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অংশগ্রহণকারীর  
তথ্য পত্র

আপনি এই তথ্য পত্রনি পাচ্ছেি কারণ আপনি 
NHS-Galleri পরীক্ষচ্ণ অংশ নিওযার নিষচ্য পরীক্ষণ 
দচ্ের সাচ্থ ন�াগাচ্�াগ কচ্রনিচ্েি।

পরীক্ষণটিতে অংশ নেতেে টিো নেই টেদ্ান্ত নেওযার েময 
আপোতি নে েে গুরুত্বপূণ্ণ েথ্য েম্বতধে টিন্তা িরতে হতে, 
ো এই েথ্য পত্রটি আপোতি নেয। পরীক্ষণটি েম্পতি্ণ  
আপোর েটে নিােও প্রশ্ন থাতি োর উত্তর এই পত্রটিতে 
নেওযা হয টে, োহতে আপটে www.nhs-galleri.orgwww.nhs-galleri.org 
এ আরও েথ্য নপতে পাতরে।

আপটে েখে আপোর অ্যাপতযন্টতমন্টটিতে উপটথিে থাতিে 
েখেও আপোর প্রশ্ন টিজ্াো িরার েুতোগ থািতে। মতে 
রাখুে নে এই পরীক্ষতণ অংশ নেওযা নবেচ্ামূেি, এেং 
আপটে নে নিােও েময আপোর মে পটরেে্ণ ে িরতে এেং 
পরীক্ষণটি নেতে িতে নেতে পাতরে।

গ�োড়োর দিকে ে্োন্োর সনোক্তেরণ সম্পদেকি ত �কেষণোয় 
আমোকির সহোয়তো েরোর আপনোর আগ্রকহর জন্ 
আপনোকে ধন্েোি।

কারা অধ্যযিনি পনরচােিা করচ্ি?

নরেইে ইেিরতপাতরতিড (GRAIL Inc.) হে েুক্তরাত্রের 
এিটি েংথিা নেটি Galleri পরীক্ষার টেিাশ িতরতে। োরা 
ইউতি-নেও এিটি শাখা, নরেইে োতযা ইউতি টেটমতিড 
(নরেইে) [GRAIL Bio UK Ltd. (GRAIL)] থিাপে িতরতে 
োরা এই পরীক্ষতণর প্রধাে অথ্ণাযেিারী এেং েংগঠি।

অধ্যযেটি িােীয বোথি্য পটরতেো (National Health 
Service, NHS) ইংে্যাতডের োতথ অংশীোটরতত্ব িরা 
হতচ্ এেং ি্যান্ার টরোি্ণ  ইউতি ও টিং’ে িতেি েডেে 
ি্যান্ার প্রটেতরাধ পরীক্ষণ ইউটেি, টিং’ে িতেি েডেে 
(টিং'ে) এ ি্যান্ার গতেেি এেং পরীক্ষণ ম্যাতেিারতের 
এিটি েতের দ্ারা পটরিাটেে হতে।
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NHS-Galleri পরীক্ষণ কী?

NHS-Galleri এিটি গতেেণা পরীক্ষণ নেটির েক্ষ্য হে NHS 
এ েেুে Galleri™ পরীক্ষা িেিা ভাে িাি িতর ো নেখা। NHS 
এ স্্যাডোড্ণ  ি্যান্ার পরীক্ষার পাশাপাটশ Galleri পরীক্ষা ে্যেহার 
িরা হতে, প্রাথটমি পে্ণাতয েখে নেগুটের টিটিৎো িরা েহি 
হয, েখে ি্যান্ারগুটে খুঁতি নপতে েহাযো িতর টিো ো নেখাই 
হে েক্ষ্য।

Galleri পরীক্ষা কী?

Galleri পরীক্ষা হে এিটি েেুে পরীক্ষা ো রতক্তর এিটি েমুোয 
ি্যান্াতরর েম্াে্য েক্ষণগুটে েধোে িতর। পরীক্ষাটি টেটভন্ন 
ধরতের ি্যান্ার খুঁতি নপতে পাতর টিন্তু েেিটি ি্যান্ার খুঁতি 
নপতে পাতর ো। উতদেশ্যটি হে োধারণ ি্যান্ার োিাই পরীক্ষার 
পাশাপাটশ পরীক্ষাটিতি ে্যেহার িরা। েটে পরীক্ষাটি ি্যান্াতরর 
এিটি েম্াে্য েক্ষণ খুঁতি পায, োহতে এর অথ্ণ এই েয 
নে এিিে ে্যটক্তর টেটচিেরূতপ ি্যান্ার আতে। এর অথ্ণ শুধুমাত্র 
এই নে োর ি্যান্ার থািতে পাতর, এেং োিাই িরার িে্য োর 
টিেু অেুেরণমূেি পরীক্ষা িরাতোর প্রতযািে হতে। Galleri 
পরীক্ষা েম্পটি্ণ ে আরও েতথ্যর িে্য, েীতির ‘Galleri পরীক্ষা’ 
টেভাগটি নেখুে।

কারা পরীক্ষণনির আচ্যাজি করচ্ি?

GRAIL Bio UK Ltd. (GRAIL, Inc এর ইউতি শাখা, নেটি 
Galleri পরীক্ষার টেিাশ িতরটেে), NHS ইংে্যাডে এেং টিং’ে 
িতেি েডেতের মতধ্য অংশীোটরতত্ব এই পরীক্ষণটি পটরিাটেে 
হতচ্। পরীক্ষণটির প্রধাে অেুেধোেিারীরা হতেে এিিে 
GP গতেেি প্রতেের টরিাড্ণ  েীে, টেটে ি্যান্ার োিাই পরীক্ষার 
টেেতয আরেহী, এেং ইউটেভাটে্ণটি িতেি েডেে (University 
College London) ও ফ্াটন্ে টরিি ইেটস্টিউি (Francis 
Crick Institute) এর ি্যান্ার গতেেি, এেং ি্যান্ার টরোি্ণ  
ইউতি এর প্রধাে টলিটেটশযাে, প্রতেের িাে্ণে নোযােিে।

কারা অংশ নিচ্ত পাচ্রি?

আমরা আশা িটর নে 140,000 িে ে্যটক্ত অংশ নেতেে। 
আমাতের 50–77 েের েযেী ে্যটক্ততের প্রতযািে, োতের গে 3 
েেতর ি্যান্ার নরাগটেণ্ণয িরা ো এর িে্য টিটিৎো িরা হয টে। 
অংশ নেওযা েম্পূণ্ণরূতপ নবেচ্ামূেি।

কী জন়িত আচ্ি?

আমরা আপোতি এিটি ভ্াম্যমাে টলিটেতি আেতে েেে (েীতি 
ে্যাখ্যা িরা হতযতে) নেখাতে আমরা টেটচিে িরে নে আপটে 
পরীক্ষতণর প্রতযািেীযো পূরণ িতরতেে টিো এেং আপটে অংশ 
টেতে রাটি টিো ো টিজ্াো িরে। আমরা আপোতি রতক্তর 

এিটি েমুো টেতে, েমীক্ষাগুটে পূরণ িরতে এেং আপোর 
বোথি্য েম্পটি্ণ ে েথ্য টেটেময িরার েম্মটে টেতে েেে। আমরা 
টঠি এিটি োধারণ রক্ত পরীক্ষার মতোই, প্রায নেে নিটেে 
িামি (প্রায 20 টমটে) রক্ত রেহণ নেতো। আমরা আপোতি প্রায 
2 েের ধতর নমাি 3 োর ভ্াম্যমাে টলিটেতি আেতে েেে।

আমার রচ্তের িমুিার কী হচ্ি?

পরীক্ষতণর অতধ্ণি ে্যটক্ত ‘পরীক্ষার েতে’ থািতেে। এর অথ্ণ 
হে Galleri পরীক্ষা ে্যেহার িতর োতের রতক্তর েমুো পরীক্ষা 
িরা হতে। অে্য অতধ্ণি এিটি ‘টেযন্ত্রণ েতে’ থািতেে এেং 
োতের রক্ত টেরাপতে েংরক্ষণ িরা হতে েতে Galleri পরীক্ষার 
োহাতে্য অটেেতম্ব পরীক্ষা িরা হতে ো। পরীক্ষা েতের এেং 
টেযন্ত্রণ েতের ে্যটক্ততের মতধ্য নিােও পাথ্ণি্য রতযতে টিো 
ো নেখার িে্য ভটেে্যতে Galleri পরীক্ষার োহাতে্য টেযন্ত্রণ 
েতের েমুোগুটে পরীক্ষা িরা হতে পাতর। এমেটি পরীক্ষণটি 
নশে হওযার পতরও আপোতি িাোতো হতে ো নে আপটে 
নিাে েতে টেতেে। প্রতে্যিতি টিজ্াো িরা হতে নে Galleri 
পরীক্ষার আরও উন্নটে িরতে গতেেণায োহাে্য িরার িে্য, 
এেং অে্যাে্য পরীক্ষাগুটের টেিাশ িরতে এেং নেগুটে 
িেিা ভাে িাি িতর ো নেখার িে্য পরেেতী েমতয োতের 
েমুোগুটে েংরক্ষণ ও পরীক্ষা িরা নেতে পাতর টিো।

আনম নক ফোফেগুনে পাচ্িা?

