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বয়স্ক মানুষের ক্ষেষে ক্ষ াভিড-19 সাষেষে হস্তষেষের প্ল্যাটফম ম 

রাষডামাইজড ট্রায়াল ভিন্সিেল ট্রায়াল 

 
 

অংশগ্রহণ ারী তথ্য িচারেে 

প্রিন্সিপল ট্রায়াল এমন একটি নতুন প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রত খ ুঁজে বের করার বিষ্টা করজে বেগুজলা 

কপ্রমউপ্রনটিজত েযেহার করা োয়। আমরা এমন প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রত খ ুঁজে বের করজত িতযাশা রাপ্রখ ো 

হাসপাতাজল ভপ্রতি হওয়ার িজয়ােন োড়াই দ্র ত আজরাগ্য লাভ করজত েযন্সিজেরজক সহায়তা করজে। 

আমরা এই ট্রায়াজল বোগ্োন করজত আপনাজক আমন্ত্রন োনান্সি কারণ আমরা ে ঝজত পাপ্রর বে 

আপপ্রন েতিমাজন বকাপ্রভড-19 এর উপসগ্ িসমূহ অন ভে করজেন। 

এই প্রলফজলি অংশগ্রহজণর লক্ষ্য, ঝ ুঁ প্রক এেং স প্রেধাসহ ট্রায়াল সম্পপ্রকিত তথ্য আপনাজক োনায়। 
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এই ট্রায়াষলর উষেশয  ী? 

ক্ষ াভিড-19 

65 ো তার বেপ্রশ েয়সী; অন্তপ্রন িপ্রহত স্বাস্থ্যেপ্রনত সমসযা থ্াকা সহ 18-64 েের েয়সী েযন্সি এেং বকাপ্রভড-

19 এর অস স্থ্তার অংশ প্রহজসজে শ্বাসকষ্ট অন ভে করা 18-64 েের েয়সী েযন্সিজের মজধয বকাপ্রভড-19 এর 

কারজণ েটিলতার ঝ ুঁ প্রক েৃন্সদ্ধ বপজয়জে। এসে েযন্সিজের মজধয বকাপ্রভড-19 মাজঝ মাজঝ উজেখজোগ্য 

শারীপ্ররক সমসযা, হাসপাতাজল ভপ্রতি এেং মৃতুযর কারণ হজত পাজর। 

বকাপ্রভড-19 আক্রান্ত অপ্রধকাংশ েযন্সিজের প্রিপ্রকৎসা কপ্রমউপ্রনটিজত করা হয়। আমাজেরজক েরুপ্রর 

প্রভপ্রিজত এমন প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রত খ ুঁজে বের করজত হজে বেগুজলা কপ্রমউপ্রনটিজত েযেহাজরর েনয উপে ি। 

 

 

েরীো 

োসায় এেং কপ্রমউপ্রনটিজত বথ্জক োরা বকাপ্রভড-19 এর কারজণ ে জভিাজগ্র প্রশকার হজিন তাজেরজক আজরা 

দ্র ততরভাজে স স্থ্ কজর তুলজত এেং হাসপাতাজল প্রিপ্রকৎসা গ্রহজণর িজয়ােন োড়াই সহায়তা করা োয় 

এমন প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রতর সন্ধান করা হজি এই প্রিপ্রনকাল ট্রায়াজলর উজেশয। এটি করজত সমথ্ ি হজত 

আমাজের লক্ষ্য  হল পাওয়ার সজে সজেই বকাপ্রভড-19 এর সম্ভােয প্রিপ্রকৎসার েনয আজরা এক ো 

একাপ্রধক উপে ি উপায় পরীক্ষ্া করা। 

 

আমরা এমন প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রত পরীক্ষ্া করপ্রে ো প্রেশ্বে জড় স পপ্ররপ্রিত এেং েহু েের ধজর েযেহৃত হজয় 

আসজে এেং ইজতামজধয ে িরাজেয েযেহাজরর েনয লাইজসি রজয়জে। 

 

প্রিন্সিপল ট্রায়াজলর সকল প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রত ইউজক- বমপ্রডপ্রসনস এেং বহলথ্ বকয়ার বিাডাক্টস 

বরগুজলিপ্রর এজেন্সি (MHRA) এর পাশাপাপ্রশ স্বাধীন প্রেজশষজ্ঞজের আজেিন্ট পােপ্রলক বহলথ্ পযাজনল 

(তাৎক্ষ্প্রণক েনস্বাস্থ্য পযাজনল) দ্বারা অন জমাপ্রেত হজয়জে। ে িরাজেয সকল ওষ জধর েযেহার MHRA দ্বারা 

প্রনয়প্রন্ত্রত হয়। 

 

প্রনপ্রেিষ্ট প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রতর তথ্য এেং জ্ঞাত সাধারণ পাশ্ব িিপ্রতন্সক্রয়ার েনয অন গ্রহ কজর পপ্ররপ্রশষ্ট বেখ ন। 

 

আভম ভ  অংশ ভনষত োভর? 

