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বয়স্ক মানুষের ক্ষেষে ক্ষ াভিড-১৯ সাষেষে হস্তষেষের প্ল্যাটফমম রাষডামাইজড ট্রায়াল  

  

অংশগ্রহণ ারী তথ্য প্রচারেে 

আমরা আপনাকে কোভিড-১৯ সংক্রমকের ভিভেৎসা সম্পভেি ত গকেষোয় অংশগ্রহে েরার জনয আহ্বান েরকত িাই। 

 আপনাকে অংশগ্রহে েরার পূকেিই জানকত হকে কেন আমরা এই গকেষো েরকত িাই এেং এই গকেষোয় আপভন ভেিাকে ক াগদান ভদকত 

পাকরন।  
 

অনুগ্রহ েকর ভনম্নভিভিত তথ্য সময় ভনকয় মকনাক াগ সহোকর পড়ুন এেং  

আপভন অংশ ভনকত িান ভেনা মনভির েরুন। 

 

আপভন এই ট্রায়াকির ভেষকয় োভড়র সদসয, েনু্ধোন্ধে ো োভেকদর সকেও আকিািনা েরকত পাকরন। আপনার োকে  ভদ ভেেু স্পষ্ট না হয় ো 

অভিেতর তথ্য জানকত িান, তাহকি অনুগ্রহ েকর ভজজ্ঞাসা েরুন।  
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এই ট্রায়াষলর উষেশয  ী? 

ক্ষ াভিড-১৯ 

কোভিড-১৯ এর জটিিতার ঝুুঁ ভে সািারেত ৫০ েের ো তারও কেভশ েয়সী মানুষ,  াকদর ইকতামকিয শারীভরে সমসযা আকে এেং ৬৫ েের ো 

তারও কেভশ েয়সীকদর কেকে সেকিকয় অভিে। এই নতুন িাইরাি সংক্রমকের ফকি সঠিে ভিভেৎসায় সমসযা হকত পাকর, হাসপাতাকি িভতি  

থ্াো এেং মৃতুযও হকত পাকর।  

কোভিড-১৯ সংক্রমকের ো িেরী ভিভেৎসায় এিনও কোকনা প্রমাভেত ভিভনোি ট্রায়াি পাওয়া  ায়ভন। এই সংক্রমে কেভশরিাগ কগাষ্ঠীর মািযকমই 

পভরিাভিত কছে এেং এই সংক্রমকের 

 

গভত হ্রাকসর জনয সঠিে ভিভেৎসা পদ্ধভত ভিভিত েরা প্রকয়াজন, সুতরাং হাসপাতাকি িভতি  েরার প্রকয়াজন রকয়কে। এেটি সঠিে ভিভেৎসা  া 

ভনরাপদ, স্বল্প পার্শ্িপ্রভতভক্রয়া আকে, কসগুভি করাকগর গভতকে প্রভতকরাি েরকত পাকর এেং কগাষ্ঠীর মকিয পভরিাভিত েরা  ায়। 

  

েরীো 

এিনও প িন্ত কোভিড-১৯ ভিভেৎসার কেকে কোকনা ো িেরী প্রমাভেত উপায় কনই। আমাকদর পরীোর প্রিান উকেশয হি সম্ভােয ভিভেৎসার 

শনাক্তেরে এর সকে তার মূিযায়ন েরা। এটি েরকত সমথ্ি হকত আমাকদর িেয  হি উপিিয হওয়ার সকে সকেই কোভিড-১৯ এর সম্ভােয 

ভিভেৎসার জনয আরও এে ো এোভিে উপ ুক্ত উপায় পরীো েরা। 

ভের্শ্ জুকড় েহু েের িকর েযেহার েরা সুপভরভিতও ওষুিগুভির মূিযায়ন েরে।  
ভনভদি ষ্ট ওষুকির তথ্য এেং জ্ঞাত পার্শ্িপ্রভতভক্রয়ার জনয অনুগ্রহ েকর পভরভশষ্ট কদিুন। 

আমরা এমন এেটি ভিভেৎসার পদ্ধভত সন্ধাকনর কিষ্টা েরভে  া ো িেরিাকে এেং দ্রুত ভিভেৎসার ভদে কথ্কে সফি হকে।  তকে আমরা মানুষকে 

এমন ভেেু ওষুি ভদকত িাই না  া ো িের হকে না এেং তাকদর মূিত পার্শ্িপ্রভতভক্রয়ার ঝুুঁ ভের সামকন দাুঁ ড় েরাকে।  

আমাকদর োকে এিনও প িন্তও কোনও সঠিে তথ্য কনই ক  এই ওষুিগুভি গ্রহে েরকি আকদৌ উপেৃত হওয়া  াকে ভে না এেং েযেহার েরার 

পর কোনও েভত হকে ভে না।  তাই আমরা জাভন না এই ওষুিগুভি কোভিড-১৯ এর জনয সঠিে ভে না, এর জনয জরুভর পরীোর প্রকয়াজন। এর 

মািযকম সোর সম্ভােয কসরা ভিভেৎসার সংিাকনর েযাপাকর আমাকদর োকে প্রকয়াজনীয় তথ্য থ্ােকে।  

লেয  

আমাকদর িেয হি  ারা কোভিড-১৯ এ সংক্রাভমত তারা  িন অসুি হন তিন তাকদর প্রদান েরা ভনেিাভিত ভিভেৎসার কেকে তাকদর অভিে 

ঝুুঁ ভে থ্াকে ভে না, হাসপাতাকি িভতি  েরার প্রকয়াজনীয়তা এেং কসিাকন থ্াোর প্রকয়াজনীয় সময় হ্রাস েরকত সহায়তা, দ্রুত সুি হকয় ওঠা এেং 

স্বল্প জটিিতার সমু্মিীন হওয়া ভনভিত েরা।   

  

আমাকদর প্রিান িেয হি কোভিড-১৯ গকেষো সহ  ত কেভশ সংিযে মানুকষর পরীো েরা। কেউ কেউ আমাকদর পরীোমূিে ভিভেৎসা পদ্ধভত 

গ্রহে েরকেন এেং অনযানযকদর আমাকদর পরীোমূিে ওষুি েযতীত েতি মান সািারে পদ্ধভত অনু ায়ী ভিভেৎসার জনয েরাে েরা হকে।   
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আভম ভ  অংশ ভনষত োভর? 

