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মূল নাম

NHS ন�র (অথবা না জানা থাকেল েপা�েকাড)
জ� তািরখ

পদবী

Record of Discussion Regarding Genomic Testing
�জেনািমক েটি�ং স�েক� আেলাচনার েরকড�
This form relates to the person being tested. One form is required for each person.
All of the statements below remain relevant even if the test relates to someone other than yourself, for example
your child.
েয ব���র েট� করা হেব এই ফ ম �ট
� তার সােথ স�িক�ত । �েত�ক ব���র জ ন� এক�ট ফ ম ��েয় াজ ন।
েট��ট আপিন ছাড়া অন� েকউ, েযমন আপনার স�ােনর সােথ স�িক�ত হেলও িনেচর িববৃিত�িলর সবক�ট �াসি�ক।
I have discussed genomic testing with my health professional and understand the following
আিম আমার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ �জেনািমক েটি�ং স�েক� আেলাচনা কেরিছ এবং িন�িলিখত�িল
বুেঝিছ

Family and wider implications
1.

The results of my test may have implications for me and members of my family. I understand that my
results may also be used to help the healthcare of members of my family and others nationally and
internationally. This could be done in discussion with me or through a process that will not personally
identify me.

পিরবার ও আ রও িবস্তৃ ত �ভাব
1.

আমার েটে�র ফলাফল�িলর আমার এবং আমার পিরবােরর সদস�েদর ওপর �ভাব থাকেত পাের। আিম বুেঝিছ েয
আমার েটে�র ফলাফল�িল আমার পিরবােরর সদস�েদর এবং জাতীয় ও আ�জ�ািতকভােব অন�েদর �া��েসবায়
সহায়তা করেত ব�বহার করা হেত পােরI এ�ট আমার সােথ আেলাচনা কের অথবা আমােক শনা� করা যােব না এমন
এক�ট ���য়ার মাধ�েম করা েযেত পাের।
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Uncertainty
2.

The results of my test may have findings that are uncertain and not yet fully understood. To decide whether
findings are significant for myself or others, my data may be compared to other patients’ results across the
country and internationally. I understand that this could change what my results mean for me and my
treatment over time.

অ িন�য় তা
2.

আমার েটে�র ফলাফল�িলেত �া� এমন তথ� থাকেত পাের যা অিন��ত এবং এখনও ভােলা ভােব েবাঝা যায়িন।
�া� তথ�াবলী আমার বা অন�েদর জন� তাৎপয�পূ
� ণ িকনা
�
তা ি�র করেত, আমার েডটা েদেশর বা আ�জ�ািতক
অন�ান� েরাগীেদর ফলাফেলর সােথ ত� লনা করা হেত পাের। আিম বুেঝিছ েয আমার ফলাফল�িলর এবং সমেয়র
সােথ সােথ আমার িচিকৎসার অথ কী
� তা এ�ট পিরবত�ন করেত পাের।

Unexpected information
3.

The results of my test may also reveal unexpected results that are not related to why I am having this test.
These may be found by chance and I may need further tests or investigations to understand their
significance.

অ �ত�ািশত তথ�
3.

আমার েটে�র ফলাফল�িল অ�ত�ািশত এমন ফলাফল�িল �কাশ করেত পাের যা আিম েকন েট��ট করিছ তার
সােথ স�িক�ত নয়। এ�ট ৈদবাৎ খুেঁ জ পাওয়া েযেত পাের এবং েস�িলর তাৎপয�� বুঝেত আমার আরও েট� এবং
পরী�া-িনরী�া করেত হেত পাের।

DNA storage
4.

Normal NHS laboratory practice is to store the DNA extracted from my sample even after my current
testing is complete. My DNA might be used for future analysis and/or to ensure that other testing (for
example that of family members) is of high quality.

িডএনএ সংর�ণ
4.

