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সরল ভাষার লললিত লিিৃলি  

[ লিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্ে নন্াসাল ইন্লিটিউি*, ইউলন্ভালস িটি অফ নেলস্থ্িান্ ি ] 
 

প্রকল্প: নকেন্ যাস্থ্ে আপন্ার লিন্কাল? 
 

প্রস্থ্ফসর িারিারা েোকপোস্থ্ক (দায়িত্বশীল গবেষক) 
 

টেযলব ান: +৬১ ৩ ৮৩৪৪৯২৯৯ ইস্থ্েইল: ni-info@unimelb.edu.au 
 

 

ভূমিকা 

 

এই গবেষণা প্রকবে অংশ টনও়িার আগ্রবের জনয আপনাবক ধনযোদ 
 

ন্ীস্থ্ের নলিাগুস্থ্লা আপন্াস্থ্ক এই প্রকল্প সম্পস্থ্কি আরও তথ্ে সরিরাহ করস্থ্ি, যাবে আপযন এই 

গবেষণা়ি অংশ যনবে চান যকনা ো আপযন যিদ্ধান্ত যনবে পাবরন 
 

সািধাস্থ্ন্ এই তথ্ে গুস্থ্লা পড়স্থ্ত সেয় লন্ন্ | নয প্রশ্নগুস্থ্লা িুঝস্থ্ত আপন্ার অসুলিধা হয় নসগুস্থ্লা 

জান্স্থ্ত আোস্থ্ির প্রশ্ন করস্থ্ত পাস্থ্রন্ | 
 

আপন্ার অংশগ্রহণ লিন্া পালরশ্রলেস্থ্ক 
 

আপন্ার যলি অংশগ্রহণ করস্থ্ত ইস্থ্ে ন্া হয়, তাহস্থ্ল আপন্াস্থ্ক অংশগ্রহণ করস্থ্তই হস্থ্ি ন্া | 
 

আপলন্ যলিও িা অংশগ্রহণ কস্থ্রন্, আপলন্ নয নকাস্থ্ন্া েুহূস্থ্ত ি এই জলরস্থ্প অংশগ্রহণ নথ্স্থ্ক লিরত 

থ্াকস্থ্ত পাস্থ্রন্ | 
 

এই গবেষণা মক সম্পবকে? 
 

এই গস্থ্িষণার েূল লক্ষ্ে নকালভড - ১৯ েহাোরীর কারস্থ্ণ লিশ্বিোপী আথ্ ি-সাোজজক, িেজি এিং পলরিার 

ও সোস্থ্জর ওপস্থ্র লক প্রভাি লিস্তার করস্থ্লা তার ফলাফল লিস্থ্েষণ করা | 
 

এই গস্থ্িষণা প্রভািগুলল কত িড় তা আলিষ্কার করস্থ্ি | োবদর িামাজজক এেং অর্ থননযেক পযরযিযেবে 

এেং িমব়ির িাবর্ িাবর্ লিলভন্ন নিস্থ্শ, লিলভন্ন িেজির ওপর লকভাস্থ্ি আলািা প্রভাি নফলস্থ্ে | 
 

এই প্রস্থ্জক্ট, নন্াসাল ইন্লিটিউি এিং সু্কল অফ পপুস্থ্লশন্ এন্ড নলািাল নহলথ্, ইউলন্ভালস িটি অফ 

নেলস্থ্িান্ ি এর অথ্ িায়স্থ্ন্ সম্পালিত হস্থ্ে | 
 

আমাকে েী েরকে বলা হকব? 

 

আপলন্ যলি অংশগ্রহণ করস্থ্ত ইেুক, তাহস্থ্ল আপন্াস্থ্ক লকেু প্রস্থ্শ্নর জিাি লিস্থ্ত িলা হস্থ্ি, আপন্ার 

স্বাযে এিং ভাস্থ্লাথ্াকা সম্মস্থ্ে, আপন্ার পালরপালশ্ব িক এিং আলথ্ িক অিযা সম্বস্থ্েও লকেু প্রশ্ন জজস্থ্েস 

করা হস্থ্ি | 
 

আেরা আশা করলে এই জলরপটি আপন্ার সেয় নথ্স্থ্ক ৩০ নথ্স্থ্ক ৪৫ লেলন্স্থ্ির নিলশ নন্স্থ্ি ন্া |  
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আপলন্ অন্ে কারও পস্থ্ক্ষ্ও এই জলরস্থ্প অংশ লন্স্থ্ত পাস্থ্রন্, তারা যলি আপন্ার প্রলতজিয়ার সাস্থ্থ্ 