আমরা এই ট্রায়াকি অন্তত ৩০০০ মানুষকে ক াগদাকন মনভির েকরভে। 

অংশগ্রহে েরকত হকি, কোভিড-১৯ সংক্রমকের োরকে কদিা কদওয়া সম্ভােয উপসগিগুভি আপনার মকিয থ্ােকত হকে- নতুন দীর্িকময়াদী 

োভশ –  ার অথ্ি হি  া এে র্ণ্টারও কেভশ সময় িকর হকে ো ২৪ র্ণ্টায় ৩ ো তারও কেভশ োর োভশ হকে ( ভদ আপনার স্বািাভেে োভশ 

হকয় থ্াকে, তকে তা স্বািাভেকের কিকয় িারাপ হকত পাকর) এেং/অথ্ো উচ্চও তাপমাো হকি আপকনর েুে ও ভপঠ স্পশি েরকি গরম অনুিে 

েরকেন (এই সময় শরীকরর তাপমাো মাপার প্রকয়াজন কনই)। আপনার মকিয ১৫ ভিষনর  ম সময় িকর এই উপসগি কদিা ভদকে।  াকদর 

মকিয েতি মাকন এই উপসগি কদিা ভদকে তাকদর জনযই এই গকেষো। ক  সে মানুষ মকন েরকেন ক  তারা অকনেটাই িাকিা আকেন ও সুি 

আকেন তকে তাকদর অংশগ্রহকের দরোর কনই। 

  

আপনাকেও ৫০ ক্ষথ্ষ  ৬৪ বছর মষযয হষত হষব, ভনষনাক্ত অবস্থাগুভলর ক্ষেষ াষনা এ টি থ্া ষত হষব: 

• গুরুতর অসুিতা ো ভিভেৎসার (ক মন কেকমাকথ্রাভপ) োরকে দুেিি ইভমউন ভসকেম   

• হৃদকরাগ ো উচ্চ রক্তিাপ 

• হাুঁ পাভন ো ফুসফুকসর করাগ 

• ডায়াকেটিস  া ইনসুভিন ভদকয় ভিভেৎসা েরা হয় না 

•  েৃকতর করাগ 

• করাে ো স্নায়ভেে সমসযা  

  

অথ্ো আপভন অংশগ্রহে েরকত পাকরন  ভদ আপনার মকিয কোভিড-১৯ এর উপসগি থ্াকে এেং বয়স ৬৫ বা তার ক্ষবভশ। 

 

আপভন  ভদ গকেষোয় অংশগ্রহে েরকত িান তাহকি আপনার ভনিিাভরত ওষুি ভনয়ভমত কসেন েরা জাভর রািকত হকে। 

 

আমাষ  ভ  অংশগ্রহণ  রষত হষব? 

অংশগ্রহে সমূ্পেিিাকে কস্বোমূিে। পরীোয় অংশ কনকেন ভে কনকেন না, তা সমূ্পেিিাকে আপনার ওপর ভনিি র েকর। অংশগ্রহে না েরার জনয 

আপভন এনএইিএস (NHS) কথ্কে প্রাপ্ত সুভেিা কথ্কে এিন ও িভেষযকতও েভিত হকেন না।  
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অংশগ্রহণ  রষল আমার  ী হষব?  

আপনার মকিয  ভদ কোভিড-১৯ এর িেে গুভি কদিকত পান তাহকি আমাকদর ওকয়েসাইট কদিুন। এেই তথ্য ওকয়েসাইকট ও ভিফকিকট 

রকয়কে। আপভন এটি পড়ার পর  ভদ অংশ ভনকত আগ্রহী হন, তাহকি আপভন ক াগয ভেকেভিত হকেন ভে না তা জানকত আমরা আপনাকে এেটি 

অনিাইন ফমি পূরে েরকত েিকো।   ভদ আপনার ইণ্টারকনট সংক াগ না থ্াকে ো এর েদকি আমাকদর েি েরকত িান, তাহকি ১২ নম্বর পৃষ্ঠায় 

প্রকদয় ক াগাক াকগর ভেশকদর সাহা য আমাকদর সকে ক াগাক াগ েরকত পাকরন 

  

অবভহত সম্মভত 

আমরা  ভদ মকন েভর আপভন গকেষোয় অংশগ্রহকের উপ ুক্ত, তাহকি আপনাকে অনিাইন ো কটভিকফাকন এেটি সম্মভতপে পূরে েরকত েিা 

হকে। েীিাকে ফমিটি পূরে েরা হকে তার জনয এেটি ভনকদি শােিী কদয়া হকে, তাকত আপনাকে ভে েরকত হকে জানকত পারকেন। আপভন আপনার 

জানাকনা সম্মভতপেটির এেটি অনুভিভপ ডাউনকিাড েরকত পারকেন এেং ভনকজর োকে রািকত সেম হকেন।  

  

প্রাথ্ভম  প্রশ্নাবলী 

ক  িেেগুকিা আপভন অনুিে েকরকেন কসই সে েযাপাকর আপনার সম্পকেি  ভেেু সংভেপ্ত প্রশ্নােিী কদওয়া থ্ােকে কসই গুভি আপনাকে পূরে 

েরকত হকে। আমরা ভেেু ক াগাক াকগর তথ্য সংগ্রহ েরকো ক মন আপনার নাম, ইকমি আইভড এেং কফান নম্বর। এোড়া আমরা এেজন 

