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অংশগ্রহণ করবে রাজি হবেবে।আমরাআপন্াদক ওআপন্াি

বাচ্চাদক এই গববষণাবে অংশগ্রহণ করার িনয আমন্ত্রণ করবে চাই, 
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এর োবথ কী কী কবষে িকিেআবে।আপনার েকি সকাবনা প্রশ্ন থাবক, 

অনুগ্রহ কবরআমাবির োবথ সোগাবোগ করুন।
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iCATS-i2i কী?
iCATS-i2i - ‘আইবেকিোইং চাইল্ড অযাংিাইটি থররু সু্কলে –

আইবেকিকেবকশন িু ইিারবেনশন' একটি গববষণামূলক প্রকল্প।

উবেগ িকনে েমেযাগুকল বাচ্চাবির মবযয েচরাচর সিখ্বে পায়ো

োে, ককন্তু এমন অবনক বাচ্চা আবে োরা উবেগ িকনে েমেযাগুকল

অনুেব কবর েবব োর িনয সপশািার বযজিবির েহবোকগো োরা

পাে না। আমরা অকেোবক/পকরচে ণাকারী, বাচ্চা, এবং সু্কবলর

কম ণচারীবির োবথ কাি কবরকে সেন একিা নেুন উপাবে সু্কলগুকলর

মাযযবম উবেগ িকনে েমেযা থাকা বাচ্চাবিরবক কচকিে কবর

োবির েহবোকগো করা োে। এই প্রকবল্পআমরা এই নেুন

প্রজেোবক এখ্নকার, প্রচকলে প্রজেোর োবথ েুলনা করবে চাই।

আমরা সু্কবল থাকাকালীন োরা এই নেুন প্রজেোটি গ্রহণ কবরবে

আর োরা কবরকন সেই েব বাচ্চাবির উবেগ, সমিাি এবং

আচরবণর েুলনা করব, এবং সিখ্বে চাইব সে এর িনয িাকা খ্রচ

করবল োবলা লাে পায়ো োবব ককনা।

আমাি বাচ্চাআিআমাদক রকন্ অংশগ্রহণকিদত

আমন্ত্রণ কিা হদেদে?
আমরা আপনার বাচ্চার সু্কলবকআপন্াি বাচ্চাি ক্লাদস থ্াকা সমস্ত 4 

বেদিি বাচ্চাদেি ও তাদেি অভিিাবক/পভিচর্ যাকািীদেি

অংশগ্রহণ করার িনয আমন্ত্রণ কবরকে।আমরা েম্ভাবয েে সবশী েংখ্যক

বাচ্চাবির অন্তেুণি করবে চাই – রর্ বাচ্চািা খ্ুব রবশী উভিগ্ন থ্াদক, 

রর্ বাচ্চািা খ্ুব কমই উভিগ্ন হে, এবং র্ািা এি মাঝামাঝঝ ধিদন্ি

হে তাদেিদকঅন্তিভ যক্ত কদি ভন্দে।

আমাি বাচ্চাআিআমাদক ভক অংশগ্রহণকিদতই

হদব?
না। আপনাবকআরআপনার বাচ্চাবক এই গববষণাবে অংশগ্রহণ করবেই

হবব এমন সকাবনা কথা সনই। আপনারা উেবেই অংশগ্রহণ করববন ককনা

সেিা আপনাবির পেবের উপর কনেণর কবর।

আপনারা েকি আপনাবির মন পকরবেণন কবরন, আপনারা সকাবনা কারণ

না সিকখ্বেই সেবকাবনা েমে এই গববষণা সথবক কনবিবিরবক প্রেযাহার

করবে পাবরন, আপকনআপনার য়আপনার বাচ্চার ককেু বা েমস্ত েথয

প্রেযাহার কবর সনবার কবকল্পয় বােবে

পাবরন, ককন্তুআপকন েকি এিা করবে চান, োহবলআপকন অবশযই এই

প্রকল্প সশষ হবল সেিা আমাবির বলববন।

এই েথয আমাবির য়বেবোইবি আরয় ককেু োষাে উপলব্ধআবে: 

https://osiresearch.org.uk/icats/family-info/



3 আমাি বাচ্চা এবংআমাদক কী কিদত বলা হদব? 4
র্ভেআমাি বাচ্চাি সু্কলদক 'মতামত ও হস্তদেপ' কিাি