অংশগ্রহণ করার েনয, 15 ভিন ক্ষথ্ষ   ম সময় ধষর, বকাপ্রভড-19 এর কারজণ সৃষ্ট প্রনজি উপ্রেপ্রখত 

সম্ভােয উপসগ্ ি আপনাজক অন ভে করজত হজে: 

একটি নতুন একিানা কাপ্রশ 
 

অথ্বা শরীজর উচ্চ তাপমাত্রা 
 

অথ্বা খাবাষরর স্বাি গ্রহণ বা গন্ধ বনওয়ার সাধারণ ক্ষ্মতা হাপ্ররজয় বফলা ো পপ্ররেপ্রতিত হওয়া
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অথ্বা 
 

• SARS-Co-V2 সংক্রমণ পরীক্ষ্া, ো 15 প্রেন বথ্জক কম সমজয়র মজধয করা হজয়প্রেল তাজত আপনার 

ফলাফল পন্সেটিভ এজসজে এেং আপপ্রন বকাপ্রভড-19 এর উপসজগ্ ির কারজণ অস স্থ্ রজয়জেন। এই 

উপসগ্ িগুজলাজত শ্বাসকষ্ট, অস স্থ্ হওয়ার সাধারণ অন ভূপ্রত, বপশী েযথ্া, ডায়প্ররয়া, েপ্রম হওয়া, 

জ্বর ও কাপ্রশ অন্তভুিি থ্াকজত পাজর, তজে এগুজলাজত সীমােদ্ধ নয় এেং আপনার মজধয এই 

উপসগ্ িগুজলা অেশযই 15 ভিন ক্ষথ্ষ   ম সময়  ধজর থ্াকজত হজে। 

 

এোড়াও, ট্রায়াজল বোগ্োন করজত, বে প্রেষয়গুজলা থ্াকা িজয়ােন: 

বয়স 65 বা তার ক্ষচষয় ক্ষবভশ হওয়া 

অথ্বা 

বয়স 18-64 হওয়া এেং বকাপ্রভড-19 এর অস স্থ্তার অংশ প্রহজসজে শ্বাস ষ্ট* অনিুব  রা 

অথ্বা 

ভনষনাক্ত ক্ষেষ াষনা এ টট অন্তভন মভহত স্বাস্থ্যজভনত সমসযা থ্া া সহ বয়স 18-64 হওয়া: 

a) গুরুতর অস স্থ্তা ো প্রিপ্রকৎসার (বেমন বকজমাজথ্রাপ্রপ) কারজণ জ্ঞাত ে ে িল ইপ্রমউন 

প্রসজেম 

b) জ্ঞাত হৃেজরাগ্ এেং/ো উচ্চ রিিাপ প্রনণ িয় হওয়া 

c) জ্ঞাত েীর্ িস্থ্ায়ী ফ সফ জসর বরাগ্ (বেমন অযােমা) 

d) জ্ঞাত ডায়াজেটিস 

e) জ্ঞাত েকৃজতর লর্  হাপ্রন 

f) জ্ঞাত বরাক অথ্ো স্নায়প্রেক সমসযা; 

g) প্রনেস্ব িপ্রতজেেজন স্থ্ূলতা ো েপ্রড মাস ইনজডক্স 35 kg/m2 এর বেপ্রশ থ্াকা 
 

*শ্বাসকজষ্টর কারজণ গ্ভীরভাজে শ্বাস বনওয়া কটিন হজয় ো ুঁড়ায় এেং আপপ্রন শীঘ্রই হা ুঁপ্রপজয় উিজত 

পাজরন ো অন ভে করজত পাজরন বে আপপ্রন ফ সফ জস পে িাপ্ত োতাস পাজিন না। শ্বাসকজষ্টর কারণ হজত 

পাজর এমন অনযানয অজনক পপ্ররপ্রস্থ্প্রতর তুলনায়, এই উপসগ্ ি স্থ্ায়ী হজত পাজর এেং বকাপ্রভড-19 আক্রান্ত 

েযন্সিজের মজধয দ্র ত েৃন্সদ্ধ বপজত পাজর। 

 
আমাষ  ভ  অংশগ্রহণ  রষত হষব? 