�াভািবক NHS ল�াবেরটির প�িত হল আমার নমুনা েথেক েবর কের েনওয়া িডএনএ সংর�ণ কের রাখা, এমনিক
আমার বত�মান েট� স�ূণ হেয়
�
যাওয়ার পেরও। আমার িডএনএ ভিবষ�েত িবে�ষেণর জন� এবং/অথবা
অন�েদর েটি�ং (েযমন পিরবােরর সদস�েদর জন�) েয উ� �ণমােনর তা সুিন��ত করেত ব�বহার করা হেত
পাের।
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Data storage
5.

The data from my genomic test will be securely stored so that it can be looked at again in the future if
necessary.

েডটা সংর�ণ
5.

আমার �জেনািমক েট� েথেক �া� েডটা সুরি�তভােব সংর�ণ করা হেব যােত ভিবষ�েত �েয়াজন হেল তা
আবার েদখা যায়।

Health records
6.

Results from my genomic test will be part of my patient record, a copy of which is held in a national system
only available to healthcare professionals.

� া� � সং�া� েরকড�স মূহ
6.

আমার �জেনািমক েটে�র ফলাফল�িল আমার েরাগীর েরকেড�র এক�ট অংশ হেব, যার এক�ট কিপ �ধুমা�
�া��েসবা �দানকারীেদর জন� উপলভ� করেত এক�ট জাতীয় িসে�েম েরেখ েদওয়া হেব।

Research
7.

I understand that I have the opportunity to take part in research which may benefit myself or others, now or
in the future. An offer to join a national research opportunity is available on the following page.

গেবষণা
7.

আিম বুেঝিছ েয আমার গেবষণায় অংশ েনওয়ার সুেযাগ আেছ যা এখন বা ভিবষ�েত, আমার বা অন�েদর উপকার
করেত পাের। এক�ট জাতীয় গেবষণায় েযাগদান করার এক�ট সুেযাগ িন�িলিখত পৃ�ােত উপলভ�।

For any further questions, my healthcare professional can provide information. More information regarding
genomic testing and how my data is protected can be found at www.nhs.uk/conditions/genetics
আরও অন� �ে�র জন�, আমার �া��েসবা সরবরাহকারী তথ� �দান করেত পারেবন। �জেনািমক েটি�ং এবং আমার েডটা
কীভােব সুরি�ত করা হেব েস স�েক� আর তথ� পাওয়া যােব www.nhs.uk/conditions/genetics
Please sign on page seven to confirm your agreement to the genomic test.
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The National Genomic Research Library
িদ ন�াশনাল �জেনািমক িরসাচ� লাইে�ির
The NHS invites you to contribute to the National Genomic Research Library, managed by Genomics
England.
Genomics England was set up in 2013 by the Department of Health and Social Care to work with the NHS to build a
library of human genomes for researchers to study. Combining data from many different patients helps researchers
to better understand disease and spot patterns in the data.
By agreeing to share your data you might get results which could lead to your own diagnosis, a new treatment, or
offers to take part in clinical trials. Your taking part could enable diagnoses for people who don’t have one.
Please read the following statements. Feel free to ask any questions before making a decision.

NHS আপনােক �জেনািমকস ইংল�া� পিরচািলত, িদ ন�াশনাল �জেনািমক িরসাচ� লাইে�িরেত অবদান রাখার
আম�ণ জানায়।
গেবষকেদর গেবষণার জন� মানব �জেনােমর এক�ট লাইে�ির গঠন করেত NHS এর সােথ কাজ করার জন� �া�� এবং
সামা�জক েসবা দ�র 2013 সােল �জেনািমকস ইংল�া� গঠন কের। িবিভ� ব� েরাগীর েথেক �া� েডটার স��লন
গেবষকেদর েরাগ�ট আরও ভােলাভােব বুঝেত এবং েডটার ধরন�িল িচি�ত করেত সহায়তা কের।
আপনার েডটা েশয়ার করেত স�ত হেয় আপিন এমন ফলাফল েপেত পােরন যা আপনােক িনেজর েরাগিনণয়,
� এক�ট নত� ন
িচিকৎসা, বা ি�িনক�াল �ায়ােল অংশ�হণ করার ��াব িদেত পাের। আপনার অংশ�হণ েডটা না থাকা একজেনর
েরাগিনণয়� করেত পাের।
অনু�হ কের িন�িলিখত িববৃিত�িল পড়ুন। এক�ট িস�া� েনওয়ার আেগ েয েকানও �� �জ�াসা করেত ি�ধা করেবন না।
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By saying ‘yes’ to research, I understand the following
গেবষণায় ‘হ�াঁ’ বেল, আিম িন�িলিখত�িল বুেঝিছ