ট্রায়াি পাটি নাকরর ভেশদ জানকত িাইে।  ভদ কোনও আত্মীয়স্বজন, স্বামী-স্ত্রী, েনু্ধ থ্াকে তাহকি তাকদর সকে ক াগাক াকগর তথ্য ভদন। আপনার 

সকে ক াগাক াগ েরা না কগকি তাকদর সকে আপকনর েযাপাকর তথ্য জানা  াকে। সুতরাং ট্রায়াি পাটি নার হকিন এমন এেজন েযভক্ত ক  আপভন 

জানাকন ক  গকেষোয় সাহা য েরকত পারকেন। এেজন ট্রায়াি পাটি নাকরর আপনার সকে েসোস েরার দরোর কনই তকে ভনয়ভমতিাকে 

আপনাকদর মকিয ক াগাক াগ থ্ােকত হকে।  

  

আেনার ভজভে (GP)-ক্ষ  জানান 

এেোর আপভন অেভহত সম্মভত এেং অভতভরক্ত প্রশ্নােিী সমূ্পেি েরকি ওকয়েসাইকটর তরফ কথ্কে ট্রায়াি টিম এেং আপনার ভজভপকে এই 

তকথ্যর েযাপাকর অেগত েরা হকে। এেজন  

ক াগয ভিভেৎসে পরীো েকর এমন কোকনা কমভডকেি োরে রকয়কে ভে না,  ার জনয আপভন অংশগ্রহে েরকত পারকেন না। 

 ভদ আমরা কদভি ক  আপভন অংশগ্রহে েরকত পারকেন না, তকে আমরা ইকমি ো কফান মািযকম জাভনকয় কদে।  ভদ আপভন ট্রায়াকি অংশগ্রহে 

েরকত সেম হন, তাহকি আমাকদর েভম্পউটার ভসকেকমর মািযকম আপভন পূেি পভরেল্পনা োড়াই জানকত পারকেন ক  আপভন কোন গ্রুকপ 

থ্ােকেন। এই েযাপাকর আরও তথ্য পরেতী অিযাকয় রকয়কে।  

 

রাষডামাইষজশন 

প্রভক্রয়াটির িূড়ান্ত প িায়টি আপনাকে জানাকে ক  আপভন ভনিিাভরত ভিভেৎসা পাকেন ভে না ( ার মকিয এেটি কসায়াে রকয়কে,  ভদ কথ্কে থ্াকে) 

ো েযান্ডাডি  কেয়ার প্লাস ট্রিটকমন্ট (এেটি কসায়াে রকয়কে,  ভদ কথ্কে থ্াকে)। এই গ্রুপগুভির মকিয ক কোকনা এেটিকত পূেি ভনিিাভরত োড়াই 

আমাকদর েভম্পউটার ভসকেম আপনাকে েরাে েরকে (এেটি রূ্েিায়মান পাশার মতন) এেং আপভন, আপনার ভজভপ অথ্ো ট্রায়াি টিম এটি ভনিিারে 
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েরকত পারকে না ক  আপভন কোন গ্রুকপ থ্ােকেন।  

আপভন কোন গ্রুকপর জনয েরাে হকয়কেন কস সম্পকেি  আপনাকে অেভহত েরকত আপভন এেটি ইকমি ো কফান েি পাকেন; আপনার ভজভপ 

এেং ট্রায়াি টিমও এই ইকমইি পাকে। 

  

ক্ষসায়াব 

 ারা এই ট্রায়াকি অংশগ্রহে েরকেন, তাকদর প্রকতযেকে কোভিড-১৯ েকরানািাইরাকসর জনয কসায়াে পরীো অফার েরার েযাপাকর আমরা 

আশাোদী।   এটি নাে এেং/অথ্ো এেটি গিার কসায়াে হকে। আমাকদর োকে  ভদ কসায়াে উপিিয হয়, তাহকি আমরা ট্রায়াকির শুরুকত 

আপনাকে কসায়াে প্রদান েরকত েিে এেং ৫ ভদন পর পুনরায় েিে।  

 
 ভদও ভের্শ্জুকড় এিন কসায়াকের র্াটভত কদিা ভদকয়কে। সুতরাং  ারা ট্রায়াকি অংশগ্রহে েরকেন, তাকদর প্রকতযেকে আমরা কসায়াে ভদকত 

হয়কতা পারে না।  আপনাকে  ভদ কসায়াে অফার েরা হয়, তাহকি কসায়াে ভেট েযেহার েকর োভড়কত ভেিাকে ভনকজর নমুনা সংগ্রহ েরকেন, 

কসই েযাপাকর আপনাকে ভনকদি শ কদওয়া হকে। আমাকদর প্রদান েরা িাম েযেহার েকর ভেিাকে আপভন নমুনা িযাকে পাঠাকেন েরকত পারকেন, 

কসই েযাপাকরও আমরা আপনাকে অেগত েরে।  কপাে েকে আপভন  ভদ কসায়াে কপকত সেম না হন, তাহকি এটি ভিকজ রািুন এেং  িন 

পারকেন, তিন কপাে েরুন।  

 
আমাকদর প্রদান েরা পযাকেভজং েযেহাকরর মািযকম অনয কসন্ট্রাি িযােকরটভর অথ্ো পােভিে কহিথ্ ইংিযাকন্ড আপনাকে পাঠাকত েিা হকে। 

কসায়াকের মািযকম এই িারো পাওয়া  াকে ক  আপনার শরীকর কোভিড-১৯ রকয়কে ভে না এেং ফিাফি আপনার ভজভপকত পাঠাকনা হকে। 

কোভিড-১৯ এর কসায়াে পরীোয় ফিস কনকগটিি এর হার উচ্চ োকজই কসায়াে ফিাফি কনকগটিি হকিও আপনার কোভিড-১৯ হকত পাকর। 