না, অংশগ্রহণ সম্পূণ িরূজপ আপনার প্রসদ্ধাজন্তর উপর প্রনভির কজর এেং এটি বস্বিাধীন। পরীক্ষ্ায় অংশ 

বনজেন প্রক বনজেন না, তা সম্পূণ িভাজে আপনার ওপর প্রনভির কজর। অংশগ্রহণ না করার েনয আপপ্রন 

এনএইিএস (NHS) বথ্জক িাপ্ত স প্রেধা বথ্জক এখন ও ভপ্রেষযজতও েন্সিত হজেন না। 

 

প্রকেু প্রনপ্রেিষ্ট পপ্ররপ্রস্থ্প্রতজত, আমরা এমন বলাকজের সাজথ্ বোগ্াজোগ্ করপ্রে োজের সম্প্রপ্রত বকাপ্রভড-19 এর 

পরীক্ষ্ায় পন্সেটিভ ফলাফল এজসজে এেং এই অননয মহামারী পপ্ররপ্রস্থ্প্রতজত এ সম্পপ্রকিত তথ্য NHS 

Digital দ্বারা ট্রায়াজলর কাজে সরেরাহ করা হজয়জে। েপ্রে আপপ্রন িান তাহজল প্রিন্সিপল বথ্জক ভপ্রেষযজতর 

বেজকান 
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বোগ্াজোগ্ বথ্জক বের হওয়ার অপ্রধকার আপনার রজয়জে। েপ্রে আপপ্রন ট্রায়াল বথ্জক অপ্রধকতর 

বোগ্াজোগ্ গ্রহণ করজত ইিুক না হন, তাহজল অন গ্রহ কজর আমাজের োনান। আপপ্রন অংশগ্রহণ না 

করার প্রসদ্ধান্ত প্রনজল প্রিন্সিপল আপনার তথ্য সংরক্ষ্ণ করজে না। আজরা তজথ্যর েনয (LINK), অন গ্রহ 

কজর বরাগ্ীর তথ্য প্রনয়ন্ত্রণ আইন 2002 এর স্বাস্থ্যজসো প্রনয়ন্ত্রজণর অধীজন সাধারণ বনাটিশ বেখ ন। ট্রায়াল 

সম্পজকি আমরা সজে িাচ্চ প্রতনোর আপনার সাজথ্ বোগ্াজোগ্ করার বিষ্টা করে। 

 

েভি আভম অংশগ্রহণ  ভর তাহষল আমার  ী হষব? 

েপ্রে আপপ্রন অংশ প্রনজত আগ্রহী হন, তাহজল আপপ্রন বোগ্য প্রেজেপ্রিত হজেন প্রক না তা োনজত আমরা 

আপনাজক একটি অনলাইন ফম ি পরূণ করজত েলে। েপ্রে আপনার ইন্টারজনি সংজোগ্ না থ্াজক ো এর 

েেজল আমাজেরজক বিপ্রলজফাজন কল করজত িান, তাহজল এই ডক জমজন্টর বশষ পৃষ্ঠায় িেি 

বোগ্াজোজগ্র প্রেস্তাপ্ররত তথ্য েযেহার কজর আমাজের সাজথ্ বোগ্াজোগ্ করজত পাজরন। 

 

অবগত সম্মভত 

অনলাইজন ো বিপ্রলজফাজনর মাধযজম একটি সম্মপ্রত ফম ি পূরণ করার েনয আপনাজক েলা হজে। প্রকভাজে 

ফম িটি পরূণ করা হজে তার েনয একটি প্রনজেিশােলী বেয়া হজে, তাজত আপনাজক প্রক করজত হজে োনজত 

পারজেন। আপপ্রন আপনার োনাজনা সম্মপ্রতপত্রটির একটি অন প্রলপ্রপ ডাউনজলাড করজত পারজেন এেং 

প্রনজের কাজে রাখজত সক্ষ্ম হজেন। 
 

িাথ্ভম  িশ্নাবলী 

এরপর আপপ্রন আপনার সম্পজকি এেং আপপ্রন বকমন অন ভে করজেন বস সম্পজকি প্রকেু িশ্ন পূরণ 

করজেন। আমরা প্রকেু বোগ্াজোজগ্র তথ্য সংগ্রহ করজো বেমন আপনার নাম, ইজমল আইপ্রড এেং বফান 

নম্বর। এোড়া, েপ্রে উপে ি কাউজক পাওয়া োয় তাহজল আমরা একেন ট্রায়াল পািিনার সম্পজকি 

প্রেস্তাপ্ররত তথ্য োনজত িাইে। েপ্রে বকানও আত্মীয়স্বেন, স্বামী-স্ত্রী, েন্ধ  থ্াজক তাহজল তাজের সজে 