োরা রতক্তর েমুো নেে োতের প্রতে্যতি োতের অ্যাপতযন্টতমতন্টর  
30 টেে পতর এিটি টিটঠ পাতেে োতে টেটচিে িরা োয 
নে েমুোটি গৃহীে হতযতে। েতে, আমরা শুধুমাত্র পরীক্ষার েতে 
থািা ে্যটক্ততের েোেেগুটে নেতো, োতের Galleri পরীক্ষা 
ে্যেহার িতর ি্যান্াতরর এিটি েংতিে খুঁতি পাওযা নগতে। 
অে্য নিাতো েোেে টেটেময িরা হতে ো।

েটে আমরা ি্যান্াতরর এিটি েংতিে খুঁতি পাই, োহতে 
আমরা আপোর োতথ নোগাতোগ িরে এেং আপোর 
প্রিৃেপতক্ষ ি্যান্ার আতে টিো ো নেখার িে্য এিটি থিােীয 
হােপাোতে আপোর অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটে িরার ে্যেথিা 
িরে। এই অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটে NHS দ্ারা পটরিাটেে 
হতে এেং এটি পরীক্ষণটির অংশ েয।

এরপচ্র কী হয?

অেুরেহ িতর এই পত্রটি মতোতোগ েহিাতর পড়ুে এেং আপোর 
নিাতো প্রশ্ন থািতে আমাতের োতথ নোগাতোগ িরুে। আপটে 
েখে আপোর রতক্তর েমুো েংরিান্ত অ্যাপতযন্টতমতন্টর িে্য 
আেতেে েখেও আপটে প্রশ্ন টিজ্াো িরতে পারতেে।

Galleri পরীক্ষা হে এিটি েেুে রক্ত পরীক্ষা ো এিিে 
ে্যটক্তর রতক্তর েমুোয থািা টেটভন্ন ধরতের ি্যান্াতরর 
টিহ্নগুটে েোক্ত িরতে পাতর। Galleri পরীক্ষা অে্যাে্য 
পরীক্ষাগুটের নিতয আতগ এেং ে্যটক্ততের ি্যান্াতরর 
উপেগ্ণগুটে নেখা নেওযার আতগ এই টিহ্নগুটে খুঁতি নপতে 
পাতর, এটির অথ্ণ হতে পাতর নে আরও েেেভাতে ি্যান্াতরর 
টিটিৎো িরা নেতে পাতর।

েতে, েে্ণ মাতে NHS নে পন্াগুটে ে্যেহার িতর নেগুটের োতথ 
েুক্ত িরা হতে, বোতথি্যর নক্ষতত্র এিটি পাথ্ণি্য তেটর িরার িে্য 
Galleri পরীক্ষা েতথষ্ট নগাোর টেতি ি্যান্ার েোক্তিরতণর 
পতক্ষ িেিা ভাে ো েে্ণ মাতে আমরা িাটে ো। এই িারতণই 
আমাতের এই পরীক্ষণটি পটরিােো িরা প্রতযািে।

একনি পরীক্ষণ কী?

এিটি পরীক্ষণ হে এি ধরতের গতেেণা অধ্যযে োর েক্ষ্য 
হে, এিটি েেুে টিটিৎো ো পরীক্ষা, ইটেমতধ্য ে্যেহৃে 
হতে থািা অে্যাে্য পন্াগুটের নিতয নেটশ ভাে িাি িতর 
টিো ো নোঝা। এই নক্ষতত্র, NHS-Galleri পরীক্ষতণর েক্ষ্য 
হে নোঝা নে NHS েে্ণ মাতে নে ি্যান্ার োিাই পরীক্ষার 
িম্ণেূটিগুটে ে্যেহার িতর নেগুটের পাশাপাটশ Galleri পরীক্ষা 
ে্যেহার িরা হতে, নে েিে ে্যটক্তর ি্যান্াতরর েক্ষণ নেই 
োতের মতধ্য নগাোর টেতি ি্যান্ার খুঁতি নপতে োহাে্য িরতে 
পাতর টিো।

মােুেতি ি্যান্াতরর িে্য োিাই পরীক্ষা িরার এিটি উপায 
টহোতে Galleri পরীক্ষা িেিা ভাে িাি িতর নে েম্পতি্ণ  
পরীক্ষণটির পতর আমাতের অতেি ভাে নোধ থািতে। েটে 
এটি িাি িতর, োহতে ভটেে্যতে এটি NHS এ ে্যেহার িরা 
নেতে পাতর (স্ততের োিাই পরীক্ষা ো অতন্ত্রর োিাই পরীক্ষার 
মতো, টিন্তু টেটভন্ন ধরতের ি্যান্াতরর িে্য)। Galleri পরীক্ষা 
েটে এই ে্যেথিাটিতে ভাে িাি ো িতর, োহতেও ি্যান্াতরর 
োিাই পরীক্ষার উন্নটে িরার িে্য ভটেে্যতে িী গতেেণা 
িরা প্রতযািে নে েম্পতি্ণ  আমরা গুরুত্বপূণ্ণ েথ্য িােতে 
পারে, োতে ি্যান্াতরর দ্ারা মােুতের িীেে প্রভাটেে হওযার 
েম্ােো িম থাতি।

NHS-Galleri পরীক্ষণনির 
উচ্দেশ্য কী?

আমাচ্ক নকি আমন্ত্রণ জািাচ্িা হচ্যনিে?

NHS-Galleri পরীক্ষণটি টেটে্ণষ্ট টিেু আেশ্যো পূরণ িতরে 
এমে েম্াে্য অংশরেহণিারীতের অংশ নেওযার আমন্ত্রণ 
িাোতোর িে্য খুঁতি নের িরতে NHS Digital ো আপোর 
োধারণ টিটিৎেিতি (General Physician, GP) এিটি 
তেে্ুযটেে অেুেধোে িাোতে েতেটেে।

কারা NHS-Galleri পরীক্ষচ্ণ অংশ নিচ্ত পাচ্রি?

NHS-Galleri পরীক্ষণটি অধ্যযতে নোগোে িরার িে্য টেটে্ণষ্ট 
টিেু আেশ্যো পূরণ িতরে এমে েম্াে্য অংশরেহণিারীতের 
খুঁতি নের িরার িে্য NHS Digita-নি এিটি তেে্ুযটেে 
অেুেধোে িাোতে েতেটেে। আমরা মতে িটর Galleri 
পরীক্ষায 50 েেতরর নেটশ েযেী ে্যটক্ততের উপিার পাওযার 
েেতিতয নেটশ েম্ােো আতে িারণ োরা টিেু ি্যান্াতরর 
উচ্চের ঝঁুটিতে আতেে। নেইিে্য আমরা 50 নথতি 77 েের 
েযেী এমে ে্যটক্ততের আমন্ত্রণ িাোটচ্, োরা ইংে্যাতডের 
নেখাতে পরীক্ষণটি িরা হতচ্ নেই অঞ্চতে োে িতরে। গে 3 
েেতরর মতধ্য োতের ি্যান্ার ধরা পতেটেে ো এর টিটিৎো 
িরা হতযটেে, ো োতের ি্যান্াতরর েতদেহ থািার িারতণ 
েে্ণ মাতে পরীক্ষা িরা হতচ্ (ো পরীক্ষার িে্য অতপক্ষা 
িরতেে) আমরা োতের আমন্ত্রণ িাোটচ্ ো।

NHS-Galleri পরীক্ষতণ, আমরা িাই নে 140,000 িে ে্যটক্ত 
নবেচ্ায রতক্তর েমুো টেে এেং অংশরেহণ িরুে। আমাতের 
প্রিুর েংখ্যি ে্যটক্ততি প্রতযািে োতে পরীক্ষণটির নশতে, 
আমরা আত্মটেশ্ােী হতে পাটর নে Galleri পরীক্ষাটি িেিা 
ভাে িাি িতর ো আমরা েুটঝ।

আমাচ্ক নক অংশ নিচ্তই হচ্ি?

এই পরীক্ষতণ অংশ নেওযা েম্পূণ্ণরূতপ আপোর পেদে। 
আপটে েটে অংশ ো নেওযার টেদ্ান্ত নেে, ো আপটে েটে 
নিাতো মুহূতে্ণ  পরীক্ষণটি নেতে িতে োওযার টেদ্ান্ত নেে, 
োহতে এর নিােও পটরণাম হয ো, এেং আপোর নিােও 
িারণ নেওযার প্রতযািে হয ো।

আমাচ্ক নকি অংশ নিচ্ত আমন্ত্রণ 
জািাচ্িা হচ্যচ্ি?

NHS-Galleri পরীক্ষচ্ণর সংনক্ষপ্তসার
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নকাি সংস্াগুনে জন়িত আচ্ি?

অংশগ্রহচ্ণর সম্াি্য সুনিধাগুনে কী কী?

আপটে েটে অংশ নেওযার টেদ্ান্ত নেে, োহতে আপটে 
গুরুত্বপূণ্ণ গতেেণায অেোে রাখতেে ো ভটেে্যতে মােুতের 
উপিার িরতে পাতর। NHS এ স্্যাডোড্ণ  ি্যান্ার পরীক্ষার 
পাশাপাটশ Galleri পরীক্ষা ে্যেহার িরা হতে, ো নগাোর টেতি 
েখে নেগুটের টিটিৎো িরা েহি হয, েখে ি্যান্ারগুটে 
খুঁতি নপতে েহাযো িতর টিো পরীক্ষণটি ো নেখতে িায। 
বোথি্য গতেেণা েম্পতি্ণ  আরও িাোর এিটি উপায টহোতেও 
আপটে অংশ নেওযা উপতভাগ িরতে পাতরে।

অংশগ্রহচ্ণর সম্াি্য ঝঁুনকগুনে কী কী?

