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আমরা আপনাকে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয সসল্প-সযাম্পর্লিং র্েট 
(ইউস্ক্রীন(YouScreen)) স�ক� এেটট গকেষণা সমীক্ষাকে 
অিংশগ্রহকণর জনয আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অিংশগ্রহকণর র্সদ্ধান্ত সনওোর 
আকগ, ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েট েী এেিং অিংশগ্রহণ েলকে েী অর্ ি 
সোঝাে ো আপনার সোঝা জরুরী।   

এই পুচ্ছিোটট মকনাক াগ সহোকর পডুন এেিং আপনার সোকনা প্রশ্ন 
র্ােকল ো সোকনা ের্া �� না েুঝকল আমাকের সকে স াগাক াগ 
েরুন। 

লক্ষ্যণীয় বিষয়গুবল 

কারা? 
✓ সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং সমেমে হের্ন এমন নারী এেিং জরােু ুক্ত 

েযচ্ছক্তেগ ি  

কী? 
✓ সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয র্েনামূকলয সসল্প-সযাম্পর্লিং র্েট 

সেওোর এেটট গকেষণা সমীষা 

✓ সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয আপর্ন র্নকজই নমুনা গ্রহণ েরকে 
পাকরন: 

• েযচ্ছক্তগেভাকে / োর্ডকে  
• আরামোেেভাকে (সের্শরভাগ নারীরই এটটকে সোকনা েযর্া 

অনুভূে হে র্ন) 
• সোকনা পরীক্ষা ো অযাপকেন্টকমন্ট ছাডা 
• এেিং এটট সপাকে সেরে পাঠাকনা হে (সোকনা েযাকম্পর 

প্রকোজন সনই) 
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ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্হউমযান পযার্পকলামাভাইরাস (HPV)  পরীক্ষার 
জনয স ার্ন সর্কে এেটট সসাোে সনওো হে। এই পুচ্ছিোে HPV স�কে 
আরও ের্য রকেকছ।  

সের্শরভাগ মর্হলারই HPV র্াকে না। েকে, আপনার নমুনাে HPV 
পাওো সগকল, ককান া বিবকৎসক িা  াস স আনরকিার আপ ার 
 মু া সংগ্রহ করনি ।  সোকনা অস্বাভার্েে সার্ভিোল সোষ আকছ 
র্েনা পরীক্ষার জনয এটট েরা হে। র্ির্েৎসা না েরাকনা হকল সার্ভিোল 
েযান্সাকর অস্বাভার্েে সোষগুর্ল সেকড উঠকে পাকর। 

 

ইউস্ক্রী (YouScreen) গনিষণা সমীক্ষ্াটি কী? 
ইউস্ক্রীন(YouScreen) হল এেটট গকেষণা সমীক্ষা। সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয এেটট সসল্প-
সযাম্পর্লিংকে অিংশগ্রহণ েরকে উত্তর এেিং পূে ি লন্ডন সর্কে 31,000 নারী এেিং জরােু ুক্ত 
েযচ্ছক্তেগ িকে আমন্ত্রণ জানাকনা হকে। ইিংলযাকন্ডর মকযয লন্ডকন সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং সেকর্কে েম 
হে েকল মকন েরা হে। স  মর্হলারা র্নের্মে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয আকসন না, োকের 
সার্ভিোল েযান্সার হওোর স�ােনা সের্শ র্াকে।  আমরা আসা ের্র ইউস্ক্রীন(YouScreen) 
সসল্প-সযাম্পর্লিং র্েটগুর্ল সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকে সহজের েরকে এেিং আরও সের্শ মর্হলাকে 
স্ক্রীর্নিং েরকে সাহা য েরকে।  

আমরা েু'ভাকে ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েটগুর্ল র্েচ্ছি: ডােক াকগ অর্ো আপনার GP-র 
র্ির্েৎসা সেকে। 

আমরা আপ ানক কক  আমন্ত্রণ জা াচ্ছি?   
আপর্ন এমন এেটট এলাোর েসোস েকরন, স খাকন আমরা গকেষণা সমীক্ষাটটর অিংশ 
র্হসাকে, সসসে নারীকের YouScreen র্েটগুর্ল প্রোন েরর্ছ,  াকের সার্ভোল স্ক্রীর্নিং-এর 
সমে র্েলর্�ে হকেকছ। নারী েলকে আমরা জরােু ুক্ত স কোকনা েযচ্ছক্তেগ িকে সোঝাই - 
জরােু ুক্ত রূপান্তরোমী পুরুষও একক্ষকে স াগয হকেন। ইউস্ক্রীন (YouScreen) র্েটগুর্ল 
সেেলমাে উত্তর এেিং পূে ি লন্ডকন উপলব্ধয রকেকছ। আপনার GP গকেষণা সমীক্ষাটটকে 
র্নেেন েকরকছন।  

ইউস্ক্রী (YouScreen) বকিটি কী?  
ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েট সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয এেটট স ার্ন-সিংক্রান্ত সসাোে েযেহার 
েকর (এেটট ল�া েুকলার েুুঁ র্ডর মকো) আপনাকে র্নকজর নমুনা গ্রহকণর সুক াগ সেে। এটট 
র্েনামূকলয সেওো হে, েযেহার েরা সহজ এেিং আপনার সমে-সুক াগ এেিং জােগা মে েরা 
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স কে পাকর। আপনার সোকনা অযাপকেন্টকমন্ট ো পরীক্ষার প্রকোজন সনই। সের্শরভাগ নারীর 
োকছই এটট স্বািন্দ্যজনে এেিং েযর্ামুক্ত মকন হকেকছ। 

আপর্ন আপনার নমুনা পরীক্ষাগাকর সেরে পাঠাকল, সসই নমুনাে পযার্পকলামা ভাইরাস (HPV) 
আকছ র্েনা োরা পরীক্ষা েরকেন। 

