দর যাতাোয়তর বযেপূরয়ণর জিয £20 এর একটি ভাউিার
রদওো হয়ব।
কয়েকজন অংশগ্রহয়নাকারীয়ক আপনন বারংবার রক্ত এবং লালার নমুনা নিয়ে বলয়েন ককন?
একটি সাংক্রময়ণর নবরুয়ে িিাই করার জিয আমরা অযানন্টবনর্ ততনর কনর তিি রসগুনি আমায়দর রক্ত এবাং
িািায়ত সিাক্ত করা রযয়ত পায়র। নকেু সাংক্রময়ণর পয়র এই অযানন্টবনর্গুনি উচ্চ মাত্রাে দীঘি সমেকায়ির জিয
রথ্য়ক আমায়দর সুরক্ষা প্রদাি কয়র। অিযািয সাংক্রমণগুনির রক্ষয়ত্র রসগুনি দ্রুত িয়ি যাে অথ্িাৎ আমায়দর রসই
সাংক্রমণটি আবার হয়ত পায়র। COVID-19 এর রক্ষয়ত্র শরীর কীভায়ব সািা রদে রস সম্পয়কি অল্পই জািা রগয়ে
নবয়শষ কয়র সামািয নকেু উপসগি যায়দর আয়ে তায়দর জিয, এবাং বারাংবার রক্ত এবাং িািার িমুিা নিয়ি, আমরা
আশা রানি রয সময়ের সায়থ্ সায়থ্ সায়থ্ অযানন্টবনর্ স্তয়রর রকমি পনরবতি ি হে তা আমরা রদিয়ত পারব। তাই,
কয়েকজি অাংশগ্রহণকারীর রক্ষয়ত্র আমরা 2 রথ্য়ক 3 মায়সর বযবধায়ি অনতনরক্ত 1 রথ্য়ক 3 বার রয়ক্তর িমুিা
নিয়ত িাই রসইসায়থ্ একটি িািা পরীক্ষা রযয়হতু রসটি অযানন্টবনর্ পরীক্ষার আয়রা একটি উপাে। প্রয়তযক নভনজয়ে
আপিার বা আপিার পনরবায়রর রকায়িা পনরনিয়তর রশষ নভনজয়ের পয়র COVID-19 এর রকায়িা উপসগি নেি
নকিা তা আমরা নজজ্ঞাসা করব। প্রথ্ম নভনজয়ে COVID-19 এর জিয অযানন্টবনর্ রেনস্টাংয়ের পনজটিভ বা
রিয়গটিভ ফি একটি নমশ্র মািুষয়দর রথ্য়ক আমরা রসই বারাংবার িমুিা সাংগ্রহ করার কথ্া বিব। আপিায়ক
যিি আবার রক্ত/িািার িমুিা রদওোর জিয র্াকা হয়ব তিি আপিার রেয়স্টর ফিাফি পনজটিভ বা রিয়গটিভ
এয়সয়ে নকিা তা বিা হয়ব িা।

অিুগ্রহ কয়র রিাে করয়বি রয আপনি এই পুিরাবৃত্ত িমুিা প্রদাি িা কয়রও মূি অধযেয়ি অাংশগ্রহণ করয়ত
পায়রি।
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আমার নশশুয়ক নক এই অধযেয়ি অাংশ নিয়তই হয়ব?
িা, এো গতািুগনতক পনরিযিার অাংশ িে, গয়বষণাে অাংশগ্রহণ ঐনেক। আপনি যনদ অাংশগ্রহণ িা করার
নসোন্ত রিি, তাহয়ি তা আপিার নশশুর গতািুগনতক পনরিযিায়ক রকায়িাভায়ব প্রভানবত কয়র িা। আপনি রয
রকায়িা সমে আপিার মি পনরবতি ি করার জিয স্বাধীি। আপনি যাই রবয়ে নিি িা রকি, আপিার নসোয়ন্তর
বযাপায়র আপিার িুনশ থ্াকা গুরুত্বপূণি এবাং আপিার হয়ে নসোন্ত নিয়ত সাহাযয করা অধযেি দয়ির ভূ নমকা
িে।
অাংশগ্রহয়ণর সম্ভাবয অসুনবধা ও ঝুুঁ নকগুনি কী?
রক্ত পরীক্ষার পয়র আপিার নশশুর রয়ক্তর িমুিা রিওোর স্থায়ির আয়শপায়শ অস্থােী বযথ্া ও কািনশয়ে হয়ত
পায়র।
অাংশ রিওোর সুনবধানদ কী?
