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এইগার বায াফার্ মাসিউটিক্যালি্ (Eiger BioPharmaceuticals), ললানাফারসনব  ওষুধ প্রস্তুতক্ারী 
িংস্থা এক্টি র্যাযনজড অ্যাক্যিি লপ্রাগ্রার্ (Managed Access Program, MAP) এর উয্যাক্তা।  এই 

MAP এর উযেশ্য হল হাসিনিন সগলযফাডম লপ্রাযজসর া সিনযরার্ (Hutchinson-Gilford Progeria 

Syndrome, HGPS বা লপ্রাযজসর া) অ্থবা লপ্রাযজরয ড লযাসর্যনাপ্যাসথ (Progeroid Laminopathy, 

PL)-এর ল াগয লরাগীয্র ললানাফারসনব ওষুধ প্রয াযগ সিসক্ৎিার িুসবধা ল্ও া।  র্যাযনজড 

অ্যাক্যিি লপ্রাগ্রার্ 3টি লেণীভুক্ত ল াগযতািম্পন্ন HGPS এবং PL এর লরাগীয্র ললানাফারসনব 

ল্যব: 

1) যোাঁরো আনগ কখনও ল োনোফোরননব লনন নন; 

2) যোাঁরো আনগ ল োনোফোরননব নননেনেন নকন্তু এখন ল োনোফোরননব নননেন নো; 

3) যোাঁরো ননদোননক পরীক্ষোর অ্ংশ নিেোনব ল োনোফোরননব গ্রিণ করনেন এবং ননদোননক 

পরীক্ষোে অ্ংশগ্রিণ েম্োপ্ত িওেোর পনরও ল োনোফোরননব নদনে নিনকৎেো িোন নে লযনত 

িোন।  যনদ আপনন / আপনোর নশশু বততম্োনন বস্টন নি নেন্স িোেপোতোন  পরীক্ষোে অ্ংশ 

লনন এবং আপনন / আপনোর নশশু অ্ধ্যেনটির লেই অ্ংনশ থ্োনকন লযটিনত এভোনরোন ম্োে 

(everolimus) ওষুধ্টি অ্ন্তভভ তক্ত আনে, তোিন  পরীক্ষোর েম্োনপ্ত িওেোর পনর আপনন MAP 

এর ম্োধ্যনম্ ল োনোফোরননব লনওেোর েুনযোগ পোনবন।  যনদ আপনন / আপনোর নশশু বস্টন 

নি নেন্স িোেপোতোন র পরীক্ষোর েম্প্রেোনরত অ্ধ্যেনন থ্োনকন এবং বততম্োনন শুধ্ ু

ল োনোফোরননব গ্রিণ কনরন, তোিন  আপনোনক / আপনোর নশশুনক MAP-লত স্থোনোন্তনরত 

করো িনব।   েযনে এই স্থোনোন্তনরর পনরকল্পনো করো িনব যোনত ওষুনধ্র েরবরোি ধ্োরোবোনিক 

থ্োনক। 

বতমর্াযন ললানাফারসনব-লক্ হাসিনিন সগলযফাডম লপ্রাযজসর া সিনযরার্ এবং লপ্রাযজরয ড 

লযাসর্যনাপ্যাসথ'র অ্নুিন্ধানর্ূলক্ সিসক্ৎিা সহযিযব সবযবিনা ক্রা হ ।  এই সববসৃত ললখার ির্  

প্ মন্ত প্সৃথবীর লক্ানও সন ন্ত্রক্ ক্তৃমপ্ক্ষ বাসণজ্জযক্ বযবহাযরর জনয ললানাফারসনব-লক্ অ্নুযর্া্ন 

ক্যরনসন।  অ্নযভাযব বলযল, আপ্সন / আপ্নার সশ্শুর ডাক্তাযরর ক্াছ লথযক্ এক্টি লপ্রিজ্িপ্শ্ন 