একেকে আমাকদর পরামশি হকিা ফিাফি ভনভেিকশকষ আপভন ওষুি কসেন িািাকত থ্াকুন।পােভিে কহিথ্ ইংিযান্ড (ভপএইিই) তাকদর ভনকজকদর 

অনুকমাভদত প্রভক্রয়ার পর ৫ েের প িন্ত নমুনা সংরেে েকর রািকত পাকর। 

 

রক্ত পরীো 

তাকদর উপসগি এেোর কদিা ভদকি, কোভিড-১৯ েকরানািাইরাকসর জনয রক্ত পরীোর ভনভমত্ত তাকদর সকে ক াগাক াগ েরার েযাপাকর আমরা 

সমীোয় অংশগ্রহেোরী প্রকতযকের কথ্কে সম্মভত সংগ্রহ েরভে। ট্রায়াকি অংশগ্রহে েরকত রক্ত পরীোর েযাপাকর ক াগাক াগ সম্পকেি  আপনাকে 

সম্মভত প্রদান েরকত হকে না। আপভন  ভদ এই সম্মভত প্রদান েকরন ক , রক্ত পরীোয় আপনার আপভত্ত কনই, তেুও ক কোকনা সময় এই েযাপাকর 

আপভন না েিকত পাকরন।   

 

ট্রায়াল ট্রিটষমন্ট 

আপনাকে  ভদ পূেি পভরেল্পনা োড়া ভনিিাভরত ভিভেৎসার জনয প্লাস ট্রায়াি ট্রিটকমন্ট গ্রুকপ কেকে কনওয়া হয়, আপনার োকে ওষুি কপৌুঁকে কদওয়ার 

েযেিা েরা হকত পাকর অথ্ো িানীয় ফামিাভস অথ্ো িানীয় ভজভপ কথ্কে আপভন ভনকজ অথ্ো মকনানীত েযভক্তর মািযকম এটি সংগ্রহ েরকত পাকরন।  

এোড়া ভেিাকে এেং েতেে কনকেন, কসই েযাপাকরও আপনাকে ভনকদি শ প্রদান েরা হকে এেং কটেট অথ্ো কটভিকফান েকির মািযকম ভনভিত 

েরকত েিা হকে। ট্রায়াি িিাোিীন ক কোকনা সময় আপনার পভরভিভতর অেনভত হকি, আপভন োভড টিকমর সকে ক াগাক াগ েরকেন না। 

আপনাকে ভনকজর ভজভপ অথ্ো ভনেটেতী সািারে পভরকষোগুভির সাহা য গ্রহে েরকত হকে। 
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ফষলা আে 

ট্রায়াি শুরু হওয়ার পর ২৮ ভদন প িন্ত প্রভতভদন আপনার েী অনুিূভত হকে কস েযাপাকর জানা এেং আপনার উপসগি সংক্রান্ত প্রকশ্নর উত্তর 

সমূ্পেি েরার জনয আপভন আমাকদর ভনেট কথ্কে এেটি কটেট কমকসজ পাকেন। এটি হকে এেটি অনিাইন প্রাতযভহে ডাকয়ভর। ট্রায়াি টিম  ভদ 

আপনার প্রাতযভহে ডাকয়ভরর উত্তর অনিাইকন না কপকয় থ্াকেন, তাহকি তারা ফকিা আপ ভপভরয়কডর ২, ৭, ১৪ এেং ২৮ ভদকনর মাথ্ায় কটেট 

অথ্ো কটভিকফান েরকেন এেং কফাকনই আপনাকে সংভেপ্ত ভেেু প্রশ্ন ভজজ্ঞাসা েরকেন।  

  

আভম হাসোতাষল িভতম  হষল  ী হষব? 

২৮ ভদকনর ফকিা আপ ভপভরয়কডর সময় আপভন হাসপাতাকি িভতি  হকিন ভে না, কসটা আমাকদর জানা জরুভর। আমাকদর এটি জানকত হকে ক , 

আপভন ট্রায়াি কমভডকেশন গ্রহে েরকেন ভে না। আমরা আপনাকে এেটি োডি  প্রদান েরে, ক টি আপভন ভনকজর োকে রািার মািযকম অনযানয 

স্বাি পভরকষোর প্রদানোরী কপশাদারকদর জানাকেন ক  আপভন এই ট্রায়াকি অংশগ্রহে েরকেন। এোড়া এটিও গুরুত্বপূেি ক  আপনার র্ভনষ্ঠ কেউ 

ক ন জাকনন ক  আপভন এই ট্রায়াকি অংশগ্রহে েরকেন। সুতরাং আপভন  ভদ হাসপাতাকি িভতি  হন, আমাকদর জানাকত োকডি র ভেস্তাভরত তারা 

েযেহার েরকত পাকরন। 

ফকিা আপ ভপভরয়কডর সময় হাসপাতাকি ক কোকনা িভতি  হওয়ার েযাপাকর তথ্য সংগ্রহ েরার জনয আপনার কমভডকেি করেডি  এেং কসন্ট্রাি 

NHS করভজভর ও কডটাকেকস (NHS ভডভজটাি, পােভিে কহিথ্ ইংিযান্ড, অনযানয সমতুিয সংিা এেং কজকনটিে অথ্ো অনযানয ভরসািি  

কডটাকেস,  ভদ আপভন তাকদর নমুনা প্রদান েকর থ্াকেন, তা সহ) থ্াো আপনার কডটা আমরা অযাকেস েরকত পাভর। 

  

  

অংশগ্রহণ  রষল আমার  ী হষব? ক্ষলাচাটম  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই অংশগ্রহেোরী তথ্য ভশকটর ভিঙ্ক সহ আপনার প্রযােটিকসর এেটি কটেট ো ভিঠি আপভন কপকত পাকরন, 

ক িাকন জাতীয় ভমভডয়া েিাকরকজর মািযকম আপভন হয়কতা সকিতন হকেন অথ্ো ট্রায়াি টিম দ্বারা, অনয স্বািয 