বোগ্াজোজগ্র তথ্য প্রেন। আপনার সজে বোগ্াজোগ্ করা না বগ্জল তাজের সজে আপজনর েযাপাজর তথ্য 

োনা োজে। 

 
রাষডামাইষজশন 

আপপ্রন েযান্ডাডি বকয়ার ো েযান্ডাডি বকয়ার প্লাস টট্রিজমন্ট পাজেন প্রক না তা িন্সক্রয়ার িূড়ান্ত পে িায় 

আপনাজক োনাজে। এই গ্্রুপগুপ্রলর মজধয বেজকাজনা একটিজত পূে ি প্রনধ িাপ্ররত োড়াই আমাজের 

কম্পম্পউিার প্রসজেম আপনাজক েরাে করজে (একটি র্ূণ িায়মান েক্কার মতন) এেং আপপ্রন, আপনার 

ন্সেপ্রপ অথ্ো ট্রায়াল টিম এটি প্রনধ িারণ করজত পারজে না বে আপপ্রন বকান গ্্রুজপ থ্াকজেন। এ প্রসদ্ধান্ত 

সম্পূণ িরূজপ দেেক্রজম গৃ্হীত হজে। 

আপপ্রন বকান গ্র্ুজপর েনয েরাে হজয়জেন বস সম্পজকি আপনাজক অেপ্রহত করজত আপপ্রন একটি 

ইজমল ো বফান কল পাজেন; আপনার ন্সেপ্রপ এেং ট্রায়াল টিমও এই ইজমইল পাজে। েপ্রে আমরা বেপ্রখ বে 
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আপপ্রন অংশগ্রহণ করজত পারজেন না, তজে আমরা ইজমল ো বফান মাধযজম োপ্রনজয় বেে। 

 

ট্রায়াল টট্রটষমন্ট 

েপ্রে আপনাজক এজলাজমজলাভাজে েযান্ডাডি বকয়ার প্লাস টট্রিজমন্ট গ্্রুজপ েরাে করা হয়, তাহজল আপনার 

কাজে ওষ ধ সরেরাহ করার েযেস্থ্া করা হজে। এোড়া প্রকভাজে এেং কতপ্রেন ওষ ধ বখজত হজে করজেন বস 

েযাপাজরও আপনাজক প্রনজেিশনা িোন করা হজে এেং বিক্সি অথ্ো বিপ্রলজফান কজলর মাধযজম আপনাজক 

ওষ ধ িাপ্রপ্ত প্রনন্সিত করজত েলা হজে। ট্রায়াল িলাকালীন বেজকাজনা সময় আপনার পপ্ররপ্রস্থ্প্রতর অেনপ্রত 

হজল, ট্রায়াল টিজমর সাজথ্ বোগ্াজোগ্ করা উপ্রিত নয়, েরং আপনার প্রনজের GP অথ্ো প্রনকিেতী সাধারণ 

বসোর সাজথ্ বোগ্াজোগ্ করজত হজে। 
 

ফষলা আে 

ট্রায়াল শুরু হওয়ার পর 28 প্রেন পে িন্ত িপ্রতপ্রেন আপনার কী অন ভূপ্রত হজি বস েযাপাজর োনা এেং 

আপনার উপসগ্ ি সংক্রান্ত িজশ্নর উির অনলাইজন সম্পন্ন করার েনয আপপ্রন আমাজের প্রনকি বথ্জক 

একটি বিক্সি বমজসে পাজেন। ট্রায়াল টিম েপ্রে আপনার িপ্রতপ্রেজনর ডাজয়প্ররর উির অনলাইজন না বপজয় 

থ্াজকন, তাহজল তারা ফজলা আপ প্রপপ্ররয়জডর 2, 7, 14 এেং 28 প্রেজনর মাথ্ায় বিক্সি অথ্ো বিপ্রলজফান 

করজেন এেং বফাজনই আপনাজক সংপ্রক্ষ্প্ত প্রকেু িশ্ন ন্সেজ্ঞাসা করজেন। 

 

িলমান উপসগ্ ি, হাসপাতাজলর পপ্ররেশ িন এেং আপনার স স্থ্তার প্রেষজয় তথ্য সংগ্রজহর েনয, ট্রায়াজল 

তাপ্রলকাভুন্সির 12 মাস পে িন্ত িপ্রত মাজস আমরা আপনার সাজথ্ বোগ্াজোগ্ (ইজমইল, বিক্সি বমজসে ো 

বিপ্রলজফান কল) করজত পাপ্রর। বকাপ্রভড-19 এর েনয েযান্ডাডি বকয়াজর আপপ্রন বে নম নাসমূহ প্রেজয়জেন 

