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www.genesandhealth.org 
!টিল: 020 7882 2366 
ইেমইল: elgh@qmul.ac.uk 
 
!scােসবী তথ# কিণকা | পয#ায় ১ বাংলা, উদু$ এবং অিডও-!তও পাওয়া যােc� 

 
ইs লnেন বসবাসরত দিkণ এশীয় !লাকজেনর মেধ$ !দেরাগ, ডায়ােব&স ও দবু"ল sােs%র হার 
সমg ইউেক-!ত সেব$াc হারগেুলার মেধ$ অন#তম। দীঘ$েময়াদী !কান অসsুতা িনেয় বসবাস 
করেল তা মানেুষর জীবেনর এবং তার পিরবাের উপর গভীর pভাব !ফেল। ইs লnন িজনস 
এn !হলথ (East London Genes & Health) হল এক# !মিডেকল গেবষণা 
ব"বsা যা এগেুলা ছাড়াও অন# অেনক pধান pধান !রাগব&ািধ pিতেরােধ সহায়তা কের। 
এর অথ#ায়েন রেয়েছ ইউেক-র সব#pধান !মিডেকল দাতব% pিত$ান ওেয়লকাম !াs। 

 
এই গেবষণা িবপলু সংখ$ক বাংলােদশী ও পািকsানী অিধবাসীেদরেক অংশgহণ করােনার মাধ$েম 
এই গেবষণা !থেক ইs লnেন এবং িব#ব$াপী বাংলােদশী ও পািকsানী মানষুেদর সািব%ক sাs$ 
উnয়েনর নতুন নতুন উপায় খুেঁজ !বর করা যােব বেল আশা কের হেc। 

 
এই গেবষণার pাথিমক িকছু লk# হল: 

  pাpবয়s বাংলােদশী ও পািকsানী !লাকেদর িজেনর মধ#কার sাভািবক তফাত গেবষণা 
করা। !যসব িজন বংশানkুিমক িশশ ু!রােগর জn !দয় !সগেুলা খুেঁজ !বর করেত হেল 
sাভািবক অবsা কী !সটা pথেম বঝুেত হেব। 

  !দেরাগ ও !sাক !কন হয় তার কারণ জানেত উঁচু ও িনচু !কােলেsরল !লেভেলর 
!লাকেদর িজনসমহূ িনেয় গেবষণা করা। 

  !যসব pাpবয়sেদর িপতা-মাতারা সmিক% ত তােদর িজনসমেূহর িভnতা সmেক%  গেবষণা 
করা। এই গেবষণা !থেক আমরা জানব !য িজন কীভােব কাজ কের এবং এেত আমরা নতুন 
ঔষধপt !তির করেত সাহায% করেব। 

  ডায়ােব&েস আkাn !লাকেদর িজনসমহূ িনেয় গেবষণা করা, যােত ডায়ােব&েসর দলু$ভ 
ধরণসমহূ শনাk করা যায় !যগেুলার জন# িনিদ$% িচিক�সা pণালীর ব"বহার করা 
হেত পাের� 

 
আমরা আপনােক ইs লnন িজন ও sাs,-এ একজন !scােসবী িহেসেব !যাগদান করেত 
আমntণ জানািc� অনgুহ কের িনেmাk তথ#াবলী মেনােযাগ সহকাের পড়ুন এবং !কান িকছু 
s" না হেয় থাকেল িনিd$ধায় িজেjস করনু� 

 
এেত !যাগদান করার মাধ$েম আপিন গেবষকেদরেক মানেুষর িবেশষ িকছু !রাগব&ািধ !কন হয় 
তার কারণ খুেঁজ !বর করেত এবং নতুন ঔষধপt ও িচিক�সা আিব$ার করেত সহায়তা 
করেবন। 
 
 

ইs লnন িজন ও sাs, -এর লk# কী? 
ইs লnন িজন ও sাs, কেয়ক হাজার sানীয় !scােসবকেদর এক# প"ােনল গঠন করেছ। 
!scােসবীেদরেক নমনুা িহেসেব সামান% পিরমােণ লালা (থথু)ু pদান করেত

