
 �রাগী ত� প� এবং স�িত প�  
 

NDLI CHAVI িক ? 

 

কি�েহনিসভ িডিজটাল আক� াইভ অফ ক�া�ার ইেমিজং যােক  সংে�েপ বলা হয় CHAVI  , যা এক� ব�া� | 

�যসব �রাগীর ক�া�ার ধরা পেড়েছ , তােদর িসট ��ান, MRI ��ান , PET ��ান বা অন� �কােনা 

ইনেভি�েগশন ��ান এই ব�াংেক রাখা হেব | CHAVI তাই �রাগীর �রাগ সং�া� সকল ইেমজ এর biobank | 

এই গেবষণা ভারেতর জাতীয় িডিজটাল ��াগার এর ভাগ িহেসেব িবকাশ করা হে�।  

এই গেবষণায় আপনার ছিব সং�হ করার অনমুিত �দয়া স�ূণ� ভােব ���াকৃত এবং এই গেবষণায় �কােনা 

নতুন িচিকৎসা করা হেব না।  

 

এমন  বােয়াব�াংেক ( biobank ) এর উেদশ� িক ? 

 

আমরা  আমােদর গেবষণার জেন� সাহায� চাইিছ যােত িকভােব ক�া�ার ছড়ায় , �রাগী িক ভােব িচিকৎসায় 

সারা �দয়, এবং  িকভােব �রাগ� িফের আেস , তার িবষেয় ভােলা কের �বাঝা যায়  | ক�া�ার এর �গীেদর 

িচিকৎসা চলাকালীন  এবং পেরও অেনক রকম ইমােজইং ইনেভি�েগশন করােনা হয় | এই  রকম ইেমিজং 

ইনেভি�েগশন এর উদাহরণ হেলা িসট ��ান , PET ��ান, MRI ��ান , এে�াে�ািপ ,'ম�ােমা�াম' ইত�ািদ | 

ইেমিজং বােয়াব�াংেক এই ইেমজ �েলা এক জায়গায় সংিরি�ত রাখা হেব এবং এইসেবর  তথ� িদেয় �রাগ �ক 

আেরা ভােলাভােব বজুেত সাহায� করেব |  

 

আপিন  আমােদর আপনার  ছিব �িল  CHAVI বােয়াব�াংেক  সংর�ণ করার অনমুিত িদেয় সাহায� করেত 

পােরন  এবং আমােদর এই ছিব �িলর তথ� ব�বহার করেত িদেত  পােরন। আমরা এই ছিব �িল িন�িলিখত 

কােজ ব�বহার করেবা : 

 

● শরীের ক�া�ার িকভােব ছড়ায় তা জানেত | 

● ছিব �িলর �কান �বিশ� ভােলা ফেলর ভিবষ�বাণী কের।  

● �কােনা �রাগী িচিকৎসায় সারা �দেব তা আেগ জানার জন� ইেমিজং এর  �বিশ� অনসু�ান করা | 

● ক�া�ার বােয়ালিজ িকভােব ইেমিজং ইনফরেমশন এর সে� পর�র স�িক� ত তা �বাঝার জন� | 
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আপনােদর ইেমজ �িলর িকছু �ি�য়ার জন� ব�বহার করা হেব �যমিন :  

 

● অেনক একইরকম ক�া�ার �গীেদর ছিবর এক রকেমর �বিশ� খিতেয় �দখার জেন�  

● অবু�দ (�উমার) এর আকার আর আকৃিতর তথ� পাওয়া এবং তা �বাঝার জন�  

● �াভািবক  এবং ক�া�ার আ�া� �কাষ সমি� (�সু) মধ�কার এর তফাৎ �বাঝার জন� |  

● ক�া�ার ইেমজ এর ল�েণর উপর নানান �কার িচিকৎসার �ভাব �বাঝার জন� | 

 

এইসব এর উপকার িক ? 

 

ইেমিজং বােয়াব�াংেক  এর  উপকািরতা এই �য এর �থেক আমরা বজুেত পাির, বহৃ�র সংক �গীেদর মেধ� 

ক�া�ার িকরকম আচরণ কের | এই ভয়ানক অসুেখর িনবারেণ এবং িচিকৎসায় এই তথ��িল অত�� মলূ�বান 

হেত পাের | এমন গেবষনা সমাজ এর অেনক উপকার হেত পাের , িক� আপনার �কােনা লাভ নাও হেত পাের | 

আপিন আপনার ইেমজ সংর�ণ করবার অনমুিত িদেল �কােনা �িতর স�বনা খুব কম  | 

 

এরমেধ� �কােনারকম ঝঁুিক (ির�) আেছ িক ? 