এই অধযেিটিয়ত অাংশগ্রহণ করার জিয রকায়িা বযনক্তগত সুনবধা পাওো যায়ব িা, এবাং অাংশগ্রহণকারীয়দর
তায়দর নিজস্ব ফিাফি রদওো হয়ব িা। এই গয়বষণা সমীক্ষা রথ্য়ক অনজিত তথ্য আমায়দর রিায়ভি
কয়রািাভাইরাস COVID-19 এর ময়তা সাংক্রমণগুনি সম্বয়ে জািয়ত এবাং গয়বষণা সমীক্ষার জিসমনষ্ট কতো
ভায়িাভায়ব রমি নস ও নর্পয়থ্নরোর নবরুয়ে সুরনক্ষত আয়ে তা সাহাযয করয়ব।
অধযেয়ি প্রাপ্ত িমুিাগুনির কী হয়ব?
আপিার রদওো িমুিা(িমুিাগুনি) আপিার স্থািীে সাইয়ের িযাবয়রেনরয়ত প্রনক্রোকরণ এবাং সাংরক্ষণ করা
হয়ব এবাং তারপর পাবনিক রহল্থ্ ইাংিযায়ের (PHE) িযাবয়রেনরয়ত স্থািান্তর করা হয়ব রযিায়ি নবয়েষয়ণর কাজটি
করা হয়ব। PHE বা অক্সয়ফার্ি ভযানক্সি গ্রুপ, অক্সয়ফার্ি ইউনিভানসিটি রয রকায়িা অবনশষ্ট িমুিায়ক সাংরক্ষণ
করয়ব এবাং ভনবষযয়ত সাংক্রমণ ররাগগুনি সম্পনকি ত গয়বষণাে এগুনি বযবহার করা হয়ত পায়র। িমুিাটি রথ্য়ক
আপিায়ক সিাক্ত করা সম্ভব হয়ব িা, তয়ব আপনি অধযেিটি রথ্য়ক প্রতযাহার করয়ত িাইয়ি এো সিাক্ত করা
রযয়ত পায়র। আপিার রক্ত রথ্য়ক DNA-এর একটি িমুিা রিওোর জিযও আমরা আপিার অিুমনত িাইয়ত পানর,
তয়ব আপনি তায়ত িা বিয়ত পায়রি এবাং তা সয়েও গয়বষণা সমীক্ষায়ত অাংশ নিয়ত পায়রি। অধযেিটি রথ্য়ক
DNA-এর িমুিাগুনিয়ক অক্সয়ফার্ি ভযানক্সি গ্রুপ, অক্সয়ফার্ি ইউনিভানসিটিয়ত সাংরক্ষণ করা হয়ব।
আপনি রকি আমার DNA-র উপর গয়বষণা করয়ত িাইয়ত পায়রি?
টিকা এবাং সাংক্রমণগুনির রক্ষয়ত্র আপিার ররাগ প্রনতয়রাধ পেনত কীভায়ব প্রনতনক্রো জািায়ব তা আপিার স্বতন্ত্র
DNA রকার্ প্রভানবত করয়ত পায়র। কীভায়ব মািুয়ষর DNA -র কতো পাথ্িকয তায়দর টিকা এবাং
সাংক্রমণগুনিয়ত ররাগ প্রনতয়রায়ধর প্রনতনক্রোয়ক প্রভানবত কয়র এবাং কীভায়ব সবয়থ্য়ক ভায়িা উপায়ে এই
সাংক্রমণগুনি প্রনতয়রাধ করা যাে তার রবাধগমযতা বািায়ত আমরা গয়বষণা করয়ত িাই।
এই অধযেয়ি আমার অাংশগ্রহণয়ক নক রগাপিীে রািা হয়ব?
হ্াাঁ। আপিার নশশুর রথ্য়ক সাংগ্রহ করা সব তথ্য ও রয়ক্তর িমুিায়ক একটি অধযেি িম্বর নদয়ে রকার্ রদওো
হে এবাং কয় ারভায়ব রগাপিীে রািা হে।
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আপিার তথ্যয়ক একটি সুরনক্ষত সাভি ায়র সাংরক্ষণ করা হয়ব এবাং কাগয়জর রিােগুনি আপিার স্থািীে রকয়ন্দ্র
একটি তািাবে কযানবয়িয়ে রািা হয়ব। শুধুমাত্র অিুয়মানদত অধযেি কমীরাই আপিার নশশুর তথ্য ও
িমুিাগুনি রদিয়ত পায়রি।
আপিার অিুমনত নিয়ে, আমরা নশশু স্বাস্থয ররকর্ি, NHS রর্োয়বস বা তার GP-এর রথ্য়ক আপিার নশশুর
টিকাকরণ ও নিনকৎসাগত ইনতহাস যািাই করয়ত পানর।
আনম আমার নশশুয়ক নদয়ে অধযেিটি িানিয়ে রযয়ত িা িাইয়ি কী হয়ব?