এবং তােদর িজিপ ও হাসপাতােলর !মিডেকল অিত !গাপনীয়তার সােথ গেবষণা দেলর কােছ pদান 
করেত অনেুরাধ করা হেব। !scােসবীেদর সােথ আবার !যাগােযাগ করার জন# তােদর কাছ !থেক 
অনমুিত চাওয়া হেব এবং নমনুা ও িববরণ !থেক pাp তেথ$র উপর িভিt কের তােদর মেধ$ !কউ 
!কউ অন# আেরা !মিডেকল গেবষণাসমেূহ অংশgহণ করার আমntণ পােবন। 

 
ইs লnন িজন ও sাs,-এর কােছ সংগহৃীত তথ# ও নমনুাসমহূ ইউেক বা িব#ব$াপী 
ইউিনভািস() ও ইnািsর িবিভn সংsায় sাs$ !সবা সmিক% ত গেবষণাসমেূহ সmkৃ (েবনামী, 
তাই নমনুা !দয়া ব"িkেক িচিhত করা যােব না) অন#ান# িবjানীেদর !দখা ও ব"বহােরর 
সেুযাগ !দয়া হেত পাের। ইs লnন িজন ও sাs, !কান মনুাফা-িভিtক কম#পিরকlনা নয়। 

 
ইs লnন িজন ও sাs, !রাগব&ািধর ওপর িজেনর pভাব সmিক% ত গেবষণাসমেূহর জন# 
সহায়তা pদান করেছ। িজন কীভােব কাজ কের এবং !রাগব&ািধ কীভােব িবকিশত হয় !স ব"াপাের 
আেরা গভীর নজর !দবার মাধ$েম উtম িচিক�সা িনণ$য় বা !রাগ pিতেরােধ সহায়তা পাবার 
উপায় খুেঁজ !বর করা যােব। 

 
ইs লnন িজন ও sাs, অন# অেনক !মিডেকল গেবষণােকও সহায়তা pদান করেব। উপের 
এগেুলার মেধ$ িকছুর উেlখ করা হল। আমােদর ওেয়বসাইেট সমg তািলকা পাওয়া যােব 
(www.genesandhealth.org)� 

 
িজন কী? 
িজন হল শরীের !pা$ন নামক অণ ুগঠেনর িনেদ%শনাসমহূ। !pা$ন আমােদরেক সsু রাখেত 
আমােদর শরীের অেনক ধরেণর কম#pিkয়া সmাদন কের। িজন িনউিkক এিসড নামক 
রাসায়িনক পদাথ%সমহূ !থেক !তির, এগেুলা !বইজ নামক একক মাtায় থােক এবং আমােদর 
!জেন%ক !কাড গঠন কের। মানবেদেহর িজেনর আকৃিতেত িভnতা রেয়েছ, এক এক# িজেন কেয়ক 
শত !থেক শরু ুকের কেয়ক িমিলয়ন পয#n !বইজ থাকেত পাের এবং pিত$ মানেুষর মেধ$ pায় 
২০,০০০! িজন রেয়েছ। pিত$ মানেুষর একই িজেনর দইু$ নকল রেয়েছ, িপতা-মাতা উভয় 
!থেক এক# কের। িজেনর অিধকাংশ অংশই একই ধরেণর, তেব মানষু !ভেদ িকছু তফাত রেয়েছ। 
এই তফাত িবিভn িবষেয় pভাব !ফেল, !যমন !pা$ন কীভােব কাজ কের এবং কীভােব pিত$ 
মানেুষর অনন# শারীিরক !বিশ%&সমহূ সিৃ$েত অবদান রােখ। 

 
কারা কারা ইs লnন িজন ও sাs,-এ !যাগদান করেত পােরন?ইs লnন িজন ও sাs, 
পেুরা ইs লnন জেুড় pাp বয়s (বয়স ১৬ বছর বা তার !বশী) এবং শারীিরক সমস#ায় আkাn 
ও আkাn নন উভয় ধরেণর !scােসবীেদরেক িনেয়াগ করেছ যারা 
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িনেজেদরেক বাংলােদশী, িb!শ বাংলােদশী, পািকsানী বা িb#শ-পািকsানী িহেসেব 
আখ#ািয়ত কেরন। 

