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একটি বিরল ররোগের রষেগরে সোমবরিক 
জজগনোম বসগকোগেজ্সিং
এই তথ্য পুজতিকোটি রসই সমতি ররোেীগের  জন্য যোগের বিরল িো 
িিংশেত ভোগি পোওেো অসুস্থতোগুবলর জন্য একটি সোমবরিক জজগনোম সোমবরিক জজগনোম 
বসগকোগেজ্সিংবসগকোগেজ্সিং এর প্রতিোি করো হগেগে।

সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং হল যখন আপনোর শরীর েঠন এিিং 
সুস্থ রোখোর জন্য প্রগেোজনীে সমতি তথ্য একজন বিগশষজ্ঞ ডোক্োর 
দ্োরো সিংেহৃীত হগেগে।

রয সমতি ররোেগুবলগত সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং ররোেীগের 
আরও ভোগলো পবরচয ্ো বেগত সহোেতো কগর রসই সমত ররোেগুবলর 
রষেগরে NHS এটির প্রতিোি কগর।

আপবন রিস্টটি করোগিন বকনো তো বস্থর করোর আগে আপনোর 
স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী আপনোগক আরও তথ্য প্রেোন করগিন।

আপনোর জজগনোম কী?আপনোর জজগনোম কী?
মোনি শরীর েঠন করগত এিিং রসটি সুস্থ রোখগত প্রগেোজনীে তথ্যই 
হল আপনোর জজগনোম।

এটি একটি রকোগড রলখো হে যোগক িলো হে বডএনএ।বডএনএ।

আপনোর জজগনোম বডএনএ-র সহস্োবিক অিংশ বেগে ততবর হে। 
এগুবলগক িলো হে জজন।জজন।

অগনক বিরল ররোে আপনোর জজনগুবলর পবরিতগ্নর কোরগে হে 
এিিং িিংশেতভোগি হগত পোগর।

NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভস্, বিরল ররোগের জন্য সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং, জলুোই 2020, v2.0 WGS রেো-লোইভ এর জন্য ি্যিহোর করগত 
হগি। এই ডকুগমন্টটির সিংস্করে বনেন্ত্রে সোগপষে এিিং বনেবমতভোগি আপগডি হে। আপনোর স্থোনীে জজগনোবমক ল্যোিগরিবর হোগি রযোেোগযোে কগর অনুরিহ 
কগর বনজচিত করুন রয আপবন সোম্প্রবতক সিংস্করেটি ি্যিহোর করগেন।
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একটি সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রিস্ট আপনোগক একটি সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রিস্ট আপনোগক 
কী জোনোে?কী জোনোে?
অন্যোন্য রজগনটিক রিস্টগুবল শুিুমোরে কগেকটি জজন পযগ্িষেে 
কগর বকন্তু সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং একইসোগথ আপনোর 
সমতি জজন পযগ্িষেে কগর। 

যবেও সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রিস্ট আপনোর সমরি জজগনোম 
রেগখ তিুও রিস্টটি ররোে সম্পবকত্ জজনগুবলগত পবরিতন্গুবলর 
ওপর েৃটটি বনিদ্ধ কগর; রয জজনগুবলর পবরিতন্ অন্যোন্য ররোগের 
কোরে, এটি জজগনর রসই পবরিতন্গুবল রখোগঁজ নো।

সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রিস্টটি রেখোগত সহোেতো করগত পোগর:

J  আপনোর ররোেটি বনেে্ করগত

J  সগি ্োত্তম বচবকৎসোর পরোমশ ্ বেগত 

J  আপনোর একটি ররোে হওেোর ঝঁুবক খুি রিবশ বকনো তো জোনোগত

J  আপনোর পবরিোগরর সেস্যগের একটি ররোে হওেোর ঝঁুবক খুি 
রিবশ বকনো িো এটি আপনোর সন্োনগের মগি্য বিতিোর লোভ করগত 
পোগর বকনো তো জোনোগত। 

এরকম হগল, পবরিোগরর অন্যোন্য সেস্যগের রিস্ট করোর প্রতিোি 
রেওেো হগত পোগর। আপনোর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী আপনোর সোগথ 
এবিষগে আগলোচনো করগি।

একটি সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রিগস্ট কী হে?একটি সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রিগস্ট কী হে?
আপনোর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী রিস্টটি সম্পগক ্সবিতিোগর 
জোনোগিন। 

রিবশরভোে ররোেীগক এই পয ্োেগুবলর মগি্য বেগে রযগত হগি:

ররফোগরলররফোগরল
আপনোগক অন্য একজন স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরীর কোগে পোঠোগনো 
হগি বযবন আপনোর ররোেটি সম্পগক ্আরও ভোগলো কগর রেখগিন।

NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভস্, বিরল ররোগের জন্য সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং, জলুোই 2020, v2.0 WGS রেো-লোইভ এর জন্য ি্যিহোর করগত 
হগি। এই ডকুগমন্টটি সিংস্করে বনেন্ত্রে সোগপষে এিিং বনেবমতভোগি আপগডি হে। আপনোর স্থোনীে জজগনোবমক ল্যোিগরিবর হোগি রযোেোগযোে কগর অনুরিহ 
কগর বনজচিত করুন রয আপবন সোম্প্রবতক সিংস্করেটি ি্যিহোর করগেন।
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পরোমশ ্পরোমশ ্
এটি আপনোগক একজন বিগশষজ্ঞ ডোক্োগরর সোগথ রেখো করোগক 
জবিত কগর।

তোরো সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং এর সুপোবরশ করগল 
আপনোর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী আপনোগক রিস্টটি সম্পগক ্
িলগিন

নমুনো সিংরিহনমুনো সিংরিহ
আপবন রিস্টটি করো বস্থর করগল, রগক্র একটি নমুনো বনগে রসটি 
ল্যোিগরিবরগত পোঠোগনো হগি।

ফলোফলফলোফল
ফলোফলটি কী রেখোে তো আপবন রেখগত পোগিন। 

আপবন আপনোর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী সোগথ রিস্টটি বনগে 
কথো িলগত পোগরন।

আপবন একজন বিগশষগজ্ঞর সোগথ রেখো করগত পোগরন বযবন 
আপনোর ফলোফলগুবল বনগে আপনোর সোগথ কথো িলগিন এিিং 
আপনোগক সহোেতোর প্রতিোি বেগত পোগরন।

প্রোেই রেখো যোে রয আপনোর জজনগুবল পবরিোগরর অন্যোন্য 
সেস্যগের জজনগুবলর সোগথ তুলনো করো রিশ ফলপ্রসু হে। রয 
পবরিতন্গুবলর জন্য সমস্যো হে িো রযগুবলর জন্য সমস্যো হেনো 
রসগুগলোর মগি্য পোথক্্য জোনোগত এটি সহোেতো করগত পোগর।

পবরিোগরর রকোন সেস্যগক রিস্ট করগত হগি তো আপনোর 
স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরী আপনোগক ি্যোখ্যো করগিন।

আপবন যবে বস্থর কগরন রয আপবন একটি সোমবরিক জজগনোম 
বসগকোগেজ্সিং রিস্ট করোগিন নো তো সগবেও আপবন যথোসম্ভি ভোগলো 
স্োস্থ্যগসিো পোগিন।

NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভস্, বিরল ররোগের জন্য সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং, জলুোই 2020, v2.0 WGS রেো-লোইভ এর জন্য ি্যিহোর করগত 
হগি। এই ডকুগমন্টটি সিংস্করে বনেন্ত্রে সোগপষে এিিং বনেবমতভোগি আপগডি হে। আপনোর স্থোনীে জজগনোবমক ল্যোিগরিবর হোগি রযোেোগযোে কগর অনুরিহ 
কগর বনজচিত করুন রয আপবন সোম্প্রবতক সিংস্করেটি ি্যিহোর করগেন।
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আপনোর ফলোফলগুবল পোওেোআপনোর ফলোফলগুবল পোওেো
আপনোর নমুনো রনওেো হগি এিিং পরীষেো করো হগি। ফলোফলগুবল 
আপনোর স্োস্থ্যগসিো সরিরোহকোরীর কোগে পোঠোগনো হগি।

তোরো আপনোর সোগথ আগলোচনো করগি আপনোর সোমবরিক জজগনোম 
বসগকোগেজ্সিং রিস্ট:

J  আপনোর শোরীবরক অসুস্থতো ি্যোখ্যোকোরী একটি পবরিতন্ রেখোে 
বকনো। এটি আপনোর বচবকৎসোগক প্রভোবিত করগত পোগর বকনো 
এিিং আপনোর পবরিোগরর সেস্যগের সমস্যোগুবল েগি ওঠোর 
ঝঁুবক আগে বকনো তো তোগের িলো।

J  আপনোর শোরীবরক অসুস্থতো ি্যোখ্যোকোরী একটি পবরিতন্ রেখোে, 
বকন্তু আরও রিস্ট করোগত হগি বকনো। 

এর অথ ্ হগত পোগর রয পবরিোগরর অন্যোন্য সেস্যগের রিস্ট করো 
িো আপনোর পবরিতন্গুবল অন্যোন্য ররোেীগের সোগথ তুলনো করো।

J  আপনোর জজনগুবলগত এমন একটি পবরিতন্ রেখোে যো আমরো 
িুজঝ নো। 

J  আপনোর শোরীবরক অসুস্থতোর কোরে খুগঁজ নো পোওেো।

J  আপনোর ররোগের সোগথ সম্পবকত্ নে আপনোর জজগনোগম এমন 
একটি অপ্রত্যোবশত পবরিতন্ রেখোে যো আপনোর িো আপনোর 
পবরিোগরর সেস্যগের স্োস্থ্যগক ষেবতরিতি করগত পোগর।

