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বর্ন ইর্ ব্র্যাডফ াডন  (BiB): যেসব শিশুফের ব্র্যাডফ াফডন  জন্ম হফেফে তাফের এবং 

তাফের মাফেফের যডটা শিফেজ য াহটন  স্টাশড 
গর্ন বতী মশহিাফের জর্য তথ্য 

 
BiB শ ?  
বর্ন ইর্ ব্র্যাডফ াডন  (BiB) এই প্রকল্প পররচালর্া করফে এবং এটি ব্র্যাডফ াফডন র পররবার 
এবং রশশুফের রর্ফে গফবষণা প্রকফল্পর অংশ৷ 2007 থথ্ফক 2010 পর্নন্ত ব্র্যাডফ াফডন  থর্সব 
পররবাফর রশশুর জন্ম হফেরেল, তাফের BiB-থত থর্াগ রেফত বলা হফে, এর সাহাফর্য 
ব্র্যাডফ াফডন র পররবারগুরল র্াফত আফরা সুস্থ, আর্ন্দমে জীবর্র্াপর্ করফত পাফর থস রবষফে 
আমরা আফরা জার্ফত পারব৷  
 
এটি শ র্াফব  াজ  ফর? 
যখন আপনার ধাত্রীর সাথে দেখা করথেন, তখন তততন জানথত  চাইথেন দয আপতন অধযয়থন অংশ 
তনথত সম্মত তকনা। তাফত স্বাস্থয গফবষর্া করা আপর্ার এবং আপর্ার সন্তাফর্র রবষফে প্রচুর 
থডটা একত্র করফবর্ র্াফত আমরা ব্র্যাডফ াফডন  গফবষণা এবং পররকল্পর্ার মাধ্যফম স্বাস্থয, 
শুশ্রুষা এবং পররফষবাে উন্নেফর্র উপাে খুুঁজফত পারর৷ আমরা ব্র্যাডফ াফডন র প্রফতযক 
গর্ন বতী মরহলাফক এই প্রকফল্প থর্াগ রেফত বলরে৷  
 
BiB আমার তথ্য য র্ বযবহার  রফত চাে?  
আপনার দরাগীর দরকর্ড  এেং আপনার সন্তাথনর দরাগীর দরকর্ড  এই েইুথয়র তেয পরস্পর যুক্ত কথর 
আমরা দ াথকথের জীেথনর েযাপাথর আথরা স্পষ্ট ধারণা তততর করথত এেং এমন তকছু প্রথের উত্তর 
তেথত পারে যা গথেষণা এেং পতরকল্পনার মাধযথম স্বাস্থ্য, শুশ্রুষা এেং পতরথষোর উন্নয়থন সাহায্য 
করথে৷ আপনার তথেযর সাহাথযয আমরা এই জাতীয় প্রে তনথয় অনুসন্ধান করথত পারে: 

 গর্ড ােস্থ্ায় যা ঘথে তার সাথে তশশুথের র্তেষযথত স্বাথস্থ্যর দকান সম্পকড  আথছ তক? 
 ব্র্যার্থ াথর্ড  কত জন তশশুর হাাঁপাতন আথছ? কথয়কটি এ াকার তশশুথের অনযানয এ াকার 

তশশুথের তু নায় তক দেতশ হাাঁপাতন হওয়ার আশঙ্কা োথক?  
 ব্র্যার্থ াথর্ড র কত জন মাথয়র সন্তান প্রসথের পর অেসাে হয়? এই অেসাে 

আেকাথত ো পতরোরথক সাহাযয করার জনয তক করা যায়?  

 
BiB য ার্ তথ্য বযবহার  রফত চাে? 
দযসে সংগঠন আপনাথক ো আপনার সন্তানথের পতরথষো দেয় তাথের মথধয অথনথকই তনয়তমত দর্ো 
সংগ্রহ কথর; এথক ে া হয় রুটির্ দর্ো৷ NHS স্বাথস্থ্যর দরকর্ড  রাথখ যাথত তারা আপনাথর স্বাস্থ্য 
পতরথষো তেথত পাথর৷ দসাশা  দকয়ার আপনাথক এেং আপনার পতরোরথক দয পতরথষোগুত  দেয় 
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তার দরকর্ড  রাথখ৷ তশক্ষা সংগঠন তেয রাথখ যাথত তারা সু্কথ  আপনার সন্তানথের পতরথষো তেথত 
পাথর এেং ওথের কৃততথের েযাপাথর তাথের জানা োথক৷ এই সে তেয ইথ কট্রতনক পদ্ধততথত সংগ্রহ 
কথর তেতর্ন্ন তসথেথম জমা কথর রাখা হয়৷  
 
তনথচর ছতেথত কথয়কটি তর্ন্ন তর্ন্ন সংগঠথনর উথেখ করা হথয়থছ, আমরা এথের সাফথ্ দযাগাথযাগ 
কথর আপনার দরাগীর দরকথর্ড র তথেযর সাথে ত ংক করে ো র্তেষযথত আপনাথক দযাগাথযাগ করথত 
এইগুত  আমাথের সাহাযয করথে৷ 