ো বেয়া িাপ্রলজয় োজিন, বসগুজলা োতীয় সংক্রমজণর উপর নেরোপ্রর করার েনযও েযেহার করা হজত 

পাজর, েপ্রে এরকম হজয় থ্াজক, তাহজল আপনার GP বরকডি ো PHE কতৃিক সংরপ্রক্ষ্ত বেজকান নম না বথ্জক 

(বিপ্রেং বসায়াে এেং কনভালজসন্ট রজির নম না সহ) ফলাফজল িজেশ করজত আমরা িাইে। বসই সাজথ্, 

বকাপ্রভড-19 এেং ট্রায়াল প্রিপ্রকৎসার েীর্ িজময়ােী িভাে সম্পজকি ভাজলাভাজে ে ঝজত আমাজের সহায়তা 

করজত, 10 েের পে িন্ত েীর্ িজময়ােী ফজলাআজপর েনয আমরা আপনার GP বরকডি এেং বকন্দ্রীয় NHS 

সংস্থ্াসমূহ (বেমন NHS প্রডন্সেিাল) কতৃিক সংরপ্রক্ষ্ত তথ্য বথ্জক আমরা তথ্য সংগ্রহ করে। 

 
ক্ষ াভিড-19 এর অনযানয ট্রায়ালগুষলাষ  সহায়তা 

আমাজের িধান লক্ষ্য হজি এমন প্রিপ্রকৎসা পদ্ধপ্রত খ ুঁজে বের করা ো কপ্রমউপ্রনটিজত েযেহার করা োজে 

এেং বেগুজলা বকাপ্রভড-19 এর প্রেপজক্ষ্ কাে িকর। এই লক্ষ্য অেিজন আমরা অনযানয গ্জেষকজের সাজথ্ 

কাে করপ্রে। প্রিন্সিপল ট্রায়াল প্লািফম ি বথ্জক অনযানয প্রিপ্রকৎসা ট্রায়াল সম্পজকি আপপ্রন তথ্য বপজত 

পাজরন। 
 

আভম হাসোতাষল িভতম হষল  ী হষব? 

28 প্রেজনর ফজলা আপ প্রপপ্ররয়জডর সময় আপপ্রন হাসপাতাজল ভপ্রতি হজয়জেন প্রক না বসিা আমাজের োনা 

েরুপ্রর। আপপ্রন ট্রায়াজলর ওষ ধ গ্রহণ করজেন প্রক না তা সজেও আমাজের এটি োনজত হজে। আমরা 
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ঐন্সি  ফষলা 
আে 

িধান ট্রায়াল বশষ হওয়ার পর, একেল েযন্সির অপ্রভজ্ঞতা সম্পজকি োনজত 

আমরা সাক্ষ্াৎকাজরর পপ্ররকল্পনা প্রনজয়প্রে। ট্রায়াজলর এই অংশও ঐন্সিক। 

গ্জেষণাকারী েল আপনার সজে বোগ্াজোগ্ করুক এিা আপপ্রন িান প্রক না, বস 

েযাপাজর সম্মপ্রত িোনকারী ফজম ি প্রনজের মতামত প্রনন্সিত করজত পারজেন। 

আপপ্রন রান্সে থ্াকজল, িায় 28 প্রেজনর মজধয গ্জেষণাকারী েল সাক্ষ্াৎকাজরর 

প্রেস্তাপ্ররত তথ্য সহ আপনার সজে বোগ্াজোগ্ করজে। তারপর আপপ্রন প্রসদ্ধান্ত 

প্রনজত পাজরন বে এটিজত আপপ্রন অংশগ্রহণ করজেন প্রক না। 

আপনাজক একটি কাডি িোন করে, বেটি আপপ্রন প্রনজের কাজে রাখার মাধযজম অনযানয স্বাস্থ্ পপ্ররজষোর 

িোনকারী বপশাোরজের োনাজেন বে আপপ্রন এই ট্রায়াজল অংশগ্রহণ করজেন। এোড়া এটিও গুরুত্বপূণ ি 

বে আপনার র্প্রনষ্ঠ বকউ বেন োজনন বে আপপ্রন এই ট্রায়াজল অংশগ্রহণ করজেন। স তরাং আপপ্রন েপ্রে 

হাসপাতাজল ভপ্রতি হন, আমাজের োনাজত কাজডির প্রেস্তাপ্ররত তারা েযেহার করজত পাজরন। 

ফজলা আপ প্রপপ্ররয়জডর সময় হাসপাতাজল বেজকাজনা ভপ্রতি হওয়ার েযাপাজর তথ্য সংগ্রহ করার েনয 

আপনার বমপ্রডজকল বরকডি এেং বসন্ট্রাল NHS বরন্সেপ্রর ও বডিাজেজস (NHS প্রডন্সেিাল, পােপ্রলক বহলথ্ 

ইংলযান্ড, অনযানয সমতুলয সংস্থ্া এেং বেজনটিক অথ্ো 
 

অনযানয প্ররসািি বডিাজেস, েপ্রে আপপ্রন তাজের নম না িোন কজর থ্াজকন, তা সহ) থ্াকা আপনার বডিা 

আমরা অযাজক্সস করজত পাপ্রর। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অংশগ্রহষণর সম্ভাবয অসুভবধাগুভল  ী  ী? 