পভরকষো প্রদানোরী দ্বারা গকেষোর েযাপাকর আপনাকে অেগত েরা হকে। তারপর আপভন ভনিিাভরত অনিাইন 

ফমি সমূ্পেি েরার মািযকম জানাকত পাকরন ক  আপভন অংশগ্রহকের েযাপাকর ইেুে ভে না। এই ফকমি আপনার 

স্বািয এেং আপনার উপসকগির েযাপাকর ভেেু প্রশ্ন েরা হকে। এোড়া সম্মভত প্রদান েরা এেটি ফকমি আপনাকে 

েিকত হকে ক  আপভন অংশগ্রহে েরকত িান। 

তারপর আমরা এেজন উপ ুক্ত ভিভনভসয়ানকে ভনভিত েরকত েিে ক  অংশগ্রহে প্রভক্রয়ায় কোকনা কমভডকেি 

সমসযা আপনার োকে োিা হকয় দাুঁ ড়াকে না। 
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এর পর আমাকদর েভম্পউটার ভসকেম পূেি ভনিিাভরত সূিী োড়াই (ক মন ডাইস করাভিং েরা) আপনার েরাে 

ভনিিারে েরকে: 

•  NHS প্লাস ট্রায়াি ট্রিটকমন্ট দ্বারা প্রকদয় পরামশি অনু ায়ী ভনিিাভরত ভিভেৎসা অথ্ো 

•  NHS দ্বারা প্রকদয় পরামশি অনু ায়ী ভনিিাভরত ভিভেৎসা  

আপভন, আপনার ভজভপ অথ্ো ট্রায়াি টিকমর কেউ ভনিিারে েরকত পারকেন না ক  আপনাকে কোন গ্রুকপ েরাো 

েরা হকে। 

ফষলা-আে 

উপিিয থ্ােকি এই কসায়াে ভেট এেং ট্রায়াি শুরু েরার সময় ও সম্ভেত ৫ম ভদকনও ভনকজ ভনকজই ভেিাকে 

নমুনা সংগ্রহ েরকেন কস েযাপাকর ভনকদি শােিী গ্রহে েরা োঞ্ছনীয়। িযাকে ভেিাকে নমুনা কপশ েরকেন কসই 

েযাপাকরও আমরা আপনাকে েিে।  ট্রায়াি ট্রিটকমন্ট গ্রুকপর জনয ভনেিাভিত হকি, আপনাকে ওষুি প্রদান েরা 

হকে, ক টি আপনাকে কেশ েকয়েভদকনর জনয কসেন েরকত েিা হকে। 

আপনার মকিয ভে উপসগি কদিা ভদকয়কে এেং আপনার কেমন অনুিূভত হকে কসই েযাপাকর আমাকদর েিার জনয 

২৮ ভদন প িন্ত আপনাকে অনিাইকন ভেেু প্রকশ্নর উত্তর ভদকত েিা হকে। আমরা  ভদ আপনার োে কথ্কে তথ্য না 

পাই, তাহকি অনিাইকন এই তথ্য পূরে েরকত েিে। প্রশ্নগুভির উত্তর কদওয়ার েথ্া মকন েভরকয় কদওয়ার জনয 

আমরা আপনাকে েি েরে। 

ফকিা আপ ভপভরয়কডর সময় আমরা আপনাকে ভজজ্ঞাসা েরে ক  আপভন অথ্ো আপনার র্ভনষ্ঠ কেউ 

আমাকদর জানাকেন ক  আপনাকে হাসপাতাকি িভতি  েরা হকয়ভেি ভে না।  

ঐভি  ফষলা আে 

 

প্রিান ট্রায়াকির পর আমরা এেটি কগাষ্ঠীর সাোৎোকরর পভরেল্পনা ভনকয়ভে। এটি ঐভেে এেং গকেষোোরী দি 

আপনার সকে ক াগাক াগ েরুে- এটা আপভন িান ভে না, কস েযাপাকর সম্মভত প্রদানোরী ফকমি ভনকজর মতামত 

জানাকত পারকেন। আপনার সকে ক াগাক াগ েরা কহাে, এই েযাপাকর আপভন রাভজ হকি প্রায় ২৮ ভদকনর মকিয 

গকেষোোরী দি সাোৎোকরর ভেশদ সহ আপনার সকে ক াগাক াগ েরকে। তারপর আপভন ভসদ্ধান্ত ভনকত পাকরন 

ক  এটিকত আপভন অংশগ্রহে েরকেন ভে না। 

 ভদ এেটি  থ্া থ্ পরীো উপিিয হয় তাহকি রকক্তর নমুনা কথ্কে কোভিড-১৯ েকরানািাইরাস সংক্রমকের 

জনয সমস্ত অংশগ্রহেোরীর পরীো কনওয়ার পভরেল্পনা গ্রহে েরা হকয়কে। 

এটি ঐভেে এেং গকেষোোরী দি আপনার সকে ক াগাক াগ েরকে ভে না, এই েযাপাকর সম্মভত প্রদানোরী ফকমি 

আপভন ভনকজর মতামত জানাকত পাকরন। আপভন  ভদ িান ক  আপনার সকে ক াগাক াগ েরা কহাে, তাহকি 

গকেষো কশষ হওয়ার েয় মাকসর মকিয রক্ত পরীোর ভেশদ সহ গকেষোোরী দি আপনার সকে ক াগাক াগ 

েরকে। রক্ত পরীোয় আপভন অংশগ্রহে েরকেন ভে না, কস েযাপাকর ভসদ্ধান্ত ভনকত পাকরন।  রকক্তর নমুনা ভদকত 

রাভজ না হকিও আপভন এই ট্রায়াকি অংশগ্রহে েরকত পাকরন। 
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অংশগ্রহষণর সম্ভাবয অসুভবযাগুভল  ী  ী? 