 
 
 
BiB শ র্াফব আমার তথ্য পাফব? 
আমরা এই প্রততটি সংগঠনথক েযতক্তগতর্াথে দচনা যায় এমন তকছু তেেরণ জাতনথয় দেে দযমন 
নাম, জন্ম তাতরখ, ঠিকানা এেং NHS নম্বর যাথত তারা তনয়তমত আপনার এেং আপনার সন্তাথনর 
তেষথয় আমাথের দর্ো পাঠাথত পাথর, তার  থ  দ াথকথের স্বাস্থ্য এেং জীেথনর সমূ্পণড পতরথ খা 
পাওয়া যাথে৷ আপনার তেয তনরাপে রাখথত এসে সুরতক্ষত ট্রান্স ার তসথেম েযেহার কথর 
পাঠাথনা হথে৷  

BiB শ র্াফব আমার তথ্য শর্রাপে রাখফব?  
BiB এর ঠিকানা ব্র্যার্থ ার্ড  টীতচং হসতপোল্স NHS  াউথেশন ট্রাে৷ দসখাথন সে দর্ো 
সুরতক্ষতর্াথে দরথখ দেওয়া হথে এেং দসসথের দগাপনীয়তা রক্ষা করা হথে৷ হাসপাতাথ  আমাথের 
তসথেথম পাসওয়ার্ড  তেথয় রাখা হয় এেং খুেই তনরাপে৷ দয দর্ো তেথয় আপনাথক দচনা সম্ভে, 
দযমন আপনার নাম এেং ঠিকানা, শুধু মুতষ্টথময় অনুমততপ্রাপ্ত মানষু দসসে দেখথত পারথে৷ এর 
মথধয, দয ে  আপনার দর্ো একসাথে ত ংক করার কাথজ জত়িত আথছ দসই েথ র সেসযরা এেং 
যারা এই অধযয়থনর েযাপাথর আপনাথক ওয়াতকেহা  রাখার োতয়থে আথছন তারা োকথেন৷ 
গথেষণার প্রথের উত্তর দেওয়ার জনয দযসে গথেষক দর্ো তেথেষণ করথেন তারা আপনার 
েযতক্তগত দর্ো দেখথত পারথেন না কারণ দয তেয তেথয় আপনাথক দচনা যায় দসসে আমরা সতরথয় 
দেে যাথত তারা আপনার পতরচয় জানথত না পাথরন এেং তা দেনামী োথক৷ গথেষণা এেং 



3 
বর্ন ইর্ ব্র্যাডফ াডন  অংশগ্রহণকারীর তথ্য পত্র _ সং 4.1_17/YH/0202_04/10/2018 

পতরথষোর পতরকল্পনায় দেনামী দর্ো েযেহার করা হথে৷ আমরা জানথত চাই দ াথকথের জীেন এেং 
স্বাথস্থ্য তকর্াথে পতরেতড ন হয়, তাই আমরা আপনার তেয দরথখ দেে এেং পরেতীকাথ  এ তনথয় 
আথরা গথেষণা করে৷  
 
আমার তথ্য শ র্াফব বযবহার  রা হফব? 
শুধু গথেষণা এেং পতরথষো পতরকল্পনায় আপনার তেয েযেহার করা হথে৷ দকান সংথেেনশী  তেয 
োকথ  তা শুধুমাত্র সীতমত অযাথেথসর েথদােথে গথেষকথের দেখথত দেওয়া হথে, যার  থ  
োতয়েশী র্াথে এেং তনরাপথে তেযগুত  েযেহার করা হথে৷   া থ  কখনও েযতক্তগতর্াথে দচনার 
মত তেয দযমন নাম এেং ঠিকানা জানাথনা হয় না, আর আমরা দয গথেষণা কতর তাথত 
আ াোর্াথে কাউথক দচনা যায় না৷  

অধযয়থনর েযাপাথর আপনাথক ওয়াতকেহা  রাখথত এেং আপতন অংশ তনথত আগ্রহী এমন অনযানয 
দযসে গথেষণাম ূক অধযয়ন হথে দসসে আপনাথক জানাথনার জনয BiB আপনাথক দযাগাথযাথগর 
তেেরণ েযেহার করথে৷  
 
আমার তথ্য শ ফসর জর্য বযবহার  রা হফেফে তা আশম শ র্াফব জার্ফত পারব? 
আমরা পতত্রকায় এেং আমাথের ওথয়েসাইথে আমাথের   া   প্রকাতশত করে 
http://www.borninbradford.nhs.uk/ আপতন আথরা জানথত চাইথ  ো আপনার অনয 
দকান প্রে োকথ  তনথচ দেওয়া দযাগাথযাথগর তেেরথণর মাধযথম আপতন আমাথের সাথে 
দযাগাথযাগ করথত পাথরন৷ 
 