HPV কী?  
র্হউমযান পযার্পকলামাভাইরাস (HPV) এেটট সাযারণ ভাইরাস। সের্শরভাগ মানুষই জীেকনর 
সোকনা না সোকনা সমে এটটকে আক্রান্ত হকেন। সাযারণে: আপনার সরাগ প্রর্েকরায ক্ষমো 
র্েকেই আপনার অজাকন্ত এই ভাইরাকস আক্রান্ত র্াোোলীন অেস্থা সর্কে মুচ্ছক্ত পান। েকে 
েখনও েখনও HPV-র েকল আপনার জরােুর সোষগুর্ল অস্বাভার্েে হকে ওকঠ। সাযারণে:, 
আপনার শরীর এই অস্বাভার্েে সোষগুর্ল র্নমূ িল েকর আপনার জরােুকে স্বাভার্েে অেস্থাে 
র্ের্রকে আনকে পাকর। েকে সসটট না হকল, এই অস্বাভার্েে সোষগুর্ল সেকড েযান্সাকরর আোর 
র্নকে পাকর। আপর্ন HPV এেিং সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং স�ক� আরও ের্য এখাকন সপকে পাকরন: 
www.gov.uk/phe/cervical-screening-leaflet   

আবম অংশগ্রহণ করনত িাইনল আমানক কী করনত হনি?  
আপর্ন অিংশগ্রহণ েরার র্সদ্ধান্ত র্নকল, আপনাকে এগুর্ল েরকে হকে: 

1. নমুনা সিংগ্রকহর জনয ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েকট সেওো র্নকেিশােলী অনুসরণ েরুন  
2. নমুনার টটউকের উপর নমুনা গ্রহকণর র্েনটট র্লখুন 
3. পরীক্ষাগাকরর অনুকরাযেৃে সম্বর্েপকে র্েশে ের্য পূরণ েরুন 
4. আপনার নমুনা এেিং সম্বর্েপে পরীক্ষাগাকর পাঠাকে র্িকপাে খাম েযেহার েরুন।  

অনুগ্রহ েকর, নমুনা গ্রহকণর পাুঁির্েকনর মকযয এটট েরুন। 

আপনার ইউস্ক্রীন(YouScreen) নমনুার সাকর্ আপনার পরীক্ষাগাকরর সম্বর্েপেটট সমূ্পণ ি 
েকর পাঠাকে ভুলকেন না 

 

আপর্ন অিংশগ্রহণ েরকল, আপনার সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষা র্হসাকে আপর্ন এেটট সসল্প-
সযাম্পল েরার র্েে�টট সেকছ সনকেন। এর অর্ ি হল HPV পরীক্ষাে আপনার েল সনকগটটভ 
একল (সোকনা HPV না পাওো সগকল), 3 সর্কে 5 েছকরর মকযয আপনার পরেেী সার্ভিোল 
স্ক্রীর্নিংকের জনয (আপনার েেকসর উপর র্নভির েকর) আপনাকে আমন্ত্রণ জানাকনা হকে। 

আপনার নমুনা সেরে পাটঠকে, আপর্ন পরীক্ষাগার সর্কে আপনার স�ক� ের্য সিংগ্রকহর জনয 
গকেষণা সমীক্ষা েলকে সম্বর্ে র্েকিন। এই ের্য সিংগ্রকহর মকযয আপনার সসল্প-সযাম্পকলর 
েলােল এেিং পরেেীোকল সোকনা সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষা হকল োর েলােল অন্তভুিক্ত 
র্ােকে। আপর্ন পরেেী সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষা ও র্ির্েৎসার জনয আপনার স্থানীে 
হাসপাোকল র্গকে র্ােকল, হাসপাোল সরেডি সর্কে পাওো ের্যও পরীক্ষাগারটট আমাকের 
প্রোন েরকে। গকেষণা সমীক্ষাটট সশষ হওোর 3 সর্কে 6 েছর পকর সসল্প-সযাম্পল সেরে 
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র্েকেকছন এমন সোকনা েযচ্ছক্তর সরাগর্নণ িকের ের্য নযাশনাল েযান্সার সরচ্ছজর্ির োকছ িাওোর 
অনুমর্েও, এই নমনুা সেরে র্েকে আপর্ন আমাকের র্েকিন।  

েীভাকে আপনার ের্য েযেহৃে হকে, সসই স�ক� আরও েকর্যর জনয, অনগু্রহ েকর {x}  পৃষ্টাে 
'আমার স�ক� সিংগৃহীে ের্য আপর্ন েীভাকে েযেহার েরকেন' অিংশটট সেখুন।  

সসল্প-সযাম্পর্লিং এেিং সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং স�ক� আপনার মোমকেরর মূলয আমরা সেে। 
আপনার র্েকটর সকে আমরা এেটট প্রশ্নােলী সিং ুক্ত েকরর্ছ। আপর্ন প্রশ্নােলীটট সেরে 
পাঠাকল, আমরা আপনার সমর্ডেযাল সরেকডির প্রাসর্েে েকর্যর সকে আপনার উত্তরগুর্ল 
সিং ুক্ত েরে। প্রশ্নােলীটট ঐচ্ছিে। আপর্ন এটট সেরে না পাঠাকলও HPV এর জনয আপনার 
নমুনা পরীক্ষা েরা হকে।  

ভর্েষযকের গকেষণার জনয আপনার অের্শ� ইউস্ক্রীন(YouScreen) নমুনা সরকখ সেওোর 
জনযও আমরা আপনার অনুমর্ে িাই ([x] পৃষ্টাে 'আমার সেওো নমুনাটটর েী হকে?' অিংশটট 
সেখুন) এটট ঐচ্ছিে। আপর্ন অনুমর্ে র্েকে না িাইকলও, HPV এর জনয আপনার নমুনা 
পরীক্ষা েরা হকে। 