আপনি রয রকায়িা সমে রকায়িা কারণ িা জানিয়ে, মি পনরবতি ি করয়ত পায়রি এবাং অধযেিটি রথ্য়ক প্রতযাহার
করয়ত পায়রি। রয়ক্তর িমুিা রদওোর পয়র আপিার মত পনরবনতি ত হয়ি, আপনি আমায়দর নিনিতভায়ব
জািায়ত পায়রি, আমরা আপিার িমুিা সনরয়ে িষ্ট কয়র রদয়বা। রসই রয়ক্তর িমুিা নিয়ে আর রকায়িা নবয়েষণ হয়ব
িা।

গয়বষণা অধযেয়ির রশয়ষ কী হয়ব?
গয়বষণাটির ফিাফি একটি তবজ্ঞানিক নিনকৎসা পনত্রকাে প্রকাশ করা হয়ব; এর জিয কয়েক বের িাগয়ত পায়র।
এই গয়বষণা সমীক্ষা রথ্য়ক সব প্রকাশিাগুনি অক্সয়ফার্ি ভযানক্সি গ্রুপ (OVG) ওয়েবসাইে www.ovg.ox.ac.uk
এ প্রকাশ পায়ব এব আপনি গয়বষণা সমীক্ষার কাে রথ্য়ক প্রধাি ফিাফিগুনি বযািযা করা একটি নিঠি পায়বি।
রকায়িা নরয়পােি বা প্রকাশিাে আপিায়ক সিাক্ত করা হয়ব িা এবাং আমরা বযনক্তগত ফিাফি প্রদাি করব িা।
আমরা ভনবষযয়ত রয সব অিয গয়বষণা অধযেিগুনি পনরিািিা করয়ত পানর রসগুনির নবষয়ে শুিয়ত আপনি
আগ্রহী হয়ি, আপনি আমায়দর রযাগায়যাগ তানিকাে সাইি আপ করয়ত পায়রি। আপনি রকায়িা ভনবষযৎ
গয়বষণাে অাংশ নিয়ত বাধয িি।
আনম অাংশ নিয়ত আগ্রহী হয়ি আমার এিি কী করা উনিত?
আপিার এিিই রকায়িা নসোন্ত রিওোর প্রয়োজি রিই। আপনি অধযেিটিয়ত অাংশগ্রহণ করার নসোন্ত নিয়ি, পরবতী
পদয়ক্ষপটি হি অিিাইি রযাগযতা এবাং বুনকাং প্রনক্রো সম্পূণি করয়তwww.whatsthestory.org.ukএ যাওো।
অথ্বা, আপনি গয়বষণা দিটির সয়ে রযাগায়যাগ করয়ত পায়রি, যারা অধযেিটি সম্বয়ে আপিার সয়ে আয়িািিা
কয়র িুনশ হয়বি, আপিার রয রকায়িা প্রয়শ্নর উত্তর রদয়বি এবাং আপিার পরীক্ষা করয়ত পায়রি এবাং রফাি বা
ইয়ময়ির মাধযয়ম অধযেয়ির সাক্ষাৎ বুনকাং করয়ত পায়রি।
এই নিয়োগটি ধায়প ধায়প হয়ব, এর কারণ আমরা আপিার অঞ্চয়ির অাংশগ্রহণকারীয়দর একটি িমুিায়ক নিয়োগ
করার িক্ষয ররয়িনে যার ময়ধয একটি সামনগ্রক জিসাংিযার তবনশষ্টযগুনি পনরিনক্ষত হে। কনমউনিটি জুয়ি
SARS-COV-2 এর অগ্রগনত নিত্রানেত করয়ত আমায়দর সক্ষম কয়র তু িয়ত পরবতী কয়েক মাস ধয়র আমরা
একটি স্থােী গনতয়ত নিয়োগ করারও ইো রানি। সুতরাাং আমরা অগ্রগনতর সায়থ্ সায়থ্ আমায়দর তথ্য যািাই
করব, যায়ত আমরা আমায়দর িক্ষয অজিি করনে নকিা তা রদিা যাে। এর ফিস্বরূপ আপিার সয়ে রযাগায়যাগ
করাে আমায়দর একেু নবিম্ব হয়ত পায়র। নিয়োয়গর পরবতী পযিায়ে আপিার সয়ে রযাগায়যাগ করা হয়ত পায়র