The National Genomic Research Library
1. NHS England, on behalf of the Trusts that provided your genomic test, will allow Genomics England to
access my personal data including my genomic record.

িদ ন�াশনাল �জ েনািমক িরসাচ� লাইে� ির
1. NHS ইংল�া�, আপনার �জেনািমক েট� �দানকারী �া��টর হেয়, �জেনািমক ইংল�া�েক আমার �জেনািমক েরকড�
সহ আমার ব���গত েডটা অ�াে�স করার অনুমিত েদেব।

Security
2. Any samples and data stored by Genomics England and the NHS will always be stored securely. Genomics
England will take all reasonable steps to ensure that I cannot be personally identified.

সুর �া
2.

�জেনািমক ইংল�া� এবং NHS এর সংর�ণ করা েয েকানও নমুনা এবং েডটা সবসময় সুরি�তভােব সংর�ণ করা
হেব। আমােক যােত ব���গতভােব শনা� না করা যায় তার জন� �জেনািমকস ইংল�া� যু��স�ত সম� পদে�প
েনেব।

Re-contact
3.

My clinical team or Genomics England together with my clinical team, can contact me if the data or samples
reveals any clinical trials or other research that I might benefit from.

4.

If something is relevant to me or my family, there is a process by which this will be shared with my NHS
clinical team.

পুনরায় -েয াগােয াগ
3.

েডটা বা নমুনা�ট েথেক যিদ েদখা যায় েয েকানও ি�িনক�াল ��ায়াল বা অন�ান� গেবষণা েথেক আিম উপকৃত হেত
পাির তাহেল আমার ি�িনক�াল �টম বা �জেনািমকস ইংল�া� আমার ি�িনক�াল �টেমর সােথ একে� আমার সােথ
েযাগােযাগ করেত পারেব।

4.

েকানওিকছ� আমার বা আমার পিরবােরর ে�ে� �াসি�ক হেল, এক�ট ���য়া আেছ যার �ারা এ�ট আমার NHS
ি�িনক�াল �টেমর সােথ েশয়ার করা হেব।

This document is subject to version control and is regularly updated. Please confirm you are using the correct version by contacting your local Genomic Laboratory Hub
এই ডকুেম��ট সং�রণ িনয়�ণ সােপ� এবং িনয়িমতভােব আপেডট হয়। আপনার �ানীয় �জেনািমক ল�াবেরটির হােব েযাগােযাগ কের অনু�হ কের িন��ত ক�ন েয আপিন স�ঠক
সং�রণ�ট ব�বহার করেছন

পৃ�া 8 এর 5

NHS Genomic Medicine Service. Record of Discussion Form version 4.03.
NHS �জেনািমক েমিডিসন সািভ�স আেলাচনা েরকেড�র ফম সং�রণ
�
4.03।

01-NGIS-ROD (v4.03)

First name

NHS number (or postcode if not known)

Last name

Date of birth

Data and sample usage
5.

Researchers may include national or international scientists, healthcare companies and NHS staff. To access
the data, these researchers must all be approved by an independent committee of experts, including health
professionals, clinical academics and patients. There will be no access to the data by personal insurers and
marketing companies.

েডটা এবং নমুনার ব�বহার
5.