আবম গর্সিতী, আবম বক ইউস্ক্রী (YouScreen) বকি িযিহার করনত পাবর?  
আপর্ন  র্ে গভিেেী হন অর্ো গভিেেী হকে পাকরন েকল মকন হে, োহকল অনুগ্রহ েকর, 
আপনার ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েটটট েযেহার করনি   া। আমরা গভিেেী মর্হলাকের 
সন্তান জন্মাকনার পকর সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং েরাকনার জনয 12 সপ্তাহ অকপক্ষা েরার পরামশ ি র্েকে 
র্ার্ে।  

আপনার সোকনা প্রশ্ন র্ােকল, অনুগ্রহ েকর, আপনার GP-র সকে ের্া েলুন। 

কসল্ফ-সযাম্পল বক ককান া বিবকৎসক িা  ানস সর ক ওয়া  মু ার মনতাই 
র্াল? 
ককান া বিবকৎসক িা  ানস সর গ্রহণ করা  মু া সিনথ্নক কিবশ কার্ সকর। েকে, সোকনা 
র্ির্েৎসে ো নাস িকে র্েকে আপর্ন আপনার সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের নমনুা সিংগ্রহ েরাকে না 
িাইকল সসল্প-সযাম্পল এেটট খুে ভাল র্েে� হকে পাকর। ইর্েমকযযই অনযানয সেশগুর্লকে 
র্নের্মেভাকে সসল্প-সযাম্পর্লিংকের সুক াগ প্রোন সেওো হকেকছ। 

আবম ককান া বিবকৎসক িা  াস স  ই- আবম বক সটিকর্ানি কসল্ফ-সযাম্পল 
ব নত পাবর? 
গকেষণাে সেখা র্গকেকছ, 100 জকনর মকযয 99 জন মর্হলা সটঠেভাকে সসল্প-সযাম্পল র্নকে 
পাকরন। প্রর্াগে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষাগুর্লর সর্কে সসল্প-সযাম্পর্লিং আলাো। আপনাকে 
আপনার স ার্নর সের্শ র্ভেকর স কে হকে না। HVP এেটট ভাইরাস হওোে এটট আপনার 
স ার্নর র্ভেকরর পুকরা জােগাটাকেই উপর্স্থে র্ােকে। েীভাকে র্েটটট েযেহার েরকে হকে 
র্েষকে সমূ্পণ ি র্নকেিশােলী আমরা অন্তভুিক্ত েকরর্ছ। আপর্ন এখাকন সসল্প-সযাম্পর্লিং এেিং 
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ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্ভর্ডওকের উপর আরও ের্যও সপকে পাকরন: 
https://www.smallc.org.uk/youscreen  

আবম কীর্ানি আমার ইউস্ক্রী (YouScreen) বকি পরীক্ষ্ার ফলাফল 
পানিা?  
আপর্ন আপনার ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েট পরীক্ষাগাকর ডােক াকগ পাঠাকনার পকর 14 
র্েকনর মকযয আমরা আপনাকে েলােল ডােক াকগ পাঠাকনার আশা রার্খ।  আমরা এেটট 
প্রর্ের্লর্প আপনার GP-র োকছও পাঠাকো।   

ইউস্ক্রী (YouScreen) বকি পরীক্ষ্ার ফলাফল 
ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েট সর্কে 3টট েলােকলর স�ােনা আকছ: 

1. ককান া HPV পাওয়া র্ায় ব  (HPV ক নগটির্)

সের্শরভাগ নারীরই HPV পরীক্ষার েল সনকগটটভ আকস। সোকনা HPV পাওো না সগকল,
আপনাকে আর র্েছু েরকে হকে না। আপনার সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং আপ টু সডট হকে  াকে।
NHS সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং সপ্রাগ্রাম, 3 সর্কে 5 েছকরর মকযয আপনাকে আপনার পরেেী
স্ক্রীর্নিংকের জনয (আপনার েেকসর উপর র্নভির েকর) আমন্ত্রণ জানাকে।

2. HPV পাওয়া কগনে (HPV পচ্ছজটির্)

আপনার নমুনাে আমরা HPV সপকল, সোকনা র্ির্েৎসে ো নাকস ির োকছ এেটট েকলা-
আপ সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষার অযাপকেন্টকমন্ট েুে েরার জনয আমরা আপনাকে
পরামশ ি সেকো। আপর্ন উপর্স্থে না হকল, আপনার GP ো NHS সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং সপ্রাগ্রাম
পরেেী আমন্ত্রণগুর্লর জনয আপনার সকে স াগাক াগ েরকে পাকর।

সজা'জ(Jo's) সার্ভিোল েযান্সার ট্রাে HPV এেিং সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং স�ক� পরামশ ি, সহক ার্গো 
এেিং ের্য প্রোন েকর। আপর্ন আপনার GP-র োকছ স কে সক্ষম না হকল এটট র্েকশষভাকে 
উপক াগী হকে পাকর। োকের সহ�লাইন সমূ্পণ িভাকে সগাপনীে, এেিং সোকনা প্রশ্নই খুে েড ো 
সছাট নে:  0808 801 0408

3. অ পুলব্ধ ফলাফল

আপনার েলােল অনুপ ুক্ত ো অনুপলব্ধ হকল, আমরা আপনাকে আপনার সসল্প-সযাম্পল
পরীক্ষাটট আকরেোর েরার জনয অনুকরায েরে। আমরা েকেে সপ্তাকহর মকযয আপনাকে
ডােক াকগ আকরেটট র্েট পাঠাকো।

এেটট পরীক্ষা র্নম্নর্লর্খে োরকণ অনুপ ুক্ত ো অনুপলব্ধ হকে পাকর:

• পরীক্ষাগার আপনার নমুনা সর্কে সোকনা HPV পরীক্ষার েলােল সপকে সক্ষম
হের্ন

• নমুনার টটউকে অর্ো লযাকের সম্বর্েপকে সোকনা ের্য অপ িাপ্ত রকেকছ
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• পরীক্ষাগাকর নমুনাটট সমেমকো একস সপ ৌঁছাের্ন  