গরুদপ স্থান্ রেওো হে তাহদল কী হদব?
• আপকন েকি আপনার বাচ্চার উবেগ কবষবে প্রাথকমক প্রশ্নপত্র পূরণ

কবরন, োহবল আপনার প্রকেজেোগুকলর সথবকআপনার বাচ্চা উবেগ

িকনে েমেযাে েুগবে ববল সবাো োবে ককনা সেিা িানাবেআমরা

আপনার োবথ সোগাবোগ করব।

• েকিআপনার প্রকেজেো সথবক সেমন সবাো োে সে আপনার বাচ্চা

হেবো উবেগ িকনে েমেযাে েুগবে, োহবলআমরা একিন

সথরাকপস্টবকঅনলাইবন সিকলবোবনর মাযযবম েংকিপ্ত হস্তবিপ

করার প্রস্তাবআপনাবক সিব।

• এমন সেবকানয় পকরবাবরর িনয আমরা হস্তবিপ করার বযবস্থা

উপলব্ধ করাব োরা এই প্রকল্পটিবে অংশগ্রহণ করবে োরা মবন করবন

সে প্রাথকমক প্রশ্নপত্র কবষবে োবির প্রকেজেোগুকল সেমনই হবে থাকুক

না সকন এিা উপকারী হবব।

• হস্তবিপ করার কম ণেূকচবক ববল OSI (অন্লাইন্ সাদপাটয অযান্ড

ইন্টাদিযন্শন্ফি চাইল্ডঅযাংজাইটট)। OSI 

অকেোবক/পকরচে ণাকারীবির এমন ককেু পকরকল্পনা য় কাে ণকলাপ

েরবরাহ কবর সেিা োবির বাচ্চাবির উবেগিকনে েমেযাগুকলবে

েহােো করবে োবিরবক োহােয করবে পাবর। আপকন OSI কবষবে

এখ্ান সথবকআরয় ককেু িানবে পারববন: এবং OSI কবষবে ককেু

পকরবাবরর অকেজ্ঞো সকমন হবেবে সেিা এখ্ান সথবক শুনবে
পারববন https://osiresearch.org.uk/icats/osi/

• আমরা 4 বেবরর ক্লােগুকলবে বাচ্চাবির অংশগ্রহণ করাে োবির

উবেগবক শনাি য় বযবকস্থে করার িনয একিা অনুশীলনয় েরবরাহ

করব।

• আমরাআপনাবক, আপনার বাচ্চাবক এবং বাচ্চার কশিক/কশকিকাবক

6 মাস, 1 বেি এবং 2 বেি পি পিবতী পভিভস্থভতি

পর্ যাদলাচন্ামূলকপ্রশ্নপত্রগুভল পূিণ কিদত বলব।

1. বাবা/মা-এি ন্াম প্রতযাহাি

আপভন্ র্ভেআপন্াি বাচ্চাদকঅংশগ্রহণ কিাদত ন্া চান্ তাহদল

অন্ুগ্রহ কদিঅপ্ট-আউটফম যটট সু্কলদক ভফভিদে ভেন্।

2. অভিিাবকদেিজন্য প্রাথ্ভমক প্রশ্নাবলী
আমরা আপনাবক আপনার বাচ্চা কেিা উবেগ অনুেব কবর সেই কবষবে একিা

