
একটি বিরল ররোগের রষেগরে একটি বিরল ররোগের রষেগরে 
সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং 
ররোেী এিিং পবরিোগরর ররোেী এিিং পবরিোগরর 
সদস্যগদর ি�্য তথ্যসদস্যগদর ি�্য তথ্য

জিগ�োবমক  জিগ�োবমক  
রমবিবস� সোব্ভিসরমবিবস� সোব্ভিস



আপ�োর জিগ�োম কী?আপ�োর জিগ�োম কী?
মো�ি শরীর েঠ� করগত এিিং রসটি মো�ি শরীর েঠ� করগত এিিং রসটি 
সুস্থ রোখগত প্রগেোি�ীে তথ্যই হল সুস্থ রোখগত প্রগেোি�ীে তথ্যই হল 
আপ�োর জিগ�োম।আপ�োর জিগ�োম।

এটি একটি রোসোেব�ক রকোগি রলখো 
হে যোগক িলো হে বিএ�এ। আপ�োর 
জিগ�োম সহস্োবিক বিএ�এ এর 
সিংবষেপ্ত বি�্যোগস েটঠত। এগুবলগক 
িলো হে জি�। আপ�োর জিগ�োম 
আপ�োর শরীগরর সমস্ত রকোগের 
অ্্যন্তগর রদখো যোে।

অগ�ক ররোে আপ�োর জিগ�র 
পবরিতভিগ�র কোরগে হে। এই 
পবরিতভি�গুবলর কগেকটি িিংশেত 
হগত পোগর।

একটি সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং একটি সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং 
রিস্ট আপ�োগক কী িো�োে?রিস্ট আপ�োগক কী িো�োে?
অ�্যো�্য রিগ�টিক রিস্টগুবল শুিমুোরে 
কগেকটি জি� পয ভিগিষেে কগর বকন্তু 
সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং একইসোগথ 
আপ�োর সমস্ত জি� পয ভিগিষেে কগর। 
এম�বক যবদও এই রিস্টটি আপ�োর সমস্ত 
জিগ�োম পয ভিগিষেে কগর, এটি আপ�োর 
ররোে সিংক্োন্ত জি�গুবলগত পবরিতভি�গুবলর 
ওপর দৃটটিব�িদ্ধ কগর; এটি অ�্যো�্য ররোগের 
কোরে রয জি�গুবল তোগদর পবরিতভি�গুবল 
পয ভিগিষেে কগর �ো। এই রিস্টটির ফলোফল 
ব�ম্নবলবখত রষেগরে সহোেতো করগত পোগর:

• আপ�োর ররোেটি ব�ে ভিে করগত 
• যগথোপযুক্ত বিবকৎসোর বিকল্পগুবলর 

পরোমশ ভি বদগত 
• আপ�োর একটি ররোে হওেোর সম্োি�ো 

খুি রিবশ বক�ো রস সম্পগকভি আপ�োগক 
িো�োগত 

• আপ�োর ররোেটি িিংশেত বক�ো, অথ ভিোৎ 
আপ�োর পবরিোগরর অ�্যো�্য সদস্যগদর 
এটি থোকগত পোগর বক�ো, অথিো এটি 
আপ�োর সন্তো�গদর মগি্য বিস্তোবরত হগত 
পোগর বক�ো তো িো�োগত। এই রষেগরে 
অ�্যো�্য আত্ীেগদর রিস্ট করোর প্রস্তোি 
রদওেো হগত পোগর।

আপ�োর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী এ বিেগে 
আপ�োর সোগথ আরও বিস্তোবরত ্োগি 
আগলোি�ো করগি�। 

এই তথ্যপুজস্তকোটি রসই সমস্ত ররোেী এিিং তোগদর পবরিোগরর সদস্যগদর ি�্য যোগদর এই তথ্যপুজস্তকোটি রসই সমস্ত ররোেী এিিং তোগদর পবরিোগরর সদস্যগদর ি�্য যোগদর 
একটি বিরল িো িিংশো�কু্গম পোওেো ররোগের িোেগেো�বসগসর ি�্য একটি সোমবরিক একটি বিরল িো িিংশো�কু্গম পোওেো ররোগের িোেগেো�বসগসর ি�্য একটি সোমবরিক 
জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিগস্টর প্রস্তোি করো হগত পোগর। জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিগস্টর প্রস্তোি করো হগত পোগর। 

