অংশগ্রহণকারীদের জন্য তথ্য
ডিদেন্ডশয়া সম্পডকি ত েদন্াভাব ও বযবহার : ওয়ার্ল্ি অযালইজাইোরস ডরদ ার্ি ২০১৯
এর জডর
ৃডথ্বীদত অযালইজাইোরস ও অন্যান্য ডিদেন্ডশয়া অসুস্থতার প্রডত েদন্াভাব ও ডবশ্বাস
সম্পডকি ত আদলাচন্ায় অংশগ্রহণ করার কথ্া ডবদবচন্া করার জন্য আ ন্াদক ধন্যবাে।
আ ডন্ যডে অংশগ্রহদণ রাডজ থ্াদকন্ তাহদল এই তথ্য
সহদযাগীতা ও অংশগ্রহণকারীরুদ

াদের উদেশয আ ন্ার

আ ন্ার অডধকারদক বযক্ত করদব।

১) ডক সম্পদকি গদবষণা?
আেরা অযালইজাইোরস ডিডজজ ইন্টারন্াশন্াল (এ.ডি.আই) সারা
ডিদেন্ডশয়ার প্রডত েদন্াভাব ও

ৃডথ্বী জুদে

েদন্াভাব সম্পডকি ত সবদচদয় বে জডরদ র আদয়াজন্

করদত চাই। এ কাদজর জন্য আেরা ডিদেন্ডশয়া ররাগী, তাদের রসবক-রসডবকা,
র শাোর স্বাস্থযকেীরা এবং জন্সাধারদণর কাছ রথ্দক তথ্য সংগ্রহ করদত চাই। এ
ডবষদয় গভীর গুরুত্ব ণ
ূ ি রবাধশডক্তর জন্য সারা

ৃডথ্বী জুদে ন্ান্া সম্প্রোদয়র োন্ুষ,

গ্রাে ও শহদরর ডবডভন্ন োন্ুদষর েলদক অংশগ্রহণ করদত আহ্বান্ করডছ। তাহদল
আেরা এেন্ একটি তথ্য ততরী করদত

ারব যার সারাংশ জন্সাধারদণর সহজলভয

হদব।
২) আোদক ডক অংশগ্রহণ করদত হদব?
আ ডন্ অংশগ্রহণ করদত চান্ ডক ন্া এটি ঠিক করার োডয়ত্ব সম্পূণি আ ন্ার। যডে
আ ডন্ অংশগ্রহদণ রাডজ থ্াদকন্ তাহদল আেরা আ ন্াদক একটি অন্ুেডত
করদত বলদবা জডর

ত্র সম্পূণি

সম্পূণি করার জন্য।

৩) আডে ডকভাদব এদত যুক্ত হব?
আ ন্াদক ডিদেন্ডশয়া এবং অযালইজাইোরস ররাগ সংক্রান্ত ডকছু প্রশ্ন করা হদব রযটি
জডর

সম্পূণি করদত সাহাযয করদব। এই জডর

অন্-লাইন্ বা আ ন্াদক রেওয়া

একটি র্যাবদলদর্র োধযদে সম্পূণি করা যাদব। জডর টি সম্পূণি করদত রোর্ােুটি
১০-১৫ ডেডন্র্ সেদয়র প্রদয়াজন্।

৪) এই

াে রথ্দক আোর ন্াে প্রতযাহার করদত চাইদল ডক ভাদব করদবা?