আমানক বক অংশগ্রহণ করনতই হনি?  
আপর্ন অিংশগ্রহণ েরকেন র্ে না ো আপনার র্সদ্ধান্ত। আপর্ন নমুনা পাঠাকল, আমরা র্নচ্ছিে 
হে স  আপর্ন অিংশগ্রহণ েরকে িান এেিং সসই অনু ােী আপনার সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষার 
জনয সসল্প-সযাম্পল গ্রহকণর সম্বর্ে জার্নকেকছন। এর অর্ ি হল HPV পরীক্ষাে আপনার েল 
সনকগটটভ একল (সোকনা HPV না পাওো সগকল), 3 সর্কে 5 েছকরর মকযয আপনার পরেেী 
সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের জনয (আপনার েেকসর উপর র্নভির েকর) আপনাকে আমন্ত্রণ জানাকনা 
হকে। 

আপর্ন  র্ে অিংশগ্রহণ না েকরন এেিং পরেেীকে র্সদ্ধান্ত পর্রেেিন েকরন, োহকল স  সোকনা 
সমে আমাকের সোকনা োরণ না জার্নকে সম্বর্ে প্রেযাহার েরকে পাকরন। এটট ভর্েষযকে NHS 
এর মকযয হওো আপনার সোকনা পর্রি িাকে প্রভার্েে েরকে না। আপর্ন NHS এর সার্ভিোল 
স্ক্রীর্নিং সপ্রাগ্রাকম অন্তভুিক্ত সর্কে  াকে।  

আপব  অংশগ্রহণ করনত  া িাইনল,  মু াটি কফরত পািানি   া।   

আবম কসল্ফ-সযাম্পল  া িাইনল, অ য কীর্ানি সাবর্সকাল চ্ছস্ক্রব ং করনত 
পাবর?  
আপর্ন আপনার GP-র র্ির্েৎসা সেকে এেটট সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং েরার অযাপকেন্টকমকন্টর 
সমে র্নয িারণ েরকে পাকরন। পরীক্ষাটট এেজন র্ির্েৎসে ো নাস ি েরকেন। আপনার স্থানীে 
স  ন স্বাকস্থযর র্ির্নকেও সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের সুক াগ র্ােকে পাকর।  আপনার সার্ভিোল 
স্ক্রীর্নিং র্নকে সোকনা উকেগ র্ােকল, আপর্ন আপনার GP ো প্রযােটটস নাকস ির সকে ের্া 
েলকে পাকরন।  আপর্ন আপনার GP-র র্ির্েৎসা সেকে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং েরাকনার র্সদ্ধান্ত 
র্নকল, মকন রাখকেন স , সোকনা মর্হলা র্ির্েৎসে ো নাস িকে র্েকে নমনুা সিংগ্রকহর জনয 
অনুকরায েরকে পাকরন। আপর্ন আপনার স্ক্রীর্নিংকের অযাপকেন্টকমকন্টর র্নেন্ত্রকণ রকেকছন 
এেিং স  সোকনা সমে সসটট েে েরার জনয েলকে পাকরন। 

এই  গনিষণা সমীক্ষ্ানত অংশগ্রহনণর সম্বািয সুবিধাগুবল কী? 
র্েছু মর্হলা র্নকজরাই েযি র্াোে অর্ো োকের GP-র র্ির্েৎসা সেে েযি র্াোে সার্ভিোল 
স্ক্রীর্নিংকের অযাপকেন্টকমন্ট েরা েটঠন হকে পকড। র্েছু মর্হলার োকছ র্ির্েৎসে ো নাস িকে 
র্েকে পরীক্ষা েরাকনার র্েষেটট অস্বচ্ছিের ো র্েব্রেের হকে পাকর। আপর্ন এই গকেষণা 
সমীক্ষাকে অিংশগ্রহণ েরকল, আপর্ন র্নকজই সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষাটট েরকে পারকেন। 
আপনার সোকনা অযাপকেন্টকমন্ট ো পরীক্ষার প্রকোজন হকে না। 

অনযানয গকেষণা সমীক্ষাকে সেখা র্গকেকছ স , র্েছু মর্হলা  ারা র্নের্মে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং 
েরানর্ন এেিং এরপর  োকের সনওো এেটট সসল্প-সযাম্পকল অস্বাভার্েে সার্ভোল সোষগুর্ল 
যরা পকডর্ছল, এেিং োরা োর সেলভাকে র্ির্েৎসা ের্রকের্ছকলন।   



8 Sponsor ID 123563_IRAS 264776_Participant Information Booklet_v4.0_02Oct2020

   
 

Sponsor ID 123563_IRAS 264776_Participant Information Booklet_v4.0_02Oct2020  8 

সাবর্সকাল স্ক্রীব ংনয়র কসল্ফ-সযাম্পবলং বকিগুবলর কক্ষ্নত্র ঝুুঁ বকগুবল কী?  
আপনার নমুনা গ্রহকণর সমে সসাোেটট সভকে  াওোর খুে সামানয এেটট স�ােনা আকছ। 
েকে, আপর্ন সসাোকে অর্ের্রক্ত পর্রমাকণ েলপ্রকোগ না েরকল ো হওোর স�ােনা খুেই েম। 
আমার আকগর  গকেষণা সমীক্ষাগুর্লর সোকনাটটকেই এমন ঘটনা ঘকটকছ েকল র্রকপাটি হের্ন। 
অস্বাভার্েে সক্ষকে সসাোে সভকে সগকল, সােযাকন ো সের েকর র্নন। নেুন র্েকটর জনয 
আপর্ন আপনার GP-র র্ির্েৎসা সেকে স াগাক াগ েরকে পাকরন।  

স  মর্হলারা আমাকের আকগর গকেষণা সমীক্ষাগুর্লকে সসল্প-সযাম্পল র্নকের্ছকলন, োকের 
সোকনা সমসযা হকের্ছল েকল র্রকপাটি হের্ন। োকের মকে পরীক্ষাটট েরা সহজ এেিং 
সুর্েযাজনে।  