সোবিা প্রশ্নপত্রর উত্তর সিয়ো েম্পূণ ণকরবে, এবং আপনার পকরবার এবং

আপনার োবথ সোগাবোবগর কববরণ কবষেক েথয কিবে বলব সেন আমরা

সোগাবোগ করবে পাকর। একবার আমরা এই প্রশ্নপত্র সপবে সগবল, আমরা

আপনাবক আপনার বাচ্চার স্বাস্থয, কবকেন্ন অনুেূকে, আচরণ, এবং আপনার

কনবির স্বাস্থয য় আপনার কনবির য়আপনার বাচ্চার পকরবষবাগুকল বযবহার করার

কবষবে আরয় ককেু বািকে প্রশ্নপবত্রর েথয পূরণ করবে বলব।

আমিা একটা অল্প সমদেি জন্য রফাদন্ কল কিাি জন্য বযবস্থা কদি

রন্ব রর্ন্আমিা আপন্াদক গদবষণাটটদত স্বাগত জান্াদত পাভি এবং

পিবতী ধাপগুভলি ভবষদেআপন্াি মদন্ রর্ সমস্ত প্রশ্নআদে রসগুভলি

উত্তি ভেদত পাভি।

3. বাচ্চা ও ভশেক/ভশভেকাদেিজন্য প্রাথ্ভমক প্রশ্নপত্র
আমরা আপনার বাচ্চাবক এবং আপনার বাচ্চার ক্লাবের কশিক/কশকিকাবির/েহবোগী

কমীবিরআপনার বাচ্চার েে, িুজিন্তা, বা উবেবগর কবষবে একিা কনরাপি য়বেবোইি বা

কাগি বযবহার কবর একিা প্রশ্নপত্রর েথয পূরণ করবে বলব। আমরা আপনার বাচ্চাবকয়

অনযানয অনুেূকে, আচরণ, এবং োবির স্বাস্থয কবষবে ককেু ককেু প্রবশ্নর উত্তর কিবে বলব, 

এবং আমরা আপনার বাচ্চার সু্কবলর সরকেণ সথবক ককেু েথয েংগ্রহ করব।আপনার বাচ্চা

য় কশিক/কশকিকাবকআমরা সে প্রশ্নগুকল করব সেিা আপকন এখ্াবন সিখ্বে পাববন: 

https://osiresearch.org.uk/icats/family-info/ এবং আমরা সু্কবলর সথবক সে েথয েংগ্রহ

ককর সেগুকলআমাবির সগাপনীেোর কবজ্ঞকপ্তবে কবস্তাকরে োবব বণ ণনা করা হবেবে

https://osiresearch.org.uk/icats/privacy-notice/

4. এদলাপাথ্াভি িাদব সু্কল ভন্ব যাচন্

আমরা এবলাপাথাকিোবব আপনার বাচ্চার সু্কলবক িুবিা কবকবল্পর মবযয একটি বরাদ্দ করব:

মোমে য় হস্তবিপ বা সু্কবলর প্রচকলে অেযাে

(উলবিা পষৃ্ঠাে আরয় েথয সিয়ো হবেবে)

একটি কম্পম্পউিার এিা কনয ণারণ করবব সে আপনার বাচ্চার সু্কলটি সকান গররুবপ আবে এবং

োই সেখ্াবনই আপনার পকরবারয় সেই গররুবপই থাকবব

5. পিবতী পভিভস্থভতি পর্ যাদলাচন্ামূলক প্রশ্নপত্রসমূহ
আমরাআপনাবক, আপনার বাচ্চাবক এবং বাচ্চার কশিক/কশকিকাবকআবার 6 মাে, 1 বের এবং 2

বের পর একই যরবনর প্রশ্নপত্রগুকল পূরণ করবে বলব।

আমরা আপনাবক এবং/অথবা আপনার বাচ্চাবকআলািা কবর োিাৎকার কনবে বলবে পাকর সেন

প্রকল্পটির কবষবে মোমে সপবে পাকর এবং পকরবারগুকলর এর মবযয অন্তেুণি হবার অকেজ্ঞোগুকল

সকমন হবেকেল সেিায় িানবে পাকর। আমরা এই অকযববশনগুকলর অকেয় সরকেণ করব সেন এিা
কনজিে করা োে সে আমরা েমূ্পণ ণআবলাচনাটি বুেবে পাকর

র্ভেআমাি বাচ্চাি সু্কলদক 'প্রচভলত সু্কদলি অন্ুশীলন্' কিাি

গরুদপ স্থান্ রেওো হে তাহদল কী হদব?
• আপনার পকরবার সু্কবলর মাযযবম সেবকাবনা প্রচকলে যরবনর
েহবোকগো য় োবির পকরবষবাগুকল সপবে থাকববন।