NHS-এ ইকতামকিয েযেহৃতগুভি সহ ক কোকনা ওষুকির কেকে পার্শ্িপ্রভতভক্রয়ার এেটা ঝুুঁ ভে থ্াকে।  

 
প্রভতটি ওষুকির সািারে পার্শ্িপ্রভতভক্রয়ার ভেশদ জানার জনয অনুগ্রহ েকর পভরভশষ্ট কদিুন।  

আপভন আমাকদর েিকত সেম হকেন ক  আপভন আপনার প্রাতযভহে জীেকন এই উপসগিগুভির কোকনাটি উপিভি েরকত পারকেন ভে না। 

 

অংশগ্রহষণর সম্ভাবয উে ারগুভল  ী  ী? 

এই ট্রায়াকি অংশগ্রহকের মািযকম কোভিড-১৯ এর ভিভেৎসার েযাপাকর আমরা ভেিাকে অগ্রসর হকত পাভর এেং উপসগিগুভি ভেিাকে প্রসু্ফটিত 

হয় কস েযাপাকর স্পষ্ট িারো িাকির কসকেকে আপনার ক াগদান থ্ােকে।  িন মানুষ অসুি হন তিন উপসকগির তীব্রতা এেং িায়ীত্ব হ্রাকসর 

কেকে সহায়তা প্রদান েরকত পাকর, আোর নাও পাকর। আমরা আশা েরভে ক  সমস্ত অংশগ্রহেোরী এেটি কসায়াে (ভের্শ্েযাপী উপিিযতার 

ভিভত্তকত) গ্রহে েরকেন এেং জানাকনা হকে কোভিড-১৯ এর জনয কসায়াে পভজটিি ভে না। এোড়া আমরা এনএইিএকসর কোঝা িার্ে েরার 

েযাপাকর আশাোদী। সরেরাকহর সমসযার োরকে এটি সেিদা সম্ভে নাও হকত পাকর। 

  

এই মুহূকতি  আমরা সভতযই জাভন না কোভিড-১৯ সাকপে এই ভিভেৎসা ো িেরী ভে না।  ট্রায়ািটি এমনিাকে প্রস্তুত েরা হকয়কে ক  কেেিমাে 

ট্রায়াকির কশকষ ফিাফি ভেকেষে েরার েদকি, এই প্রভক্রয়া অগ্রসর হওয়ার সকে সকেই ফিাফি ভেকেষে েরা হকে। সুতরাং আমাকদর োকে 

পরীো েরা ওষুকির েযাপাকর  ত দ্রুত উত্তর আসকে, আমরা তিন কেষ্ঠ ভিভেৎসা সম্পকেি  পরামশি প্রদান েরকত পারে।   

  

োরে আমরা এই ট্রায়ািটি এমনিাকে প্রস্তুত েকরভে ক  প্রভক্রয়া িিাোিীন ফিাফিগুভি ভেকেষে েরা হকে।  িনই আমরা এই প্রমাে পাে ক  

এেটি োহু অভিে ো িেরী, তিন গকেষোর সংভেষ্ট সেিাভিে ো িেরী কেকে আমরা সেিাভিে মানুষ েরাে েরে।  এই উপাকয় ট্রায়াকি থ্াো 

অভিেতর মানুকষর আরও ো িেরী ভিভেৎসা িাকির কেকে সুক াগ েৃভদ্ধ পাকে।  এটি  ভদ জানা  ায় ক  আমাকদর মূিযায়ন েরা ওষুিগুভির মকিয 

এেটি ওষুি সািারে ভিভেৎসার কথ্কে অভিে ো িেরী, তাহকি ট্রায়াকি এটি ভনিিাভরত ভিভেৎসা নীভতকত পভরেত হকে এেং ট্রায়াকি অন্তিুি ক্ত েরা 

ক কোকনা নতুন ওষুিকে এটির সাকপকে তুিনা েরা হকে।  

 

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

আপভন  ভদ অংশগ্রকের ভসদ্ধান্ত কনন, তেুও ক কোকনা সময় কোকনা োরে প্রদান না েকরই আপভন সকর দাুঁ ড়াকত পাকরন। কসই প িায় প িন্ত 

সংগৃহীত তথ্য তেুও েযেহার েরা হকে।  

ক  নমুনা আপভন প্রদান েকরন এেং পােভিে কহিথ্ ইংিযাকন্ড কপ্ররে েকরন, কসটি ভনিিাভরত প্রভক্রয়া অনু ায়ী প্রভক্রয়ােরে এেং পাুঁ ি েের প িন্ত 
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সিয় েরা হকে। 

আপভন  ভদ ট্রায়াি কথ্কে সকর দাুঁ ড়াকত িান, তাহকি অনুগ্রহ েকর পৃষ্ঠা ১২-কত প্রকদয় ক াগাক াকগর ভেশদ েযেহার েকর ট্রায়াি টিকমর সকে 

ক াগাক াগ েরুন। প্রতযাহার েরার ভসদ্ধাকন্ত েতি মাকন ো িভেষযকত কোকনািাকেই এনএইিএস কথ্কে পাওয়া আপনার ভনিিাভরত পভরকষোয় কোকনা 

প্রিাে পড়কে না।  

  

খরচ এবং ক্ষেষমন্ট 

আপনার অংশগ্রহকের জনয £২০ মূকিযর ভগফট িাউিাকরর মািযকম আপনাকে অথ্ি প্রদান েরা হকে।  আপনার সমূ্পেি উপসকগির তাভিো পাওয়ার 

পর আপনার ফকিা আপ ভপভরয়কডর সমাভপ্তকত আপভন িাউটার পাকেন।   

ক্ষ াষনা সমসযা থ্া ষল ভ  হষব? 

