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বাংলা েদশী জনসমােজর মেধয্ �দাহমলূক অে�র েরােগর (Inflammatory Bowel Disease, IBD) অিভ�তা অে�ষণ করা: একিট িম� প�িত অধয্য়ন

এই গেবষণামলূক অধয্য়েন University of Greenwich (ইউিনভািসর্িট অফ �ীণউইচ) আপনার
েথেক এবং Royal London Hospital (রয়য্াল ল�ন হাসপাতাল)-এ আপনার িচিকৎসাগত
েরকডর্ গিল েথেক �া� তথয্ বয্বহার করেব। আমরা শধুমা� েসই তথয্ বয্বহার করব যা
গেবষণামলূক অধয্য়েনর জনয্ আমােদর �েয়াজন। আমরা খুব কম সংখয্ক বয্ি�েক আপনার নাম
বা েযাগােযােগর িববরণ জানােবা, এবং শধুমা� যিদ এই অধয্য়েনর জনয্ তােদর �কৃতই
�েয়াজন হয়।

এই অধয্য়েন যু� �েতয্েক আপনার তথয্েক িনরাপদ ও সুরি�ত রাখেব। আমরা সকল
েগাপনীয়তার িনয়মগিলও েমেন চলব। অধয্য়নিটর েশেষ আমরা িকছু তথয্ (যিদ আমােদর এিট
যাচাই করার �েয়াজন হয়) বা ভিবষয্ত গেবষণার জনয্ সংর�ণ করব।
আমােদর েলখা িরেপাটর্ গিল েথেক আপিন েক তা যােত েকউ খুেঁজ েপেত না পাের তা আমরা
িনি�ত করব। তেথয্র পয্াকিট আপনােক এিট স�েকর্ আেরা জানায়।

অধয্য়নিটর উে�শয্ কী?
�দাহমলূক অে�র েরাগ আেছ এমন বাংলােদশী মানষুেদর অিভ�তােক েক� কের খুব কম
গেবষণা হেয়েছ, এবং ইংেরজীেত খুব েবিশ কথা বলেত পােরন না এমন মানষুেদর িনেয় এমনিক
তার েচেয়ও কম গেবষণা হেয়েছ। আমরা (University of Greenwich [�ীণউইচ ইউিনভািসর্িটেত])
আপনার �দাহমলূক অে�র েরাগ িনেয় বাঁচার অিভ�তাগিল স�েকর্ এবং আপিন েয �া�য্
পিরচযর্া পান েসই িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেত চাই। অংশ�হণ করেল তা আপনার পাওয়া
�া�য্ পিরচযর্ােক পিরবতর্ ন করেব না কারণ আমরা শধুমা� আপনার সােথ কথা বলেত চাই।

অধয্য়নিট �দাহমলূক অে�র েরাগ থাকা বাংলােদশী মানুষেক আেরা ভাল সহায়তা িদেত ডা�ার,
নাসর্ ও ডােয়িটিশয়ানেদর সাহাযয্ করেব। খুব েবিশ ইংেরজীেত কথা বলেত পােরন না এমন
বাংলােদশী জনসমাজেক িনেয় গেবষণা পিরচালনা করার েসরা উপায়িট বুঝেত এিট গেবষকেদর
সাহাযয্ করেব।

আমােক েকন আম�ণ জানােনা হেয়েছ?
আপনােক অংশ�হণ করার আম�ণ জানােনা হেয়েছ কারণ আপনার �দাহমলূক অে�র েরাগ
আেছ, আপিন আপনার পিরচযর্ার জনয্ Royal London Hospital (রয়য্াল ল�ন হাসপাতাল)-এ
আেসন, এবং হয়ত �ধানত বাংলায় (সাধারণ বাংলা বা িসেলিট) কথা বেলন।

আমােক িক অংশ�হণ করেতই হেব?
আপিন যিদ না চান তাহেল আপনােক অংশ�হণ করেত হেব না। আপিন যিদ অংশ�হণ করেত স�ত
হন, তাহেল আমরা (University of Greenwich, [�ীণউইচ ইউিনভািসর্িট])-েত আপনােক একিট স�িত
ফেমর্ �া�র করেত এবং একিট সংি�� ফমর্ স�ূণর্ করেত বলব যা আমােদরেক আপনার (েযমন
েযাগােযােগর িববরণ) ও আপনার �দাহমলূক অে�র েরাগ স�েকর্ িকছু তথয্ েদেব। আমােদর দেলর
সদসয্েদর একজন (ডাঃ সািলনা আহেমদ) একিট সা�াৎকােরর জনয্ তািরখ ও সমেয়র বে�াব�
করার জনয্ এবং আপিন পরবত� সমেয় অনয্ অধয্য়নগিলেত অংশ�হণ করেত চাইেবন িকনা তা
জানার জনয্ এিট বয্বহার করেবন।

