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অংশ9হেণর আম@ণ
গভ, াব.া চলাকালীন !য সকল মিহলা !কািভড-19-এ আ4া5 হেয়েছন বেল সেOহ করা হেয়েছ বা িনিPতভােব SARS-CoV-2 (!কািভড-19 !য
ভাইরােসর কারেণ হয়) 8ারা সং4িমত হেয়িছেলন তােদর গভ, াব.ার িবষেয় তথH সংTহ করেত এই গেবষণায় !যাগদােনর জনH সUিত জানােত !স সকল
মিহলােদর আমরা আমVণ জানািW। এই ফরম@েত অংশTহেণর লXH, ঝুঁ িক এবং সু িবধাসহ গেবষণা সFিক, ত তথH রেয়েছ।
এই গেবষণা সDেক, আপনার যা জানা উিচত:
এই গেবষণার উেHশI কী? এই গেবষণার উে\শH হেW িব]জু েড় গভ, বতী মিহলা এবং িশ_েদর মেধH !কািভড-19 ও SARS-CoV-2-এর সং4মণ সFেক,
তথH সংTহ কের !স`েলা িনবিaত করা যা িব]বHাপী cা.Hেসবার সােথ সংিde !পশাজীবীেদর সােথ তথH িবিনময় করার জনH গেবষণাকারী দল বHবহার করেব
যােত !পশাজীবীরা Dদf !সবার উgিত করেত পাের। Dারিhক গভ, াব.া, িশ_র বৃ িi, সমেয়র আেগই Dসব এবং িশ_েদর মেধH সhাবH সং4মেণ !কািভড-19এর Dভাব সFেক, আমরা আরও জানেত চাই।
সংগৃ হীত তথHসমূ হ এক@ সু রিXত ডাটােবেস রাখা হেব এবং cা.Hেসবার সােথ সংিde !পশাজীবীেদর জনH িনয়িমত হালনাগাদকৃত তথH Dmত করার জনH
!স`েলা নামহীনভােব বHবহার করা হেব। এই Dিতেবদন এবং তথHসহ ওেয়বসাইট@ জনসাধারেণর জনH উnু o https://pan-covid.org/
!কন আমােক িনব, াচন করা হেয়েছ? অংশTহণ করার জনH িবেবচনা করেত আপনােক !বেছ !নওয়া হেয়েছ কারণ গভ, াব.ায় বা তার pক পের আপিন
সhবত বা িনিPতভােব !কািভড-19-এ আ4া5 হেয়িছেলন।
আমােক কী অংশ9হণ করেত হেব? অংশTহণ করেবন কী না !স সFেক, িসiা5 !নওয়া সFূ ণq
, েপ আপনার উপর িনভ, র কের। যিদ আপিন অংশTহেণর
িসiা5 !নন তেব এই তথH শীট@ সংরXণ করার জনH আপনােক !দওয়া হেব। আপিন অংশTহেণর িসiা5 !নওয়ার পেরও !যেকােনা সময় এবং !কােনা কারণ
ছাড়াই নাম DতHাহার করেত পােরন। !যেকােনা সময় নাম DতHাহার করার িসiা5 বা অংশTহণ না করার িসiা5 !নওয়ার ফেল, আপনার Dাr !সবার মান
Dভািবত হেব না। আপিন যিদ অংশTহণ করেত উৎসাহী হন তাহেল আপনার সUিত !মৗিখকভােব জানােত আমরা বলব যা !রকড, করা হেব।
যিদ আিম অংশ9হণ কির তাহেল আমার কী হেব? গেবষণার জনH সু রিXত ওেয়বসাইেট আপনার গভ, াব.া, Dসেবাfর সময়কাল এবং আপনার িশ_
সFিক, ত তথH আপনার cা.Hেসবা !পশাজীবী িলেখ রাখেবন। এেত আপনার NHS নMর, আপনার িশNর NHS নMর, আপনার ও আপনার িশNর জO
তািরখ, গভ,াব.ায় Qধান তািরখসমূ হ এবং আপনার Tা.I এবং গভ,াব.ার পরবতU অব.া সDেক, তথI অ5ভু,X থাকেব। আপনার সােথ আর
!যাগােযাগ করা হেব না। গভ,াব.া এবং িশNর বয়স 2 বছর হওয়া পয, 5 িনয়িমতভােব QাY Tা.I সDিক,ত তেথIর মাধIেম সংগৃ হীত !ডটা সংযু X