সম্মত হয় এিং তারা নযন্ েস্থ্ন্ ন্া কস্থ্র নয আপলন্ তাস্থ্ির োপ লিস্থ্য় উির গুস্থ্লা সংগ্রহ কস্থ্রস্থ্েন্ | 
 

আেরা অতেন্ত সািধান্তার সাস্থ্থ্ পরােশ ি লিজে নয, আপলন্ এই লিিৃলতটি নসই িেজির কাস্থ্ে পস্থ্ড় 

নশান্ান্, যার পস্থ্ক্ষ্ আপলন্ এই জলরস্থ্প অংশ লন্স্থ্ত তাস্থ্ির সম্মলত োন্ | 
 

এই জলরপ আপন্ার পলরলযলত িা সেস্থ্য়র সাস্থ্থ্ কীভাস্থ্ি পলরিলত িত হয় নস সম্পস্থ্কি জান্ার িোপাস্থ্র 

তথ্ে জান্স্থ্ত আগ্রহী | 
 

আপলন্ যলি আোস্থ্ির একটি ইস্থ্েল টিকান্া সরিরাহ কস্থ্রন্, আেরা তস্থ্ি আপন্ার সাস্থ্থ্ আিার 

নযাগাস্থ্যাগ করস্থ্ত পালর এই জলরস্থ্পর ভলিষেৎ অন্লাইন্ জলরপ যা সংগটিত হস্থ্ি প্রলত লতন্োস পরপর, 

লডস্থ্সম্বর ৩১, ২০২২ এ | 
 

আোস্থ্ির সাস্থ্থ্ নযাগাস্থ্যাগ োড়াও আপলন্ যতিার ইস্থ্ে ততিার এই জলরস্থ্প অংশ লন্স্থ্ত পারস্থ্িন্  | 
 

েবে আপনার যনবজর ইবমল ঠিকানা িরেরাে করা ো এখন ো ভযেষযবে এই জলরস্থ্প অংশ টনও়িার 

টকানও োধযোধকো টনই | 
 

এই জমিবে অংশগ্রহবণি উেকামিতা মক? 

 

আমরা প্রযেশ্রুযে যদবে পাযর না টয আপযন এই গবেষণা প্রকবে আপনার অংশগ্রেণ টর্বক িরািযর 

উপকৃে েবেন িা আপনার অংশগ্রেবণর জনয আমরা আপনাবক নকাস্থ্ন্া অর্ থ প্রদান করে | 
 

আপনার প্রযেজি়িা েবে পাবর, যলিও, নকালভড - ১৯ েহাোরীর কারস্থ্ণ উত্থালপত েোস্থ্লঞ্জ নোকাস্থ্িলায় 

আরও কায িকর ন্ীলত হস্থ্ত পাস্থ্র | 
 

সম্ভােয মক মক ঝ ুঁ মক থাকবত োবি? 

 

এই গস্থ্িষণার সাস্থ্থ্ যুি ঝুুঁ লকগুললর েস্থ্ধে নগাপন্ীয়তার সম্ভািে ক্ষ্লত অন্তভুিি রস্থ্য়স্থ্ে (উিাহরণ স্বরূপ, 

আপলন্ যলি আপন্াস্থ্ক শন্ািস্থ্যাগে নকাস্থ্ন্া ইস্থ্েইল টিকান্া নিন্ এিং যলি আোস্থ্ির ওস্থ্য়িসাইি 

হোলকং এর লশকার হয়) | িেজিগত সন্ািকরস্থ্ণর ঝুুঁ লক হ্রাস করস্থ্ত, এই জলরস্থ্প আপন্ার িেি 

প্রলতজিয়া (অন্োন্েস্থ্ির সাস্থ্থ্) একটি লন্ভিরস্থ্যাগে, লন্রাপি ও সন্াি করা যায় ন্া এেন্ একটি সাভিার 

এ সংরলক্ষ্ত করা হস্থ্ি যা ইউলন্ভালস িটি অি নেলস্থ্িান্ ি এ অিলযত (এিং অন্ে আর সকল তথ্ে, নযেন্ 

আপন্ার ইস্থ্েইল নথ্স্থ্ক লডললংক করা হস্থ্ি) যা আপন্াস্থ্ক সন্াি করস্থ্ত সহস্থ্যালগতা করস্থ্ত পাস্থ্র | 

