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এই প্রশ্নমাোর দুটি ভিিাগ আলে।

ভিিাগ 1- এর অন্তি্ভু ক্ত কে তথ্য থাকলি তা গলিষক এিটিং জন্সাধারলের অন্যান্য ্সদ্স্যলদর জন্য উপেব্ধ করা হলি। 

ভিিাগ 2- এর অন্তি্ভু ক্ত কে তথ্য থাকলি তা ি্যভক্তগত এিটিং ভনরাপলদ রাখা হলি এিটিং আইনী উলদেল্্য এটি করার িাধ্য 
না হলে ভমউভজ়োম কাউলক ক্স্সি কদখালি না। আপনার কোগদালনর ি্যিস্াপনা করলত ভমউভজ়োম আপনার নাম 
এিটিং কোগালোলগর ভিিরে ি্যিহার করলি। এই তথ্য নাম ভিহীন কলর কনও়ো হলি এিটিং COVID-19-এর ্সম়ে ওল়েলল্সর 
পভর্সটিংখ্যান ভিভতিক কপ্রাফাইে গড়লত ্সাহালে্যর জন্য ি্যিহার করা হলি।

ভিিাগ 1

দদনভদিন জীিন
অন্যদের সদগে আপনার সম্পদ ক্ে  ক্ অকিমারী প্রভাব ফেদেদে? উোহরণস্বরূপ,  
আপনার পকরবার, বন্ধু -বান্ব বা প্রকিদবশীরা?

এই সময় আপকন ্ীভাদব অন্যদের সদগে ফ�াগাদ�াগ রাখদেন/্থা বািকে া বেদেন?

আপকন �কে ্াজ ্দরন, স্ধু ে বা ্দেজ/কবশ্বকবে্যােদয় পদ়েন, িাহদে অকিমারী ক্ভাদব আপনার অকভজ্ঞিায় প্রভাব 
ফেদেদে? 



অকিমারী চো্ােীন পাকরবাকর্ বা সামাকজ্ অনুষ্াদন  
– ফ�মন ফশষ ্ৃি্য, কবদয়, সামাকজ্ বা ধমীমী য় উৎসব অনুষ্াদন আপনার ফ্মন অকভজ্ঞিা হদয়দে?

অকিমারীর সময়, আপনার স্ানীয় এো্ার কবষদয় আপকন ক্ নিধু ন ক্েধু  আকবষ্ার ্দরদেন  
– ফ�মন প্রা্ৃকি্ পকরদবশ বা ইকিহাস / প্রত্ন িত্ত্ব? 

স্াস্্য এিটিং ্সুস্তা  
আপনার ক্ ফ্ানও কচক্ৎসা, সামাকজ্ পকরচ�কো পকরদষবা পাওয়ার বা সুরকষিি স্াদন প্রদবশাকধ্াদরর প্রদয়াজন হদয়কেে 
ক্ংবা ফসসব পাওয়া ফথদ্ বকচিি হদয়কেদেন? 

টী্ার কবষদয় আপনার ক্ মিামি? আপনার অকভজ্ঞিার কবষদয় আমাদের জানান। 
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আপনার ফ্মন অনুভূকি হদছে? কবকভন্ন ে্ডাউদন, সমদয়র সদগে আপনার অনুভূকিদি ক্ পকরবিকেন ঘদেদে? 

অকিমারী শুরু হওয়ার পর ফথদ্ এখন প�কেন্ত আপনার জন্য সবদচদয় ্ষ্ট্র অকভজ্ঞিা ক্ কেে? 

অকিমারী শুরু হওয়ার পর ফথদ্ এখন প�কেন্ত আপনার জন্য সবদচদয় ইকিবাচ্ অকভজ্ঞিা ক্ কেে?

্সরকার এিটিং তথ্য 
এই সঙ্কদে ওদয়লস সর্ার এবং ইউদ্ সর্াদরর প্রকিকরিয়ার ব্যাপাদর আপনার ক্ মদন হয়?  
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ে্ডাউদনর বাধা কনদষদধর ফ্ান কবষয়োয় আপকন সবদচদয় ফবকশ প্রভাকবি হদয়দেন?

বাধা কনদষধ ফথদ্ স্বকতি পাওয়া এবং সমাদজ বাধা কনদষদধর সমাকতির ব্যাপাদর আপনার ক্ মদন হয়?  

িভিষ্যত 
অকিমারী চো্ােীন ফ্ান কজকনস বা মুহূিকেগুকে কচর্াে আপনার মদন থা্দব?