করেত আমরা NHS নMর বIবহার করব। আপনার িশ_েক যিদ !কােনা NHS নবজাতক ইউিনেট ভিত, করােনা হয় তেব UK !হলথ িরসাচ, অথির@
অনু েমািদত নHাশনাল িনওনাটাল িরসাচ, ডাটােবস !থেক তথH সংTহ করা হেব। !কািভড-19 এবং গভ, াব.া সFিক, ত tনিতকভােব অনু েমািদত অনHানH গেবষণা
Dকu`িলেত অংশ !নওয়ার িবষ!য় !যাগােযাগ করােত আপিন ইWু ক িক না !স সFেক, ও আমরা আপনােকও িজvাসা করব, এই িবষেয় আপনার িসiা5 PANCOVID গেবষণায় আপনার অংশTহণেক Dভািবত করেব না।
অংশ9হণ করার স\াবI সু িবধাসমূ হ কী কী? এই গেবষণায় অংশTহেণর জনH আপিন সরাসির !কােনা সু িবধা লাভ পােবন না। গভ, াব.ায় !কািভড-19-এর
আ4া5 হওয়া সFেক, wিeভিx আরও উgত করেত এবং এই !রােগর িচিকৎসা ও Dিতেরাধ বHব.ার উgিতসাধন করেত cা.Hেসবার সােথ সংিde !পশাজীবীেদর
সহায়তা করার জনH এই িনবaেন সংগৃ হীত তথH বHবহার করাই আমােদর লXH।
অংশ9হণ করার স\াবI ঝুঁিকসমূ হ কী কী? !যেহতু গেবষণােত আমরা _ধু মাy তথH সংTহ করব, তাই আমােদর পূ ব,াভাস অনু সাের অংশTহণ করার ফেল
!কােনা ঝুঁ িক উzত হেব না।
গেবষণার ফলাফল_েলা িনেয় কী করা হেব? এই গেবষণার ফলাফল গেবষণার ওেয়বসাইট, !মিডেকল জান,ােল Dকাশ করা হেব এবং !মিডেকল
সেUলেন উপ.াপন করা হেব। !কােনা Dিতেবদন বা Dকাশনায় আপনােক উে{খ করা হেব না।
এই গেবষণা` কারা পিরচালনা এবং অথ, ায়ন করেছ? এই গেবষণা@ UK !মিডেকল িরসাচ, কাউি|ল অথ,ায়ন করেছ
এই গেবষণা` কারা পয, ােলাচনা কেরেছ? এই গেবষণা@ NHS-এ পিরচালনা করার জনH !হডক িরসাচ, ইিথকস কিম@ 8ারা অনু }ল tনিতক মতামত
!দওয়া হেয়িছল।
যিদ !কােনা ভুল হেয় যায় তাহেল কী হেব? যিদ এই গেবষণা Dকেu অংশTহেণর ফেল যিদ আপনার !কােনা Xিত হয় তাহেল !কােনা িবেশষ
Xিতপূ রেণর বHব.া !নই। যিদ কােরা অবেহলার কারেণ আপনার Xিত হয় তাহেল আইিন পদেXপ Tহেণর জনH আপনার কােছ কারণ থাকেত পাের।
এ`েলা িনিব,েশেষ, আপিন যিদ এই অিভেযাগ দািখল করেত চান বা এই গেবষণা চলাকালীন আপনার সােথ !যভােব আচরণ করা হেয়েছ !স সFেক, !কােনা
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উে8গ থােক তাহেল c.lees@imperial.ac.uk ইেমইল pকানায় !যাগােযাগ কের অিবলে~ তদ5কারী ি4ে•াফ িলসেক জানােত হেব। সাধারণ
জাতীয় cা.Hেসবা সং4া5 অিভেযাগ দািখেলর পiিতসমূ হও আপনার কােছ রেয়েছ
আমরা কীভােব আপনার এবং আপনার িশNর তথI বIবহার করব? ইেFিরয়াল কেলজ ল€ন এই গেবষণার বHয়ভার বহন করেব এবং এই গেবষণার
তথH িনয়Vক িহেসেব কাজ করেব। এর অথ, হেW আপনার তেথHর ত•াবধান এবং এ`েলা সpকভােব বHবহােরর জনH আমরা দায়বi। Dাথিমক গেবষণামূ লক
তেথHর সােথ সFিক, ত গেবষণা সমাr হওয়ার পের 10 বছেরর জনH ইেFিরয়াল কেলজ ল€ন আপনার বHিoগত তথH সংরXণ করেব। এই গেবষণা