ডাঃ সািলনা আহেমদ আপনার সা�াৎকার �হণ করেবন, িযিন বাংলা/িসেলিট ও ইংেরজীেত কথা
বেলন, তাই সা�াৎকারিটেত েকান ভাষা বয্বহার করেত পছ� করেবন তা েবেছ িনেত পােরন।
সা�াৎকারিট একিট িডিজটাল ভেয়স েরকডর্ াের েরকডর্ করা হেব। আপনার পছে�র উপের িনভর্ র কের
সা�াৎকারগিল েটিলেফান, Whatsapp (েহায়াটসঅয্াপ) বা IMO েমেসনজােরর মাধয্েম স�� করা হেত
পাের।

আপিন েয েকােনা সময়, েকােনা কারণ না িদেয়, এবং আপনার পাওয়া �া�য্ পিরচযর্া �ভািবত হওয়া
ছাড়াই অধয্য়ন েথেক িনেজেক সিরেয় েনওয়ার জনয্ �াধীন। তেব, তথয্িট একবার িবে�ষণ করার
পের (চূড়া� সা�াৎকার স�ূণর্ হওয়ার �ায় দইু মাস পের), আপনার তথয্ অপসারণ করা স�ব হেব
না।

অংশ�হণ করার কী কী স�াবয্ সিুবধা ও অসিুবধা আেছ?
অধয্য়নিটেত অংশ�হণ করা েথেক আপিন েকােনা �তয্� সুফল পান না, তেব আপনার �া�য্ ও
িচিকৎসা স�েকর্ আেলাচনা করা আপনার কােছ একিট ইিতবাচক অিভ�তা বেল মেন হেত পাের।
�দাহমলূক অে�র েরােগর উপসগর্গিল আেলাচনা করা িকছু মানেুষর জনয্ িব�তকর এবং মানিসকভােব
ক�কর হেত পাের, িক� আপিন েয িবষয়গিল িনেয় উি�� েসগিলর সােথ অধয্য়ন দল স�ূণর্রেপ
পিরিচত আেছ। সা�াৎকারিট চলাকালীন আপিন আমােদর যা বেলন তা �দাহমলূক অে�র েরােগর
জনয্ ডা�ার, নাসর্ এবং ডােয়িটিশয়ানেদর সং�ৃিতগতভােব সুিনিদর্� পথিনেদর্শ িদেত আমােদর সাহাযয্
করেব, এবং �দাহমলূক অে�র েরাগ আেছ এমন অনয্ানয্ বাংলােদশী েরাগীেদর জনয্ সহায়ক তথয্
�দান করেতও সাহাযয্ করেত পাের। এই অধয্য়েন অংশ�হণ করা আপনার �াভািবক িচিকৎসােক
েকানভােবই �ভািবত করেব না।

আমরা কীভােব আপনার স�েকর্ তথয্ বয্বহার করব?
এই গেবষণামলূক �কে�র জনয্ আপনার েথেক এবং Royal London Hospital (রয়য্াল ল�ন
হাসপাতাল)-এ আপনার িচিকৎসাগত েরকডর্ গিল েথেক �া� তথয্ বয্বহার করার �েয়াজন আমােদর
(University of Greenwich [ইউিনভািসর্িট অফ �ীণউইচ]) হেব। এই তেথয্ আপনার (নােমর
আদয্�র/নাম/েযাগােযােগর িববরণ) অ�ভুর্ � থাকেব। েলােকরা এই তথয্ বয্বহার করেব যােত গেবষণা
করা যায় িকংবা গেবষণািট েয যথাযথভােব স�� করা হে� তা িনি�ত করার জনয্ আপনার
েরকডর্ গিল যাচাই করা যায়।