• আমরা আপনাবক, আপনার বাচ্চাবক এবং বাচ্চার

কশিক/কশকিকাবক 6 মাস, 1 বেি এবং 2 বেি পি পিবতী

পর্ যাদলাচন্ামূলক প্রশ্নপত্রগুভল পূিণ কিদত বলব।

• 2 বের পর (প্রকল্পটির সশবষ) পরবেী পকরকস্থকের পে ণাবলাচনামূলক

প্রশ্নপত্রগুকলর পর, আমরা আপনাবক অনলাইন হস্তবিবপর িনয

কলকখ্ে (ইবলক্ট্রকনক) হস্তবিবপর েংস্করণগুকল সিব।
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আপনার বাচ্চাবক একিা অকেেীে ID নম্বর সিয়ো হবব এবং আমরা এিা

বযবহার কবরআপনার পকরবাবরর কবষবে েংগ্রহ করা েমস্ত েবথযর সলববল

সিব। আমরা েে রকবমর েথয েংগ্রহ ককর সেগুকলবক কনরাপি োবব য়

সগাপনীেো বিাে সরবখ্ রাখ্া হবব (আরয় েথয িানবে হবল অনুগ্রহ কবর

সগাপনীেোর কবজ্ঞকপ্তটি [https://osiresearch.org.uk/icats/privacy-notice/] 
পবি কনন)। গববষণামূলক প্রকল্পটি েমাপ্ত হবল, আমরা প্রকল্পটির ককেু ককেু

েথয অনয গববষণার কাবি বযবহার করার িনয োিা হবে পাবর, ককন্তু সেিা

সকবল সেমন োববই করা হবব সেন োবির পবি এিা বলবে পারা অেম্ভব

হে সে কারা এখ্াবন অংশগ্রহণ কবরকেবলন।

র্ভেআপন্াি বাচ্চাি সু্কলটটদক ‘ভফডবযাকঅযান্ড ইন্টািদিন্শন্' 

গরুদপ বিাদ্দ কিা হে এবংআপন্াি প্রশ্নপত্রিপ্রভতঝিোগুভল রথ্দক

এমন্ মদন্ হে রর্আপন্াি বাচ্চা উদিগজভন্ত ভবভিন্ন সমসযা

অন্ুিব কিদে, তাহদলআপন্াি অন্ুমভত রপদল, আমিাআপন্াি

বাচ্চাি সু্কলদক রসটা জান্দত রেব।আমিা সু্কলদক এটা বলব ন্া রর্

কািা অন্লাইন্ হস্তদেপ মূলক কম যসূভচদতঅংশগ্রহণ কিদব, র্ভে ন্া

অভিিাবকিাআমাদেিদক রসটা কিদত বদলন্।

আপকন বা আপনার বাচ্চা আমাবির কী ববলবেন সেিা আপনার অনুমকে

োিা আমরা অনয কাবরার োবথ সশোর করব না, েকি না আপকন বা আপনার

বাচ্চা আমাবিরবক এমন ককেু ববলন োর সথবকআমরা োকব সে সেআপনার

বাচ্চা বা অনয সকউ গুরুের োবব িকেগ্রস্ত হবার েুুঁ ককর মুবখ্ থাকবে

পাবরন। েকি সেমন ককেু হে োহবলআমাবিরবক সে কথা অনয কাউবক

বলবে হবে পাবর, ককন্তুআমরা েব ণিাই প্রথবমআপনার োবথ এই কবষবে

আবলাচনা করবে সচষ্টা করব।

এই গদবষণামূলক প্রকল্পটট কািা পিীো

কদিদেন্?