NHS-এ ইজতামজধয েযেহৃতগুপ্রল সহ বেজকাজনা ওষ জধর বক্ষ্জত্র পাশ্ব িিপ্রতন্সক্রয়ার একিা ঝ ুঁ প্রক থ্াজক। 

িপ্রতটি ওষ জধর সাধারণ পাশ্ব িিপ্রতন্সক্রয়ার প্রেশে োনার েনয অন গ্রহ কজর পপ্ররপ্রশষ্ট বেখ ন। আপপ্রন এই 

উপসজগ্ ির বকানটি অন ভে করজেন প্রক না তা আপনার িপ্রতপ্রেজনর ডাজয়প্ররজত প্রলজখ রাখার েনয 

আপনাজক েলা হজে এেং আমাজেরজক োনাজনার েনয আপপ্রন ট্রায়াজলর প্রিজফান নম্বজর বোগ্াজোগ্ 

করজত পাজরন। 
 

অংশগ্রহণ  রার সম্ভাবয সুভবধাসমূহ  ী  ী? 

পরীপ্রক্ষ্ত প্রিপ্রকৎসাসমজূহর বকান অপ্রতপ্ররি স প্রেধা থ্াকজে প্রকনা বস সম্পজকি আমরা অেগ্ত নই। 

আপনার ট্রায়াল প্রিপ্রকৎসা আপনাজক েযন্সিগ্তভাজে সহায়তা করজত পাজর আোর নাও করজত পাজর, তজে 

এই ট্রায়াল বথ্জক ভপ্রেষযজতর বরাগ্ীরা অেশযই সহায়তা পাজেন। 

 

আভম েভি এই ট্রায়াষল আর অংশগ্রহষণ রান্সজ না হই, তাহষল  ী হষব? 

আপপ্রন েপ্রে অংশগ্রজণর প্রসদ্ধান্ত বনন, তে ও বেজকাজনা সময় বকাজনা কারণ িোন না কজরই আপপ্রন সজর 

ো ুঁড়াজত পাজরন। বসই পে িায় পে িন্ত সংগৃ্হীত তথ্য তে ও েযেহার করা হজে। 
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আপপ্রন েপ্রে ট্রায়াল বথ্জক সজর ো ুঁড়াজত িান, তাহজল অন গ্রহ কজর পৃষ্ঠা 12-বত িজেয় বোগ্াজোজগ্র প্রেশে 

েযেহার কজর ট্রায়াল টিজমর সজে বোগ্াজোগ্ করুন। িতযাহার করার প্রসদ্ধাজন্ত েতিমাজন ো ভপ্রেষযজত 

বকাজনাভাজেই এনএইিএস বথ্জক পাওয়া আপনার প্রনধ িাপ্ররত পপ্ররজষোয় বকাজনা িভাে পড়জে না। 

 

খরচ এবং ক্ষেষমন্ট 
 

আপনার অংশগ্রহজণর েনয £20 মজূলযর প্রগ্ফি ভাউিাজরর মাধযজম আপনাজক অথ্ ি িোন করা হজে। 

আপনার সম্পূণ ি উপসজগ্ ির তাপ্রলকা পাওয়ার পর আপনার ফজলা আপ প্রপপ্ররয়জডর সমাপ্রপ্তজত আপপ্রন 

ভাউিার পাজেন। 

ক্ষ াষনা সমসযা থ্া ষল ভ  হষব? 
 