এই �ক��টর অথ �সং�ান কেরেছ Bowel and Cancer Research (বাওেয়ল অ�া� ক�া�ার িরসাচ�) (BCR2147); IRAS �ক� ID: 273831
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েয সকল মানুেষর আপিন েক তা জানার �েয়াজন েনই তারা আপনার নাম বা েযাগােযােগর
িববরণ েদখেত সমথর্ হেবন না। পিরবেতর্ আপনার তেথয্ একিট েকাড থাকেব। আমরা আপনার
স�েকর্ সকল তথয্ িনরাপদ ও সুরি�ত রাখব।

আমরা একবার অধয্য়নিট সমা� করার পের, আমরা িকছু তথয্ েরেখ েদেবা যােত আমরা
ফলাফলগিল যাচাই করেত পাির। আমরা এমন একিট উপােয় আমােদর িরেপাটর্ গিল িলখব যােত
েকউ না খুেঁজ েপেত পাের েয আপিন অধয্য়নিটেত অংশ�হণ কেরিছেলন।

এই অধয্য়নিটেত আমার অংশ�হণ করা িক েগাপন রাখা হেব?
হয্াঁ। েগাপনীয়তার আবশয্কতাগিল পূরণ করা হেয়েছ তা সুিনি�ত করার জনয্ University of
Greenwich (ইউিনভািসর্িট অফ �ীণউইচ) যা যা করেব:
 আপনার েযাগােযােগর িববরণ একিট তালাব� করা ফাইিলং কয্ািবেনেট সুরি�তভােব সংর�ণ

করা হেব
 আপনার অিডও েরকডর্ করা সা�াৎকােরর ফাইলগিল একিট পাসওয়াডর্ -সুরি�ত কি�উটার

ফাইেল স�য় করা হেব এবং টাইপ করার জনয্ একজন েপশাদার �িতিলিপকােরর কােছ
সুরি�তভােব �ানা�িরত করা হেব, িযিন নাম ও �ানগিলর �িত সকল উে�খ অপসারণ
করার �ারা েগাপনীয়তােক স�ান জানােনা সুিনি�ত করেবন, এবং নকল নাম বা অননয্ ID
ন�রগিল িদেয় েসগিলেক �িত�াপন করেবন

 অধয্য়ন েথেক �া� তথয্ বয্াখয্া করার জনয্ সা�াৎকার েথেক সরাসির উ�ৃিত বয্বহার করা
হেব যা পিরিচিতহীন করা হেব এবং 5 বছেরর জনয্ সুরি�তভােব সংর�ণ করা হেব

 দাতবয্ Bowel and Cancer Research (বাওেয়ল অয্া� কয্া�ার িরসাচর্ ) েথেক িকছু েরাগী
আমােদর েরাগী ও জনগেণর অংশ�হণ (patient and public involvement, PPI) দেল আমােদর
সােথ কাজ করেছন। তারা সা�াৎকারগিল িবে�ষণ করেত এবং অধয্য়নিট েথেক সৃ�
িরেপাটর্ গিল ��ত করেত আমােদর সাহাযয্ করেবন। আপনার সা�াৎকােরর �িতিলিপ অনয্ানয্
গেবষক বা PPI দেলর সদসয্েদর সােথ িবিনময় করার আেগ, সকল স�াবয্ সনা�কারক
(েযমন নামগিল) অপসারণ করা হেব এবং একিট নকল নাম বা একিট অননয্ ID ন�র
িদেয় �িত�াপন করা হেব

আপনার তথয্ কীভােব বয্বহার করা হয় েস বয্াপাের আপনার
কী কী িবক� আেছ?
আপিন েয েকােনা সময়, েকােনা কারণ না িদেয়, অধয্য়নিটেত অংশ�হণ করা ব� কের িদেত
পােরন, িক� আমােদর কােছ আপনার স�েকর্ েয তথয্ ইিতমেধয্ই আেছ তা আমরা েরেখ
েদেবা।

গেবষণািটেক ভরসােযাগয্ কের েতালার জনয্ আপনার েরকডর্ গিল আমােদর সুিনিদর্� উপােয়
পিরচালনা করা �েয়াজন। এর অথর্ হল আমােদর কােছ আপনার স�েকর্ েয তথয্ রাখা থােক তা
আমরা আপনােক েদখেত বা পিরবতর্ ন করেত িদেত সমথর্ হেবা না।