নে েিে ে্যটক্তরা অংশ নেে োরা োতে নিােও ক্ষটে 
ো উতদ্তগর েম্মুখীে ো হে ো টেটচিে িরার িে্য আমরা 
আমাতের েথাোধ্য েে টিেু িরে। েতে, এমে টিেু ঝঁুটি 
আতে নেগুটে েম্পতি্ণ  আপোর েতিেে হওযা প্রতযািে। 
Galleri পরীক্ষা এিটি রক্ত পরীক্ষা হওযার িারতণ, আপোতি 
রতক্তর েমুো টেতে হতে। েটেও রতক্তর এিটি েমুো নেওযা 
োধারণে খুে টেরাপে হয, েেুও অবেটস্ত, জ্াে হারাতোর 
অেুভূটে ো েংরিমণ েহ টিেু েম্াে্য ঝঁুটি রতযতে।

েিে োিাই পরীক্ষার মতো Galleri পরীক্ষাও ত্রুটিহীে েয 
এেং এটি ভুে েোেে টেতে পাতর। এটির অথ্ণ হে এই 
নে Galleri পরীক্ষার েোেেটি অটেটচিে ো ভুে টহোতে 
নেখা নেওযার িারতণ আপোর উতদ্গ ো িতষ্টর অটভজ্ো 
হওযার েম্ােো আতে। েটে পরীক্ষাটি এিটি ি্যান্াতরর 
েংতিে েোক্ত িতর এেং ডাক্তার নিাতো ি্যান্ার খুঁতি 
ো পাে, োহতে আপোর এমে অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটে 
িরা হতয থািতে পাতর নেগুটে অপ্রতযািেীয টেে। 
এই অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটের টেিবে ঝঁুটি থািতে পাতর, 
নেমে স্্যােগুটে নথতি আো টেটিরণ, এগুটে নেওযার আতগ 
আপোর ডাক্তাতরর োতথ আপোর আতোিো িরা উটিে।

আমার ক্যান্ার আচ্ি নকিা তা নিচ্য আনম নচনতিত। 
উত্তর পাওযার জি্য আমার নক এই পরীক্ষচ্ণ অংশ 
নিওযা উনচত?

আপটে েটে উপেগ্ণগুটের িারতণ উটদ্গ্ন হে নে আপোর 
ি্যান্ার থািতে পাতর, োহতে আপোর GP এর োতথ 
েে োোোটে েম্ে নেখা িরা উটিে এেং উত্তর নপতে 
এই পরীক্ষতণ অংশ নেওযা উটিে েয।

আপোর রতক্তর েমুো অটেেতম্ব পরীক্ষা িরা হতে ো এমে 
50% েম্ােো থািার িারতণ আপটে এই পরীক্ষতণ অংশ 
নেওযা নথতি েরােটর উপিৃে োও হতে পাতরে।

পরীক্ষণনিচ্ত অংশ নিওযা নক আমার অি্যাি্য ক্যান্ার 
�াচাই পরীক্ষার অ্যাপচ্যন্টচ্মন্টগুনেচ্ত উপনস্ত থাকার 
একনি নিকল্প?

ো। আপোতি েখে এটি িরার িে্য আমন্ত্রণ িরা 
হয, েখে আপোর োধারণ ি্যান্ার োিাই পরীক্ষার 
অ্যাপতযন্টতমন্টগুটেতে উপটথিে থািা িাটেতয োওযা অে্যন্ত 
গুরুত্বপূণ্ণ। আপোর েটে েেুে ো অবোভাটেি নিােও উপেগ্ণ 
েিতর আতে োহতে আপোর GP এর োতথ িথা েোর িে্যও 
আপোর এিটি অ্যাপতযন্টতমন্ট নেওযা উটিে।

অংশ নিওযার জি্য আমাচ্ক নক অথ্থপ্রদাি করা হচ্ি?

প্রটেটি রতক্তর েমুোর অ্যাপতযন্টতমতন্ট আপোতি £10 উপহার 
ভাউিার নেওযা হতে। এটির উতদেশ্য হে আপোর েময এেং 
েুক্ত থািার িে্য আপোতি ধে্যোে িাোতো, এেং আপোর 
অ্যাপতযন্টতমতন্ট োওযার িে্য পটরেহতের মতো, আপোর 
নিােও ে্যয হতয থািতে ো েহে িরা। অংশ নেওযার িে্য 
আমরা অে্য নিােও অথ্ণপ্রোে িরতে পাটর ো।

অংশগ্রহচ্ণর সম্াি্য োভ এিং ঝঁুনক আপিার নকিু প্রশ্ন থাকচ্ত পাচ্র

অি্য নকউ নক �ুতে আচ্ি?

পরীক্ষণটি পটরিােোয োহাে্য িরার িে্য আমরা UK-নে  
এেং UK-এর োইতর থািা অে্যাে্য টেটভন্ন েংথিা 
ও নিাম্পাটেগুটের পটরতেো ে্যেহার িরে। োরা পরীক্ষণটিতে 
অংশ নেওযা ে্যটক্ততের রতক্তর েমুো এেং বোথি্য েম্পটি্ণ ে েথ্য 
পটরিােো িরতে পাতর। োতের টেরাপতে এেং েুরটক্ষেভাতে 
এটি িরার প্রতযািে হতে।

এই পরীক্ষণনি নিরাপচ্দ এিং �থা�থভাচ্ি 
পনরচানেত হচ্ছে তা নিনচিত করার জি্য কারা এনিচ্ক 
প�্থাচ্োচিা কচ্রচ্ি?

এিটি NHS তেটেিো িটমটি পরীক্ষণটির পে্ণাতোিো 
িতরতে। গতেেণা পরীক্ষণগুটে নে ভােভাতে পটরিটপিে 
এেং পটরিাটেে হয, োতে এই পরীক্ষণগুটেতে অংশ নেওযা 
ে্যটক্ততের ক্ষটের অতেৌটক্তি ঝঁুটির েম্মুখীে হতে ো হয, 
ো টেটচিে িরার োটযত্ব এই তেটেিো িটমটির রতযতে। 
িটমটিটি এই পরীক্ষণটির অেুতমােে টেতযতে এেং টেশ্াে িতর 
নে এটি টেরাপতে এেং েথােথভাতে পটরিাটেে হতে। এোোও 
NHS ইংে্যাডে এেং NHS উন্নযে (NHS Improvement) 
ইংে্যাতডের নোিতের ি্যান্ার োিাই পরীক্ষার উন্নটে 
িরার িে্য োতের িাতির অংশ টহোতে এই পরীক্ষতণর 
অেুতমােে টেতযতে।

কারা Galleri পরীক্ষানির নিকাশ কচ্রনিচ্েি?

Galleri পরীক্ষাটি US এ GRAIL এর গতেেিরা টেিাশ 
িতরটেতেে এেং এটির েক্ষ্য হে ে্যটক্ততের উপেগ্ণগুটে 
নেখা নেওযার আতগই ি্যান্ার খুঁতি নের িরা। US, UK এেং 
িাোডা নথতি এখে পে্ণন্ত 100,000 এরও নেটশ ে্যটক্ত Galleri 
পরীক্ষা ে্যেহার িতর পরীক্ষণগুটেতে অংশ টেতযতেে এেং 
প্রাথটমি েোেেগুটে ইটগিে িতর নে পরীক্ষাটি ভােভাতে 
িাি িরতে পাতর। ভটেে্যতে UK এর নোিতের টেযটমেভাতে 
প্রোে িরার িে্য পরীক্ষাটি েতথষ্ট ভােভাতে িাি িতর টিো 
ো েুঝতে NHS এখে আরও িাি িরতে িায।

কারা এই পরীক্ষচ্ণর আচ্যাজি ও অথ্থাযি করচ্ি?

GRAIL এই পরীক্ষতণর প্রধাে অথ্ণাযেিারী এেং েংগঠি। 
োরা NHS England এর োতথ অংশীোটরত্ব িরতে োরা 
অংশরেহণিারীতের প্রতযািেীয নে নিাতো অেুেরণমূেি 
পরীক্ষাগুটে (নেমে আরও রক্ত পরীক্ষা ো স্্যােগুটে) প্রোে 
িরতে এেং োতের নিােও ি্যান্ার ধরা পেতে নে নিাতো 
টিটিৎো প্রোে িরতে। ি্যান্ার টরোি্ণ  ইউতি ও টিং’ে 
িতেি েডেে ি্যান্ার প্রটেতরাধ পরীক্ষণ ইউটেি, টিং’ে 
িতেি েডেে (টিং'ে) এ ি্যান্ার গতেেি এেং পরীক্ষণ 
ম্যাতেিারতের এিটি েে পরীক্ষণটি পটরিােো িরতেে।

GRAIL
GRAIL Bio UK Ltd. এই পরীক্ষতণর 
প্রধাে অথ্ণাযেিারী এেং েংগঠি। 
এটি েুক্তরাত্রে GRAIL, Inc. 
এর এিটি শাখা নেটি Galleri পরীক্ষার 
টেিাশ িতরটেে।

NHS
NHS ইংে্যাডে এিটি অংশীোর এেং 
পরীক্ষতণর োতথ েম্পটি্ণ ে অেুেরণ 
এেং পটরিে্ণা প্রোে িরতে। িােীয 
নরাগ টেেধেে পটরতেো (National 
Disease Registration Service) 
পরীক্ষণটির িে্য নডিা প্রোে িরতে।

নকং'স কচ্েজ েন্ডি
ি্যান্ার টরোি্ণ  UK এেং টিং'ে 
িতেি েডেে ি্যান্ার প্রটেতরাধ 
পরীক্ষা ইউটেি, টিং'ে িতেি 
েডেে এর ি্যান্ার গতেেি এেং 
পরীক্ষণ ম্যাতেিারতের এিটি েে এই 
পরীক্ষণটির েমন্বযোধে িরতেে এেং 
েোেেগুটে টেতলেেণ িরতেে।
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এিটি টেটে্ণষ্ট উপাতয পরীক্ষণগুটের পটরিপিো িরতে হতে 
োতে এিটি েেুে পরীক্ষা ো টিটিৎো িেিা ভাে িাি িতর 
ো আমরা িােতে পাটর। এটি িাোর নেরা উপায হে েইু 
েে মােুতের মতধ্য েুেো িরা: এিটি েে ো েেুে পরীক্ষা 
ো টিটিৎোটি নপতযটেে, এেং অে্য েে নেটি ো পায টে। 
আমরা এগুটেতি "পরীক্ষা" এেং "টেযন্ত্রণ" েে েটে। পরীক্ষণ 
িোিােীে এেং োর পতর, পরীক্ষা েতে ি্যান্ারগুটে টেযন্ত্রণ 
েতের নিতয নেটশ নগাোর টেতির পে্ণাতয পাওযা োয টিো 
আমরা ো নেখতে িাইে।