আপনার জন্য জীবন ক্ভাদব আোো হদব?
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আমরা �কে আপনার ্থা অন্যদের জানাই, আপনার পকরচয় ক্ভাদব জানাদি চান: 

আমরা বধু কি এই সময় আপনার ্থা সবার ্াদে জানাদনা মুকস্ে হদি পাদর। সুস্িার কবষদয় পরামশকে ও সহায়িার জন্য, 
ওদয়লস ও ইংদরকজ ভাষায় কনদ্াক্ত ফহল্পোইন এবং সংস্ান রদয়দে:

Bawso 0800 731 8147
LGBT Cymru কহল্পোইন 0800 840 2069
ভেি ভফ়োর ভরি কহল্পোইন (Live Fear Free Helpline) 0808 80 10 800
মাইন্ড (Mind) 0300 123 3093
ওল়েল্স ভ্ক্াগত অক্মতার কহল্পোইন (Wales Learning Disability Helpline) 0808 8000 300

হ্্যা না

আমরা আগামী কেদনও আপনার ্থা জানদি চাই, আমরা আপনাদ্ ফ�াগাদ�াগ ্রদে আপকন ক্ খধুশী হদবন?
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ভিিাগ 2

আপনার ভিষল়ে
সম্পপূণকে নাম: ফপাস্টদ্াড:

আপকন ফ� কব্দল্পর সদগে সবদচদয় ফবকশ ঘকনষ্ ফবাধ ্দরন অনগু্রহ ্দর ফসো ফবদে কনন বা কনর্দ্বিধায় ‘স্ব-বণকেন’ ফবদে কনদয় 
আপনার কনদজর ভাষায় আমাদের জানান। আপকন �কে জানাদি না চান, িাহদে অনগু্রহ ্দর ‘জানাদি চান না’ ফবদে কনন।

আপনার জন্ম ্াদে �া কেগে কেে আপনার কেগেগি পকরচয় এখনও ক্ িাই?

ভেঙ্গ:

ভেঙ্গ প্রিেতা:

্সম্পলকভু র ভস্ভত:

রাষ্ট্রী়েতা:

মকহো

সম্ামী পুরুষ/সম্ামী নারী

এ্া (অকববাকহি)

সম্পদ ক্ে  আদে (সহবাস ্দরন না)

কববাকহি/ নাগকর্ অংশীোকরত্ব

স্ব-বণকেন

জানাদি চান না

সম্ামী পুরুষ/সম্ামী নারী ফ্রেে (ফহদেদরাদসকু্য়াে)

জানাদি চান না

হ্্যা না জানাদি চান না

পুরুষ নন-বাইনাকর জানাদি চান না

সম্পদ ক্ে  আদেন (সহবাস ্রদেন)

কবপত্নী্ বা কবধবা

আপকন ফ্ান ভাষায় ্থা বদেন?

আপনার পেদদের ভাষা ফ্ানটি? 

ইদমে ঠি্ানা: জন্ম িাকরখ:
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ভিস্তৃ ত জাভত ্সতিা:

ধমভু ভিশ্া্স:

আপনার ভক ভনল্াক্ত ককানও অিস্া রল়েলে?

এশিয়ান

ব�ৌদ্ধ

শিক্ষাগত অক্ষমতা

অটিং্গ্রহে এিটিং ি্যিহালরর চ্ভক্ত 

ওদয়দলস জীবনধারার কবষদয় জন সাধারদণর স্মৃকি সংগ্রহ ও ফর্ডকে  ্রা কচর ্ােই Amgueddfa Cymru - National 
Museum Wales (কমউকজয়াম) -এর ্াদজর গুরুত্বপপূণকে অংশ, এো আমাদের রয়্যাে চােকে াদরর এ্াংশ এবং আমাদের 
পাবকে্ োস্ অথকোৎ সাবকেজনীন ্মকে্িকে দব্যর অকভন্ন অগে। এইসব স্মৃকি সুরকষিি ্দর রাখা কমউকজয়াদমর উদদেশ্য, এবং 
আপনার ফ�াগোন ন্যাশনাে ্াদেক্ন অথকোৎ রাষ্ট্রীয় সংগ্রদহর এ্াংশ হদয় �াদব এবং জনস্বাদথকে সংগ্রহশাোয় ফরদখ 
ফেওয়া হদব। এই চধু কক্তর সাহাদ�্য কমউকজয়াম কচর িদর আপনার ফ�াগোন সংরষিণ ও ব্যবহার ্রদি পারদব এবং এো �াদি 
কমউকজয়াদমর সংগ্রদহ ফ�াগ ্রা �ায় িা কনকচিি ্রদব। 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales-এর িত্বাবধাদন আমার ফ�াগোন ন্যাশনাে ্াদেক্দনর অথকোৎ 
রাষ্ট্রীয় সংগ্রদহর অংশ হওয়ায় আমার সম্মকি আদে। গদবষণা, প্র্াশনা, কশষিা, ফে্চাদর, সম্প্রচাদর, অনোইন এবং 
কডকজোে সংস্ান কহসাদব ব্যবহাদরর জন্য, এবং কমউকজয়াম ফ� িৃিীয় পষিদ্ উপ�ধুক্ত মদন ্রদব িাদের দ্ারা ব্যবহাদরর 
জন্য, এো স্ায়ী সাবকেজনীন ফরোদরন্স সংস্ান রূদপ সংরষিণ ্রা হদব। 