অথ্বা আপিার অঞ্চয়ি নিয়োগ সম্পূণি হয়েয়ে এই কথ্া বিার জিয আমরা সম্ভাবযরূয়প আপিার সয়ে রযাগায়যাগ
করয়ত পানর। উপয়রর বণিিা অিুযােী, িাইল্ড রহল্
থ্ ইিফয়মিশি সানভি য়সস/িযাশিাি রহিথ্ অযানপ্লয়কশন্স ও
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ইিফ্রাস্ট্রাকিার সানভি য়সস (NHAIS) আপিায়ক র্াকয়যায়গ একটি রপাস্টকার্ি নদয়ে িরণ করায়ত পায়র। আমরা
যনদ এরপয়র আপিার রথ্য়ক রকায়িা জবাব িা পাই, তাহয়ি আমরা ধয়র রিব রয আপনি অাংশ নিয়ত িাি িা।

GDPR (সাধারণ তথ্য সুরক্ষা নিেমাবিী) নববৃনত
এই অধযেয়ির উয়দযাক্তা হি অক্সয়ফার্ি ইউনিভানসিটি যা যুক্তরায়জয অবনস্থত। আমরা এই অধযেি পনরিািিার
জিয আপিার রথ্য়ক রিওো তথ্যয়ক বযবহার করব এবাং এই অধযেয়ির জিয তথ্য নিেন্ত্রক নহয়সয়ব কাজ করব।
অথ্িাৎ আপিার তয়থ্যর যত্ন রিওো এবাং এটিয়ক যথ্াযথ্ভায়ব বযবহার করার জিয আমরা দােবে।
গয়বষণা অধযেয়ির নবষয়ে আপিার সয়ে রযাগায়যাগ করার জিয আমরা আপিার িাম ও রযাগায়যায়গর নবশদ
তথ্য বযবহার করব, এবাং নিনিত করব রয অধযেিটি সম্বয়ে প্রাসনেক তথ্যয়ক আপিার পনরিযিার জিয এবাং
অধযেয়ির গুণমায়ির ওপয়র িজরদানরর জিয নিনপবে করা হয়েয়ে। শুধুমাত্র গল্পো কী? দয়ির রিাকজি যারা
আপিায়ক নিিয়বি তারা হয়িি রসই বযনক্ত যায়ক অধযেিটি সম্পন্ন করয়ত বা রর্ো সাংগ্রয়হর প্রনক্রো নিরীক্ষা
করয়ত আপিার সায়থ্ রযাগায়যাগ করয়ত হয়ব। রয বযনক্তবগি তথ্যটি নবয়েষণ কয়রি (পাবনিক রহিথ্ ইাংিযাে
এবাং অক্সয়ফার্ি ভযানক্সি গ্রুপ) তায়দরই উপয়র তানিকাবে তয়থ্য ('এই অধযেয়ি কী হয়ব' নবভায়গ) প্রয়বশানধকার
থ্াকয়ব নকন্তু তারা আপিার িাম বা রযাগায়যায়গর ঠিকািা পায়বি িা।
আপিার স্থািীে রকন্দ্র এই অধযেি রথ্য়ক আপিার সম্বয়ে শিাক্তকরণয়যাগয তথ্যয়ক, অধযেয়ির সবয়িয়ে রোে
অাংশগ্রহণকারীর বেস 18 বের হওোর পর পযিন্ত, কমপয়ক্ষ 3 বেয়রর জিয ররয়ি রদয়ব। আমরা িামনবহীি
গয়বষণার তথ্য অনিনদি ষ্টকায়ির জিয মজুত রািব।
আপিার তথ্য অযায়ক্সস, পনরবতি ি বা সরায়িার অনধকার সীনমত, রযয়হতু গয়বষণাটিয়ক নিভি রয়যাগয ও নিভুি ি
করার জিয আমায়দরয়ক সুনিনদি ষ্ট উপায়ে আপিার তথ্যয়ক বযবস্থাপিা করয়ত হে। আপনি অধযেি রথ্য়ক
প্রতযাহার করয়ি, আমরা ইনতময়ধয আপিার সম্বয়ে রয তথ্য রপয়েনে তা ররয়ি রদয়বা। আপিার অনধকারগুনিয়ক
সুরনক্ষত রািার জিয আমরা বযনক্তগতভায়ব যথ্াসম্ভব িূযিতম সিাক্তকরণয়যাগয তথ্য বযবহার করব।