গেবষকরা জাতীয় বা আ�জ�ািতক ৈব�ািনক, �া��েসবা সং�া এবং NHS কম�েক অ�ভ��
� করেত পাের। েডটা
অ�াে�স করেত, এই গেবষকেদর সকলেক অবশ�ই �া��েসবা সরবরাহকারী, িচিকৎসা সং�া� িশ�ািবদ এবং েরাগী
সহ, িবেশষ�েদর এক�ট �ত�� কিম�ট �ারা অনুেমািদত হেত হেব। ব���গত বীমাকারী এবং িবপণন সং�া�িলর
েডটােত েকানও অ�াে�স থাকেব না।

Data storage
6.

Genomics England will collect different aspects of my health data from the NHS and other data from
organisations listed at https://www.genomicsengland.co.uk/privacy-policy/. The collection and analysis of
my health data for research will continue across my entire lifetime and beyond.

েডটা সংর�ণ
6.

�জেনািমকস ইংল�া� NHS েথেক আমার �া�� সং�া� িবিভ� ধরেনর েডটা এবং https://www.genomicsengland.co.uk/privacypolicy/- এ তািলকাব� সং�া�িল েথেক েডটা সং�হ করেব। আমার �া�� সং�া� েডটা সং�হ এবং তা িবে�ষণ
আমার জীব�শায় এবং তার পেরও গেবষণার জন� ব�বহার হেত থাকেব।

Withdrawal
7.

I can change my mind about taking part at any time.

More information regarding research in the National Genomic Research Library can be found at
www.genomicsengland.co.uk For any further questions, my healthcare professional can provide information.

�ত�াহার
7.

আিম েয েকানও সময় অংশ�হণ করার ে�ে� আমার মত পিরবত�ন করেত পারব।

'ন�াশনাল �জেনািমক িরসাচ� লাইে�ির স�েক� আরও তথ� www.genomicsengland.co.uk -এ পাওয়া যােব। অন� আরও
�ে�র জন� আমার �া��েসবা সরবরাহকারী তথ� �দান করেত পারেবন।
Please use page seven to indicate your research choices.
আপনার গেবষণার পছ� িনেদ�শ করেত অনু�হ কের স�ম পৃ�া ব�বহার ক�ন।
This document is subject to version control and is regularly updated. Please confirm you are using the correct version by contacting your local Genomic Laboratory Hub
এই ডকুেম��ট সং�রণ িনয়�ণ সােপ� এবং িনয়িমতভােব আপেডট হয়। আপনার �ানীয় �জেনািমক ল�াবেরটির হােব েযাগােযাগ কের অনু�হ কের িন��ত ক�ন েয আপিন স�ঠক
সং�রণ�ট ব�বহার করেছন
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4.03।

First name

NHS number (or postcode if not known)

Last name

Date of birth

01-NGIS-ROD (v4.03)

Confirmation of Your Genomic Test and Research Choices
আপনার �জেনািমক েট� এবং গেবষণার পছ��িলর িন��তকরণ
I confirm that I have had the opportunity to discuss information about genomic testing, I agree to the genomic
test, and my research choice is indicated below.
আিম িন��ত করিছ েয আিম �জেনািমক েটি�ং স�েক� তথ� আেলাচনা করার সুেযাগ েপেয়িছ, আিম �জেনািমক
েটে� স�ত হেয়িছ এবং আমার গেবষণার পছ� িনেচ িনেদ�শ করা হেয়েছ।

A.

I have discussed taking part in the National Genomic Research Library

YES | NO

If your answer to A is NO then please ignore B and sign directly below
A.

ন�াশনাল �জেনািমক িরসাচ� লাইে�িরেত অংশ�হণ করার িবষেয় আিম আেলাচনা কেরিছ

হ�াঁ | না

A-র ে�ে� আপনার উ�র না হেল অনু�হ কের B উেপ�া ক�ন এবং সরাসির িনেচ �া�র ক�ন
B.

I agree that my data and remainder sample may contribute to the National Genomic
Research Library

B.