এই ট্রায়াল সম্পজকি আপনার বকাজনা িশ্ন থ্াকজল অন গ্রহ কজর ট্রায়াল টিজমর সজে বোগ্াজোগ্ করুন 

(বোগ্াজোজগ্র প্রেশজের েনয পৃষ্ঠা 12 বেখ ন)। 

এই ট্রায়াজল অংশগ্রহজণর সরাসপ্রর ফল প্রেজসজে আপপ্রন েপ্রে বকাজনা ক্ষ্প্রতর সম্ম খীন হন তাজল বসজক্ষ্জত্র 

একেন স্পনসর প্রহজসজে অক্সজফাডি প্রেশ্বপ্রেেযালয় আপনার েনয েথ্ােথ্ প্রেমার েযেস্থ্া কজরজে। 

বেভাজে আপনার সজে বোগ্াজোগ্ ো আিরণ করা হজয়জে অথ্ো এই ট্রায়াজলর সময় আপনার তথ্য 

বেভাজে েযেহার করা হজি বসই েযাপাজর আপনার বকাজনা অপ্রভজোগ্ থ্াকজল, ট্রায়াল টিজমর সজে এই  

principle@phc.ox.ac.uk  ইজমইজল অথ্ো 0800 138 0880 নম্বজর বোগ্াজোগ্ করা উপ্রিত অথ্ো আপপ্রন 

ইউপ্রনভাপ্রস িটি অে অক্সজফাডি প্রিপ্রনকাল ট্রায়ালস অযান্ড প্ররসািি গ্ভজন িি (CTRG) অপ্রফজস 01865 616480 

নম্বজর, অথ্ো CTRG িধাজনর সজে এইctrg@admin.ox.ac.uk. ইজমইজল বোগ্াজোগ্ করজত পাজরন। 

 

 

আমার তষথ্যর  ী হষব? 

আপনার এেং আপনার স্বাস্থ্য সম্পপ্রকিত সকল তথ্য বগ্াপন রাখা হজে। শুধ মাত্র বে েযন্সিেগ্ ি তথ্য বেখার 

েনয অন মপ্রতিাপ্ত হজেন তারা হজিন ট্রায়াল পপ্ররিালনাকারী ডািারেৃন্দ, ট্রায়াল টিম এেং প্রনয়ন্ত্রক 

কতৃিপক্ষ্ োরা োিাই কজরন বে সটিকভাজে পরীক্ষ্া পপ্ররিালনা করা হজি প্রকনা। ট্রায়াল ওজয়েসাইজি 

www.principletrial.org. একটি বগ্াপনীয়তা প্রেজ্ঞপ্রপ্ত রজয়জে। 

ট্রায়াজল তাপ্রলকাভুন্সি িন্সক্রয়ার অংশ প্রহজসজে ট্রায়াজলর ওষ ধ গ্রহণ আপনার েনয প্রনরাপে প্রকনা তা 

প্রনন্সিত করার েনয, আপনার ওষ ধ, অযালান্সেি, প্রেরূপ িপ্রতন্সক্রয়া এেং ‘অপ্রতপ্ররি তথ্য’ োিাই করজত 

আপনার সংপ্রক্ষ্প্ত েজের বরকডি (SCR) (https://digital.nhs.uk/services/summary-care-records-

scr/summary-care-records-scr- information-for-patients) বেখার িজয়ােন হজত পাজর। SCR হজি 

বরাগ্ীর গুরুত্বপূণ ি তজথ্যর একটি ইজলকট্রপ্রনক বরকডি ো GP বমপ্রডজকল বরকডি বথ্জক সৃষ্ট। SCR 

'অপ্রতপ্ররি তথ্য' এর মজধয আপনার উজেখজোগ্য অস স্থ্তা এেং স্বাস্থ্যগ্ত সমসযা, অপাজরশন এেং 

অতীজত আপনার বে টিকা িোন করা হজয়প্রেল বস সম্পজকি আপনার ন্সেপ্রপ বরকজডি বে তথ্য রজয়জে, 

আপপ্রন প্রকভাজে প্রিপ্রকৎসা গ্রহণ করজত িান (বেমন আপপ্রন বকাথ্ায় েে প্রনজত পেন্দ করজেন), কী কী 

mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:principle@phc.ox.ac.ukor
mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
http://www.principletrial.org/
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সহায়তা আপনার িজয়ােন হজত পাজর এেং আপনার সম্পজকি আরও তজথ্যর েনয কার সাজথ্ বোগ্াজোগ্ 

করা উপ্রিত এরূপ তথ্য অন্তভুিি রজয়জে। আপনার সরাসপ্রর েজের সাজথ্ েপ্রড়ত স্বাস্থ্য ও েে েযেস্থ্ার 

অনযানয বক্ষ্জত্রর অন জমাপ্রেত কমীেৃন্দ দ্বারা SCR বেখা এেং েযেহার করা বেজত পাজর। 

আপনার SCR বেখজত আমরা আপনার সম্মপ্রতর েনয ন্সেজ্ঞাসা করে। ট্রায়াল টিম দ্বারা SCR সংরক্ষ্ণ 

করা হজে না। েপ্রে আপনার SCR অন পপ্রস্থ্ত থ্াজক ো এজত িজেজশ েপ্রে আপপ্রন মাআজের সম্মপ্রত না বেন, 

তাহজল তারপজরও আপপ্রন ট্রায়াজল অংশ প্রনজত পারজেন বকননা এই তথ্য আপনার GP এর কাে বথ্জক 

আমরা সংগ্রহ করে। 

 
 
 

েরীো চলা ালীন েভি সংভিষ্ট নতুন তথ্য োওয়া োয় তাহষল  ী হষব? 