সনয  স্থানী  ওষুযধর ল্াক্াযন সগয  আপ্সন এই ওষুধটি প্াযবন না। 

 স্ না আপ্সন / আপ্নার সশ্শু এখনও বস্টন সিলযরনি হািপ্াতাযলর এক্টি অ্ধয যন 

অ্ংশ্গ্রহণ ক্রযত থাযক্ন  াযত ললানাফারসনব অ্ন্তভুমক্ত, তাহযল ল িব ল্যশ্ ললানাফারসনব MAP 

প্র্ান অ্নুযর্াস্ত লিই িব ল্যশ্ বিবািক্ারী ল াগযতািম্পন্ন HGPS এবং PL লরাগীরা এক্র্াত্র এই 

উপ্ায  ওষুধটি লপ্যত প্ারযবন। আপ্নার ল্যশ্ এবং HGPS ও PL-এর জনয ললানাফারসনব এর 



বাসণজ্জযক্ িরবরাহ না প্াও া প্ মন্ত ললানাফারসনব MAP িাল ুথাক্যব।   স্ এর প্সরবতমন হ , 

তাহযল িব MAP অ্ংশ্গ্রহণক্ারীযক্ জানাযনা হযব। 

প্রবতী প্ষৃ্ঠাগুসলযত প্রশ্ন এবং উত্তযরর তাসলক্া এবং প্সরসশ্ষ্ট A এবং B অ্ন্তভুমক্ত। 

রশ্নোব ী এবং উত্তর 

1.  ম্যোননজড অ্যোকনেে লরোগ্রোম্ (Managed Access Program, MAP) কী? 

 র্যাযনজড অ্যাক্যিি লপ্রাগ্রার্ এর র্াধযযর্ প্রাণিংশ্  হযত প্াযর এর্ন লরাযগ লভাগা এক্জন 

ল াগযতািম্পন্ন লরাগী এর্ন এক্টি ওষুধ লপ্যত প্াযরন  া তা াঁয্র ল্যশ্র সন ন্ত্রক্ ক্তৃমপ্ক্ষ 

এখনও বাসণজ্জযক্ সবিয র জনয অ্নুযর্া্ন ক্যরসন।  

2. ল োনোফোরননব ম্যোননজড অ্যোকনেে লরোগ্রোম্ এর জনয নবনবনিত িনত আম্োনক কী 
করনত িনব? 

 ল  িব লরাগী ললানাফারসনব MAP-লত অ্ংশ্ সনযত িান, তা াঁয্র এক্জন স্থানী  ডাক্তার অ্বশ্যই 

থাক্যত হযব স সন ক্র্ মিূসির প্রয াজনগুসল পূ্রণ ক্রযত রাজ্জ হযবন। 

 ল যহতু ললানাফারসনব এক্টি অ্নুিন্ধানর্ূলক্ ওষুধ, তাই HGPS অ্থবা লপ্রাযজরয ড 

লযাসর্যনাপ্যাসথ'র লরাগীয্র সিসক্ৎিা  ললানাফারসনব ক্ীভাযব বযবহার ক্রযত হযব তা প্রযতযক্ 

লরাগীর ডাক্তাযরর লবাঝা গুরুত্বপূ্ণ ম। ললানাফারসনব MAP-লত নার্ তাসলক্াভুজ্ক্তর প্যর 

সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তারযক্ গুরুত্বপূ্ণ ম তথয ল্ও া হযব। 

 এইগার বায াফার্ মাসিউটিক্যালি আপ্নার স্থানী  ডাক্তারযক্ আপ্নাযক্ / আপ্নার সশ্শুযক্ 

MAP-এ রূপ্ান্তযরর ক্াযজ িাহা য ক্রার জনয সিসনযজন (Clinigen) নাযর্ এক্টি অ্তযন্ত 

অ্সভজ্ঞ িংস্থাযক্ বযবহার ক্রযছ।  সিসনযজন ধারাবাসহক্ সভসত্তযত ক্র্ মিূসির তত্ত্বাবধানও 