আমরা খুঁতি পাওযা ি্যান্াতরর ধরে, নরাগটেণ্ণাযি পরীক্ষা 
এেং ি্যান্াতরর টিটিৎোগুটের ধরে েম্পতি্ণ  অটেটরক্ত 
েথ্য, এেং টেযন্ত্রণ েতে থািা নে ে্যটক্ততের নিােও পরীক্ষার 
েোেে নেই োতের েুেোয োতের পরীক্ষার এিটি 
েোেে আতে োতের মতধ্য টিটিৎোগুটে িেিা েেে োও 
টেটপেদ্ িরে।

আনম নক পরীক্ষা দেনিচ্ত থাকি এিং আমার রতে 
নক পরীক্ষা করা হচ্ি? িানক আনম নিযন্ত্রণ দেনিচ্ত থাকি 
এিং আমার রতে অনিেচ্বে পরীক্ষা করা হচ্ি িা?

আপটে পরীক্ষা েেটিতে োটি টেযন্ত্রণ েেটিতে থািতেে টিো 
ো এিটি িটম্পউিার এতোপাথাটেভাতে িযে িরতে। এটি 
িটম্পউিার দ্ারা এিটি মুদ্া িে িরার মতো হতে: আপোর 
পরীক্ষা েেটিতে থািার 50% েম্ােো আতে এেং টেযন্ত্রণ 
েেটিতে থািার 50% েম্ােো আতে। আমরা মুদ্া িে িরার 
িে্য এিটি িটম্পউিার ে্যেহার িটর িারণ আমরা মতে িটর 
এটি েে্ণাতপক্ষা পক্ষপােহীে। নিাে অংশরেহণিারী নিাে েতে 
আতেে নে েম্পতি্ণ  নিােও ে্যটক্ত টেদ্ান্ত নেে ো। আপটে 
নিাে েতে আতেে োও আপোতি িাোতো হতে ো। আোরও, 
েোেেগুটে টেভ্ণ রতোগ্য আতে ো টেটচিে িরার িে্য 
এইভাতেই পরীক্ষণগুটে পটরিােো িরার প্রতযািে হয।

    

�নদ আমাচ্ক পরীক্ষা দেনিচ্ত রাখা হয এিং Galleri 
পরীক্ষা িচ্ে ন� আমার রচ্তে ক্যান্াচ্রর সংচ্কত রচ্যচ্ি, 
তাহচ্ে কী হচ্ি?

পরীক্ষণ েে নথতি এিিে গতেেণা োে্ণ আপোর োতথ 
নোতের মাধ্যতম নোগাতোগ িরতেে, টেটে আপোতি আপোর 
েোেে এেং এর পতর িী ঘিতে ো িাোতেে। আপোর 
GP-নিও োর অেগটের িে্য আপোর েোেে েম্পতি্ণ  
েো হতে। আপোর ি্যান্ার আতে টিো ো োিাই িরতে 
অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটের িে্য আমরা এিটি আঞ্চটেি 
হােপাোতে আপোর িে্য এিটি NHS অ্যাপতযন্টতমতন্টর 
আতযািে িরে। আমরা এই অ্যাপতযন্টতমতন্টর আতযািে 
িরার পতর, হােপাোতের েেটি ি্যান্াতরর েংতিতের 
েোেে অেুেধোতের িে্য পরেেতী পেতক্ষপগুটে টেতয 
আতোিো িরতে আপোর োতথ নোগাতোগ িরতে। 
অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটেতে স্্যাে, নস্াপ ো আরও রক্ত 
পরীক্ষার মতো টিটেেগুটে অন্তভু্ণক্ত থািতে পাতর। থিােীয 
েমযতরখা এেং উপেভ্যোর উপর টেভ্ণ র িতর আপোর 
অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটে েে োোোটে েম্ে েুি িরা 
হতে। পরীক্ষণ েতের োতথ িথা েোর পাঁিটি িাে্ণটেেতের 
মতধ্য েটে আপটে হােপাোতের িাে নথতি ো শুতে থাতিে, 
নেই নক্ষতত্র আমরা আপোর িে্য নে NHS অ্যাপতযন্টতমন্টটির 
আতযািে িতরটে নেটির অরেগটে োিাই িরার িে্য 
অেুরেহ িতর 0800 030 9245 েম্বতর আমাতের োতথ 
নোগাতোগ িরুে।

Galleri পরীক্ষানি �নদ জািায ন� আমার একনি 
ক্যান্াচ্রর সংচ্কত আচ্ি, নকন্তু আমার ডাতোর নকাচ্িা 
ক্যান্ার খুঁচ্জ িা পাি, তাহচ্ে কী হয?

Galleri পরীক্ষাটি েটে এিটি ি্যান্াতরর েংতিে খুঁতি পায, 
টিন্তু আপোর টেতশেজ্ ডাক্তার নিাতো ি্যান্ার খুঁতি ো পাে, 
োহতে আমরা আপোতি অধ্যযে োক্ষাৎগুটের িে্য টেতর 
আো অে্যাহে রাখতে েটে এেং নেই োক্ষাৎগুটেতে Galleri 
পরীক্ষার িে্য রতক্তর েমুো টেতে েটে।

�নদ আমাচ্ক পরীক্ষা দেনিচ্ত রাখা হয এিং Galleri 
পরীক্ষা িচ্ে ন� আমার রচ্তে ক্যান্াচ্রর সংচ্কত নিই, 
তাহচ্ে কী হচ্ি?

আপোর েমুো গৃহীে হতযতে ো িাটেতয আপটে এিটি টিটঠ 
পাতেে। আমরা আপোতি েেে ো নে ি্যান্াতরর নিাতো 
েংতিে পাওযা োয টে। এটি েটুি িারতণ:

1. এই পটরটথিটেতে Galleri পরীক্ষা িেিা ভাে িাি িতর 
ো আমরা এখেও পে্ণন্ত িাটে ো, োই আমরা মােুেতি 
টমথ্যা আশ্াে টেতে িাই ো

2. পরীক্ষণগুটেতে, ে্যটক্তরা প্রাযশই িাতেে ো নে োরা নিাে 
েতে আতেে। টেভ্ণ রতোগ্য গতেেণার েোেে পাওযার 
িে্য এটি গুরুত্বপূণ্ণ। ে্যটক্তরা েটে িােতে পাতরে নে োরা 
নিাে েতে আতেে, োহতে এটি গতেেণার েোেেগুটে 
িম স্পষ্ট ো টেভ্ণ রতোগ্য িতর েুেতে পাতর।

আমাচ্ক �নদ নিযন্ত্রণ দচ্ে রাখা হয, তাহচ্ে আমার 
রচ্তের িমুিাগুনের কী হয? নসগুনেচ্ক নক কখিও 
পরীক্ষা করা হচ্ি?

পরীক্ষা েতে এেং টেযন্ত্রণ েতে থািা ে্যটক্ততের ো ঘতি 
োর মতধ্য পাথ্ণি্যগুটে েুঝতে আমাতের োহাে্য িরার িে্য 
ভটেে্যতে টেযন্ত্রণ েতের েমুোগুটে Galleri পরীক্ষার োহাতে্য 
পরীক্ষা িরা হতে পাতর। আপটে েটে টেযন্ত্রণ েতে থাতিে, 
োহতে NHS দ্ারা এখেও আপোর ি্যান্ার নরাগটেণ্ণয 
িরা হতে পাতর, েতে এমেটি পরীক্ষণটি নশে হওযার 
পতরও আপটে পরীক্ষণটি নথতি নিাতো েোেে পাতেে ো। 
পরীক্ষাটি েেিা ভাে িাি িতর োর উন্নটে িরতে অে্যাে্য 
গতেেণায োহাে্য িরার িে্য পরীক্ষণটির পতর আপোর 
েমুোগুটে েংরক্ষণ এেং পরীক্ষা িরা নেতে পাতর টিো োও 
আপোতি টিজ্াো িরা হতে।

Galleri পরীক্ষা কী?

েখে নিােও ে্যটক্তর ি্যান্ার হয, েখে ি্যান্ারটি রক্ত 
প্রোতহ DNA এর নোি িুিতরাগুটে মুক্ত িরতে পাতর। 
DNA হে টিেগে নিাড (এি ধরতণর টেতে্ণশ পুটস্তিা) 
ো নিােগুটেতে পাওযা োয। Galleri পরীক্ষাটি বেযং 
টিেগে নিাডটির টেতি ো োিাতেও, এটি এিটি েম্াে্য 
ি্যান্াতরর েংতিে টিটহ্নে িরার িে্য DNA-নে থািা অে্যাে্য 
মাি্ণ ারগুটের ধরতের টেতি োিায। Galleri পরীক্ষা 50 টিরও 
নেটশ টেটভন্ন ধরতের ি্যান্াতরর েংতিে েোক্ত িরতে পাতর, 
এর মতধ্য এমে অতেিগুটে ি্যান্ার আতে োর িে্য নিােও 
োিাই পরীক্ষার িম্ণেূটি নেই, নেমে েুেেুে, অগ্ন্যাশয 
ো পািথিেীর ি্যান্ার। েতে, েংতিেটির অথ্ণ এই েয 
নে এিিে ে্যটক্তর টেটচিেরূতপ ি্যান্ার আতে। এর অথ্ণ 
শুধুমাত্র এই নে োর ি্যান্ার থািতে পাতর, এেং োিাই িরার 
িে্য োর টিেু অেুেরণমূেি পরীক্ষা িরাতোর প্রতযািে 
হতে। টিং'ে িতেি েডেে এর পরীক্ষণ েেটি আপোর 
অ্যাপতযন্টতমন্টগুটে েংগটঠে িরতে োহাে্য িরতে।

Galleri পরীক্ষা �নদ নকাচ্িা ি্যনতের রচ্তে ক্যান্াচ্রর 
সংচ্কত সিাতে কচ্র, তাহচ্ে নক নসই ি্যনতের নিনচিতরূচ্প 
ক্যান্ার আচ্ি?