একবার অধযেিটি সম্পূণি হয়ে রগয়ি, সমস্ত িনথ্ আপিার স্থািীে সাইয়ে একটি নিরাপদ স্থায়ি আকি াইভ করা
হয়ব। যনদ আর সাংরক্ষণ করার প্রয়োজি িা থ্ায়ক, তাহয়ি ফাইিগুনিয়ক রগাপিভায়ব নবিষ্ট করা হয়ব।

আপিার স্থািীে মূিয পযিয়বক্ষক, বা তার অধস্তয়ির ওপর আপিার রর্োর সুরক্ষার দানেত্ব থ্াকয়ব। আপিার
বযনক্তগত তয়থ্যর প্রসয়ে আপিার অনধকারগুনি সম্বয়ে আয়রা তথ্য উপিব্ধ আয়ে এিায়ি:
http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/
আনম অনভয়যাগ করয়ত িাইয়ি কী হয়ব?
আপিায়ক রযভায়ব রযাগায়যাগ করা হয়েয়ে অথ্বা এই অধযেি িিাকািীি রযভায়ব আিরণ করা হয়েয়ে তার রয
রকায়িা নবষয়ে আপনি অনভয়যাগ করয়ত িাইয়ি আপিার রযাগায়যাগ করা
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01865 611400 িম্বয়র অক্সয়ফার্ি ভযানক্সি গ্রুপয়ক রফাি করুি বা info@ovg.ox.ac.uk রত ইয়মি করুি।
আপনি 01865 616480 িম্বয়র অক্সয়ফার্ি ইউনিভানসিটির নিনিকাি ট্রাোল্
স অযাে নরসািি গভয়িিন্স (CTRG)এর সয়েও রযাগায়যাগ করয়ত পায়রি অথ্বা CTRG-রক ctrg@admin.ox.ac.uk এ ইয়মি করয়ত পায়রি।

NHS রকায়িা স্বাস্থয সম্পনকি ত গয়বষণাে সহােতার জিয আপিার তথ্য বযবহার করুক, তা যনদ আপনি িা িাি
তাহয়ি আপিার নবকল্প নিবিািি করয়ত অিুগ্রহ কয়র https://www.nhs.uk/your-nhs-datamatters/manage-your-choice/ রদিুি।
এই অধযেয়ি অাংশগ্রহয়ণর প্রতযক্ষ পনরণামস্বরূপ আপিার নশশুর রকায়িা ক্ষনত হওোর ময়তা অসম্ভব ঘেিার
রক্ষয়ত্র, উয়দযাক্তা নহয়সয়ব অক্সয়ফার্ি ইউনিভানসিটির যয়থ্াপযুক্ত নবমা করায়িা আয়ে। অিুরূপভায়ব, রয সব
স্থািগুনিয়ত অধযেিটি পনরিািিা করা হয়ব রসিায়িও যয়থ্াপযুক্ত নবমা থ্াকয়ব; প্রয়োজি অিুযােী আয়রা তথ্য
প্রদাি করা যাে।
আমার এিি আর কী জািা প্রয়োজি?
নরসািি এনথ্ক্স কনমটি িায়ম পনরনিত, মািুষয়দর একটি স্বাধীি রগাষ্ঠী অাংশগ্রহণকারীয়দর স্বাথ্িয়ক রক্ষা করার
জিয NHS-এ সব গয়বষণার ওপয়র িজর রায়ি। িেি- সায়র নরসািি এনথ্ক্স কনমটি এই গয়বষণা সমীক্ষাটি
পযিায়িািিা কয়রয়ে এবাং তার অিুকূয়ি মতামত নদয়েয়ে। এই অধযেয়ি পুুঁনজ প্রদাি করয়ে িযাশিাি ইিনস্টটিউে
ফর রহিথ্ নরসািি, যা NHS এর অাংশ।
এই অধযেয়ি অাংশগ্রহণ করার কথ্া নবয়বিিা করার জিয আপিায়ক ধিযবাদ।
আন্তনরকতা সহ,
গল্পো কী? অধযেি দি
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