সোকনা স্ক্রীর্নিং পরীক্ষাই 100% ো িের নে। সোকনা HPV সিংক্রমণ োে পকড স কে পাকর 
('ভুলেশে: সনকগটটভ েলােল')। 

একক্ষকে আপনার সোকনা অস্বাভার্েে উপসগ ি সেখা র্েকল অর্েলক� আপনার GP-র সকে সেখা 
েরা জরুরী, র্েকশষে: ঋেুিকক্রর মাকঝ, স  নর্মলকনর পকর ো সমকনাপকজর পকর রক্তপাে, 
অর্ো স ার্নঘটটে র্ডসিাকজি পর্রেেিন এর উপসকগ ির মকযয পকড। 

আপনার সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের স�ােয ঝুুঁ র্ে এেিং সুর্েযাগুর্ল সোঝা জরুরী। আপর্ন এখাকন 
আরও ের্য সপকে পাকরন: www.gov.uk/phe/cervical-screening-leaflet.  

আমার কেওয়া  মু াটির কী হনি?  
পরীক্ষাগার এেোর আপনার নমুনা পরীক্ষা এেিং আপনার েলােল NHS সডটাকেকস সরেডি 
েরার পকর, স  সোকনা অের্শ� নমুনা সর্কে আপনার েযচ্ছক্তগে র্েেরণ সর্রকে সেকে।   

আপনার পরীক্ষাগাকরর সম্বর্েপকের উপর সেওো েকে আপনার আেযাক্ষর র্েকে আপর্ন 
র্লর্খেভাকে সম্বর্ে র্েকল, পরীক্ষাগার আপনার অের্শ� নমুনা সরকখ সেকে এেিং Guy’s ও St 
Thomas’ NHS Trust এর সোকনা র্রসািি টটসুয েযাকে অর্নর্েি�োল সিংরক্ষকণর জনয পাটঠকে 
সেকে। আপনার অের্শ� নমুনা র্েকে HPV এর সাকর্ সম্পর্েিে ননর্েেভাকে অনুকমার্েে 
পরীক্ষাগুর্ল িার্লকে  াওো হকে পাকর,  া ভর্েষযকে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং-সে উন্নে েরকে সাহা য 
েরকে পাকর। আপনার নমুনা র্নকে হওো স  সোকনা ভর্েষযকের পরীক্ষা আপনার উপর ো 
আপনার স্বাস্থযকসোর উপর সোকনা প্রভাে র্েিার েরকে না।  

আপর্ন আপনার অের্শ� নমুনা সরকখ র্েকে না িাইকল, পরীক্ষাগাকরর সম্বর্েপকে সেওো েকে 
আপনার আেযাক্ষর র্লখকেন না। আপর্ন এই েকে নাকমর আেযাক্ষর না র্লখকল, আপনার 
নমুনাটটর HPV পরীক্ষা হওোর পকর পরীক্ষাগাকরর েমী সসটট ন� েকর সেকে।  

এই গনিষণা সমীক্ষ্া কথ্নক আমরা কী জা ি?  
প্রিার্েে ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েটগুর্ল স্ক্রীর্নিং েরা নারীকের সিংখযা োডাকে এেিং োকের 
সার্ভিোল েযান্সাকরর ঝুুঁ র্ে েমাকে সাহা য েরকে পাকর র্েনা ো আমরা জানকে পারে।   
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অনযানয সেকশ সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের অিংশ র্হসাকে সসল্প-সযাম্পর্লিং ইর্েমকযযই িাল ু হকে 
সগকছ। প্রিার্েে সসল্প-সযাম্পর্লিং র্েটগুর্ল এেইভাকে ইিংলযাকন্ডও োজ েকর র্ে না ো এই 
গকেষণা সমীক্ষাটট সেখকে। 

োছাডাও আমরা সেখকে িাই স , মর্হলাকের সসল্প-সযাম্পকল HPV পাওো সগকল োরা েকলা-
আপ পরীক্ষার জনয আসকেন র্েনা।  

সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং এেিং সসল্প-সযাম্পর্লিংকের উপর আমরা আপনার মোমে শুনকে িাই। 
আমরা আপনার ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েকটর সকে এেটট প্রশ্নােলী সিং কু্ত েকরর্ছ।  

আপর্ন এই র্েটটট েযেহার না েরকলও আমরা আপনার মোমকের প্রেযাশা রার্খ। প্রশ্নােলীটট 
র্েনামূকলয সেরে র্েকে পারকেন।  

আমার অংশগ্রহণ স�ন� বক আমার GP জা নি ?  
হযা ুঁ, আপনার GP সাজিার্র গকেষণা সমীক্ষাটটকে র্নেেন েকরকছ এেিং সসই োরকণই 
অিংশগ্রহকণর জনয আপনাকে আমন্ত্রণ েরা হকেকছ। 

গনিষণা সমীক্ষ্াটি কশষ হনয় র্াওয়ার পনর আবম আমার  মু া পািানল 
কী হনি? 
আপর্ন আপনার ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েটটট গকেষণা সমীক্ষা সশষ হকে  াওোর পকর 
পাঠাকল, সসটট পরীক্ষা েরা নাও হকে পাকর।  অনগু্রহ েকর,  ে োডাোর্ড স�ে নমুনা সিংগ্রহ 
েকর র্েট সমূ্পণ ি েরার 5 র্েকনর মকযয সসটট সেরে পাঠান।  

আবম গনিষণা সমীক্ষ্া কথ্নক  াম প্রতযাহার করনত িাইনল কী হনি? 
আপর্ন ইউস্ক্রীন(YouScreen) গকেষণা সমীক্ষাকে অিংশগ্রহণ স  সোকনা সমে েে েরকে 
পাকরন, েকে আমাকের োকছ ইর্েমকযয র্াো আপনার ের্য আমরা সরকখ সেে। 