ো। ি্যান্াতরর েংতিে থািা মােুেতের মতধ্য প্রায অতধ্ণতির 
অেুেরণমূেি পরীক্ষাগুটের েময ি্যান্ার পাওযা োতে, এেং 
অে্য অতধ্ণি ে্যটক্তর ো পাওযা োতে ো।

Galleri পরীক্ষা �নদ নকাচ্িা ি্যনতের রচ্তে ক্যান্াচ্রর 
সংচ্কত সিাতে িা কচ্র, তাহচ্ে নক নসই ি্যনতের 
নিনচিতরূচ্প ক্যান্ার নিই?

ো, Galleri পরীক্ষা েটে ি্যান্াতরর েংতিে েোক্ত ো িতর, 
োহতে এটি ি্যান্াতরর েম্ােো পুতরাপুটর োটেে িতর ো। 
আপোর োেে্ত তত্বও আপোর ি্যান্ার োিাই পরীক্ষার 
বোভাটেি অ্যাপতযন্টতমন্টগুটেতে োওযা উটিে এেং আপোর 
GP এর োতথ নে নিাতো উতদ্গিেি উপেগ্ণ টেতয আতোিো 
িরার িে্য এিটি অ্যাপতযন্টতমন্ট নেওযা উটিে। মতে রাখুে, 
আপটে েটে পরীক্ষা শাখাটিতে থাতিে এেং আপোর রতক্তর 
েমুোয নিাতো ি্যান্ার েংতিে পাওযা ো োয, োহতে 
আপোতি ো েো হতে ো।

Galleri পরীক্ষা NHS-Galleri পরীক্ষায আপিার 
ন� নিনভন্ন অনভজ্ঞতাগুনে হচ্ত পাচ্র
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এটি োধারণ রক্ত পরীক্ষা িরাতোর মতো হতে এেং এিিে 
প্রটশটক্ষে রক্ত রেহণিারী টেতশেজ্ (নলেতোিটমস্) রতক্তর 
েমুোটি নেতেে। আপোর রতক্তর েমুো টেতয েমে্যা হওযার 
টেরে নক্ষতত্র, নেমে এটি েটে নপ্ররতণর েমতয হাটরতয োয, 
োহতে আপোতি অটেটরক্ত রতক্তর েমুো প্রোে িরতে 
েো হতে পাতর।

আপোর প্রথম অ্যাপতযন্টতমন্ট িোিােীে, আমরা আপোতি 
এিটি েমীক্ষা পূরণ িরতেও েেে। েমীক্ষাটি আপোতি 
আপোর ে্যটক্তগে টেেরণ, বোথি্য েংরিান্ত আিরণ, এেং 
আপোর টিটিৎোগে ইটেহাে েম্পতি্ণ  টিজ্াো িরতে। 
আপটে আপোর টিটিৎোগে নরিড্ণ  নথতি আপোর বোথি্য 
েম্পতি্ণ  েথ্য টেটেময িরতে রাটি আতেে টিো োও আমরা 
আপোতি টিজ্াো িরে। ি্যান্াতরর নরাগটেণ্ণয এেং প্রাপ্ত 
টিটিৎোর মতো েথ্য এটির অন্তভু্ণক্ত রতযতে। আপোর প্রথম 
োক্ষাৎ প্রায 45 টমটেি থিাযী হতে।

আমাচ্ক কতগুনে অ্যাপচ্যন্টচ্মচ্ন্ট উপনস্ত থাকচ্ত হচ্ি?

আমরা অংশরেহণিারীতের েইু েেতরর েমযিাে ধতর নমাি 
টেেটি পে্ণন্ত অ্যাপতযন্টতমতন্ট উপটথিে থািতে আমন্ত্রণ 

আপটে েটে এই পরীক্ষতণ অংশ নেওযার টেদ্ান্ত নেে, 
োহতে আমরা আপোর ে্যটক্তগে েথ্য এেং বোথি্য েম্পটি্ণ ে 
েথ্য GRAIL Bio UK এেং টিং'ে িতেি েডেে (টিং'ে) 
পরীক্ষতণর নডিাতেতে নোগ িরে। আপোর পরীক্ষতণর েিে 
নডিা, নডিা েুরক্ষা আইে (Data Protection Act) (2018) 
এেং ইউতি োধারণ নডিা েুরক্ষা টেটধটেযম (UK General 
Data Protection Regulation) অেুোতর েুরটক্ষে থািতে। 
এিোতথ, GRAIL Bio UK এেং টিং'ে আপোর েতথ্যর িে্য 
নডিা িতট্াোর হতে, োর অথ্ণ হে আপোর নডিা িীভাতে 
ে্যেহার িরা নেতে পাতর নে েম্পতি্ণ  োরা টেদ্ান্ত নেতে। 
আপোর নডিা িীভাতে ে্যেহৃে হতে নে েম্পতি্ণ   
আপটে আরও পেতে পাতরে এখাতে:  
www.nhs-galleri.org/Priwww.nhs-galleri.org/PrivacyNoticevacyNotice

শুধুমাত্র পরীক্ষণ েতের েেে্যতের, োতের আপোর ে্যটক্তগে 
েথ্য নেখার প্রতযািে হয, োতের পরীক্ষণটির উতদেতশ্য 
এটিতে অ্যাতসেে থািতে। আপোর ে্যটক্তগে নডিা GRAIL 
Bio UK এেং আপোর অংশরেহতণর োতথ েুক্ত থািা টিং'ে 
এর িমতীরা এেং অেুতমাটেে েৃেীয পক্ষগুটে এই পরীক্ষণটির 
উতদেতশ্য এেং পরীক্ষণটিতে োতের অংশগুটে পটরিােোর 
িে্য নেখাতে প্রতযািে শুধুমাত্র নেখাতেই অ্যাতসেে 
িরতেে। পরীক্ষণটি নশে হওযার পতর 10 েের পে্ণন্ত এটি 
এই েংথিাগুটে দ্ারা েংরটক্ষে থািতে।

আপোর বোথি্য েম্পটি্ণ ে টিেু েথ্য েুক্তরাত্রে GRAIL, Inc.-নি  
নপ্ররণ িরা হতে, েতে এটি েদ্মোমেুক্ত নডিা হতে, অথ্ণাৎ, 
আপোর োম, িন্ম োটরখ, এেং NHS েম্বতরর মতো েথ্য 
ো আপোতি েোক্ত িরতে পাতর ো েটরতয নেওযা হতে 
এেং এিটি নিাড েম্বর টেতয প্রটেথিাপে িরা হতে। আমরা 
পরীক্ষণটি েমাপ্ত িরার পতর, আমরা টিেু নডিা রাখে োতে 
আমরা েোেেগুটে োিাই িরতে পাটর। আমরা আমাতের 
টরতপাি্ণগুটে এমেভাতে টেখে োতে নিউ খুঁতি নের িরতে 
ো পাতর নে আপটে পরীক্ষণটিতে অংশ টেতযটেতেে। US এ 
GRAIL, Inc. এর নে গতেেিরা এই পরীক্ষণটির উতদেতশ্য 
আপোর েথ্য প্রটরিযা িতর ো েংরক্ষণ িতর োতের আপোর 
েথ্য টেরাপে রাখার টেেতয আমাতের টেযমােেী অেশ্যই 
অেুেরণ িরতে হতে।

আমার সম্পচ্ক্থ  নকাি ি্যনতেগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ি?

আপোর েম্পটি্ণ ে েথ্য, আপোর বোথি্য পটরিে্ণার নরিড্ণ  
এেং NHS এেং অে্যাে্য েরিারী েংথিাগুটের দ্ারা রটক্ষে 
আপোর েম্পতি্ণ  েথ্য এই গতেেণা প্রিতপির িে্য আমাতেরতি 
ে্যেহার িরতে হতে। আমরা েরােটর আপোর িাে নথতি 
এই েথ্য েংরেহ িরতে পাটর, উোহরণবেরূপ আপোতি এিটি 
েমীক্ষা পূরণ িরতে েোর মাধ্যতম। আপোর GP ো NHS 

িাোে। পরেেতী েটুি অ্যাপতযন্টতমন্ট েংটক্ষপ্ত হতে, েম্েে 
প্রটেোর 15 টমটেি, এেং ভ্াম্যমাে টলিটেিগুটেতেও অেুটঠিে 
হতে। আমরা অংশরেহণিারীতের অটেটরক্ত েমীক্ষাগুটে 
েম্পূণ্ণ িরতেও েেতে পাটর োতে আমরা পরীক্ষণটিতে োতের 
অটভজ্ো েম্পতি্ণ  গুরুত্বপূণ্ণ েথ্য িােতে পাটর। আমরা 
টেটচিে িরে নে আমরা আপোতি খুে ঘে ঘে েমীক্ষা পূরণ 
িরতে েেটে ো। আমরা আপোতি পরেেতী োটরতখ আপোর 
অটভজ্ো েম্পতি্ণ  িথা েেতেও আমন্ত্রণ িাোতে পাটর, েতে 
এটি েম্পূণ্ণরূতপ ঐটচ্ি হতে।

Covid-19 অনতমারী চোকােীি রচ্তের িমুিা নদওযা 
নক নিরাপদ হচ্ি?