অলধকন্তু, এই গস্থ্িষণা নথ্স্থ্ক প্রাপ্ত ফলাফল সেটিগত ভাস্থ্ি প্রকাশ করা হস্থ্ি, জন্সংিোর িলগতভাস্থ্ি 

এিং নিশ লহস্থ্সস্থ্ি, এিং একক ভাস্থ্ি ন্য় | এই জলরস্থ্পর জস্থ্ন্ে জস্থ্ড়া হওয়া প্রিি প্রলতজিয়া িুি িড় 

হস্থ্ি িস্থ্ল আশা করা হস্থ্ে, কাস্থ্জই আপন্ার নিয়া লন্লিিি প্রলতজিয়া সরকার িা আন্তজিালতক সংযাগুলল 

দ্বারা সন্াি করস্থ্ণর ঝুুঁ লক িুিই সীোিদ্ধ | লকন্তু তিুও, এই জলরস্থ্প অংশ গ্রহস্থ্ণর লসদ্ধান্ত নন্ওয়ার 

আস্থ্গ এগুলল লিস্থ্িেন্া করুন্ | 
 

সাোজজক সম্পস্থ্কির প্রস্থ্শ্নর উির নিওয়ার কারস্থ্ণ আপন্ার িুুঃিানু্ভুলত িা েে িপীড়া হস্থ্ত পাস্থ্র, লকংিা 

নকালভড - ১৯ উি্ভুত স্বাযে িা অথ্ িনন্লতক প্রভাি ও সম্ভিত আপন্ার অলভেতা হস্থ্ত পাস্থ্র | এই 

পলরলযলতস্থ্ত, আোস্থ্ির সুপালরশ থ্াকস্থ্ি  আপন্ার এলাকার সাোজজক সংগিন্ িা সরকালর সহায়তা 

প্রিান্কারী প্রলতষ্ঠাস্থ্ন্র সাহাযে নন্ওয়ার |  আপলন্ নিললস্থ্ফাস্থ্ন্র োধেস্থ্েও এই সংযাগুস্থ্লার নসিা লন্স্থ্ত 

পারস্থ্িন্ | 
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আিাি মক অংশ মিবতই হবে? 

 

ন্া | আপন্ার অংশগ্রহণ সম্পূণ ি নস্বোধীন্ | িালয়ত্বশীল গস্থ্িষক প্রস্থ্ফসর িারিারা েোকপাস্থ্কস্থ্ক 

ললস্থ্ি আপলন্ নয নকান্ও সেয় প্রতোহার করস্থ্ত পাস্থ্রন্ (লন্স্থ্ে তা ুঁর সাস্থ্থ্ নযাগাস্থ্যাস্থ্গর লিস্তালরত টিকান্া 

নিয়া আস্থ্ে) | আেরা যলিও, আপন্ার প্রতোহাস্থ্রর লিেলপ্ত নিয়ার আস্থ্গ পয িন্ত, আপন্ার নিয়া তথ্ে 

আেরা অলন্লিিি সেস্থ্য়র জন্ে নরস্থ্ি নিি | এর কারণ নকালভড - ১৯ েহাোরীর প্রভাি সম্ভিত িহু িের 

ধস্থ্র েলস্থ্ি এিং ভলিষেস্থ্ত এইরকে লকেু ঘিস্থ্ল িতিোন্  েহাোরী সেস্থ্য়র অলভেতা তিন্ সকলস্থ্ক 

অিলহত করা নযস্থ্ত পাস্থ্র | 
 

আেরা আপন্ার নিয়া তথ্ে আস্থ্রা এই কারস্থ্ণ রািস্থ্িা, যা আোস্থ্ির আইন্ী এিং িেিযাপন্া লন্য়ন্ত্রস্থ্ণর 

প্রস্থ্য়াজন্ীয়তা নেস্থ্ন্ েলস্থ্ত সাহাযে করস্থ্ি | আেরা আপন্ার নিয়া তথ্ে গুস্থ্লা আপন্ার নিন্াস্থ্ে (যা 

আপন্াস্থ্ক িুুঁস্থ্জ পাওয়া যাস্থ্িন্া এেন্) অন্েস্থ্ির সাস্থ্থ্ গস্থ্িষণার উস্থ্েস্থ্শে অনু্স্থ্োলিত আইন্ 

অনু্সাস্থ্র, িা জন্স্বাস্থ্থ্ ির কারস্থ্ণ সরিরাহ করস্থ্ত পালর | 
 

আমি মক এই প্রকবেি ফলাফল শুিবত োিবো? 