আপর্ন গকেষণা সমীক্ষাকে অিংশগ্রহণ েে েরার র্েে�টট সেকছ র্নকল, আমরা আপনার GP 
সরেডি এেিং NHS সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং সডটাকেসকর্কে আপনার স্বাস্থয স�েীে ের্য সিংগ্রহ েকর 
 াে। এটট আপর্ন না িাইকল, অনুগ্রহ েকর [x] পৃষ্টাে সেওো স াগাক াকগর ের্য েযেহার েকর 
গকেষণা সমীক্ষা েকলর সকে স াগাক াগ েকর আমাকের ো জানান। 

আপর্ন গকেষণা সমীক্ষা সর্কে র্নকজকে প্রেযাহার েরকেন েকল র্সদ্ধান্ত র্নকলও, NHS 
সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং সপ্রাগ্রাম সর্কে আপর্ন আপনার পরেেী পরীক্ষার র্নর্েি� োর্রকখ সার্ভিোল 
স্ক্রীর্নিংকের জনয উপর্স্থে র্াোর আমন্ত্রণ পাকেন। 

গনিষণা সমীক্ষ্ার ফলাফলগুবলর কী হনি?  
ইিংলযাকন্ড সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং োর্ে আকছ এমন নারীকের সসল্প-সযাম্পর্লিং র্েটগুর্ল প্রোকনর 
সসরা পদ্ধর্েটট েুঝকে, আমরা এই গকেষণা সমীক্ষা সর্কে পাওো েলােলগুর্ল েযেহার েরে। 
আমরা জ্ঞান োডাকনার উকেকশয েলােলগুর্ল এেটট সমর্ডকেল জান িাকল প্রোশ েরারও 

13
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আশা রার্খ। আমরা গকেষণা সমীক্ষাটটর েলােলগুর্ল www.smallc.org.uk/youscreen-সেও 
প্রোশ েরে। আপর্ন গকেষণা সমীক্ষার েলােলগুর্লর সোকনা প্রর্ের্লর্প র্নকে িাইকল, এই 
পুচ্ছিোর সশকষ সেওো স াগাক াকগর ের্য েযেহার েকর গকেষণা সমীক্ষা েকলর সকে 
স াগাক াগ েরকে পাকরন। 

আমার স�ন� সংগৃহীত তথ্য আপ ারা কীর্ানি িযিহার করনি ?   
 
গকেষণা সমীক্ষার জনয আপনার স�ক� আমাকের সিংগৃহীে সমি ের্য নাম অপ্রোর্শে 
র্ােকে। অযযেকনর প্রশ্নগুর্লর উত্তর র্েকে King’s College London এর গকেষেরা সেেলমাে 
অজ্ঞাে সডটা পাকেন। আপনার ের্যকে আপনার নাকমর েেকল এেটট সোড ন�র র্ােকে এেিং 
গকেষণা সমীক্ষা েল োকের পাওো ের্য সর্কে আপনাকে শনাক্ত েরকে পারকেন না। গকেষণা 
সমীক্ষার প্রশ্নগুর্লর উত্তর র্েকে সমি ের্য এেসাকর্ সিং ুক্ত েরকে সোড ন�রটট েযেহার 
েরা হকে। আমরা র্নরাপকে King’s College London-এ আপনার সডটা সিংরক্ষণ েকর রাখে।   

সগাপনীেো সিংক্রান্ত উপকে�া েল (Confidentiality Advisory Group, CAG) নাকম এেটট 
স্বেন্ত্র েল সগাপনীে সরাগীর ের্য েযেহার র্নকে র্েকশষকজ্ঞর পরামশ ি প্রোন েকর। CAG োরা 
সুপার্রশেৃে স্বাস্থয গকেষণা েেৃিপক্ষ (Health Research Authority, HRA) এই গকেষণা 
সমীক্ষার স াগয নারীকের শনাক্ত েরার এেিং ের্য সিংগ্রকহর র্েষকে োকের সমর্ িন আমাকের 
র্েকেকছন।   

আপর্ন ডােক াকগ আপনার র্েট সপকল, োর অর্ ি ো ুঁডাে এই গকেষণা সমীক্ষাে অিংশগ্রহকণর 
জনয আপনাকে আমন্ত্রকণর জনয আমরা NHS এেিং পাের্লে সহলর্ ইিংলযান্ড-এর মাযযকম 
আপনাকে শনাক্ত েরকে সপকরর্ছলাম। এটট েরকে, NHS েমী (র্ র্ন আপনার প্রেযক্ষ পর্রি িা 
েকলর অিংশ র্হসাকে র্েকের্িে) আপনার নাম, NHS ন�র, জন্ম োর্রখ, টঠোনা (সপােকোড 
সকমে) এেিং আপনার GP এর র্ির্েৎসা সেে সিংক্রান্ত ের্য সোকনা ডাে সিংস্থাকে (3ে পক্ষ) 
পাঠাকেন। ডাে সিংস্থাটট ইউস্ক্রীন(YouScreen) র্েট ডােক াকগ পাঠাকনার েযেস্থা েকর। ডাে 
সিংস্থাটট NHS এর সকে র্নের্মেভাকে োজ েকর এেিং িুচ্ছক্তমূলে িুচ্ছক্তকে আেদ্ধ। আপনার 
ের্য র্নচ্ছিেভাকে সগাপনীে এেিং র্নরাপে রাখকে োরা েকঠার র্নরাপত্তার মানেন্ড সমকন 
িলকে।  