 

আপিন আপনার �বি�গত তথ� ব�বহার এর অনমুিত িদেল আপনার িনজ� তেথ�র ব�বহার স�েক�  খুব কম 

ঝঁুিক আেছ | আপনার ইেমজ এবং তথ� CHAVI বােয়া ব�াংেক  সাবধােন কড়া িনয়�েণ আর ত�াবধান এ রাখা 

হেব | আইন আর �যুি�র সীমা ব�েন �থেক সব রকম �চ�া করা হেব যােত আপনার তেথ�র �গাপন থােক| 

আপনােদর মেতা অংশ�হণ কির �বি�েদর পিরচয়�াপক তথ� TMC আর IIT Kharakpur এর বাইের 

কাওেক িদয়া হেব না | 

িচিকৎসা এবং িচিকৎসার পরবত� ধােপর জন� আপনার ইেমজ ইিতমেধ� হাসপাতাল উপাদান সং�হ  (ডাটােবস 

) এ রাখা আেছ | CHAVI বােয়া ব�াংেক এর সং�হন (��ােরজ) এক� অিতির� সং�হণ এবং এ� আপনার 

বত� মােন  ইেমজ এর উপাদান সং�হ  (ডাটােবস ) এ মেধ� �কােনা হ�ে�প করেব না |  

 

আমার তথ� িকভােব �গাপন করা হেব  ? 
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আপনার তেথার �গাপনীয়তা বজায় রাখেত আমরা অেনক পদে�প িনেয়িছ | �থমত : CHAVI বােয়া ব�াংেক 

এ সংরি�ত সকল ইেমজ এক� অনন� ID ন�র এর মাধ�েম সনা� করা হেব �য� হাসপাতাল  ID ন�র �থেক 

িভ� | কােজই CHAVI বােয়া ব�াংেক এর ব�বহারকারী জানেতই পারেব না �য �কানটা আপনার ইেমজ | এই 

ইেমজ �িল IIT  খ�পুর  এ রাখা কি�উটার এ িনরাপদ সং�হ করা হেব �যখােন এক� বিল� এবং িনরাপদ 

তথ� �যুি� পিরকাঠােমা অন�িধকার �েবশ হেত �দেব না | TMC এবং IIT খ�পুর এর গেবষণাকারী এবং 

তার অংশীদারেদর �কবল �েবশািধকার থাকেব এই ইেমজ বােয়া ব�াংেক এ| �গাপনীয়তা িনি�ত করেত সব 

কম�েদর গেবষণা িনিদ�� চুি� এ সই করেত হেব | ডাটােবস এ রাখা �কােনা ইেমজ এর �ব�ি�গত পিরচেয়র 

িববরণ থাকেব না | CHAVI  বােয়া ব�াংেক এর �রকড�  ন�র িনরাপদ চািবর মাধ�েম হাসপাতাল ID এর সােথ 

যু� থাকেব  �য�  তথ� সুর�া দ�র (ডাটা �েটকশন অিফস) এর ত�াবধান এ এক িনরাপদ জায়গায় রাখা 

হেব | কােজই ই�াকৃত বা অিন�াকৃত ভােব গেবষণা ছাড়া সনা�কারী তথ� �কাশ হবার স�বনা থাকেব না | 

 

CHAVI বােয়া ব�াংেক এর ইেমজ কারা ব�বহার করেত পাের ? 