ক্রযব।   

 ডাক্তার আপ্নাযক্ / আপ্নার সশ্শুযক্ সিসনযজন -এ সনবন্ধীক্রযণর জনয ্াস ত্বশ্ীল। স্থানী  

ডাক্তারযক্ অ্বশ্যই সনবন্ধীক্রণ িমূ্পণ ম ক্রযত হযব। এটি সিসনযজন -এর িযে ল াগায াগ 

ক্যর িম্পন্ন ক্রা  া ।  প্সরবার / লরাগী সনযজরা সনবন্ধীক্রণ ক্রযত প্ারযবন না। 

 সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার সনজ্িত ক্রযবন ল  সিসনযজন এর ক্াযছ িব প্রয াজনী  উপ্ ুক্ত তথয 
আযছ  াযত  থা থভাযব ললানাফারসনব ল্ও া  া । 

 ডাক্তার দ্বারা িফলভাযব তাসলক্াভুজ্ক্ত এবং লরাগী  াযত ক্র্ মিূসির ল াগযতার্ান পূ্রণ ক্যরন তা 
সনজ্িত ক্রার প্যর, সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার সিসনযজন লথযক্ সশ্শুর ললানাফারসনব অ্ডমার 

ল্ন। 

 ললানাফারসনব স্থানী  ডাক্তাযরর অ্সফি অ্থবা হািপ্াতাল / সিসনক্ ফাযর্ মসিযত লপ্ ৌঁযছ ল্ও া 
হ । লরাগীর ললানাফারসনব এর িরবরাহ লশ্ষ হও ার 6-িপ্তাহ আযগ সিসক্ৎিক্ারী ডাক্তার 

ললানাফারসনব অ্ডমার স্যত প্াযরন।  খন ওষুধ লশ্ষ হযব বযল প্রতযাসশ্ত তার ক্র্প্যক্ষ এক্ 

র্াি আযগ ডাক্তার  স্ ললানাফারসনব অ্ডমার না ল্ন, তাহযল পু্নরা  অ্ডমার ল্ও ার বযাপ্াযর 

স্মরণ ক্সরয  ল্ও ার জনয ডাক্তারযক্ ই-লর্ল প্াঠাযনা হযব। ললানাফারসনব প্াঠাযনার ির্  

প্রসতবার 4 র্াযির ওষুধ িরবরাহ ক্রা হ । এর প্সরবতমন হযল িব MAP অ্ংশ্গ্রহণক্ারীযক্ 

জানাযনা হযব। 

 এরপ্যর ডাক্তার আপ্নাযক্ / আপ্নার সশ্শুযক্ ওষুধটি ল্যবন।  

 িব ল্শ্ তার নাগসরক্য্র MAP ল্ও ার অ্নুর্সত ল্  না। প্সরসশ্ষ্ট A-লত ল্যশ্র তাসলক্া 
এবং তায্র ললানাফারসনব MAP এর অ্বস্থা অ্ন্তভুমক্ত ক্রা হয যছ।   স্ আপ্সন / আপ্নার 

সশ্শু ল  ল্যশ্ বাি ক্যরন লিই ল্শ্টি তাসলক্া  না থাযক্, তাহযলও MAP িম্ভব হযত প্াযর। 



এই প্সরসস্থসতযত অ্নুগ্রহ ক্যর লপ্রাযজসর া সরিািম ফাউযেশ্ন (Progeria Research Foundation) 

এর িযে 978-535-2594 নম্বযর অ্থবা info@progeriaresearch.org এ ই-লর্ল প্াটঠয  

ল াগায াগ ক্রুন। সবপ্রীতভাযব, সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার সিসনযজন-এর লর্সডসিন অ্যাযেি 

টির্ (Medicine Access Team) এর িযে +44 (0) 1932 824123 নম্বযর অ্থবা 
medicineaccess@clinigengroup.com-এ ই-লর্ল প্াটঠয  ল াগায াগ ক্রযত প্াযরন। 

3. ম্যোননজড অ্যোকনেে লরোগ্রোম্ এর লযোগযতোর জনয কী রনেোজন? 