আপনার নমুনা সেরে র্েকে, আপর্ন গকেষণা সমীক্ষা িলাোলীন গকেষণা সমীক্ষা েলকে 
পরীক্ষাগার সর্কে আপনার স�ক� ের্য সিংগ্রকহর সম্বর্ে র্েকিন। এর মকযয আপনার সসল্প-
সযাম্পর্লিংকের েলােল এেিং সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের পরেেীোলীন স  সোকনা েলােল 
অন্তভুিক্ত রকেকছ। আপর্ন পরেেী সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষা ও র্ির্েৎসার জনয আপনার স্থানীে 
হাসপাোকল র্গকে র্ােকল, হাসপাোল সরেডি সর্কে পাওো ের্যও পরীক্ষাগারটট আমাকের 
প্রোন েরকে। আপনার নমুনা সেরে র্েকে, আপর্ন গকেষণা সমীক্ষা সশষ হওোর 3 সর্কে 6 
েছর পকর সসল্প-সযাম্পল সেরে র্েকেকছ এমন সোকনা েযচ্ছক্তর সরাগর্নণ িে র্েষেে ের্য 
নযাশনাল েযান্সার সরচ্ছজর্ির োকছ চ্ছজজ্ঞাসা েরার অনুমর্েও আমাকের র্েকিন।  
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এই সম্বর্ে গকেষণা সমীক্ষাটট িলাোলীন অনযানয ের্য সিংগ্রহকে আওোভুক্ত েকর না, 
উোহরণস্বরূপ, আপনার GPর র্ির্েৎসা সেকের সরেডি এেিং নযাশনাল সার্ভিোল স্ক্রীর্নিংকের 
সডটাকেস। HRA আমাকের গকেষণা সমীক্ষার প্রশ্নগুর্লর উত্তর র্েকে আপনার GPর র্ির্েৎসা 
সেকের সরেডি এেিং এই গকেষণা সমীক্ষার স াগয সমি নারীর জনয নযাশনাল সার্ভিোল 
স্ক্রীর্নিং সডটাকেস সর্কে নাম অপ্রোর্শে ের্য সিংগ্রকহ সহােো েকরকছ। এই ের্য গকেষণা 
সমীক্ষা শুরু হওোর পকর সে িার্যে 18 মাস প িন্ত সমূ্পণ ি গকেষণা সমীক্ষাোকলর জনয 
সিংগৃহীে হকে। আমরা সমি স াগয নারীকের স�ক� এই নাম অপ্রোর্শে ের্য সিংগ্রহ েরে, 
একের মকযয র্েট সেরে সেনর্ন এমন েযচ্ছক্তরাও র্ােকেন। এটট আমাকের গকেষণাকে উপক াগী 
েকর সোকল এেিং েীভাকে ভর্েষযকে সসল্প-সযাম্পর্লিং েযেহার েরা স কে পাকর সসই স�ক� 
ের্য প্রোন েরকে।  আমকের সিংগৃহীে েকর্যর মকযয আপনার েেস, জার্েগে সগাষ্টী, সাযারণ 
এলাোগে অেস্থান, এেিং আপনার অেীে ও ভর্েষযকের সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং স��ীে র্েশে 
অন্তভুিক্ত র্ােকে। আমরা সেেলমাে সার্ভিোল সস্ক্রীর্নিং এেিং গকেষণা সমীক্ষার প্রাসর্েে ের্য 
সিংগ্রহ েরে (স মন অেীকে আপনার সোকনা সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং পরীক্ষা হকে র্ােকল অর্ো 
ভর্েষযকে েরাকনার ের্া হকে র্ােকল সসই র্েষেে ের্য)।  আমরা আপনার নাম ো 
শনাক্তক াগয র্েেরণ এই েকর্যর সকে সিং ুক্ত েরে না।  

আপব  আমানের সানথ্ আপ ার  াম অপ্রকাবশত তথ্য কশয়ার করনত  া িাইনল, 
আপ ার GP-র বিবকৎসা ককনে কর্াগানর্াগ কনর এটি কথ্নক কিবরনয় আসনত পানর ।  

আপর্ন আপনার অের্শ� নমুনা সরকখ সেওোর অনুমর্ে র্েকল, ভর্েষযকে সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং 
উন্নে েরকে সাহা য েরকে পাকর এমন অর্ের্রক্ত গকেষণার জনয আমরা আমাকের গকেষে 
অিংশীোরকের (UK র্নভির) সকে োজ েরে। এটট েরার জনয, এই গকেষণাে োকের সাহা যাকর্ ি 
আমরা আপনার স�ক� নাম অপ্রোর্শে ের্য োকের সাকর্ সশোর েরে।  

আমাকের সিংগৃহীে ের্য হে গকেষণার জনয েযেহৃে হকে অর্ো আপনার সরেডি সেখার 
উকেকশয েযেহৃে হকে,  াকে গকেষণাটট উপ ুক্তভাকে েরা হকি েকল র্নচ্ছিে েরা  াে। 
আমরা আপনার সমি ের্য র্নরাপে ও সুরর্ক্ষে রাখে।   

 র্ে আমাকের পরীক্ষার প্রকোজন হে অর্ো ভর্েষযকের গকেষণার জনয েযেহার েরকে হে,  
সসটট মার্াে সরকখ গকেষণা সমীক্ষাটটর সশকষ, আমরা র্েছু ের্য সে িার্যে 5 েছর প িন্ত সরকখ 
সেে। আমরা র্নচ্ছিে েরে  াকে আমাকের সলখা র্রকপাটি সর্কে সেউ  াকে আপনার পর্রিে 
জানকে না পাকর।   

আমার তথ্য কীর্ানি িযিহৃত হয় কস বিষনয় আনরা তথ্য আবম ককাথ্ায় 
পাি? 
2016 সাকলর সাযারণ সডটা সুরক্ষার র্নেমোননু (General Data Protection Regulation, 
GDPR) অনু ােী আপনার সডটার প্রচ্ছক্রোেরণ হকে। েীভাকে আপনার সডটার প্রচ্ছক্রোেরণ 
হকে সসই র্েষকে আকরা ের্য এখাকন স াগাক াগ েকর সপকে পাকরন: 

• www.hra.nhs.uk/information-about-patients/-সে 
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• আমাকের ওকেেসাইকট: https://www.ucl.ac.uk/legal-services/privacy/participants-
health-and-care-research-privacy-notice 

• data-protection@ucl.ac.uk-সে ইকমল পাটঠকে  
• গকেষণা েলকে 020 784 89703  �নর কফা  কনর 

এখাকনও আকরা ের্য পাওো স কে পাকর; www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch 
 