Dকেuর জনH আমােদরেক আপনার !মিডেকল !রকেড,র তথH বHবহার করেত হেব।
এই তথHসমূ েহ আপনার গভ, াব.া এবং সাধারণ cা.H সFিক, ত তথH অ5ভু,o থাকেব। গেবষণা@ সpকভােব পিরচালনা করা হেW িক না তা িনিPত করেত
এই তথHসমূ হ বHিoবগ, গেবষণা করেত বা আপনার !রকড, যাচাই করেত বHবহার করেব। আপনার সFেক, সকল তথH আমরা িনরাপদ এবং সু রিXত রাখব।
আইনগত িভিa এক@ িব]িবদHালয় িহেসেব, cা.H, য‚ এবং !সবাসমূ হেক উgত করার জনH গেবষণা পিরচালনা করেত বHিoগতভােব-শনাoেযাগH তথH
আমরা বHবহার কির। সরকাির অথ,ায়েন পিরচািলত এক@ সং.া িহেসেব, গেবষণায় অংশTহণ করেত সUত হেয়েছ এমন বHিoেদর বHিoগতভােবশনাoেযাগH তথH যখন আমরা বHবহার কির তখন আমােদরেক িনিPত করেত হয় !য এ@ জনcােথ, বHবƒত হেW। এর অথ, হেW আপিন যখন এক@
গেবষণায় অংশTহণ করেত সUত হন তখন গেবষণা পিরচালনা ও িবেdষেণর জনH Dেয়াজনীয় প„ায় আমরা আপনার তথH বHবহার করব। cা.H এবং !সবা
গেবষণা জনcােথ, পিরচালনা করা উিচত, যার অথ, হেW আমােদর গেবষণা@ সামিTকভােব সমােজর cােথ, বHবহার করা হেW তা আমােদরেক উপ.াপন
করেত হেব। আমরা UK পিলিস !…মওয়াক, ফর !হলথ অHা€ !সাশHাল !কয়ার িরসাচ, অনু সরণ কের এ@ কের থািক।
আ5জ,ািতকভােব হbা5র ইউেরাপীয় অথ,ৈনিতক অ‡েলর বাইেরর !দশ`েলােত (উদাহরণcqপ, !কােনা গেবষণামূ লক অংশীদােরর কােছ) তথH হˆা5র
করার Dেয়াজন হেত পাের। !যেহতু এই তথH`েলােত আপনার বHিoগত তথH রেয়েছ তাই ইেFিরয়াল কেলজ ল€ন িনিPত করেব !য এ`েলা তথH সু রXা
আইন অনু সাের হˆা5িরত হেয়েছ। যিদ তথH এমন !কােনা !দেশ হˆা5র করা হয় যা ইউেরাপীয় কিমশন (EC)-এর
তথH সু রXা মানদে‰র !Xেy পয,াrতা িসiাে5র অধীেন না থােক তাহেল Dাপক সং.ার সােথ ইেFিরয়াল কেলজ ল€ন এক@ তথH িবিনময় চুিo সFাদন
করেব যা EC অনু েমািদত আদশ, চুিoভুo ধারা`েলােক অ5ভু,o কের এবং যা আপনার বHিoগত তথH কীভােব Dি4য়াজাত করা হেব তা িনিPত কের।
অনIানIেদর সােথ আপনার তথI িবিনময় করা এই !গাপনীয়তার িবvিrেত উি{িখত উে\শH এবং উপের বিণ,ত Dি4য়াকরেণর িভিfর উপর িনভ, র কের
তৃতীয় পেXর সােথ আমরা আপনার বHিoগত তথH িবিনময় করব।

•

ইেFিরয়াল কেলেজর অনHানH কম,চারী, এেজŠ, pকাদার এবং !সবাদানকারী (উদাহরণcqপ, িDিŠং এবং !মইিলং !সবা, ইেমইল !যাগােযাগ !সবা
বা ওেয়ব !সবাসমূ েহর সরবরাহকারী বা উপের বিণ,ত !কােনা কায,4ম পিরচালনা করেত আমােদর সহায়তা কের এমন সরবরাহকারী)। আমােদর
তৃতীয় পেXর !সবাদানকারীেদরেক আমােদর সােথ তথH Dি4য়াকরণ চুিoেত অ5ভু,o থাকেত হেব। _ধু মাy তােদর িনিদ, e উে\শH এবং আমােদর
নীিতমালা অনু সাের আপনার বHিoগত !ডটা Dি4য়া করার অনু মিত আমরা তােদরেক িদেয় থািক।

• কািড,ফ ইউিনভািস,@, এই গেবষণার জনH ডাটােবস পিরচালনা করেছন