আমার বয়স �কে 18 বেদরর ্ম হয় িদব আমার মা বাবা বা আইনী অকভভাব্ আমার অংশগ্রহদণ এবং (আমার কনদজর 
বা আমার ফিাো) ফ� ফ্ানও ফোদো এবং ফ� ফ্ানও অকডও/কভজুয়াে অবোদনর জন্য ব্যবহাদর সম্মকি জাকনদয়দেন এবং 
আমার পষি ফথদ্ জনিাকত্ত্ব্ িথ্য সম্পপূণকে ্দরদেন। 

কভপরাইলের চ্ভক্ত

আকম ফঘাষণা ্রকে ফ� আকম োয় মুক্ত হদে আপদোড ্রা উপ্রদণর আইনী মাকে্ এবং এি দ্ারা আকম ফসসব সম্পপূণকে 
এবং কচরস্ায়ী উপহারস্বরূপ কমউকজয়ামদ্ োন ্রকে।

আকম ফ� ফ�াগোন আপদোড ্দরকে আকম িার ্কপরাইে ধার্ এবং সম্পপূণকে ও কচরস্ায়ী ভাদব Amgueddfa Cymru – 
National Museum Wales-ফ্ সমতি ্কপরাইে কেদয় কেকছে। িদব আকম চাইদে, িা সদত্ত্বও আমার ব্যকক্তগি ব্যবহাদরর 
জন্য আমার আপদোড ্রা উপ্রণ ব্যবহার ্রদি পাকর। 

আকম বধু কি ফ� এই চধু কক্তর ব্যবস্াপনার জন্য কমউকজয়াম আমার নাম এবং ফ�াগাদ�াদগর কববরণ ব্যবহার ্রদব।

মানশিক ি�্াি্থয্ অ�ি্থা

অনয্, অনুগ্্হ কব্ ি�্-�র্্ন ক্ুন

িা্ীশ্ক প্্শত�ন্ধকতা জানাবত চান না

দীর্্ কালীন ব্াগ/অ�ি্থা ইশন্দ্্য় প্্শত�ন্ধকতা

জানাবত চান না বকান ধম্্ বনই ি�্-�র্্ন

খ্্ীষ্টান শহন্দু ইহুদী মুিলমান শিখ

বি�্তাঙ্গ জানাবত চান না ি�্-�র্্ন

আ্� কৃষ্রাঙ্গ ব্ামাশন / যাযা�্ / ভ্্াময্মার শমি্্ জাশতগত বগাষ্ঠী
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আপনার ি্যভক্তগত উপাতি
প্রশ্নমাোয় আপকন ফ�মন জাকনদয়দেন শুধধুমাত্র ফসইমি আপনার নাম ব্যবহার ্রা হদব। �ি বার আপনার ফ�াগোন 
ব্যবহার ্রা হদব িি বার কমউকজয়াম োকয়ত্বশীে এবং সি্যকনষ্ উপাদয় ফসসব সামোদব এবং ফ�মন প্রাসকগে্ ফসই মি 
ফ�াগোন্ারীদ্ ্ৃিজ্ঞিা জানাদব।  

শমউশজয়াম বযভাব� আপনা্ �য্শক্তগত উপাত্ত �য্�হা্ কব্ বি শ�ষবয় তবথয্্ জনয্ আপশন https://museum.
wales/privacy-notice-এ আমাবদ্ বগাপনীয়তা্ নীশত বদখবত পাব্ন।

অটিং্গ্রহলের জন্য আপনালক ধন্যিাদ

অনুগ্রহ ্দর আপনার সম্পপূণকে ্রা প্রশ্নমাো এবং স্বাষির ্রা অংশগ্রহদণর চধু কক্ত ডা্ বা ইদমে এর মাধ্যদম ফেরি পাঠিদয় 
ফেদবন।

Collecting Covid
St Fagans National Museum of History
St Fagans, Cardiff , CF5 6XB

CollectingCovid19@museumwales.ac.uk

এই প্রশ্নমাোর কব্াদশ কনদ্াক্ত েে এবং সংগঠদনর সাহা�্য ও সমথকেদনর জন্য িাদের ধন্যবাে।

Amgueddfa Cymru-National Museum Wales ষধুবা সঙ্ঘ
Millie Bethel | Elisabeth Bunker | Holly Dickens | Meliha Hussain | Dylan Mccandless | Kirsten 
Scoggins | Cathays High School অকভভাব্দের কশষিা েে | Draig Enfys, LGBT+ ইকিহাস এবং ওদয়লস 
(Welsh) ঐকিহ্য প্রসাদর ্মকেরি | Easy Read Wales | Innovate Trust | Mencap Cymru | Oasis Cardiff | 
Platfform | Pride Cymru | Race Council Cymru | Re-Live | Romani Cultural and Arts Company | Sight 
Life | Stonewall Cymru | Sub-Sahara Advisory Panel | ওদয়লস পুদজা সকমকি (Wales Puja Committee)

িাকরখ: স্বাষির: 

কালেক্টিং ককাভিড (Covid):
ওল়েল্স (Wales) 2021