NHS জিগ�োবমক রমবিবস� সোব্ভিগসর মোি্যগম, ব�বদভিটি বকছু ররোগের রষেগরে রযখোগ� 
বিজ্ো�ব্ত্বতক প্রমোে পোওেো রেগছ রয সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং, ররোেীর 
পবরিয ভিো উন্নত করগত সহোেতো করগত পোগর, রসগষেগরে এটি এখ� উপল্্য। 

আপ�োর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী আপ�োগক আরও তথ্য প্রদো� করগি� এিিং 
আপব� এই রিস্টটি করোগি� বক�ো তো বস্থর করোর আগে আপব� প্রশ্ন জিজ্োসো 
করগত পোরগি�। 

একটি বিরল ররোগের রষেগরে সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিংএকটি বিরল ররোগের রষেগরে সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং
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একটি সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিগস্ট কী হে?একটি সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিগস্ট কী হে?

1. ররফোগরল 1. ররফোগরল 
আপ�োগক একি� স্োস্থ্যগসিো 
সরিরোহকোরীর কোগছ ররফোর করো হগি 
বযব� আপ�োর উপসে ভি িো ররোে সম্পগকভি 
আরও ্োগলো কগর কগর রদখগি� এিিং 
আপ�োর অ�্যো�্য আত্ীগের একই রকগমর 
রকো�ও ররোে আগছ বক�ো তো রদখগত 
আপ�োর পবরিোগরর বিস্তোবরত ইবতহোস 
িো�গি�।

সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং এর 
সুপোবরশ করো হগল, আপ�োর স্োস্থ্যগসিো 
সরিরোহকোরী রিস্টটির বিেগে এিিং 
ফলোফলগুবল কী রদখোগত পোগর রস 
সম্পগকভি কথো িলগি�। আপ�োর রিস্টটি 
সম্পগকভি আগলোি�ো করোর এিিং আপ�োর িো 
আপ�োর পবরিোগরর সদস্যগদর রকো�ও প্রশ্ন 
থোকগল তো জিজ্োসো করোর সুগযোে থোকগি। 

আপব� একটি সোমবরিক জিগ�োম 
বসগকোগেজ্সিং রিস্ট �ো করো বস্থর করগলও 
আপ�োর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরীর রথগক 
আপ�োর যতিো সম্ি ্োগলো পবরিয ভিো এিিং 
সহোেতো পোওেো অবিরত থোকগি। 

সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিস্টসোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিস্ট
সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিস্টটি 
সোিোরেত আপ�োর রগক্তর একটি 
�মু�োে করো হগে থোগক রযটি বিগলেেগের 
ি�্য একটি জি� সিংক্োন্ত পরীষেোর 
ল্যোিগরিবরগত পোঠোগ�ো হে। 

জিগ�োম পরীষেো করো িটিল। আমোগদর 
জি�গুবলর রয পবরিতভি�গুবল ষেবতকোরক 
�ে এিিং আমোগদর স্োগস্থ্যর ওপর রযগুবলর 
রকো�ও প্র্োি র�ই রসগুবল আমরো সিোই 
িহ� করি। প্রোেই রদখো যোে রয আপ�োর 
জি�গুবল পবরিোগরর অ�্যো�্য সদস্যগদর 
জি�গুবলর সোগথ তুল�ো করো রিশ ফলপ্রসূ 
হে। রয পবরিতভি�গুবলর ি�্য সমস্যো 
হে তোর সোগথ ষেবতকোরক �ো হওেো 
পবরিতভি�গুবলর মগি্য পোথ ভিক্য িো�োগত 
এটি সহোেতো করগত পোগর। অথ ভিোৎ এই রয, 
বকছু রষেগরে, এিিং প্রোেশই বশশুগদর রিস্ট 
করোর সমে, পবরিোগরর মগি্য প্রিোহমো� 
ষেবতকোরক �ে এম� পবরিতভি�গুবলর 
সোগথ ররোেটির কোরে রয পবরিতভি�গুবল, 
রসগুবলগক আলোদো করগত সহোেতো 
পোওেোর ি�্য, আমোগদর পবরিোগরর 
অ�্যো�্য সদস্যগদর রথগক রক্ত ব�গত হগত 
পোগর। 

এই রষেগরে পবরিোগরর রকো� সদস্যগক 
রিস্ট করগত হগি এিিং রক� তো আপ�োর 
স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী আপ�োগক ি্যোখ্যো 
করগি�।
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রিস্টটি এিিং তোগত কী হগি রস সম্পগকভি আপ�োর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী সবিস্তোগর 
িো�োগি�। রিবশর্োে ররোেীগক ব�ম্নবলবখত পয ভিোেগুবলর মগি্য বদগে রযগত হগি:



2. ফলোফলসমূহ 2. ফলোফলসমূহ 
এটি একটি িটিল রিস্ট এিিং ফলোফলটি 
রপগত রিশ কগেক সপ্তোহ রলগে রযগত 
পোগর এিিং ররোেটির কোরে খুগঁি রির 
করগত সষেম হগতও পোগর আিোর 
সষেম �োও হগত পোগর। আরও তথ্য 
এিিং সহোেতোর ি�্য আপ�োর িোক্তোর 
আপ�োগক একি� জি� সিংক্োন্ত 
বিগশেজ্ বিবকৎসক িো জি� সিংক্োন্ত 
পরোমশ ভিদোতোর কোগছ ররফোর করগত 
পোগর�।

আপ�োর ফলোফলগুবল পোওেো আপ�োর ফলোফলগুবল পোওেো 
একিোর �মু�ো র�ওেো হগে রেগল পগর 
রসটি বিগলেেে করো হগি এিিং ফলোফলগুবল 
আপ�োর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরীর কোগছ 
পোঠোগ�ো হগি বযব� এগুবল আপ�োর সোগথ 
আগলোি�ো করগি�। 

সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং রিস্টটি 
রদখোগত পোগর:

• একটি পবরিতভি� রদখোগত পোগর যো 
আপ�োর ররোেটিগক ি্যোখ্যো কগর - এটি 
আপ�োর বিবকৎসোগক প্র্োবিত করগত 
পোগর।  পবরিোগরর অ�্যো�্য সদস্যগদর 
মগি্য এটি বিস্তোবরত হওেোর ঝঁুবক আগছ 
বক�ো তোও রদখোগত পোগর।

• একটি পবরিতভি� রদখোে যো আপ�োর 
ররোেটিগক ি্যোখ্যো করগত পোগর, বকন্তু  
আমোগদর ব�জচিত হগত পোরোর আগে  
আরও রিস্ট করগত হগি - এর অথ ভি হগত 
পোগর পবরিোগরর অ�্যো�্য সদস্যগদর 

রিস্ট করো িো একই রকগমর ররোে 
থোকগত পোগর এম� অ�্যো�্য ররোেীগদর 
সোগথ আপ�োর জিগ�োম তুল�ো করো।

• আপ�োর জি�গুবলগত এম� একটি 
পবরিতভি� রদখোে যো আমরো িুজঝ �ো। 

• আপ�োর ররোগের কোরে খুগঁি �ো পোওেো।
• আপ�োর ররোগের সোগথ সম্পবকভিত 

�ে আপ�োর জিগ�োগম এম� একটি 
অপ্রত্যোবশত পবরিতভি� রদখোে যো 
আপ�োর িো আপ�োর পবরিোগরর 
সদস্যগদর স্োস্থ্যগক ষেবতরিস্ত করগত 
পোগর।

বকছু বিএ�এ-র পবরিতভি�গুবলর অথ ভি কী 
তো এখ�ও আমরো িো�বছ, বিগশে কগর 
কদোবিৎ রদখো যোে এম� বকছু পবরিতভি�। 
তোই আপ�োর িোক্তোর রিগস্ট খুগঁি পোওেো 
এম� বকছু পবরিতভি� ব�গে আগলোি�ো 
করগত পোগর� যো আমরো এখ�ও পুগরোপুবর 
িোব� �ো বকছু রযগুবল ্বিে্যগত আপ�োর 
এিিং/অথিো আপ�োর পবরিোগরর সদস্যগদর 
ওপর প্র্োি রফলগত পোগর।

এরকম বকছু ঘিগল আপ�োর স্োস্থ্যগসিো 
সরিরোহকোরী আপ�োর সোগথ এ বিেগে 
সবিস্তোগর আগলোি�ো করগি�। 
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জিগ�োবমক রিিো এিিং রিিো সুরষেোজিগ�োবমক রিিো এিিং রিিো সুরষেো
সমস্ত রিিো সুরবষেত এিিং রেোপ�ীে রোখো 
হে। আপ�োর রিিো ইউগক-র আই� 
এিিং NHS �ীবত অ�ুযোেী ি্যিহোর করো 
হে। www.england.nhs.uk/contact-us/
privacy-notice-এ আরও তথ্য পোওেো 
যোগি।

আপ�োর জিগ�োবমক রিস্ট রথগক প্রোপ্ত 
রিিো NHS জিগ�োবমক রমবিবস� সোব্ভিগসর 
ি�্য একটি সুরবষেত িোতীে রিিোগিগস 
বলবপিদ্ধ করো হে। এই বসগস্টম আপ�োর 
রিস্ট এিিং ফলোফলগুবল সম্পবকভিত রিিো 
সিংরষেে করগি, শুিুমোরে অ�ুগমোবদত 
অ্যোগসেস থোকো কমমী আপ�োর রিিো 
রদখগত পোরগি�।