 

পিরক�না আর নীিত �মেন �যসব গেবষণা পিরদশ�ন �বাড�  (িরিভউ �বাড�  ) অনেুমাদন িনেয় �যসব গেবষকরা 

গেবষণা করেবন  , �কবল তােদর জনই CHAVI বােয়া ব�াংেক এর তথ� এবং ইেমজ উপল� থাকেব | এেত 

TMC  র IIT খ�পুর গেবষক এবং বািক �দশ িবেদশ এর অন� গেবষক এবং ব�াবসািয়ক �িত�ােনর কম� 

সািমল হেত পাের | এরকম গেবষণার ল� অেনক রকেমর হেত পাের এবং িভ� �জায় �রাগ িনণ�য় এবং 

িচিকৎসায় সং�া�  গেবষণা হেত পাের  | Chavi বােয়া ব�াংেক এ রাখা ইেমজ �থেক গেবষণা কের �য ফল 

পাওয়া যায় , �স�িল �ব�ািনক সমী�া পি�কা �কাশ করা হেব  | যােত অন� গেবষক আর সাধারণ মানষু 

উপকার �পেত পােরন |  

 

ব�াংেক এ সং�হীত  ইেমজ �থেক এক� �বি�র তথ� , ইেমজ বা ফলাফল বীমা �কা�ািন ও তােদর  কম�েদর 

�দওয়া হেব না | আপনার ইেমজ এর আদশ�মান মানদ� পুনিব�ত�  কের িকনা �স� জানার জন� ইেমজ �িলেক 

পুেনাসমী�া করা �যেত পাের | এই পয�ােলাচনার জন� �ািত�ািনক পয�ােলাচনা বওয়াড�  (institutional review 

board ) এবং  ভারত সরকােরর �জব �যুি� িবভাগ (DBT) এর অেব�ক থাকেত পাের | 

 

আিম িক পাির�িমক পােবা ? 

 

আপনার ইেমজ CHAVI  বােয়া ব�াংেক এ রাখার স�িত �দয়ার জেন� আপিন �কােনা পাির�িমক পােবন না | 
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স�ব ব�াবসািয়ক পণ� ? 

CHAVI  বােয়া ব�াংেক এ রাখা সকল ইেমজ অত�� মলূ�বান এবং লােভর উেদশ� �কােনা গেবষণা করা হয় না | 

িক�  CHAVI  বােয়া ব�াংেক এর উপর গেবষণা করা যিদ �কােনা ব�াবসািয়ক পণ� িবকিশত হয় তেব তার 

আিথ�ক লাভ আপিন পােবন না | 

 

অংশ�হণ এর িবক� ? 

আপিন চাইেল এই গেবষণার জেন� আপনার স�িত না িদেত পােরন এবং আপনার স�িত এই হাসপাতােল 

আপনার িচিকৎসার ওপর �কােনা �ভাব �ফলেব না।  

 

িকছু ���পূণ� পিরিচিত: 

ডাঃ.  স�য় চ�াটাজ�  ডাঃ.  সা�াম চ�বত�  অধ�াপক  জয়� মেুখাপাধ�ায়  

�জ�� পরামশ�কারী িবিকরণ ক�া�ার 
িবেশষ� 
(িসিনয়র কনসালেট� �রিডেয়শন 
অনেকালিজ� ) 

পরামশ�কারী িবিকরণ ক�া�ার 
িবেশষ� 
( কনসালেট� �রিডেয়শন 
অনেকালিজ� ) 

িব�ান ও তথ� �যুি� িবভাগ 
(িডপাট� েম� অফ কি�উটার 
সাই� এ� �টকেনালিজ ) 

টাটা �মিডেকল �স�ার,কলকাতা  টাটা �মিডেকল �স�ার,কলকাতা  ইি�য়ান ই��টুএ অফ �টকেনালিজ 
খ�পুর  

Ph: 033-66057406 Ph: 033-66057406  
 

যিদ আপনার �কােনা িজ�াস থেক এই (�েজ�) �ক�  িনেয় তাহেল আপিন টাটা �মিডেকল �স�ার 

ইনি��উশনাল িরিভউ �বাড�  (TMC - IRB) এর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন  03366057406 ন�র এ 

| 

এই সং�ার (TMC এর) (িডের�র ) পিরচালক হেলা   উ�রিবচারকারী কতৃ� �, যিদ আপনার �কােনা সমস�া 

থেক IRB  এর রায় িনেয় | 
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আিম উপ�� তথ� পুেরাপুির বেুঝ এই �কে� (CHAVI PROJECT) ভাগ িনেত ই�কু | 

 

�গী  

সই : 

নাম  িলখুন : 

তািরখ : 

 

সা�ী  

সই : 

নাম  িলখুন : 

তািরখ : 

 

গেবষণাকারী  

সই : 

নাম  িলখুন : 

তািরখ : 
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