রকাদন্া কারন্ ন্া রেডিদয় রয রকান্ সেয় আ ডন্ এই আদলাচন্া রথ্দক ন্াে প্রতযাহার
করদত

াদরন্। জডর

চলা কালীন্ রকান্ প্রদশ্নর উত্তর ডেদত যডে আ ডন্ স্বচ্ছন্দদবাধ

ন্া কদরন্ তাহদল রসটির উত্তর রেবার প্রদয়াজন্ রন্ই। এই

াদের রথ্দক প্রতযাহার

করদল আ ন্ার উ র রকান্ প্রডতডক্রয়া হদব ন্া।
৫) আোর তথ্য ডক প্রদয়াজদন্ বযবহার করা হদব?
আোদের উদেশয এই

াদের ফলাফল আেরা ওয়ার্ল্ি অযালইজাইোরস ডরদ ার্ি ২০১৯

রক জান্াব।
এই গদবষণা সংক্রান্ত আদলাচন্া, তথ্য / প্রকাশন্া রকান্ বযা াদরই আ ন্াদক উদেডিত
বা ডচডিত করা হদব ন্া।
৬) আোর অংশগ্রহদণর কথ্া এবং তথ্য ডক রগা ন্ থ্াকদব? এটি ডক অজ্ঞাতন্াো
বদল উদেডিত থ্াকদব?
হযাাঁ,আ ন্ার

সম্পদকি আোদের সংগৃহীত সেস্ত তথ্য েৃঢ়ভাদব রগা ন্ থ্াকদব এবং

সেস্ত তথ্য ( ণ
ূ িাঙ্গ) অজ্ঞাতন্াো থ্াকদব যার অথ্ি আেরা জডর

রশষ করার

রকান্ বযডক্তর সদঙ্গই তথ্য সংক্রান্ত রকান্ উত্তদরর জন্য রযাগাদযাগ করদত
সেস্ত

ণ
ূ িাঙ্গ তথ্য অজ্ঞাতন্াো থ্াকদব এবং একোত্র

র

ারবন্া।

াে-গদবষকদের সদঙ্গই আোন্

প্রোন্ করা যাদব। অন্-লাইদন্ সংিযায় এগুডল জো থ্াকদব। ডিডজর্াল ফাইলগুডলর
রকাি থ্াকদব এবং অংশগ্রহণকারীদের ন্াে এবং অন্যান্য

ডরচয় একেে আলাো ভাদব

রািা থ্াকদব। এই তদথ্যর ডলডিত রকান্ (হািি কড ) কাগজ সবসেয় তালা রেওয়া
থ্াকদব।
৭) এই

াদে অংশগ্রহদণর সম্ভাবয উ কারগুডল ডক ডক?

আ ডন্ হয়ত সদঙ্গ সদঙ্গই এর দ্বারা উ কৃ ত হদবন্া ডকন্তু েূর ভডবষযদত ডিদেন্ডশয়া
ররাগীর োন্ডসক কষ্টদক ভাল করার কাদজ এই তথ্যগুডল কাদজ লাগদব।

৮) এই কাদজ অংশগ্রহদণর সম্ভাবয অসুডবধা ও ঝুাঁ ডকগুডল ডক ডক?
এগুডলর রকান্র্াই সম্ভাবয ন্য়, আ ন্াদক আ ন্ার ডবশ্বাস ও েদন্াভাব সম্পদকি জান্দত
চাওয়া হদব তাই হয়ত ডকছু প্রশ্ন আ ন্াদক োন্ডসক ভাদব ডব যিযস্ত
করদত

াদর আ ডন্ রয রকান্ সেয় অংশগ্রহণ করা বন্ধ করদত

অস্বছন্দ রবাধ করদল উত্তর ন্াও ডেদত

াদরন্ বা আ ডন্

াদরন্।

৯)আোর যডে রকান্ প্রশ্ন বা অডভদযাগ থ্াদক?
আ ন্ার এই তথ্য

াদের বযা াদর যডে রকান্ প্রশ্ন থ্াদক তাহদল েয়া কদর Wendy

WeidnerW.Weidner@alzco.uk সদঙ্গ রযাগাদযাগ করুন্।
যডে আ ডন্ এই তথ্য
প্রশ্নগুডল সম্পূণি করুন্।

াদে রযাগোদন্ ইচ্ছুক হন্ তাহদল েয়া কদর অন্ুেডত

দত্রর