আমার য র্ অংি যর্ওো উশচত? 
অংশগ্রহণ সমূ্পণড দস্বোম ূক এেং আপতন প্রকথল্প দযাগ দেওয়ার তসদ্ধান্ত দনথেন তকনা তা আপনার 
উপর তনর্ড র কথর৷ দকানও সুেীঘড প্রেমা ার উত্তর ো নমনুা তেথত হথে না, আমাথের শুধু আপনার 
দর্ো অযাথেস করার অনমুতত তেন৷ অংশ তনথয় আপতন ো আপনার সন্তান যতেও সরাসতর 
দকানর্াথে উপকৃত হথেন না, তথে আমরা আশা করতছ দয আমরা যা তেয জানথত পারে তার 
দেথক আমাথের দশখা হথে এেং দসসে তনথয় গথেষণা এেং পতরকল্পনা কথর আমরা ব্র্যার্থ াথর্ড  
প্রথতযথকর স্বাস্থ্য, শুশ্রুষা এেং পতরথষোয় উন্নতত করথত পারে৷  
 
আশম েশে অংি শর্ফত র্া চাই তাহফি শ  হফব?  
আপতন আমাথের অনমুতত না দেওয়া পযডন্ত আমরা আপনার ো আপনার সন্তাথনর তেষথয় দকান 
দর্ো দনে না৷ আপনার অযাপথয়ন্টথমন্টগুত র মথধয দকান একটিথত আপতন অংশ তনথত চান তকনা 
তা আপনার ধাত্রী আপনাথক তজজ্ঞাসা কথর দনথেন৷ আপতন যতে অংশ তনথত না চান, শুধু তাথের 
জাতনথয় দেথেন। তাথত আপতন দয শুশ্রুষা পাথেন তার উপর দকান প্রর্াে প়িথে না৷  
 
আমার েশে মত বেিাে তাহফি শ  হফব? 
আপতন দয দকান সময় আপনার মত েে াথত পাথরন৷ আপনার ধাত্রীর সাথে কো ে ার সময় 
আপতন যতে প্রকথল্প দযাগ দেওয়ার তসদ্ধান্ত দনন এেং পথর আপনার মত েে ান, তাহথ  আপতন 
আমাথের দযাগাথযাগ করথত পাথরন এেং আমরা আপনার সন্তান ও আপনাথক এই প্রকল্প দেথক 

http://www.borninbradford.nhs.uk/
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সতরথয় দেে৷ এথত আপতন দয শুশ্রুষা পাথেন তাথত দকান প্রর্াে প়িথে না৷ ইততমথধয দযসে 
দর্ো সংগ্রহ করা হথয় তগথয়থছ দসসে অধযয়থন রথয় দগথ  তাথত আপতন সন্তুষ্ট তকনা অেো 
আপনার সে দর্ো সতরথয় তেথত চান তকনা দসই তসদ্ধান্ত আপতন তনথত পাথরন৷ আপনার দর্ো 
আোর যাথত অধযয়থন দযাগ না করা হয় দসইজনয আমরা আপনার NHS নম্বর এেং হাসপাতাথ র 
নাম দরথখ দেে৷ 
 

আফরা তথ্য 
আমাথের ওথয়েসাইে http://www.borninbradford.nhs.uk/ -এ প্রকল্পটির তেষথয় আথরা তেয 
আথছ ো আপতন দযাগাথযাগ করথত পাথরন। 
 

যোগাফোগ  রুর্ 
আপতন যতে প্রকথল্পর তেষথয় আমাথের সাথে দযাগাথযাগ করথত চান ো যতে নাত শ করথত চান, 
অনগু্রহ কথর ইথমথ  আমাথের দযাগাথযাগ করুন 
ইফমি:borninbradford@bthft.nhs.uk অেো 
আমাফের শচঠি শিখুর্: Born in Bradford Office 

                        Bradford Institute for Health Research 
                        Bradford Royal Infirmary 
                        Duckworth Lane 
                        Bradford, BD9 6RJ 

                       দেত থ ান: 01274 364474 

অর্ুবাে 
োং া এেং দলার্াক র্াষায় এই পতত্রকার ত তখত কতপ রথয়থছ৷ তাছা়িাও আমাথের কাথছ উেুড, 
োং ায় ও দলার্াক অতর্ও সংস্করণ আথছ এেং ইংথরতজ, উেুড , োং া ও দলার্াক র্াষায় সংতক্ষপ্ত 
তর্তর্ও আথছ, আপতন যতে অনয দকান র্াষায় এই তেয চান, অনগু্রহ কথর তথে আমাথের সাথে 
দযাগাথযাগ করুন।  

 

 

েনড ইন ব্র্যার্থ ার্ড  ওথয়েসাইথের মাধযথম এই  ী থ ে, 
অতর্ও এেং/ো তর্তর্ও সংস্করণ অযাথেস করথত োাঁ 

তেথকর QR কার্ড  স্কযান করুন৷ 
 

http://www.borninbradford.nhs.uk/
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