MAP এর ল াগয হযত হযল আপ্নার / আপ্নার সশ্শুর ব ি অ্বশ্যই ক্র্প্যক্ষ 12 র্াি হযত 

হযব এবং সনম্নসলসখত িক্ল ল াগযতার্ান পূ্রণ ক্রযত হযব: 

1. HGPS (লপ্রাযজসর া) অ্থবা লপ্রাযজরয ড লযাসর্যনাপ্যাসথ লরাগসনণ ম । 

2. আপ্নার / আপ্নার সশ্শুর সলভার ও সক্ডসন  াযত  থা থভাযব ললানাফারসনব প্রজ্ি া 
ক্রযত প্াযর তা সনজ্িত ক্রার জনয রক্তপ্রীক্ষা। 

3. এর্ন লক্ানও অ্সন সন্ত্রত িংির্ণ অ্থবা অ্নযানয গুরুতর লরাগ না থাক্া  ার ক্ারযণ 

আপ্নার / আপ্নার সশ্শুর প্যক্ষ MAP-লত অ্ংশ্ লনও া অ্সনরাপ্্ হয  ল যত প্াযর। 

4.  স্ আপ্সন / আপ্নার সশ্শু র্সহলা হন এবং িন্তানধারযণ িক্ষর্ ব যির হন, তাহযল 

গভমধারযণর প্রীক্ষার ফল লনসতবািক্ হযত হযব। 

5. আপ্সন / আপ্নার সশ্শু  খন ললানাফারসনব লনযবন, তখন সক্ছু ওষুধপ্ত্র এবং সক্ছু 

খা্য লনও া  াযব না।  আপ্নার ডাক্তার এগুসল সনয  আপ্নার িযে আযলািনা 
ক্রযবন।  ললানাফারসনব এবং ল  লক্ানও িংযব্নশ্ীল CYP3A িাবযেি এবং 

শ্জ্ক্তশ্ালী অ্থবা র্াঝাসর CYP3A ইনসহসবির অ্থবা ইনসডউিার বযবহাযরর ির্  িতক্ম 
থাক্যত প্রার্শ্ ম ল্ও া হ । এইিব ওষুধপ্ত্র ললানাফারসনব এর সবপ্াযক্র প্সরবতমন 

ঘিাযত প্াযর। এই ল াগযতার্ানগুসলর ল  লক্াযনাটি পূ্রণ ক্যর এর্ন ওষুধপ্ত্র িম্পযক্ম 
আপ্নার ডাক্তাযরর িযে ক্থা বলুন। 

a. আপ্সন গ্রহণ ক্রযছন এর্ন িব ওষুধপ্ত্র ও লভষজ প্রসতক্ার িম্পযক্ম 
আপ্নার সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তারযক্ বলুন।  সনস ম্ষ্ট সক্ছু ওষুধপ্ত্র এবং লভষজ 

প্রসতক্ারগুসল CYP3A ইনসহসবির অ্থবা ইনসডউিার সহযিযব লেণীভুক্ত হযত 

প্াযর। এর অ্থ ম হল এগুসল ললানাফারসনব-এর সবপ্াযক্র প্সরবতমন ঘিাযত 

প্াযর। ললানাফারসনব গ্রহণক্ারী বযজ্ক্তয্রযক্ লিই িব লভষজ প্রসতক্ার, ওষুধ 

এবং খাবার (লর্ািাসম্বযলবুর রি এবং লিসভল অ্যরঞ্জ) এর বযবহার বন্ধ ক্রযত 

হযব  া CYP3A-লক্ প্রসতযরাধ অ্থবা প্রযরাসিত ক্যর।  

প্সরসশ্ষ্ট B-লত MAP অ্ন্তভুমজ্ক্ত এবং বজমযনর ল াগযতার্ান পূ্ণ মরূযপ্ অ্ন্তভুমক্ত ক্রা হয যছ।  

সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার উভ  প্রক্াযরর ল াগযতার্ান ল্খযত িাইযবন। 

4. ম্যোননজড অ্যোকনেে লরোগ্রোম্ এর অ্ংশ নিনেনব কতনদন ধ্নর একজন লরোগীনক 

ল োনোফোরননব নদনে নিনকৎেো করো যোে? 

 এইগার (Eiger) সিসনযজন এর র্াধযযর্ ললানাফারসনব প্াও ার অ্সধক্ার প্র্ান ক্যর িলযব 

 তস্ন প্ মন্ত না আপ্সন সিসক্ৎিা আর না িালাযনার সিদ্ধান্ত লনন অ্থবা ললানাফারসনব 

অ্নুযর্াস্ত ওষুধ সহযিযব আপ্নার ল্যশ্ বাসণজ্জযক্ভাযব লভয হ ।  এক্বার এটি 

বাসণজ্জযক্ভাযব লভয হযল, আপ্সন  / আপ্নার সশ্শুর সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তাযরর ক্াছ লথযক্ 

এক্টি লপ্রিজ্িপ্শ্ন সনয  ললানাফারসনব  লপ্যত আপ্সন িক্ষর্ হযবন। 
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5. এই কম্ তেূনি ি োকো ীন কত ঘন ঘন আম্োনক ল োনোফোরননব েংগ্রি করোর জনয 
ডোক্তোনরর েনে েোক্ষোৎ করনত িনব? 

 আপ্সন অ্থবা আপ্নার লিবা্ানক্ারীযক্ ক্র্প্যক্ষ প্রসত 4 র্াি অ্ন্তর আপ্নার 

সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তাযরর ক্াছ লথযক্ ললানাফারসনব িংগ্রহ ক্রার প্সরক্ল্পনা ক্রযত হযব।  

6. একবোর MAP এর জনয েোফন যর েনে ননথ্ভভ ক্তক্ত েম্পন্ন িন , আনম্ কীভোনব 

ল োনোফোরননব এর নরনফ  লপনত থ্োকব? 

 সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার সিসনযজন দ্বারা প্র্ত্ত এক্টি অ্নলাইন বযবস্থার র্াধযযর্ ললানাফারসনব 

অ্ডমার ক্রযবন।  ললানাফারসনব আপ্নার ডাক্তাযরর ক্াযছ প্াটঠয  ল্ও া হযব এবং িাধারণত 

আপ্সন/আপ্নার লিবা্ানক্ারী তা াঁর অ্সফযি সগয  ওষুধটি সনয  আিযত প্ারযবন।  

7. আম্োর নিনকৎেক কীভোনব MAP এর জনয ননবন্ধীকরণ কনরন? 

 আপ্নার সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার সিসনযজন-লক্  +44 (0) 1932 824123 নম্বযর লিসলযফান ক্যর 

অ্থবা  medicineaccess@clinigengroup.com এ ই-লর্ল প্াটঠয  MAP-এর জনয সনবন্ধীক্রণ 

ক্রযবন।  আপ্নার সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার এক্র্াত্র বযজ্ক্ত স সন আপ্নার নার্ MAP এর জনয 
সনবন্ধীক্রণ ক্রযত প্াযরন।  MAP-এর জনয সনবন্ধীক্রণ ক্রার জনয লরাগী অ্থবা 
লিবা্ানক্ারীয্র সিসনযজন এর িযে ল াগায াগ ক্রা উসিত নে। 

8. ল োনোফোরননব েম্পনকতত পোর্শ্ ত রনতক্তিেো নবষেক তথ্য অ্থ্বো ল োনোফোরননব নননে 

রশ্ন থ্োকন  লক েোিোযয করনবন? 