সরকািরভােব অথ, ািয়ত গেবষণা িহেসেব, এই গেবষণা !থেক Dাr !গাপনীয় তথI !কািভড-19 সDিক,ত অনIানI hনিতকভােব অনু েমািদত গেবষণা!ত
ভাগ করা হেব। আপনােক শনাX করা যােব এমন তথI ভাগ করা হেব না।
আপনার তথI কীভােব বIবহার করা হয় !স সDেক, আপনার িবকj কী কী? c.lees @imperial.ac.uk pকানায় ইেমইল !Dরণ কের !কােনা
কারণ উে{খ ছাড়াই !যেকােনা সমেয় আপিন এই গেবষণায় অংশTহণ করা বa করেত পারেবন তেব আপনার সFেক, ইেতামেধH সংগৃ হীত তথHাবলী আমরা
সংরXণ করব।
• আপিন যিদ গেবষণায় অংশTহণ বa করার িসiা5 !নন তাহেল আপনার হাসপাতাল !থেক আপনার cা.H সFিক, ত তথH সংTহ আমরা চািলেয়
!যেত চাই। যিদ আপিন এqপ না চান তাহেল আমােদরেক জানান এবং আমরা তা বa করব।

•

গেবষণা@ িনভ, রেযাগH করার জনH আমােদরেক আপনার !রকড,`েলা িনিদ, e প„ায় িনয়Vণ করেত হেব। এর অথ, হেW আমােদর কােছ আপনার

সFিক, ত সংরিXত তথH আপনােক !দখােত বা পিরবত, ন করেত িদেত পারব না।
আপনার তথI কীভােব বIবkত হয় !স সDেক, আপিন আরও িবbািরত !কাথায় জানেত পােরন আমরা কীভােব আপনার তথH বHবহার কির !স সFেক,
আরও জানেত পারেবন
• এই ওেয়বসাইেট www.hra.nhs.uk/information-about-patients/
• গেবষণাকারী দেলর !কােনা একজনেক িজvাসা কের
• Pan-covid@cardiff.ac.uk pকানায় ইেমইল পাpেয়
অিভেযাগ আমরা কীভােব আপনার বHিoগত তথH িনয়Vণ কেরিছ !স সFেক, যিদ আপিন !কােনা অিভেযাগ জানােত চান তাহেল অনু Tহ কের
dpo@imperial.ac.uk pকানায় ইেFিরয়াল কেলজ ল€েনর তথH সু রXা িবষয়ক কম,কত, ােক ইেমইল !Dরণ কের, 020 7594 3502 ন~ের !ফান
কের এবং/বা Imperial College London, Data Protection Officer, Faculty Building Level 4, London SW7 2AZ pকানায়
ডােকর মাধHেম !যাগােযাগ কŒন। আপিন যিদ আমােদর উfের স•e না হন বা মেন কেরন !য আমরা আপনার বHিoগত !ডটা আইনসUতভােব Dি4য়াজাত
করিছ না তাহেল আপিন তথH কিমশনােরর অিফস (ICO)-এ অিভেযাগ দািখল করেত পােরন। ICO পরামশ, !দয় !য িনয়Vকেক জিড়ত করার পূ েব, আপিন
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!কািভড-19 চলাকালীন গভ,াব.া ও নবজাতকসং4া5 ফলাফল
!কািভড-19 চলাকালীন গভ, াব.া ও নবজাতক-সং4া5 ফলাফল: গভ, াব.ায় !কািভড-19 8ারা আ4া5 মিহলা এবং তােদর নবজাতকেদর এক@ !Aাবাল
!রিজিB, িচিকৎসা এবং Dিতেরাধ সFেক, িনেদ, শনা !দওয়ার জনH Dাকৃিতক ইিতহাস অনু ধাবন
Dথেম তথH িনয়Vেকর (আমােদর) সােথ সমসHা`েলা সমাধান করার !চeা কŒন। গেবষণা !শষ হওয়ার পর, আমরা িকছু তথH সংরXণ করব যােত আমরা
ফলাফল যাচাই করেত পাির।
আমরা আমােদর Dিতেবদনসমূ হ এমনভােব িলখব !য আপিন গেবষণায় অংশ িনেয়েছন তা !কউই বু ঝেত পারেব না।
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