িীমোর ি�্য ি্যিহোর করো রিিো িীমোর ি�্য ি্যিহোর করো রিিো 
আপ�োর সুষ্পটি সম্মবত ছোড়ো পূি ভিো�ুমোগ�র 
ি�্য করো রয রকো�ও জি� সিংক্োন্ত 
রিগস্টর তথ্যগত িীমো রকোম্পোব�গুবলগক 
অ্যোগসেস রদওেো হগি �ো। 

একটি িীমো পবলবসর ি�্য আগিদ� করোর 
সমে, িীমো রকোম্পোব� আপ�োগক ব�গির 
এিিং আপ�োর পবরিোগরর সম্পগকভি বিবকৎসো 
সম্পবকভিত তথ্য প্রদো� করগত িলগত পোগর। 
একটি িীমো রকোম্পোব�র সোগথ আপ�োর রয 
তথ্য রশেোর করগত হে তো জি� সিংক্োন্ত 
রিবস্টিং এিিং িীমো �োমক একটি রস্চ্োমূলক 
সরকোবর আই� দ্োরো ব�েব্রিত: www.gov.
uk/government/publications/code-on-
genetic-testing-and-insurance 
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েগিেেোর উগদেগশ্য রিিোর ি্যিহোর েগিেেোর উগদেগশ্য রিিোর ি্যিহোর 
েগিেেো স্োস্থ্যগসিোর একটি গুরুত্বপূে ভি 
অিংশ। লষেোবিক অ�্যো�্য NHS ররোেীগদর 
দো� করো স্োস্থ্য সিংক্োন্ত রিিো আপব� 
আিগক রয ঔেি এিিং বিবকৎসো পোগচ্� 
তো ততবর করগত সহোেতো কগরগছ। 

NHS জিগ�োবমক রমবিবস� সোব্ভিগসর 
অিংশ বহগসগি সমস্ত ররোেীগদর তোর জি� 
সিংক্োন্ত রিিো একটি ব�রোপদ লোইগরেবরগত 
দো� করোর বিকল্প রদওেো হগি যোগত 
অ�ুগমোবদত েগিেকেে এম� একটি 
আকোগর রসগুবল অ্যোগসেস করগত পোগর� 
যোগত কোগদর রিিো তো শ�োক্ত �ো করো 
যোে। আপব� এটি করো রিগছ ব�গল পগর 
আপ�োর রিিো আেোমীবদগ�র বিবকৎসোগক 
উন্নত করগত েগিেক এিিং বিজ্ো�ীগদর 
সহোেতো করগত থোকগি।

আপ�োর জি� সিংক্োন্ত রিিো কী্োগি 
েগিেেোগত সহোেতো কগর রস সম্পগকভি 
আরও িো�গত অ�ুরিহ কগর জিগ�োবমকস 
ইিংল্যোন্ড ওগেিসোইি  
www.genomicsengland.co.uk রদখু� 

আপব� এই েগিেেোর লোইগরেবরগত অিদো� 
রোখো রিগছ ব�গল, আপ�োর িো আপ�োর 
পবরিোগরর সদস্যগদর স্োগস্থ্যর রষেগরে 
প্রোসবগিক হগত পোগর এম� বকছু খুগঁি 
পোওেো রেগল, িো েগিেকরো আপ�োর 
িো আপ�োর ররোগের রষেগরে প্রোসবগিক 
হগত পোগর এম� একটি েগিেেো বিবনিত 
করগল রস সম্পগকভি আপ�োর আরও তথ্য 
প্রদো� করগত বলিব�ক্যোল টিগমর (অথিো 
মোগঝমগি্য জিগ�োবমকস ইিংল্যোন্ড) রকউ 
্বিে্যগত আপ�োর সোগথ রযোেোগযোেও 
করগত পোগর�। তখ� আমরো েগিেেো 
সম্পগকভি আপ�োগক ি্যোখ্যো করি এিিং 
আপব� অিংশরিহে করগত প্রস্তুত বক�ো তো 
আপব� িলগত পোরগি�।

6

আরও তথ্যআরও তথ্য
ব�ম্নবলবখত সিংস্থোগুবল রথগক আপব� 
সোমবরিক জিগ�োম বসগকোগেজ্সিং 
সম্পগকভি আরও তথ্য িো�গত 
পোরগি�:
www.nhs.uk/conditions/genetic-
and-genomic-testing