নে েমস্ত টলিটেতি রতক্তর েমুো নেওযা হয নেখােিার িমতীরা 
আপোতি টেরাপে রাখার িে্য NHS এর েিে টেতে্ণ টশিা 
অেুেরণ িরতেে। িমতীরা নেে মাস্ পরতেে এেং োমাটিি 
েরূত্ব রাখার টেতে্ণশোগুটে অেুেরণ িরতেে। আপোর 
অ্যাপতযন্টতমতন্টর েময এিমাত্র নে ে্যটক্ত শারীটরিভাতে 
আপোর িাোিাটে থািতেে টেটে হতেে আপোর রতক্তর 
েমুো রেহণিারী ে্যটক্ত। আপোতি এিটি নেে মাস্ পতর 
আপোর অ্যাপতযন্টতমতন্ট নেতে হতে। আমরা সকে উপ�ুতে 
নিরাপত্তা ি্যিস্া িহাে রাখি।

আমার অ্যাপচ্যন্টচ্মচ্ন্টর পচ্র আনম কত শীঘ্র আমার 
পরীক্ষার ফোফে পাি?

ন� ি্যনতেচ্দর একনি ক্যান্াচ্রর সংচ্কত সিাতে হচ্যচ্ি 
শুধুমাত্র তাচ্দরই পরীক্ষার ফোফে নদওযা হচ্ি। েটে 
আপোর পরীক্ষার েোেে আপোর রতক্ত এিটি ি্যান্াতরর 
েংতিে নেখায, োহতে পরীক্ষণ েতের গতেেণা োে্ণ 
আপোতি আপোর েোেেটি িাোতোর িে্য নোতের 
মাধ্যতম নোগাতোগ িরতেে। নেটশরভাগ েোেে 30 টেতের 
মতধ্য িাোতো হতে, েতে মাতঝ মতধ্য, এটি িতযি টেে নেটশ 
েময টেতে পাতর।

মতে রাখুে, আপটে েটে পরীক্ষা েেটিতে থাতিে এেং Galleri 
পরীক্ষা িাোয নে আপোর রতক্ত ি্যান্াতরর নিাতো েংতিে 
নেই, োহতে আপোতি এই েোেে েো হতে ো।

আপটে েটে টেযন্ত্রণ েতে থাতিে, োহতে আপোর রতক্তর 
েমুোটি Galleri পরীক্ষার োহাতে্য অটেেতম্ব পরীক্ষা িরা হতে 
ো, োই আপোতি নিােও েোেে েো হতে ো।

এর অথ্ণ হে পরীক্ষণটিতে থািা নেটশরভাগ ে্যটক্ততি পরীক্ষার 
েোেে নেওযা হতে ো।

পরীক্ষণনিচ্ত আপিার নডিা কীভাচ্ি 
ি্যিহৃত হচ্ি

আমরা টলিটেি টহোতে েে ভ্াম্যমাে ইউটেি এেং নোি 
ভ্াম্যমাে ভ্যােগুটে ে্যেহার িরে, নেখাতে আমরা 
অংশরেহণিারীতের নেখে এেং Galleri পরীক্ষার িে্য 
আমাতের প্রতযািেীয রতক্তর েমুোগুটে নেে। এমে এিটি 
ভ্াম্যমাে টলিটেি থািা উটিে নেটিতে োওযা আপোর পতক্ষ 
েুটেধািেি। টলিটেিগুটে নেটশরভাগই েুপার মাতি্ণ তির 
গাটের পাি্ণ গুটেতে থািতে, নেখাতে টেোমূতে্য পাটি্ণ ং উপেব্ধ 
আতে। এটি এগুটেতি িে পটরেহতণর মাধ্যতম েুগম িতর 
নোো উটিে।

প্রথম অ্যাপচ্যন্টচ্মচ্ন্ট কী হচ্ি?

আপটে েখে পরীক্ষণটির িে্য টেেধেে িতরটেতেে এেং 
আপোর অ্যাপতযন্টতমন্ট েুি িতরটেতেে, েখে আমরা 
আপোর ি্যান্াতরর ইটেহাে েম্পতি্ণ  আপোতি িতযিটি 
প্রশ্ন টিজ্াো িতরটেোম। আপটে পরীক্ষণটির িে্য খুে 
েম্েে উপেুক্ত হতেে ো টেটচিে িরতে আমরা এই প্রশ্নগুটে 
টিজ্াো িতরটেোম। আপটে েখে আপোর প্রথম োক্ষাতের 
িে্য আতেে, েখে পরীক্ষণটি আপোর পতক্ষ উপেুক্ত 
টিো ো টেটচিে িরার িে্য আমরা আপোতি আপোর 
টিটিৎোগে ইটেহাে েম্পতি্ণ  আরও টিেু টেশে প্রশ্ন টিজ্াো 
িরে। অংশরেহণ িরা আপোর িে্য টেরাপে ো েুটেটচিে 
িরা এেং পরীক্ষণটির েোেেগুটে টেভ্ণ রতোগ্য ো টেটচিে 
িরার িে্য েিে অংশরেহণিারী টেটে্ণষ্ট টিেু নোগ্যোর 
মােেণ্ড পূরণ িতরতেে ো আমাতের টেটচিে িরা প্রতযািে। 
এই েম্ােো আতে নে এই প্রথম োক্ষাতে আমরা িােতে 
পারে নে পরীক্ষণটিতে অংশ নেওযার িে্য আপটে উপেুক্ত 
েে। েটে ো হয, োহতে আপটে নিে অংশ টেতে পারতেে 
ো ো আমরা ে্যাখ্যা িরে। আপটে নোগ্য ো হতে আমরা 
রতক্তর নিাতো েমুো নেে ো।

আপটে েটে পরীক্ষণটির িে্য উপেুক্ত হে, োহতে আমরা 
আপোতি পরীক্ষণটি েম্পতি্ণ  এিটি েংটক্ষপ্ত টভটডও 
নেখতে েেে এেং আপোর নিাতো প্রশ্ন থািতে আপোতি 
ো টিজ্াো িরার েুতোগ নেে। আপটে েটে এটগতয নেতে খুটশ 
হে, োহতে আপটে অংশ টেতে িাে ো টেটচিে িরতে আমরা 
আপোতি েম্মটে েম্ণটি পূরণ িরতে েেে।

Galleri পরীক্ষা এিটি রক্ত পরীক্ষা হওযার িারতণ, আমাতের 
আপোর রতক্তর অপি এিিু েমুো নেওযার প্রতযািে হতে। 

আপিার রচ্তের িমুিা নদওযার জি্য  
একনি ভ্াম্যমাি নলিনিচ্ক উপনস্ত থাকা

আপিার সাক্ষাৎ চোকােীি কী ঘিচ্ি

আগমি: আমরা আপোর েুটিংতযর েথ্য 
োিাই িরে।

ন�াগ্যতা: আপটে পরীক্ষণটির িে্য উপেুক্ত 
আতেে ো আমরা োিাই িরে।

নভনডও: আমরা আপোতি এিটি েংটক্ষপ্ত 
েথ্য টভটডও নেখতে েেে এেং আপোর 
নিাতো প্রশ্ন থািতে োর উত্তর নেে।

সম্মনত: আমরা আপোতি েম্মটে েম্ণটি 
পূরণ িরতে েেে।

রচ্তের িমুিা: আমরা আপোতি রতক্তর অপি 
এিিু েমুো টেতে েেে।

সমীক্ষাগুনে: আমরা আপোতি আপোর 
বোথি্য েম্পতি্ণ  েমীক্ষাগুটে পূরণ িরতে েেে।

ভাউচার: আপোর েমতযর িে্য আপোতি 
ধে্যোে টহোতে আমরা আপোতি এিটি £10 
ভাউিার নেে।
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 ● আপোর টেেরণ পটরেটে্ণ ে হতে NHS টডটিিাে ো GP 
এর িাে নথতি আপোর আপতডিিৃে নোগাতোতগর টেশে 
েথ্য পাওযা।

আপোর অপ্ট আউি িরার অটধিার েহ, ি্যান্ার  
টেেধেে েম্পতি্ণ  আরও েতথ্যর িে্য অেুরেহ িতর নেখুে  
https://www.ndrs.nhs.uk/patienthttps://www.ndrs.nhs.uk/patient-leaflets/-leaflets/

আপনি নক আমার GP এর মচ্তা আমার স্াস্্য পনরচ�্থা 
নপশাজীিীচ্দর সাচ্থ আমার তথ্য নিনিময করচ্িি?

আমরা োতে আপোর পটরিে্ণার োতথ েুক্ত বোথি্যতেো 
নপশািীেীতের োতথ আপোর েম্বতধে বোথি্য েংরিান্ত েথ্য 
টেটেময িরতে এেং নপতে পাটর, নেই িে্য আমরা আপোতি 
অেুমটে টেতে েেে। এটিতে আপোর GP অন্তভু্ণক্ত থািতে 
পাতরে। Galleri পরীক্ষায েটে আপোর রতক্ত ি্যান্াতরর 
েংতিে খুঁতি পাওযা োয, োহতে আপোর GP-নি এটি 
েম্পতি্ণ  েো হতে। েতে, অেুেরণমূেি পরীক্ষার িে্য 
আপোর নে অ্যাপতযন্টতমন্টগুটেতে উপটথিে থািা প্রতযািে 
নেগুটে েম্পতি্ণ  আপটে েরােটর পরীক্ষণ েে এেং আপোর 
হােপাোতের িাে নথতি শুেতেে।

আমার ি্যনতেগত তথ্য কীভাচ্ি ি্যিহার করা হয নস সম্পচ্ক্থ  
আমার পিন্দগুনে কী কী?