আপনোর জজনগুবল সম্পবকত্ রডিোআপনোর জজনগুবল সম্পবকত্ রডিো
সমতি রডিো সুরবষেত এিিং রেোপনীে রোখো হে। আপনোর রডিো 
ইউগক-র আইন এিিং NHS নীবত অনুযোেী ি্যিহোর করো হে। 
আরও তথ্য পোওেো যোগি এখোগন:  
www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/

NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভস্, বিরল ররোগের জন্য সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং, জলুোই 2020, v2.0 WGS রেো-লোইভ এর জন্য ি্যিহোর করগত 
হগি। এই ডকুগমন্টটি সিংস্করে বনেন্ত্রে সোগপষে এিিং বনেবমতভোগি আপগডি হে। আপনোর স্থোনীে জজগনোবমক ল্যোিগরিবর হোগি রযোেোগযোে কগর অনুরিহ 
কগর বনজচিত করুন রয আপবন সোম্প্রবতক সিংস্করেটি ি্যিহোর করগেন।

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/


সহজ পঠন |  5

আপনোর রিগস্টর রডিো NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভগ্সর জন্য 
NHS এর রয অিংশটি সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং রেখোগশোনো 
কগর তোর একটি সুরবষেত রডিোগিগস সিংরষেে করো থোকগি।

শুিুমোরে অনুগমোবেত কমমীরো আপনোর রডিো রেখগত পোরগিন।

বিমোর জন্য রডিো ি্যিহোর করোবিমোর জন্য রডিো ি্যিহোর করো
আপনোর সম্মবত েোিো রডিো িীমো রকোম্পোবনগুবলর সোগথ রশেোর 
করো হগি নো। িীমো রকোম্পোবন আপনোগক বনগজর এিিং আপনোর 
পবরিোগরর সম্পগক ্বচবকৎসো সম্পবকত্ তথ্য প্রেোন করগত 
িলগত পোগর।

েগিষেোর উগদেগশ্য রডিোর ি্যিহোরেগিষেোর উগদেগশ্য রডিোর ি্যিহোর
লষেোবিক অন্যোন্য NHS ররোেীগের েোন করো স্োস্থ্য সিংক্োন্ 
রডিো ররোেীরো আজগক রয বচবকৎসো পোগছেন তো ততবর করগত 
সহোেতো কগরগে।

সমতি ররোেীর তোগের রডিো একটি লোইগরেবরগত রেওেোর বিকল্প 
রগেগে যোগত অনুগমোবেত েগিষকেে রসই রডিো ি্যিহোর 
করগত পোগরন।

আপবন এটি করো রিগে বনগল পগর আপনোর রডিো নতুন 
বচবকৎসো পদ্ধবত েগি তুলগত েগিষকগের সহোেতো করগি।

আপনোর জজন সিংক্োন্ রডিো কীভোগি েগিষেোগত সহোেতো 
কগর রস সম্পগক ্আরও জোনগত অনুরিহ কগর জজগনোবমকস 
ইিংল্যোন্ড ওগেিসোইি রেখুন:  
www.genomicsengland.co.uk। 

NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভস্, বিরল ররোগের জন্য সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং, জলুোই 2020, v2.0 WGS রেো-লোইভ এর জন্য ি্যিহোর করগত 
হগি। এই ডকুগমন্টটি সিংস্করে বনেন্ত্রে সোগপষে এিিং বনেবমতভোগি আপগডি হে। আপনোর স্থোনীে জজগনোবমক ল্যোিগরিবর হোগি রযোেোগযোে কগর অনুরিহ 
কগর বনজচিত করুন রয আপবন সোম্প্রবতক সিংস্করেটি ি্যিহোর করগেন।

http://www.genomicsengland.co.uk/
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NHS জজগনোবমক রমবডবসন সোবভস্, বিরল ররোগের জন্য সোমবরিক জজগনোম বসগকোগেজ্সিং, জলুোই 2020, v2.0 WGS রেো-লোইভ এর জন্য ি্যিহোর করগত 
হগি। এই ডকুগমন্টটি সিংস্করে বনেন্ত্রে সোগপষে এিিং বনেবমতভোগি আপগডি হে। আপনোর স্থোনীে জজগনোবমক ল্যোিগরিবর হোগি রযোেোগযোে কগর অনুরিহ 
কগর বনজচিত করুন রয আপবন সোম্প্রবতক সিংস্করেটি ি্যিহোর করগেন।

আরও তথ্যআরও তথ্য
এই সিংস্থোগুবল রথগক জজগনোবমক বসগকোগেজ্সিং সম্পগক ্আরও 
তথ্য রেখুন:  
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-
testing

http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing/
http://www.nhs.uk/conditions/genetic-and-genomic-testing/