আপিন যিদ এই অধয্য়েন অংশ িনেত স�ত হন, তাহেল এই অধয্য়ন েথেক সংর�ণ করা
আপনার তথয্ বয্বহার কের ভিবষয্ত গেবষণায় অংশ�হণ করার িবক� আপনার থাকেব।
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আপনার তথয্ কীভােব বয্বহার করা হয় েস বয্াপাের েকাথা
েথেক আপিন আেরা জানেত পােরন?
আপনার তথয্ আমরা কীভােব বয্বহার কির েসই স�েকর্ www.hra.nhs.uk/information-about-
patients/ েথেক বা P.D.Newton@greenwich.ac.uk -এ ইেমল কের বা 0208 331 7768
ন�ের েফান কের ডাঃ পল িনউটেনর (Dr Paul Newton) সােথ েযাগােযাগ কের আপিন আেরা
জানেত পােরন।

েক এই অধয্য়নিটর অনেুমাদন িদেয়েছন?
এই অধয্য়নিট NHS এিথ� এর েথেক অনেুমাদন লাভ কেরেছ (Wales REC 6 20/WA/0024;
অনেুমাদেনর তািরখ 19/02/20)। এই �ক�িটর অথর্সং�ান কেরেছ Bowel and Cancer Research
(বাওেয়ল অয্া� কয্া�ার িরসাচর্ )।

েকােনা সমসয্া েদখা িদেল িক হয়?
অধয্য়নিট স�েকর্ আপনার যিদ একিট উে�গ বা অিভেযাগ থােক, তাহেল আপিন ডাঃ পল
িনউটেনর (Dr Paul Newton) সােথ 0208 331 7768 ন�ের: P.D.Newton@greenwich.ac.uk বা
ডাঃ েলসিল িডবেলর (Dr Lesley Dibley) সােথ 0208 331 9703 ন�ের:
L.B.Dibley@greenwich.ac.uk -এ কথা বলেত পােরন। আপিন যিদ অখুিশ থােকন, তাহেল
কীভােব একিট িবিধব� অিভেযাগ দােয়র করেত হয় েস স�েকর্ িববরণ আপনার হাসপাতােল
েরাগী উপেদ�া সংেযাগ পিরেষবার (Patient Advisory Liaison Service) মাধয্েম পাওয়া েযেত পাের।

গেবষণা দলিটেত কারা আেছন?
University of Greenwich (ইউিনভািসর্িট অফ �ীণউইচ)-এর গেবষণা দেলর অ�ভুর্ � হেলন:
 ডাঃ পল িনউটন (�া�য্ ও অসু�তার ে�ে� �েযাজয্ সমাজিব�ােনর সহকারী অধয্াপক

[Assistant Professor of Sociology Applied to Health and Illness]): �ধান অনসু�ানকারী,
অধয্য়নিটর সবর্া�ীণ �দােনর জনয্ দািয়�শীল

 ডাঃ েলসিল িডবেল (নািসর্ং গেবষণা ও িশ�ার [Nursing Research and Education] িরডার):
সহ-অনসু�ানকারী, অধয্য়নিটর সবর্া�ীণ �দােনর জনয্ দািয়�শীল

 ডাঃ সািলনা আহেমদ (গেবষণা সহকম� [Research Fellow]): অধয্য়নিট �িতিদনকার
পিরচালনা সামলান, েরাগীেদর সােথ সা�াৎকার সেমত

সা�াৎকারিটর ফলাফলগিলর কী হেব?
সা�াৎকারগিল েথেক �া� তথয্ �দাহমলূক অে�র েরাগ আেছ এমন বাংলােদশী মানষুেদর
অিভ�তাগিল বঝুেত গেবষকেদর সাহাযয্ করেব। আমরা (University of Greenwich [ইউিনভািসর্িট
অফ �ীণউইচ]) আমােদর �া� তথয্ একিট িশ�ামলূক পি�কায় এবং িচিকৎসাগত ও নািসর্ং
সে�লনগিলেত উপ�াপন করার পিরক�না কির। েকােনা উপ�ািপত তথয্ েথেক আপনােক সনা�
করা যােব না। আপিন চাইেল, আপনার অবগিতর জনয্, �া� তেথয্র একিট সারসংে�প
ইংেরজীেত আপনােক পাঠােনার জনয্ আপিন গেবষণা দলিটর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।

এই তথ� পড়ার জন� সময় েদওয়ার জন� আপনােক
অজ� ধন�বাদ।

এই �ক��টর অথ �সং�ান কেরেছ Bowel and Cancer Research (বাওেয়ল অ�া� ক�া�ার িরসাচ�) (BCR2147); IRAS �ক� ID: 273831
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