আপটে নে নিাতো েময, নে নিাতো িারতণ পরীক্ষণটির অংশ 
হওযা েধে িরতে পাতরে, েতে আমরা ইটেমতধ্য আপোর 
েম্পতি্ণ  নে েথ্য েংরেহ িতরটে ো আমরা নরতখ নেে। আপটে 
েটে এই পরীক্ষতণ অংশ নেওযা েধে িরার টেদ্ান্ত নেে, 
োহতে আমরা নিন্দীয NHS নরিড্ণ গুটে, এেং আপোর 
হােপাোে ও GP-এর িাে নথতি আপোর বোথি্য েম্পটি্ণ ে 
েথ্য েংরেহ িরা িাটেতয নেতে িাইে। আপটে েটে এটি 
িরতে টেতে ো িাে, োহতে আমাতের েেুে এেং আমরা 
েধে িরে। গতেেণাটি টেভ্ণ রতোগ্য হওযার িে্য আমাতের 
আপোর নরিড্ণ গুটেতি টেটে্ণষ্ট উপাতয পটরিােো িরা 
প্রতযািে। এর অথ্ণ হ'ে আমরা আপোর েম্পতি্ণ  নে নডিা 
রাটখ ো আমরা আপোতি নেখতে ো পটরেে্ণ ে িরতে 
টেতে পারে ো।

প্রিুর পটরমাতণ এিই টিেগে উপাোে থাতি। এমেটি আপটে 
েটে ভটেে্যে গতেেণায আপোর েমুো ে্যেহাতরর অেুমটে 
নেে, োহতেও এটির উপতর এই টেটে্ণষ্ট প্রিাতরর টিেগে 
টেতলেেণ িরা হতে ো।

আনম �নদ আমার মি পনরিত্থি কনর এিং পরীক্ষণনি 
চানেচ্য িা �াই তাহচ্ে কী হয?

আপটে েটে অংশ নেে এেং পতর আপোর মে পটরেে্ণ ে 
িতরে, োহতে আপটে নে নিাতো েময পরীক্ষণটি নেতে িতে 
োওযার িে্য বোধীে। আপটে নে নিাতো িারতণ পরীক্ষণটি 
নেতে িতে নেতে পাতরে, টিন্তু আমরা আপোর নথতি ইটেমতধ্য 
েংরেহ িরা েথ্য এেং েমুোগুটে নরতখ নেে। আপোতি আরও 
রক্ত পরীক্ষার িে্য আেতে ো আর নিাতো েমীক্ষা পূরণ 
িরতে েো হতে ো।

আপটে েটে এটির িে্য অেুতরাধ িতরে, োহতে আমরা 
আপোর GP ো NHS এর িাে নথতি আপোর েম্পতি্ণ  
আর নিােও বোথি্য েংরিান্ত নরিড্ণ  অ্যাতসেে িরে ো। আপটে 
েটে আমাতের িাোে নে আপটে িাে আমরা েধে িটর, 
োহতে আমরা NHS এেং বোথি্য েথ্য েংথিাগুটের িাে নথতি 
আপোর েম্পতি্ণ  নডিা রেহণ িরা েধে িরে। আপটে েটে 
পরীক্ষণটি নেতে িতে োে ো অংশ ো নেওযার টেদ্ান্ত নেে 
োহতে আপোর বোভাটেি নমটডিাে টিটিৎো নিাতোভাতেই 
প্রভাটেে হতে ো।

আমার সাচ্থ �নদ নকিু ঘচ্ি থাচ্ক এিং আনম পরীক্ষণনি 
চানেচ্য ন�চ্ত িা পানর তাহচ্ে কী হয?

মােটেি েক্ষমো হারাতোর ঘিোয, নেমে আপোর েটে এমে 
টিেু ঘতি থাতি োর েতে পরীক্ষণটি িী টেে ো আপটে নিে 
এটির অংশ হতযটেতেে ো আপটে আর েম্পূণ্ণরূতপ েুঝতে 
পাতরে ো, োহতে আপোতি পরীক্ষণটি নথতি েটরতয নেওযা 
হতে পাতর। েতে, নেই মুহূে্ণ  পে্ণন্ত ইটেমতধ্য আপোর েম্পতি্ণ  
েংরেহ িরা নে নিাতো েমুো ো েথ্য আমরা ে্যেহার িরা 
িাটেতয োে। 

�নদ আনম পরীক্ষণনি সম্পচ্ক্থ  একনি অনভচ্�াগ করচ্ত 
চাই, িা নকািও নকিু ভুে হচ্য �ায তাহচ্ে কী হয?

অংশরেহতণর েতে আপোর ক্ষটেরেস্ত হওযা ো আঘােপ্রাপ্ত 
হওযার ঘিোয, পরীক্ষণটিতে অংশ নেওযা নথতি হওযা ক্ষটের 
িে্য GRAIL আটথ্ণি ক্ষটেপূরণ প্রোতের েতদোেস্ত িতরতে। 
আপটে েটে টেশ্াে িতরে নে পরীক্ষণটিতে অংশ নেওযার 
িারতণ আঘােটি হতযতে, োহতে টেেযটি পরীক্ষণ েতের োতথ 
আপোর আতোিো িরা উটিে। এই পরীক্ষণটি িোিােীে 
আপোর োতথ নেভাতে নোগাতোগ িরা হতযতে ো আিরণ িরা 

NHS-Galleri পরীক্ষণ সম্পচ্ক্থ  
আরও তথ্য

রতক্তর েিে েমুোগুটে প্রটরিযািরতণর িে্য UK এর এিটি 
ে্যােতরিটরতে পাঠাতো হতে। আপটে েটে পরীক্ষা েেটিতে 
থাতিে, োহতে Galleri পরীক্ষার োহাতে্য পরীক্ষা িরার িে্য 
আপোর েমুো এরপতর US এ GRAIL Inc. এর িাতে পাঠাতো 
হতে। ি্যান্াতরর এিটি েংতিে েোক্ত িরা হতে শুধুমাত্র 
নেতক্ষতত্রই আপটে এিটি েোেে পাতেে। আপটে েটে 
টেযন্ত্রণ েতে থাতিে োহতে আপোর েমুোটি UK-নে টেরাপতে 
েংরক্ষণ িরা হতে এেং পরীক্ষণটির অংশ টহোতে পতরর 
এিটি োটরতখ পরীক্ষা িরার িে্য US এ পাঠাতো হতে। েতে, 
আপটে নিাতো েোেে পাতেে ো, এমেটি পরীক্ষণটি েমাপ্ত 
হওযার পতরও েয।

GRAIL নক এই NHS-Galleri পরীক্ষণ ি্যতীত অি্য নকাচ্িা 
গচ্িষণার জি্য আমার রচ্তের িমুিা ি্যিহার করচ্ি?

প্রতে্যিতি টিজ্াো িরা হতে নে Galleri পরীক্ষার আরও 
উন্নটে িরতে গতেেণার িে্য, এেং অে্যাে্য পরীক্ষাগুটের 
টেিাশ ও উন্নটে িরা এেং নেগুটে িেিা ভাে িাি িতর 
ো নেখার িে্য, োতের েমুোগুটে ে্যেহার িরা নেতে পাতর 
টিো। আপোর েমুো অে্য নিাতো উতদেতশ্য ে্যেহার িরা 
হতে ো এেং অে্য নিাতো েংথিার োতথ টেটেময িরা হতে ো। 
ভটেে্যতের গতেেণায আপোর েমুো ে্যেহার িরা েম্বতধে 
আপটে নিােও আপতডি পাতেে ো, এমেটি পরীক্ষণটি েমাপ্ত 
হওযার পতরও েয।

আনম �নদ আমার রচ্তের িমুিা ভনিষ্যচ্তর গচ্িষণার জি্য 
ি্যিহার করার সম্মনত নদই, তাহচ্ে এনির উপচ্র কী ধরচ্ণর 
নজিগত নিচ্লেষণ করা হচ্ত পাচ্র?

Galleri পরীক্ষা ো ভটেে্যতের অে্যাে্য েেুে পরীক্ষাগুটে 
নেভাতে িাি িতর ো উন্নে িরতে আপোর েমুো টেটভন্ন 
উপাতয টেতলেেণ িরা হতে পাতর। এর িারণ হে এই ধরতের 
প্রাথটমি েোক্তিরণ গতেেণা িরার টেটভন্ন উপায আতে এেং 
আরও ভাে উপাযগুটে প্রাযশই টেিাশ িরা হতচ্।

আমরা ো েেতে পাটর ো হ'ে েইু ধরতের টেটে্ণষ্ট টিেগে 
টেতলেেণতি েুক্ত িরার িে্য আপোর েমুো ে্যেহার িতর 
ভটেে্যে গতেেণার অেুমটে নেওযা হতে ো। এগুটেতি েম্পূণ্ণ 
টিতোম টেতিাতযটন্ং ো এতসোম টেতিাতযটন্ং েো হয। 
এই নিতেটিি টেতলেেণগুটে হে এমে োর েতে আপোর 
খুে টেশে নপ্রাোইে পাওযা োয োর মতধ্য খুে েংতেেেশীে 
ো ে্যটক্তগে েথ্য থািতে পাতর। উোহরণবেরূপ, এটি আপোর 
েুটেটে্ণষ্ট বোথি্য েমে্যা নেখা নেওযার ঝঁুটি েম্পতি্ণ , ো আপোর 
পূে্ণপুরুে ো িাটে েম্পতি্ণ  অতেি টিেু েেতে পাতর। এটি 
আপোর োতথ ঘটেঠিভাতে েম্পটি্ণ ে ে্যটক্ততের েম্পতি্ণ ও 
অতেি টিেু েেতে পাতর, নেতহেু টেিি আত্মীযতের মতধ্য 

আপিার রচ্তের িমুিা কীভাচ্ি 
ি্যিহার করা হচ্ি?