কখজনা কখজনা বকাজনা প্ররসািি বিাজেক্ট িলাকালীন গ্জেষণার অধীজন থ্াকা প্রিপ্রকৎসা সম্পজকি নতুন 

তথ্য পাওয়া োয়। 
 

েভি এটট হয়, তাহষল ট্রায়াল টটষমর তরফ ক্ষথ্ষ  এই বযাোষর আেনাষ  অবগত  রা এবং 

আষলাচনা  রা হষব ক্ষে আেভন এই েরীোর সষে েকু্ত থ্া ষত ইি ু ভ  না। 

আপপ্রন েপ্রে অগ্রসর হজত ইিুক হন, তাহজল আপনাজক একটি আপজডজিড সম্মপ্রত িেশ িনমূলক ফজম ি 

স্বাক্ষ্র করজত েলা হজত পাজর। 
 
 

এই েরীোগুভলর ফলাফষলর  ী হষব? 

ফলাফলগুপ্রল সাজয়প্রন্টপ্রফক োন িাজল িকাপ্রশত, সাজয়প্রন্টপ্রফক কনফাজরজি উপস্থ্াপনা এেং অক্সজফাডি 

প্রেশ্বপ্রেেযালজয়র প্রেভাগ্ীয় ওজয়েসাইজি িকাপ্রশত হজে এেং সংোে মাধযজম িপ্রতজেেন করা হজত পাজর। 

বকাজনা প্ররজপািি, িকাশনা অথ্ো উপস্থ্াপনায় আপনাজক প্রিপ্রিত করা সম্ভে নয়। এই পরীক্ষ্া বথ্জক 

উে্ভূত বেজকাজনা িকাশনার কপ্রপ গ্রহজণ আপপ্রন ইিুক হজল, অন গ্রহ কজর ট্রায়াল টিজমর সাজথ্ 

বোগ্াজোগ্ (এই ডক জমজন্টর বশষ পৃষ্ঠাজত প্রেস্তাপ্ররত তথ্য রজয়জে) করুন। 

গষবেণাটট  ারা েভরচালনা এবং অথ্ মায়ন  রষে? 

নযাশনাল ইনপ্রেটিউি ফর বহলথ্ প্ররসািি (National Institute for Health Research) কতৃিক এটি অথ্ িায়ন 

করা হজয়জে।  অক্সজফাডি প্রেশ্বপ্রেেযালজয় িাইমাপ্রর বকয়ার প্রিপ্রনকাল ট্রায়াল ইউপ্রনি দ্বারা প্রিন্সিপল গ্িন 

করা হজয়জে। সেয় অেোন: প্রডপািিজমন্ট অে বহলথ্ অযান্ড বসাশযাল বকয়ার প্রেনামূজলয 

হাইজরান্সক্সজিাজরাক ইন সরেরাহ কজরজে। 

 ারা এই েরীো মূলযায়ন  ষরষেন? েে মাষলাচনা  ষরষেন? 

এনএইিএজস সমস্ত গ্জেষণা প্ররসািি এপ্রথ্ক্স গ্্রুপ (REC) নামক একেল স্বাধীন মান জষর দ্বারা বেখাজশানা 

করা হয়। আরইপ্রস আপনার প্রনরপিা, অপ্রধকার, কলযাণ এেং সম্মান স প্রনন্সিত করজে। এই পরীক্ষ্াটি 
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সাউথ্ বসন্ট্রাল - োকিশায়ার প্ররসািি এপ্রথ্ক্স কপ্রমটি (REC বরফাজরি: 20/SC/0158) দ্বারা দনপ্রতকভাজে 

পে িাজলািনা এেং অন জমােন করা হজয়জে। 

এই পরীক্ষ্া বমপ্রডপ্রসনস অযান্ড বহলথ্জকয়ার বিাডাক্টস বরগুজলিপ্রর এজেন্সি (MHRA) বথ্জকও 

অন জমােনিাপ্ত। 

 
 
 

 

ট্রায়াল টটম: 

বিপ্রলজফান. 0800 138 0880 
 

 

ট্রায়াল ইষমল অযাষেস: 

principle@phc.ox.ac.uk 

mailto:principle@phc.ox.ac.uk