আিম স�ত হ�� েয আমার েডটা এবং অবিশ� নমুনা ন�াশনাল �জেনাম িরসাচ� লাইে�িরেত অবদান
রাখেত পারেব
হ�াঁ | না

Patient name

Signature

YES | NO

Date

If you are signing this form on behalf of someone else (children, adults without capacity or deceased patients)
then please sign below.
Parent | Guardian | Consultee name* *

Signature

Date

please amend as appropriate

েরাগীর নাম

�া�র

তািরখ

আপিন অন� কােরার (স�ান, অ�ম �া�বয়� বা মৃত েরাগী) হেয় �া�র করেল অনু�হ কের িনেচ �া�র ক�ন।
িপতামাতা | অিভভাবক | পরামশ �

�া�র

তািরখ

�দানকারীর নাম*
উপযু�তা অনুযায়ী অনু�হ কের সংেযাজন ক�ন

This document is subject to version control and is regularly updated. Please confirm you are using the correct version by contacting your local Genomic Laboratory Hub
এই ডকুেম��ট সং�রণ িনয়�ণ সােপ� এবং িনয়িমতভােব আপেডট হয়। আপনার �ানীয় �জেনািমক ল�াবেরটির হােব েযাগােযাগ কের অনু�হ কের িন��ত ক�ন েয আপিন স�ঠক
সং�রণ�ট ব�বহার করেছন
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NHS Genomic Medicine Service. Record of Discussion Form version 4.03.
NHS �জেনািমক েমিডিসন সািভ�স আেলাচনা েরকেড�র ফম সং�রণ
�
4.03।

First name

01-NGIS-ROD (v4.03)

NHS number (or postcode if not known)

Last name

Date of birth

Healthcare professional use only
Patient category

Adult (made their own choices)

Clinician has agreed to the test (in the patient's best interests)

Adult lacking capacity (choices advised by consultee)

Deceased (choices made on behalf of deceased individual)

Child (parent or guardian choices)
Test type

Rare and Inherited Diseases - WGS

Cancer (paired tumour normal) - WGS

If answer to research

Patient would like to discuss at a later date

Inappropriate to have discussion

Patient lacks capacity and no consultee available

Other

choice A is NO
Remote consent

Recorded remotely by clinician, no patient signature

Responsible clinician
Hospital number

To be completed by the healthcare professional recording the patient’s choices.
Healthcare professional name

Signature

________________________________

__________________________

Date

�ধুমা� �া��েসবা সরবরাহকারীর ব�বহােরর জন�
েরাগীর পছ��িল েরকড�কারী �া��েসবা সরবরাহকারীেক স�ূণ করেত
�
হেব।
েরাগীর ে�ণী

�া�বয়� (তারা িনেজ পছ� কেরেছন)

ি�িনিশয়ান েট��টেত স�ত হেয়েছন (েরাগীর সবািধক
�
�ােথর�

স�মতার অভাবযু� �া�বয়� (পরামশ � �দানকারীর পরামশ � জন�)
অনুযায়ী পছ� কেরেছন)

মৃত (মৃত ব���র হেয় পছ� করা হেয়েছ)

িশ� (িপতামাতা বা অিভভাবেকর পছ�)
েটে�র ধরন

িবরল এবং বংশগতভােব �া� েরাগ - WGS

ক�া�ার (�টউমার সহ �াভািবক) - WGS

গেবষণার পছ� A-র

েরাগী পের এক�ট তািরেখ আেলাচনা করেত েচেয়েছন

আেলাচনা করার পে� অনুপযু�

েরাগীর েবাঝার �মতার অভাব রেয়েছ এবং েকানও পরামশক
�

অন�ান�

উ�র না হেল

উপলভ� েনই
দূরবত� স�িত

ি�িনিশয়ান দূর েথেক েরকড� কেরেছন, েরাগীর েকানও �া�র েনই

দািয়��া� ি�িনিশয়ান
হাসপাতাল ন�র

�া��েসবা সরবরাহকারীর নাম

�া�র

________________________________

__________________________

তািরখ

This document is subject to version control and is regularly updated. Please confirm you are using the correct version by contacting your local Genomic Laboratory Hub
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সং�রণ�ট ব�বহার করেছন
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