এর িাতে থািা টিটিৎোগে নরিড্ণ গুটে নথতিও আমরা েথ্য 
নপতে পাটর। এই পরীক্ষণটি িোিােীে আমরা নে েথ্য েংরেহ 
িটর নেগুটের মতধ্য আপোর োম, িন্ম োটরখ, NHS েম্বর, 
আপোর টঠিাো, আপোর টিটিৎোগে নরিড্ণ  এেং আপোর 
েমীক্ষার প্রটেটরিযাগুটে অন্তভু্ণক্ত থািতে পাতর।

কীভাচ্ি তথ্য ি্যিহার করা হচ্ি?

পরীক্ষণটিতে আপোর অংশ নেওযা ো আপটে নে পরেেতী 
গতেেণায েম্মে হতযতেে নেটির প্রেতগিই শুধুমাত্র আপোর 
েথ্য ে্যেহার িরা হতে। এর মতধ্য এগুটের িে্য েতথ্যর ে্যেহার 
অন্তভু্ণক্ত থািতে পাতর:

 ● অ্যাপতযন্টতমন্টগুটের েমযেূটি টেধ্ণারণ িরা, পরীক্ষণ 
আপতডিগুটে, এেং আপোর বোথি্য ো আপোর 
নোগাতোতগর টেেরণ েম্পতি্ণ  আপোতি টিজ্াো িরার 
িে্য পরীক্ষণটি েম্পতি্ণ  আপোর োতথ নোগাতোগ িরতে। 
ডাতি টিটঠ পাঠাতো এেং িে নেন্টার পটরতেোগুটের 
মতো পটরতেোগুটে প্রটরিযািরণ এেং প্রোতের উতদেতশ্য 
আপোর ে্যটক্তগে টেেরণ প্রতযািে হতে পাতর এমে 
পরীক্ষতণর পটরিােোয েহাযো িরার িে্য আমরা 
UK এর এেং UK এর োইতরর েৃেীয পক্ষ েংথিাগুটের 
পটরতেো ে্যেহার িরতে পাটর।

 ● পরীক্ষতণর পে্ণতেক্ষি, অটডির, টেযন্ত্রি েংথিা এেং 
গতেেণা েতের েেে্যতের মতো মতোেীে ে্যটক্ততের দ্ারা 
োইতেন্ পাওযার িাি, অধ্যযে পে্ণতেক্ষণ িরা, অটডি 
িরা, টেরাপত্তা টরতপাি্ণ িরা এেং গুণমাে আশ্স্তিরণ।

 ● GP, হােপাোে, এেং UK নে িােীযভাতে রটক্ষে 
নডিাতেিগুটে নথতি আপোর বোথি্য েংরিান্ত েথ্য অ্যাতসেে 
িরা। এর অন্তভু্ণক্ত হতে পাতর NHS, িােীয নরাগ 
টেেধেে পটরতেো (National Disease Registration 
Service, NDRS), এেং িােীয পটরেংখ্যাে অটেে 
(Office of National Statistics, ONS) দ্ারা েংগৃহীে 
ও পটরিাটেে আপোর েম্পটি্ণ ে েথ্য। এটি িরার িে্য, 
GRAIL Bio UK এেং টিং'ে আপোর োম, NHS েম্বর, 
িন্ম োটরখ এেং নপাস্তিাড এই েংথিাগুটের িাতে 
েুরটক্ষেভাতে পাঠাতে, োরা আপোর েম্পতি্ণ  রটক্ষে 
েথ্য নেরৎ পাঠাতে নেতহেু ো আপোর বোথি্য এেং বোথি্য 
পটরতেো ে্যেহাতরর োতথ েম্পটি্ণ ে। পরীক্ষণটিতে 
আপোর অংশরেহতণর পতর আমরা এটি 10 েের পে্ণন্ত 
িরতে পাটর। আপটে এই নডিা থিাোন্তর নথতি নে নিাতো 
েময প্রে্যাহার িরার িে্য বোধীে।

পরীক্ষণনিচ্ত আপিার নডিা কীভাচ্ি ি্যিহৃত হচ্ি
(িেতে)
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এই পরীক্ষচ্ণর ফোফেগুনের মানেক নক?

টিং'ে িতেি েডেতের এর গতেেিরা এেং GRAIL গতেেণার 
নে নিাতো েোেতের মাটেি হতেে। আপটে পরীক্ষণটিতে 
েুক্ত থািার িারতণ এিটি পণ্য ো পরীক্ষা েেে হতে আপটে 
আটথ্ণিভাতে োভোে হতেে ো।

পরীক্ষণনি সমাপ্ত হচ্ে আমার কী করা উনচত?

আপোতি আমন্ত্রণ িাোতো হতযতে এমে নে নিাতো ি্যান্ার 
োিাই পরীক্ষার অ্যাপতযন্টতমতন্ট আপোর উপটথিটে িাটেতয 
োওযা উটিে এেং নে নিাতো েেুে ো উতদ্গিেি উপেগ্ণ 
েম্পতি্ণ  আপোর GP এর োতথ নোগাতোগ িরা উটিে।

পরীক্ষণনি চোকােীি �নদ আমার প্রশ্ন িা সমস্যা থাচ্ক, 
তাহচ্ে আনম কার সাচ্থ ন�াগাচ্�াগ করি?

পরীক্ষণটিতে অংশ নেওযার েময আপোর েটে নিাতো 
েমে্যা ো প্রশ্ন থাতি, োহতে পরীক্ষণ েতের োতথ আপোর 
participant_help@nhs-galleri.orgparticipant_help@nhs-galleri.org এ নোগাতোগ িরা 
উটিে। আপোর েটে এমে নিােও প্রশ্ন থাতি োর উত্তর োরা 
টেতে পাতরে ো, োহতে োরা আপোতি এমে িাতরা িাতে 
নরোর িরার নিষ্টা িরতেে টেটে োহাে্য িরতে পাতরে।

হতযতে োর নিাতো টেি েম্পতি্ণ  েটে আপটে অটভতোগ িরতে 
িাে োহতে আপটে পরীক্ষণটির িে্য প্রধাে অেুেধোেিারী, 
অধ্যাপি টরিাড্ণ  েীে এেং অধ্যাপি িাে্ণে নোযােিতের  
োতথ chief_investigator@nhs-gallchief_investigator@nhs-galleri.orgeri.org এ  
ো পরীক্ষণ েতের োতথ 
participant_help@nhs-galleri.orgparticipant_help@nhs-galleri.org এ নোগাতোগ 
িরতে পাতরে।

আরও েতথ্যর িে্য অেুরেহ িতর ওতযেোইিটি নেখুে 
www.nhs-gwww.nhs-galleri.orgalleri.org

অংশগ্রহণ করা নক আমার নিমাচ্ক প্রভানিত করচ্ি?

আপোর েটে নেেরিারী বোথি্য টেমা, িীেে টেমা, ো ভ্মণ 
টেমা থাতি ো আপটে ো নিোর পটরিপিো িতরে, নেই 
নক্ষতত্র এই পরীক্ষতণ অংশরেহণ িরতে ো ভটেে্যতে আপোর 
োেী িরার ক্ষমোতি প্রভাটেে িরতে ো ো টেটচিে িরতে 
আপোর প্রোেিারীর োতথ োিাই িতর নেওযা উটিে।

অধ্যযেটিতে অংশ নেওযার দ্ারা েটে আপোর ি্যান্ার আতে 
েতে িাো োয, োহতে আপোতি এই েথ্য এিটি টেমার 
আতেেেপতত্র প্রোে িরতে হতে পাতর, েটে আপোর িাতে 
ো িাওযা হয।

আনম কীভাচ্ি পরীক্ষণনির ফোফেগুনে সম্পচ্ক্থ  
জািচ্ত পানর?

আমরা পরীক্ষণটির প্রধাে েোেেগুটে নপতে পারার আতগ 
প্রায 5 েের েময োগতে। আমরা পটরিটপিে 140,000 
িে অংশরেহণিারীতি টেতযাগ িরা এেং োতের েম্পতি্ণ   
েমস্ত েথ্য েংরেহ িরার পতর, আমরা নেই েমস্ত েথ্য 
টেতলেেণ িরে। এিোর েথ্যগুটে টেতলেেণ িরা হতয নগতে, 
েোেেগুটে অথ্ণেহ ো টেটচিে িরার িে্য অে্যাে্য 
গতেেিরা এটি োিাই িতরে। এইভাতেই উচ্চ-মাতের 
গতেেণা িরা হয - এটি েে্ণো অে্যাে্য গতেেিতের দ্ারা 
পুঙ্ােুপুঙ্ভাতে োিাই িরতে হয। েটে েেটিেু টঠি  
থাতি, োহতে আমরা পরীক্ষণটির েোেে েে্ণিেীেভাতে 
টেটেময িরতে পাটর। প্রাযশই এটি বিজ্ঞানবিবতিক পটত্রিায, 
নপ্রে টরটেতি, এেং পরীক্ষণটির ওতযেোইতি থাতি। নিাতো 
েোেে প্রিাটশে হতে আপোর পটরিয নগাপেীয থািতে।

NHS-Galleri পরীক্ষণ সম্পচ্ক্থ  আরও তথ্য
(িেতে)