এই ট্রায়াি সম্পকেি  আপনার কোকনা প্রশ্ন থ্ােকি অনুগ্রহ েকর ট্রায়াি টিকমর সকে ক াগাক াগ েরুন (ক াগাক াকগর ভেশকদর জনয পৃষ্ঠা ১২ 

কদিুন)।  

এই ট্রায়াকি অংশগ্রহকের সরাসভর ফি ভেকসকে আপভন  ভদ কোকনা েভতর সমু্মিীন হন তাকি কসকেকে এেজন স্পনসর ভহকসকে অেকফাডি  

ভের্শ্ভেদযািয় আপনার জনয  থ্া থ্ ভেমার েযেিা েকরকে।  

ক িাকে আপনার সকেক াগাক াগ ো আিরে েরা হকয়কে অথ্ো এই ট্রায়াকির সময় আপনার তথ্য েযেহার েরা হকে কসই েযাপাকর আপনার কোকনা অভিক াগ থ্ােকি 

ট্রায়াি টিকমর সকেক াগাক াগ েরুন principle@phc.ox.ac.uk or 0800 138 0880 অথ্ো আপভন ইউভনিাভসিটি অে অেকফাডি  

ভিভনোি ট্রায়ািস অযান্ড ভরসািি  গিকনিন্স (ভসটিআরভজ) অভফকস ভনকম্নক্ত নম্বর 01865 616480, অথ্ো ভসটিআরভজ প্রিাকনর সকে ক াগাক াগ 

েরকত পাকরন।ইকমি ctrg@admin.ox.ac.uk 

  

আমার তষথ্যর  ী হষব?  

কডটা সুরো করগুকিশকন এটি প্রকয়াজন হয় ক  আপনার েযাপাকর তথ্য প্রভক্রয়ােরকের আইনী ভিভত্ত আমরা উকেি েভর।  গকেষোর কেকে এটি 

‘জনস্বাকথ্ি এেটি োজ।’ অেকফাডি  ভের্শ্ভেদযািয় হি কডটা ভনয়ন্ত্রেোরী এেং আপনার তকথ্যর কদিাকশানা এেং এটি  াকত সঠিেিাকে েযেহৃত 

হয় তা ভনভিত েরার জনয দাভয়ত্বপ্রাপ্ত।   

  

প্রক াজয ভনয়মােিী অনু ায়ী গকেষো  াকত পভরিাভিত হয় কসটা সুভনভিত েরকত ট্রায়াকির উপর নজরদাভর এেং/অথ্ো অভডকটর জনয ট্রায়াি 

কডটায় অেকফাডি  ভের্শ্ভেদযািয়, আকয়াজে সংিা, স্পনসর অভডটসি এেং কমভডভসন অযান্ড কহিথ্ কেয়ার কপ্রাডাকেস করগুকিটভর অথ্ভরটির 

দাভয়ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদসযকদর অযােকসস প্রাদান েরা হকত পাকর।  

এই পরীো পভরিািনার জনয আমরা আপনার কথ্কে পাওয়া তথ্য এেং আপনার কমভডকেি করেডি  এেং কসন্ট্রািএনএইিএস করভজভর এেং 

কডটাকেকস (NHS ভডভজটাি, পােভিে কহিথ্ ইংিযান্ড, অনযানয সমতুি সংিা এেং কজকনটিে অথ্ো অনযানয ভরসািি  কডটাকেস,  ভদ তাকদর 

নমুনা প্রদান েকর থ্াকেন) থ্াো আপনার কডটা েযেহার েরকে এেং সম্ভােয সেকিকয় নূযনতম েযভক্তগতিাকে-ভিভিত েরা  ায় এমন তথ্য 

mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
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েযেহার েরকে। ট্রায়াি কশষ হকয়  াওয়ার পর আমরা আপনার েযাপাকর ভিভিতক াগয তথ্যগুভি েয় মাস প িন্ত গভেত রািে। এটির মকিয 

অন্তিুি ক্ত হকে না কসই সমস্ত গকেষো নভথ্পে ক গুভিকত রকয়কে েযভক্তগত তথ্য, ক মন সম্মভত প্রদাকনর ফমি, ক টি গকেষোর কশকষ ২০ 

েেকরর জনয অেকফাডি  ভের্শ্ভেদযািকয় সুরভেতিাকে রািা হকে। 

ট্রায়াকির জনয পভরসংিযানগত ভেকেষকে সহায়তায় কেভর েনসাকেন্টরা সহায়তা প্রদান েরকত পাকরন এেং তাকদর এটি েরার জনয আমাকদর 

ট্রায়াি কডটা তাকদর সকে কশয়ার েরকত হকে। সংিাটি মাভেি ন  ুক্তরাষ্ট্র ভিভত্তে। তকে প্রভক্রয়া িিাোিীন ভিভিতক াগয কোকনা তথ্য তাকদর 

প্রদান েরা হকে না। 

আপনার প্রাতযভহে ডায়াভরকত অসমূ্পেি কডটা সংগ্রহ েরার জনয দয রয়যাি েকিজ অে কজনাকরি প্রযােটিশনাসি ভরসািি  সারকিইকিন্স কসন্টার 

েযেহার েরা হকত পাকর। সংগৃহীত তকথ্যর মকিয অংশগ্রহেোরীকে ভিভিত েকর এমন তথ্য অন্তিুি ক্ত হকে এেং ভপভস-ভসটিইউ ইনফরকমশন 

গিকনিন্স পভিভসজ অযান্ড ভজভডভপআর অনু ায়ী অেকফাডি  ভের্শ্ভেদযািকয় অযােকসস েরা হকত পাকর। কেেিমাে প্রকয়াজনীয় সময়সীমার জনয 

তথ্য গভেত রািা হকে। প্রভত েের এটির মূিযায়ন হকে।  

 

আমরা  ভদ আপনাকে ট্রায়াকির কমটিভরয়াি প্রদাকন কুভরয়ার ো কহাম কডভিিাভর পভরকষো েযেহার েভর, তাহকি আমরা আপনার নাম এেং 