এই প্রকল্পটি অক্সবোেণ কবশ্বকবিযালবের সেন্ট্রাল ইউকনোকে ণটি করোচণ

একথক্স ককমটি পরীিা কবরবেন।

প্রকল্পটিবে কাে ণরে েমস্ত গববষণাকারীবির উপবর েথয প্রকাশ

করার য় না করার কবষবে কবকেন্ন পরীিা করা হবেবে এবং োবিরবক

বাচ্চাবির কনবে কাি করার িনয অক্সবোেণ কবশ্বকবিযালে অনুবমািন

কিবেবে।

অংশগ্রহণ কিাি সুভবধাগুভল কী?
অংশগ্রহণ করার মাযযবম আপনার পকরবার আমাবিরবক এিা

িানবার সচষ্টা করবে োহােয করববন সে, সে বাচ্চারা উবেগ িকনে

েমেযা অনুেব কবর, োবির িরকার হবল োরা কীোবব োহােয

সপবে পারবব।

আপনার িনয হে একিা েংকিপ্ত অনলাইন হস্তবিপ এবং

সিকলবোবনর মাযযবম প্রকল্পটি চলাকালীন বাচ্চার উবেগ কবষবে

োহােয করা হবব, অথবা প্রকল্পটির সশবষ, একিা কলকখ্ে (ইবলক্ট্রকনক

েংস্করণ) যরবনর অনলাইন হস্তবিপ করা হবব।

অংশগ্রহণ কিাি অসুভবধাগুভল কী?
আপনাবক চার বার (প্রবেযক বার গবি 30 কমকনি কবর) আলািা যরবনর

প্রশ্নপত্রগুকল পূরণ করবে কগবে সবশ ককেুিা েমে বযে করবে হবব। আপকন েকি

পবর সকাবনা োিাৎকাবর অংশ সনন, এিা করবেয় ককেুিা েমে লাগবব (প্রাে

এক ঘণ্টা)। আমরা কবকেন্ন পকরবাবরর োবথ কাি ককর সেন এিা কনজিে করা

োে সে আমরা সেেব প্রশ্ন জিবজ্ঞে করকে সেগুকল সেন েম্ভব হবার মবো

প্রবোিয যরবনর হে। ককন্তুআমরা সে েব প্রশ্ন িানবে চাইব সেগুকলর মবযয

এমন ককেু প্রশ্নয় থাকবব সেগুকল কচন্তা য় অনুেব করা েংোন্ত হবব সেগুকল মন

খ্ারাপ হবার মবো হবে পাবর। েকি প্রশ্নগুকল আপনার বাচ্চার মানকেক স্বাবস্থযর

কবষবে উকেগ্ন হবার আশঙ্কা েুবল যবর, োহবল এমন ককেু সলাক আবেন োবির

োবথ আপকন োহােয বা পরামশ ণচাইবার িনয কথা বলবে পাবরন, োবির মবযয

অনযেম হবলন আপনার GP বা োযারণ কচককৎেক এবং ককেু িােীে েংগঠন

আবে সেমন ইেং মাইন্ডে (অকেোবকবির সহল্পলাইন: 0808 802 5544 

http://www.youngminds.org.uk/)। আপকন আমাবির য়বেবোইবি কগবে পকরবার

েংোন্ত কবষবে আরয় েথয য় েথযেম্পি সপবে

পাবরন: https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/

ধন্যবাে বলাি জন্য
আমিা সমস্ত পভিবািদক ভন্ম্নভলভখ্ত প্রভতটট ধাপ সম্পূণ য
কিাি পি একটা £10 এি ভগফট িাউচাি রেব:

*বাচ্চা য় অকেোবক/পকরচে ণাকারীবির িনয প্রাথকমক প্রশ্নপত্র

*6 মাে, 1 বের এবং 2 বের পবরর পরবেী পকরকস্থকের

পে ণাবলাচনামূলক প্রশ্নপত্র

*একটি োিাৎকার

http://www.youngminds.org.uk/
https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/
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এই অযযেনটি চালাবনার অথ ণেংস্থান কবরবে নযাশনাল ইন্সটিটিউি

ের সহলথ করোচণ (NIHR) (RP-PG-0218-20010)। এখ্াবন সে মোমে

প্রকাশ করা হবেবে সেগুকল সলখ্ক(সির) আর োই সেিা NIHR বা

কেপািণবমি অে সহলথ অযান্ড সোশযাল সকোর এর মে হবেই হবব

এমন সকাবনা কথা সনই।

আভম এিপি কী কিব?
• আপভন্ র্ভেআপন্াি বাচ্চাদক গদবষণাটটদত

অংশ গ্রহণ কিাদত ন্া চান্ : োহবল অনুগ্রহ

কবর েংকিষ্টঅপ্টআউটফম যপূরণ করুন এবং

এিাবক েংকিষ্ট খ্াবমর সেেবর সরবখ্ সু্কলবক

সেরে কিন। অনুগ্রহ কবর সিবন রাখ্ুন সে
আপকন েকি সবকরবে োন োহবলআপকন পরবেী
পে ণাবে আপনারআর বাচ্চার উবেগ িকনে
েমেযাে েহবোকগো পাবার েুবোগ থাকবব না।