 
আমােক িক ইs লnন িজন ও sাs,-এ !যাগদান করেতই হেব? না। আপিন !scােসবী 
হেত চান িক না তা সmূণ% আপনার উপর িনভ$ র কের। আপিন যিদ এেত !যাগদান করেত 
না চান, তেব তা আপনার pাp sাs" !সবায় !কান pভাব !ফলেব না। আপিন অংশgহণ 
করার িসdাn !নয়ার পরও !য !কান সময় এবং !কান কারণ pদশ$ন ছাড়াই গেবষণা !থেক 
িনেজেক pত#াহার কের িনেত পারেবন। 

 
আিম ইs লnন িজন ও sাs,-এ !যাগদান করার পর কী হেব? 
আপিন !scােসবী হেত সmত হেল আপনােক এক# অনমুিতপেt sাkর করেত বলা 
হেব এবং আপনার লালা (থথু)ু-র এক# নমনুা pদান করেত বলা হেব। 

 
আপনােক আপনার সােথ !যাগােযাগ করার উপােয়র িববরণ (!যমন ইেমইল ও !মাবাইল নmর, 
যিদ থােক) িদেত এবং আপনার sাs$ ও জীবনৈশলী সmেক%  এক# এক প#ৃা !দেঘ%&র p"মালা 
পূরণ করেত অনেুরাধ করা হেব। আপনার অনমুিত সােপেk আপনার sাs$ এবং িনধ$ািরত 
ওষধু সmেক%  তথ# এনএইচএস !জনােরল p"াক%স এবং হাসপাতােল রাখা আপনার sাs$ 
সংkাn !রকড%  !থেক (!বদ%ুিতন বা কাগেজ), অন#ান# sাs$ সংsা এবং pদানকারী; এবং 
এনএইচএেসর, এনএইচএস !সnাল !রিজsার, এনএইচএস পারেসানাল !ডেমাgািফk সািভ% স, 
িডপাট& েমn অব !হলথ এবং অিফস ফর ন"াশনাল !s#স#k !থেক পেুরা গেবষণা সম#কাল 
জেুড় সংgহ করা হেব� 

 
আমার pদt নমনুাগেুলার কী হেব? 
আমরা আপনার লালার নমনুােক তttাবধােন রাখব এবং িনরাপদভােব সংরkণ করব। 
আমরা জানেত চাই কীভােব িজনসমহূ !রাগব&ািধর ওপর pভাব !ফেল এবং এ জন# 
আপনার !জেন%ক !কাড (অনkুম) সmেক%  বঝুেত আপনার নমনুা !থেক িকছু অংশ 
ব"বহার করেত পাির। 

 
বত#মান গেবষণা পিরকlনার অংশ িহেসেব সংগহৃীত নমনুাসমহূ kইন !মির ইউিনভািস() 
অব লnন কতৃ$ক অথবা ইইউ-র মেধ$ ও/বা বাইেরর !কান হাসপাতাল, ইউিনভািস(), 
মনুাফািভিtক নয় এমন সংsা বা !কান !কাmািনর গেবষণাগােরর অনেুমািদত গেবষণার 
কােজর উেdেশ% সংরkণ ও ব"বহার করা হেত পাের। 

 

এর পর কী হেব? 
 
আপনার !দয়া সমs তথ#, অথবা আপনার িচিক�সা !নাট বা অন#ান# sাs$ !রকড%  !থেক 
pাp এবং আপনার নমনুা িদেয় সmািদত পরীkার ফলাফল লnেনর kইন !মির 
ইউিনভািস()র এক# !গাপনী' গেবষণা ডাটােবইেস বা এনএইচএস !রাগীর উপাt হয় ফার 
ইn##উট ফর !হলথ ইনফরেম'k িরসাচ&  -এ অথবা আিরিধয়া ইনফরেম'k 
(Aridhia Informatics)-এ িচিক�সা গেবষণায় ব"বহােরর জন# রাখা হেব, 

 
এই তথ# ভিবষ%েত আপনার !কান বাড়িত সmkৃতার pেয়াজনীয়তা ছাড়াই অন#ান# 
গেবষণায় সাহায% করেত পাের। 

 
আবার এমন হেত পাের !য আপিন অংশgহণ করেত পােরন এরকম অন# অেনক গেবষণায় 

আপনার বাড়িত সmkৃতার pেয়াজন রেয়েছ। !স !kেt আমরা আপনার সােথ !যাগােযাগ 
কের এই পথৃক গেবষণাসমেূহ অংশgহণ করার আমntণ জানাব। আমরা এ"েক ইs লnন 