 
অন্লাইন্ জলরস্থ্প আপন্ার নিয়া তথ্ে অনু্যায়ী, এই গস্থ্িষণা নথ্স্থ্ক প্রাপ্ত লন্ি িালেত সারসংস্থ্ক্ষ্প িা 

ফলাফল এিং তাললকা িা িণ িন্ালেত্র সরাসলর এই ওস্থ্য়িসাইি নথ্স্থ্ক নিিা যাস্থ্ি | 
 

এোড়াও, এই গস্থ্িষণা নথ্স্থ্ক প্রাপ্ত তথ্ে লিস্থ্েষণ কস্থ্র প্রাপ্ত তস্থ্থ্ের উপর লভলি কস্থ্র আশা করা যায় যা 

বিোলন্ক জান্ িাস্থ্ল প্রকাশ করা হস্থ্ি | নপশািার নকাস্থ্ন্া সস্থ্ম্মলস্থ্ন্ উপযালপত করা হস্থ্ি এিং সংলক্ষ্প্ত 

লন্য়োিলী সংিান্ত কে িপন্থা লকংিা িেজিগত েতােত িা অলভেত লহস্থ্সস্থ্ি উপযাপন্ করা হস্থ্ি | এই 

আটিিস্থ্কল সেূস্থ্হ প্রস্থ্িস্থ্শর জস্থ্ন্েও এই ওস্থ্য়িসাইি নথ্স্থ্ক ললংক সরিরাহ করা হস্থ্ি | 

আিাি সম্পবকে দেয়া তথয মক হবে? 

 

আেরা আপন্ার সরিরাহকৃত তথ্ে অলন্লিিি সেস্থ্য়র জন্ে রািি | এর কারণ নকালভড - ১৯ েহাোরীর 

প্রভাি সম্ভিত িহু িের ধস্থ্র েলস্থ্ি এিং ভলিষেস্থ্ত এইরকে লকেু ঘিস্থ্ল িতিোন্  েহাোরী সেস্থ্য়র 

অলভেতা তিন্ সকলস্থ্ক অিলহত করা নযস্থ্ত পাস্থ্র | 

 

আেরা আপন্ার নিয়া তথ্ে আস্থ্রা এই কারস্থ্ণ রািস্থ্িা যা আোস্থ্ির আইন্ী এিং িেিযাপন্া লন্য়ন্ত্রস্থ্ণর 

প্রস্থ্য়াজন্ীয়তা নেস্থ্ন্ েলস্থ্ত সাহাযে করস্থ্ি | আেরা আপন্ার নিয়া তথ্ে গুস্থ্লা আপন্ার নিন্াস্থ্ে (যা 

আপন্াস্থ্ক িুুঁস্থ্জ পাওয়া যাস্থ্িন্া এেন্) অন্েস্থ্ির সাস্থ্থ্ গস্থ্িষণার উস্থ্েস্থ্শে অনু্স্থ্োলিত আইন্ 

অনু্সাস্থ্র, িা জন্স্বাস্থ্থ্ ির কারস্থ্ণ সরিরাহ করস্থ্ত পালর | 
 

আপন্ার িেজিগত তথ্ে সন্ািকরস্থ্ণর ঝুুঁ লক হ্রাস করস্থ্ত, এই জলরস্থ্প নিয়া আপন্ার সেস্ত তথ্ে 

অতেন্ত লন্রাপি এিং শন্াি করা যায় ন্া (আপন্ার কাস্থ্ে িুুঁস্থ্জ পাওয়া যায় এেন্ নকান্ও তথ্ে 

তাললকাভুি ন্া করা, নযেন্ আপন্ার ইস্থ্েইল) এেন্ একটি সাভিাস্থ্র সংরলক্ষ্ত থ্াকস্থ্ি যা ইউলন্ভালস িটি 

অফ নেলস্থ্িান্ ি এ অিলযত  এিং নন্াসাল ইন্লিটিউি এর প্রলতষ্ঠাস্থ্ন্র আভেন্তরীণ একটি িল দ্বারা 

পলরোললত | 

আমি আিও তথয দকাথায় দেবত োমি? 
 