• আপভন্ র্ভেআপন্াি বাচ্চাি অংশগ্রহণ

ভন্দে খ্ুভশ থ্াদকন্আিআপভন্ র্ভে ভন্দজও

অংশগ্রহণ ভন্দে খ্ুভশ থ্াদকন্: অনুগ্রহ কবর

অকেোবক েম্মকেিান েম ণটি আর প্রাথকমক

অকেোবক প্রশ্নাবলী পূরণ করুন (কাগবি বা

অনলাইবন)। অনুগ্রহ কবর কাগবির প্রশ্নপত্র

আপনার বাচ্চার সু্কবল প্রিত্ত খ্াবম েবর সেরে

কিন আরআমরা সেগুকলবক সেখ্ান সথবক েংগ্রহ

কবর সনব। প্রাথকমক প্রশ্নপত্র পূরণ করা হবল,

আমরা আপনাবক পূরণ করার িনয বািকে

প্রশ্নপত্র পাঠাব (কাগবি বা অনলাইবন)।

• আপভন্ র্ভেআপন্াি বাচ্চাি অংশগ্রহণ

ভন্দে খ্ুভশ থ্াদকন্, ভকন্তু বাবা/মা-এি প্রশ্নপত্র

পূিণ কিদত ন্া চান্ োহবলআপনারআর ককেু

করার িরকার সনই। আমরা আপনার বাচ্চাবক

অংশগ্রহণ করার িনয আমন্ত্রণ করব, আপনার

বাচ্চার কশিক/কশকিকাবিরআপনার বাচ্চার

কবষবে প্রশ্নপত্র পূরণ করবে বলব, আর সু্কবলর

সরকেণ সথবকআপনার বাচ্চার কবষবে েথয েংগ্রহ

করব।

ওদেবসাইট: https://osiresearch.org.uk/icats/
ইদমইল: iCATS@psych.ox.ac.uk
রটভলদফান্ ন্ম্বি:01865 618175

আমাি রকাদন্া প্রশ্ন বা উদিগ থ্াকদল কী কিব?
প্রকল্পর টিবমর োবথ সোগাবোগ করুন (সপেবনর পাোে কবস্তাকরে কববরণ

আবে), আরআমরা আপনার প্রবশ্নর উত্তর সিবার িনয আমাবির েথাোযয

সচষ্টা করব আর সকাবনা রকম উবেগ থাকবল সেই কবষবে বযবস্থা সনব।

আমরা আপনার উবেগ কবষবে 10 টি কম ণকিববের মবযযই অবগে হবার

মানযো সিব এবং আপনাবক কনবিণশ পাঠাব সে এিা কীোবব োমলাবে

হবব। আপকন েকি অখ্ুকশ থাবকন আর সকাবনা কবকযবদ্ধ অকেবোগ িাবের

করবে চান, োহবল অনুগ্রহ কবর অক্সবোেণ কবশ্বকবিযালবের সমকেকযাল

োবেন্স করোচণ একথক্স ককমটির সচোর পাে ণবনর োবথ সোগাবোগ করুন

কেকন েমেযািা েে দ্রেু েম্ভব েমাযান করার সচষ্টা করববন। ইবমইল: 

ethics@medsci.ox.ac.uk; টঠকানা: Research Services, University of Oxford, 
Wellington Square, Oxford OX1 2JD

গদবষণামূলক প্রকল্পটটি জন্য রকঅথ্ যপ্রোন্

কিদে?
এই প্রকল্পটির িনয নযাশনাল ইন্সটিটিউি ের সহলথ

করোচণ নামক একটি েংগঠন অথ ণপ্রিান করবে, ো ককনা

এমন এক েংগঠন োরা স্বাবস্থযর উ

ন্নকে ঘিাবনার িনয গববষণাে অথ ণপ্রিান কবর থাবক।
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