িজন ও sাs(-এর পয#ায় 2 বেল থািক। উপেরাk িনয়ম অনযুায়ী আপনার নমনুা !থেক pাp 
!জেন%ক ফলাফল এবং আপনার !মিডেকল নিথ !থেক pাp তথ#াবলীর উপর িভিt কের 
আপনােক অন#ান# গেবষণায় অংশgহণ করার আমntণ জানােনা হেত পাের। আপনােক এই 
গেবষণাগেুলার pিত$র ব"াপাের িবsািরত তথ# !দওয়া হেব এবং গেবষণায় অংশ gহণ করার 
ব"াপাের আপিন িনেজ sাধীনভােব িসdাn িনেত পারেবন। শধুমুাt িনব$ািচত িকছু 
!scােসবীেক পয#ায় 2-এ অংশgহণ করার জন# আমntণ জানােনা হেব এবং বছের সেব$াc 
4! গেবষণার জন# আমntণ জানােনা হেব। 

 
ইs লnন িজন ও sাs,-এ অংশgহেণ ঝঁুিক ও অপকািরতাসমহূ কী কী? 
ইs লnন িজন ও sাs,-এ !scােসবী িহেসেব !যাগ !দবার পর আপনােক !কবল আপনার 
লালা (থথু)ু-র এক# নমনুা pদান করেত হেব। এ" আপনার বাসায় বা অন# !য !কান 
জায়গায় করা সmব। এেত !কান ধরেণর ঝঁুিক !নই। 

 
ইs লnন িজন ও sাs,-এ অংশgহেণ উপকািরতাসমহূ কী কী? 
আপিন (!sজ 1-এ) !যাগদান করার মাধ$েম !কান সরাসির সিুবধা পােবন না তেব িবjান 
ও এনএইচএস-এর ভিবষ%ত !সবার মান উnয়েন অবদান রাখেবন। ইs লnন িজন ও 

sাs$-এর জিরপ !থেক pাp তথ#, !রাগ সিৃ$কারী িজন এবং পিরেবশগত িবষ$গিুলর মেধ$ 
িলŋ ভালভােব বঝুেত সাহায% করেব এবং কেয়ক$ সাধারণ !রােগর দীঘ$ !ম#াদী pিতেরাধ 
ও িচিক�সার উnিতেত অবদান রাখেব . 
বাংলােদশী ও পািকsানী জনেগা&ীেদর জন# সিুবধা হল এই !য এ" তােদরেক এ িবষেয় এবং 
ঔষধপt ও িচিক�সা সmেক%  আেরা ভাল বঝুেত সাহায% করেব। আমরা িজনসমহূ কীভােব 
কাজ কের !স সmেক%  আেরা বঝুেত পারব, যা নতুন নতুন িচিক�সাpণালী !তিরেত 
আমােদরেক সাহায% করেব। আমরা বাংলােদশী ও পািকsানী !জেনাম-এর মেধ$ sাভািবক 
পাথ$ক&সমেূহর ব"াপাের আেরা ভাল কের বঝুেত পারব যা আমােদরেক দলু$ভ বংশানkুিমক 
!রাগব&ািধ িনণ$েয় সহায়তা করেব। 

 
আমার তথ# িক !গাপন রাখা হেব? 
হ"াঁ। আপনার ব"াপাের সংগহৃীত সকল তেথ$র !গাপনীয়তা িনি#ত করেত সেব$াc মােনর 
!নিতক ও আইিন চচ" া অনসুরণ করা হেব। সংরkেণর জন# পাঠােনার আেগ আপনার 
নমনুাসমহূেক এক# কের অনন# নমনুা নmর !দয়া হেব (আপনার নাম নয়)� !জেন%ক ও 
অন#ান# পরীkাসমহূ !থেক এবং আপনার !মিডেকল নিথ !থেক pাp তথ#াবলীেক এক# অনন# 
নmর !দওয়া হেব তেব আপনার ব"িkগত িববরণ (!শষ নাম, pথম নাম, !যাগােযােগর 
উপায়) !থেক আলাদা কের রাখা হেব। 