আপলন্ যলি এই প্রকল্প সম্মস্থ্ে আস্থ্রা তথ্ে জান্স্থ্ত োন্, তাহস্থ্ল িালয়ত্বশীল গস্থ্িষক প্রস্থ্ফসর িারিারা 

েোকপাস্থ্কর সাস্থ্থ্ নযাগাস্থ্যাগ করস্থ্ত পাস্থ্রন্ (নিললস্থ্ফান্: +৬১ ৩ ৮৩৪৪৯২৯৯, ইস্থ্েইল: ni-
info@unimelb.edu.au) | 
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প্রকে সম্পবকে আিাি দকািও উবেগ থাকবল আমি কাি সাবথ দ াগাব াগ কিবত 

োমি?     

 

এই গস্থ্িষণা প্রকল্পটি ইউলন্ভালস িটি অি নেলস্থ্িাস্থ্ন্ ির লহউোন্ লরসােি এলথ্ক্স কলেটি দ্বারা অনু্স্থ্োলিত 

হস্থ্য়স্থ্ে | 
 

এই গস্থ্িষণা প্রকস্থ্ল্পর পলরোলন্া অথ্িা নকাস্থ্ন্া কায িিে সম্পস্থ্কি আপন্ার যলি নকান্ও উস্থ্দ্বগ িা 

অলভস্থ্যাগ নথ্স্থ্ক থ্াস্থ্ক, যা আপলন্ এই প্রকস্থ্ল্পর গস্থ্িষণা কাস্থ্জ ললপ্ত কাস্থ্রা সাস্থ্থ্ আস্থ্লােন্া করস্থ্ত 

োন্ ন্া, তাহস্থ্ল আপলন্ প্রকল্প পলরোলস্থ্কর সাস্থ্থ্ নযাগাস্থ্যাগ করস্থ্ত পাস্থ্রন্, লহউোন্  লরসােি এলথ্ক্স, 

লরসােি এলথ্ক্স এিং ইলিলগ্রটি,  ইউলন্ভালস িটি অি নেলস্থ্িান্ ি,  লভস্থ্ক্টালরয়া ৩০১০ | নিললস্থ্ফান্: +৬১ ৩ 

৮৩৪৪ ২০৭৩ অথ্িা ইস্থ্েইল: HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au. 
 

আপন্ার সেস্ত অলভস্থ্যাগ অতেন্ত নগাপন্ীয়তার সাস্থ্থ্ িেিযা নন্য়া হস্থ্ি | নযস্থ্কাস্থ্ন্া নযাগাস্থ্যাস্থ্গর 

নক্ষ্স্থ্ত্র অনু্গ্রহপূি িক লরসােি িীে এর ন্াে অথ্িা ন্াে িা এলথ্ক্স আইলড ন্ম্বর উস্থ্েি করুন্ | 

 

*নন্াসাল ইন্লিটিউি ফর নলািাল নহলথ্: ইউলন্ভালস িটি অি নেলস্থ্িাস্থ্ন্ ির সু্কল অি পপুস্থ্লশন্ এিং 

নলািাল নহলথ্ এর েস্থ্ধে অিলযত, নন্াসোল ইন্লিটিউি ফর নলািাল নহলথ্, যা সোর গুস্তাভ নন্াসাস্থ্লর 

সম্মাস্থ্ন্ ন্ােকরণ করা হস্থ্য়স্থ্ে এিং যা তা ুঁর প্রলতশ্রুলত অনু্যায়ী লেলকৎসা গস্থ্িষণা অনু্িাি কস্থ্র সিার 

জন্ে স্বাযে লন্জিত করা | 
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about-
us/about-the-nossal-institute) 
 

এই সংযাটি ২০০৬ সাস্থ্ল প্রলতটষ্ঠত হস্থ্য়লেল িুি িল জন্স্থ্গাষ্ঠীর জন্স্বাস্থ্যের পস্থ্ক্ষ্ আইন্ানু্গ কাজ করার 

জস্থ্ন্ে | 
 

এই সংযার েূল উস্থ্েশে হস্থ্লা, সেসােলয়ক স্বাযে িাস্থ্তর সেসোগুললর লিষস্থ্য় লশক্ষ্া এিং লিকাস্থ্শর 

প্রলতজিয়া জান্াস্থ্ন্ার জস্থ্ন্ে, স্বাযে িেিযার অন্তভুিি লিষয়গুস্থ্লাস্থ্ক িেিহালরক গস্থ্িষণার োধেস্থ্ে 

আরও শজিশালী করা এিং সােথ্ িে আস্থ্ে এেন্ পয িাস্থ্য় লন্স্থ্য় আসা | 
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