অ যা য তথ্য  

এই গনিষণা সমীক্ষ্াটির আনয়াজক কক এিং কক অনথ্ সর সংস্থা  করনে ? 
North Central এেিং East London Cancer Alliance এই YouScreen অযযেনটটর অকর্ ির 
সিংস্থান েরকছ। NHS এর ইিংলযান্ড লন্ডন এলাো এেিং পাের্লে সহলর্ ইিংলযান্ড এর োছ 
সর্কেও এটটর সমর্ িন আকছ।  

র্েিংস েকলজ লন্ডন-এ গকেষণা সমীক্ষাটট এেিং েযান্সার প্রর্েকরায েকলর স্পনসকরর জনয 
ইউর্নভার্স িটট েকলজ লন্ডন এই গকেষণাটটকে এর্গকে র্নকে  াকি।  

মূখয অনুসোনোরী হকলন র্েিংস েকলজ লন্ডকন, ডাাঃ অর্নো র্লম। 

এই গনিষণা সমীক্ষ্াটি কক পর্ সানলাি া করনে? 
National Research Ethics Committee - West Midlands - South Birmingham Research 
Ethics Committee এই অযযেনটট প িাকলািনা েকর অনুকমােন েকরকছ।  
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আমার ককান া উনেগ িা প্রশ্ন থ্াকনল আবম কার সনে কর্াগানর্াগ করনত 
পাবর? 

স্বাস্থয সম্পবকসত উনেগ িা প্রশ্ন 

আপনার সোকনা স্বাস্থয সম্পর্েিে উকেগ ো সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং স�ক� সোকনা প্রশ্ন র্ােকল, 
আপনার GP-র সকে স াগাক াগ েরুন। 

 র্ে আপনার সসল্প-সযাম্পর্লিং স�ক� সোকনা প্রশ্ন র্াকে, ো আকরা ের্য ো সহক ার্গো িান, 
োহকল আপর্ন YouScreen Jo’s Cervical Cancer Trust এর র্িকোন সহ�লাইকনর [insert 
tel] ন�কর সোন েরকে পাকরন অর্ো https://www.jostrust.org.uk/ সেখকে পাকরন।   

মর্হলাকের োকছ সার্ভিোল স্ক্রীর্নিং ে�ের মকন হওোর অকনে োরণ আকছ। এইসকের মযয 
র্েকে েলোরীকের সহক ার্গো সেওোর জনয সহ�লাইকনর সস্বিাকসেেরা র্েকশষভাকে 
প্রর্শর্ক্ষে আকছন। 

গনিষণা সমীক্ষ্াসম্পবকসত উনেগ িা প্রশ্ন 

আপনার এই গকেষণা সমীক্ষার সোকনা অর্ভমুখ র্নকে সোকনা উকেগ র্ােকল, গকেষেকের 
সকে ের্া েলুন,  ারা আপনার প্রকশ্নর উত্তর  র্াস�ে সেওোর সি�া েরকেন।  

মূখ্য অ ুসো কারী: Dr Anita Lim, King’s College London 

ইনমল: youscreen-questions@kcl.ac.uk        

কফা : 020 784 89703 

আপর্ন  র্ে োও অখুর্শ র্াকেন এেিং র্ের্যেৎ অর্ভক াগ োর্খল েরকে িান, োহকল আপর্ন 
সরাগী পরামশ ি এেিং সিংক াগ র্েষেে পর্রকষো (Patient Advice and Liaison Service, PALS)-
সে স াগাক াগ েকর সসটট েরকে পাকরন। 

ডাকনর্ানগ: PALS Office Ground Floor 
University College Hospital 
235 Euston Road 
London NW1 2BU 
ইনমনলর মাধযনম: UCLH.pals@nhs.net  
কফা : 0203 447 3042 
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0808 801 0408YouScreen Jo’s Cervical Cancer Trust
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Arabic عقوملا ةرا&ز 78ري ،ىرخأ تاغل/ تامولعملا نم د&%ملل: www.smallc.org.uk/youscreen 

 

Bengali অন�ান� ভাষােত আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের �দখ�ন: www.smallc.org.uk/youscreen 

Chinese 如需其他语种的更多信息，请访问： www.smallc.org.uk/youscreen 

 

French Pour plus de renseignements dans d’autres langues, rendez-vous sur : 
www.smallc.org.uk/youscreen 
 

Greek Για περισσότερες πληροφορίες σε άλλες γλώσσες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.smallc.org.uk/youscreen 
 

Hebrew תבותכב רקב ,תורחא תופשב ףסונ עדימל: www.smallc.org.uk/youscreen  

Polish W celu uzyskania informacji w innych językach prosimy o odwiedzenie 
strony: www.smallc.org.uk/youscreen 

Portuguese  Para mais informações em outros idiomas, visite  
www.smallc.org.uk/youscreen 

Punjabi ਹ"ਰ ਭਾਸ਼ਾਵ( ਿਵ*ਚ ਵਧ-ਰ- ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ5 ਇਸ ਵ89ਬਸਾਈਟ '< ਜਾਓ: 
www.smallc.org.uk/youscreen 

Russian Для детальной информации на других языках, пройдите, пожалуйста, по 
ссылке:  www.smallc.org.uk/youscreen 
 

Somali Wixii xog dheeraad ah oo ku qoran luuqado kale fadlan booqo barta:   
www.smallc.org.uk/youscreen 
 

Spanish Para obterner más información en otros idiomas consulte:  
www.smallc.org.uk/youscreen 

 
Swahili Ili upate maelezo zaidi kwa lugha nyingine tafadhali tembelea:  

www.smallc.org.uk/youscreen 

 

Thai ดูข$อมูลเพิ่มเติมในภาษาอื่น ๆ ได$ที่： www.smallc.org.uk/youscreen 

 

Turkish Diğer dillerde daha fazla bilgi almak için:  www.smallc.org.uk/youscreen 

 
 

For more information in other languages please visit:  
www.smallc.org.uk/youscreen
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