 
এসব পরীkা !থেক pাp তথ# শধুমুাt 
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গেবষণা ও sাs$ !সবায় উnয়ন ছাড়া অন# !কান কােজ ব"বহার করা হেব না। আপনােক 
!কান pিতেবদেন বা pকাশনায় ব"িkগতভােব িচিhত করা যােব না, এমনিক ইnারেনট, 
িবjান জান$াল বা অন#ান# মাধ$েম pকািশত ইs লnন িজন ও sাs$ গেবষণা সmিক% ত 
তেথ$র মেধ$ও নয়� 

 
আিম িক আমার িনেজর নমনুাসমহূ !থেক pাp ফলাফল জানেত পারব? 
আমরা আপনার নমনুার !থেক !কান ধরেণর !জেন%ক বা গেবষণাগাের pাp ফলাফল pকাশ 
করব না। তেব যিদ আপনার নমনুা অpত$ািশতভােব িনেদ%শ কের !য আপনার !কান 
তা�kিণক িচিক�সা pেয়াজন !সেkেt আমরা আপনার ও আপনার িজিপ-র সােথ 
!যাগােযাগ করব। 

 
আপনােক যিদ অন# আেরা !মিডেকল গেবষণায় অংশgহেণর জন# আমntণ জানােনা হয় 
তাহেল আপিন জানেত চাইেত পােরন !য আপনােক !কন আমntণ জানােনা হেয়েছ (অথবা 
িবকl িহেসেব অনেুরাধ করেত পােরন !য আপনােক !য !সটা না বলা হয়)� এর কারণ হেব 
আপনার !জেন%ক !কােড (যা গেবষকেদর কােছ !কৗতুহেলাdীপক মেন হেব, তেব এর 
sাs$গত !কান তা�পয# অজানা থাকেব) বা আপনার !মিডেকল নিথেত িবেশষ !কান তথ#। 

 
pদানকৃত নমনুা !থেক !কান িকছু আিব$ার করা হেল কী হেব? 
ইs লnন িজন ও sাs,েক pদt নমনুাসমহূ হল এক এক# "শত# হীন ও অেফরতেযাগ) 
উপহার"� !যমন pদানকৃত নমনুা ব"বহারপূব(ক পিরচািলত গেবষণা !থেক pাp ফলাফল যিদ 
!কান !রাগ িনণ$েয়র নতুন উপায় উdাবন করা হয় বা িচিক�সার জন# নতুন ঔষধ আিব$ার 
করা হয়, !স !kেt আপিন !কান ধরেণর pিতদান !দওয়া হেব না বা !কান ধরেণর আিথ$ক 
পািরেতািষক pদান করা হেব না। ইs লnন িজন ও sাs, অংশীদািরেtর সােথ কাজ 
করেব এবং আপনার নমনুা ও তথ# নামহীন ফরম$ােট অন#ান# !বসরকাির (!যমন 
ইউিনভািস()সমহূ) বা সরকারী (!যমন ফাম$ািসউ(ক*াল বা বােয়ােটকেনালিজর সােথ সmkৃ) 
সংsাসমেূহর কােছ pদান করেব� 

 
গেবষণার ফলাফল িনেয় কী করা হেব? 
নতুন ডা#গিনিsক পরীkা এবং ভাল িচিক�সার উn#েনর গিত বা#ােত, গেবষণার 
ফলাফল খবেরর কাগেজ িনবn, pকl িলফেলট, ইnারেনেট তথ# sাপন সহ !বjািনক 
pকাশনার মাধ$েম জনসাধারেণর জন# উপলb করা হেব� এই তেথ$ আপনার আংিশক বা 
সmূণ% !জেন%ক !কাড বা আপনার নমনুা এবং গেবষণার ডাটােবস !থেক অন#ান# pাসিŋক 
অশনাkকরণ তথ#, সােথ স"ািলত অন#ান# পরীkার ফলাফল অnভু%k হেত পাের !যমন 
বছর অনযুায়ী আপনার ব"স, আপনার িলŋ ইত#ািদ� !কান পিরিsিতেত আপনার নাম 
(বা পিরচ%), !কান pকাশনায় pকাশ করা হেব না, যিদও  ইs লnন িজন ও sাs, 
উপাদােনর উ�স িহসােব িচিhত করা হেব�  