ঠিোনা সহ তা প্রদান েরে। ভজভডভপআর অনু ায়ী এই কোম্পাভনগুভি আপনার তথ্য েযেহার এেং সিয় েরকে। 

আপনার েযভক্তগত তথ্য এেং ভেিাকে কসগুভি েযেহৃত হয় তার উপর আপনাকে ভনয়ন্ত্রে প্রদান েকর তথ্য সুরো করগুকিশন।   িন আপভন 

গকেষোয় আপনার তথ্য েযেহাকর সম্মভত প্রদান েকরন, তথ্ন গকেষোকে আরও ভের্শ্াসক াগয এেং ভনিুি ি েকর তুিকত কসগুভির মকিয ভেেু 

অভিোর সীভমত েরা হকত পাকর।  

আপনার েযভক্তগত তথ্য সাকপকে অভিোকরর ভেষকয় অভিেতর তথ্য ভনকম্নাক্ত ওকয়েসাইকট উপিিয: 

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights 

আপনার তথ্য আমরা ভেিাকে েযেহার েভর কস েযাপাকর ভেশকদ জানার জনয আপভন ক াগাক াগ েরকত পাকরন এই ইকমি আইভড principle@phc.ox.ac.uk কত।  

 

েরীো চলা ালীন েভি সংভিষ্ট নতুন তথ্য উেলিয হয় তাহষল  ী হষব? 

েিকনা েিকনা কোকনা ভরসািি  কপ্রাকজে িিাোিীন গকেষোর অিীকন থ্াো ভিভেৎসা সম্পকেি  নতুন তথ্য উপিিয হয়।  

েভি এটি হয়, তাহষল ট্রায়াল টিষমর তরফ ক্ষথ্ষ  এই বযাোষর আেনাষ  অবগত  রা এবং আষলাচনা  রা হষব ক্ষে আেভন এই 

েরীোর সষে েুক্ত থ্া ষত ইিু  ভ  না।  

আপভন  ভদ অগ্রসর হকত ইেুে হন, তাহকি আপনাকে এেটি আপকডকটড সম্মভত প্রদশিনমূিে ফকমি স্বাের েরকত েিা হকত পাকর।  

 

এই েরীোগুভলর ফলাফষলর  ী হষব? 

ফিাফিগুভি সাকয়ভন্টভফে জানিাকি প্রোভশত, সাকয়ভন্টভফে েনফাকরকন্স উপিাপনা এেং অেকফাডি  ভের্শ্ভেদযািকয়র ভেিাগীয় ওকয়েসাইকট 

প্রোভশত হকে। কোকনা ভরকপাটি , প্রোশনা অথ্ো উপিাপনায় আপনাকে ভিভিত েরা সম্ভে নয়। এই পরীো কথ্কে উদ্ভূত ক কোকনা প্রোশনার 

প্রভতভিভপ গ্রহকে ইেুে হকি, অনুগ্রহ েকর পরীোমূিে দকির (পৃষ্ঠা ১২-কত ভেশদ রকয়কে) সকে ক াগাক াগ েরুন। 

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights
mailto:principle@phc.ox.ac.uk
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ক্ষ  এই গষবেণার উষিযাষগ ভনষয়ষছন এবং তহভবল প্রিান  রষছন? 

ইউকে ভরসািি  অযান্ড ইকনাকিশন/কমভডকেি ভরসািি  োউভন্সি দ্বারা তহভেি প্রদান েরা হকয়কে।  অেকফাডি  ভের্শ্ভেদযািকয় প্রাইমাভর কেয়ার 

ভিভনোি ট্রায়াি ইউভনট দ্বারা ভপ্রভন্সপি গঠন েরা হকয়কে। 

ক্ষ  এই েরীোর মূলযায়ন  ষরষছ? 

এনএইিএকস সমস্ত গকেষো ভরসািি  এভথ্ে গ্রুপ (REC) নামে এেদি স্বািীন মানুকষর দ্বারা কদিাকশানা েরা হয়।  আরইভস আপনার ভনরপত্তা, 

অভিোর, েিযাে এেং সম্মান সুভনভিত েরকে। এই পরীোটি xxx ভরসািি  এভথ্ে েভমটি দ্বারা মূিযায়ন েরা এেং অনুকমাভদত। 

এই পরীোগুভি কমভডভসনস অযান্ড কহিথ্কেয়ার কপ্রাডােস করগুকিটভর একজভন্স (এমএইিআরএ) কথ্কে অনুকমাদনপ্রাপ্ত। ইউকেকত সমস্ত 

ওষুকির েযেহার এমএইিআরএ দ্বারা ভনয়ভন্ত্রত হয়। 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

এই তথ্য সম্বভলত ভলফষলট েড়ার সময় ক্ষবর  রার জনয 

এবং এই েরীোয় অংশগ্রহষণর  থ্া ভবষবচনা  রার 

জনয আেনাষ  যনযবাি। 

 এই েরীো সম্পষ ম  আেভন েভি অভয তর ভবশি 

জানষত চান, তাহষল আেভন ভনষন েরীোমূল  িষলর 

সষে ক্ষোগাষোগ  রষত োষরন: 
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ট্রায়াষলর ঠি ানা 

ভপ্রভন্সপি ট্রায়াি 

 

নাভফল্ড ভডপাটি কমন্ট অে প্রাইমাভর কেয়ার কহিথ্ সাকয়কন্সস 

 

রাডভিফ অেজারকিটভর কোয়াটি ার, উডেে করাড 

 

অেকফাডি  

 

ওএে২ ৬ভজভজ 

  

ট্রায়াল টিম  

কটভি. ০৮০০ xxxxxx 

  

ট্রায়াল ইষমল অযাষেস 

principle@phc.ox.ac.uk 

mailto:invictus@phc.ox.ac.uk