 
আিম আর ইs লnন িজন ও sাs,-এর !scােসবী হেত না চাইেল কী করব? 
আপিন িনেজেক ইs লnন িজনস এn !হলথ !থেক !য !কান সময় !কান কারণ pদশ$ন ছাড়া 
pত#াহার কের িনেত পােরন। আপিন যিদ pত#াহার করার িসdাn !নন, তাহেল আপনার সােথ 
আর !যাগােযাগ করা হেব না এবং ইs লnন িজন ও sাs,-এ রাখা সিmিলত নমনুাসমহূ ন" 
কের !ফলা হেব। তেব পরীkার জন# ইিতমেধ' psতকৃত নমনুাসমহূ ন" করা বা ইs লnন 

িজন ও sাs(-এর সােথ সিmিলতভােব কাজ করা অন#ান# গেবষণাগাের পাঠােনা নমনুাসমহূ 
pত#াহার কের !নয়া সmব হেব না। আপনার নমনুাসমহূ !থেক pাp তথ# অথবা গেবষণা 
ডাটােবস বা গেবষণাগােরর !নাটবকু !থেক !মিডেকল নিথ মেুছ !ফলা সmব হেব না। তেব 
আপনার pত#াহার কের !নবার িবষয়% সmেক%  িনি#ত হবার পর !থেক গেবষণার ডাটােবেস 
বা গেবষণাগােরর !নাটবেুক !কান নতুন তথ# pেবশ করােনা হেব না। !কান সমেয়ই আপনার 
ব"িkগত িববরণ গেবষণা ডাটােবস বা গেবষণাগােরর !নাটবেুক রাখা হেব না। 

 
ইs লnন িজন ও sাs,-!ক কারা অথ#ায়ন !দয়? 
ইs লnন িজন ও sাs, হল ওেয়লকাম !াs ও বাট$ স চ"াির& কতৃ$ক অথ#ায়নকৃত। 
এর snর হল kইন !মরী, ইউিনভািস() অব লnন। এ" িkিনক%াল কিমশিনং gপস 
কতৃ$ক বাট$ স !হলথ এনএইচএস !াs এবং ইs লnন এনএইচএস িজিপ p"াক%েসস-এর 
মাধ$েম সমিথ%ত। 

 
ইs লnন িজন ও sাs, লnন - সাউথ ইs ন"াশনাল িরসাচ&  এিথকস সািভ% স 
কিম$ (অেkাবর ২০১৪) কতৃ$ক পয#ােলািচত ও অনেুমািদত। 

 
আেরা তথ# 
যিদ আপিন িসdাn !নবার পূেব% আেরা তথ# চান বা ইs লnন িজন ও sাs, সmেক%  
আপনার !কান p" !থেক থােক, তাহেল অনgুহ কের pেজk ম"ােনজার িমেসস !বভ 
ম"াকলাফিলন-এর সােথ (!ফান: 020 7882 2366 বা ই-!মইল: 
b.maclaughlin@qmul.ac.uk) !যাগােযাগ করনু। গেবষণা সmিক% ত 
ওেয়বসাইট www.genesandhealth.org -এ pায়ই িজjািসত p"সমেূহর 
সব#েশষ তািলকা রেয়েছ। গেবষণার ব"াপাের !কান ধরেণর অিভেযাগ করেত চীফ 
ইনেভিsেগটর-এর সােথ (020 7882 2385 নmের বা 
d.vanheel@qmul.ac.uk !কানায় ই-!মইেলর মাধ$েম). !যাগােযাগ করনু। 
!মিডেকল গেবষণায় অংশgহেণর ব"াপাের sতnt পরামশ& পােবন INVOLVE-এর কােছ 
(!ফান: 023 8065 1088 বা ইেমইল: admin@invo.org.uk). 

 
!হায়াইটচ(ােপল, !সnার অব দ" !সল (www.centreofthecell.org)-এর 
সােয়n এডুেকশন ফ"ািসিল'-!ত িজন এবং মানবেদেহর !জেন%k ইত#ািদ সmেক%  
িশkণীয় তথ#াবলী পাওয়া যােব। 

 
ইs লnন িজন ও sাs,-এ !scােসবী হবার িবষেয় িবেবচনা করার জন" 
আপনােক ধন#বাদ। 
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