 আপ্নার সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তার আপ্নার প্ার্শ্ ম-প্রসতজ্ি াগুসল সন ন্ত্রণ ক্রযবন।  আপ্নার 

ডাক্তাযরর  স্ লক্ান প্রশ্ন থাযক্, তাহযল সতসন ProgeriaMA@eigerbio.com এ এক্টি ই-লর্ল 

প্াটঠয  এইগার এর লর্সডযক্ল অ্যাযফ াি ম (Medical Affairs) সবভাযগর িযে ল াগায াগ ক্রযত 

প্াযরন।  আপ্নার ডাক্তারযক্ ই-লর্যল তার ল াগায াযগর তথয ল্ও ার জনয বলা হ । এর 

ফযল  স্ প্রযশ্নর উত্তর ই-লর্ল র্ারফত না ল্ও া  া , তাহযল এইগার লিসলযফান ক্রযত ির্থ ম 
হযব।  

9. যনদ গুরুতর রনতকূ  ঘিনো ঘনি, তোিন  কোর েনে লযোগোনযোগ করনত িনব? 

 স্থানী  স্বাস্থয ক্তৃমপ্যক্ষর প্রয াজনী তা অ্নুিাযর ললানাফারসনব বযবহাযরর িযে িম্পক্ম ুক্ত 

গুরুতর প্রসতকূ্ল ঘিনা িম্পযক্ম জানাযনার ্াস ত্ব লরাগী এবং ডাক্তার প্ালন ক্রযবন। 

 নযভলা (Novella) নার্ক্ লক্াম্পাসনটি MAP এর জনয সনরাপ্ত্তা িম্পসক্মত িব প্রসতযব্ন 

প্সরযষবা প্র্ান ক্রযছ।  িুতরাং, গুরুতর প্রসতকূ্ল ঘিনার (Serious Adverse Events, SAE) 

সবষয  সিসনযপ্ািম (Cliniport) সিযস্টর্-এ লভয নযভলা SAE সরযপ্ািম ফর্ মটি বযবহার ক্যর 

প্রসতযব্ন জানাযত হযব।  সিসনযপ্ািম সিযস্টর্-এ অ্ন্তভুমক্ত আন্তজমাসতক্ লিসলযফান নম্বযরর 

ডাইযরক্টসর বযবহার ক্যরও ডাক্তাযররা িরািসর নযভলা'লক্ লিসলযফান ক্রযত প্াযরন। 

 লক্াযনা প্রসতকূ্ল ঘিনার সবষয  সিসনযজন এর ক্াযছ সরযপ্ািম ক্রা উনিত নে।   

10. ল োনোফোরননব ম্যোননজড অ্যোকনেে লরোগ্রোম্ েম্পনকত আম্োর অ্নতনরক্ত রশ্ন থ্োকন  

আনম্ কোর েনে কথ্ো ব ব? 

 লরাগী অ্থবা লিবা্ানক্ারীয্রযক্ উসিত িবির্  তায্র ডাক্তারয্র প্রশ্ন ক্রার র্াধযযর্ শুরু 

ক্রা।   স্ আপ্নার/আপ্নার সশ্শুর ডাক্তার প্রযশ্নর উত্তর না স্যত প্াযরন, তাহযল লিই 

ডাক্তার সিসনযজন -এর লর্সডসিন অ্যাযেি টির্ (Medicine Access Team) এর িযে +44 (0) 
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1932 824123 নম্বযর অ্থবা medicineaccess@clinigengroup.com-এ ই-লর্ল প্াটঠয  ল াগায াগ 

ক্রযত প্াযরন। এছাডাও ডাক্তার এইগার'লক্  ProgeriaMA@eigerbio.com-এ ই-লর্ল প্াঠাযত 

প্াযরন।  লরাগী অ্থবা লিবা্ানক্ারীয্র সিসনযজন এর িযে ল াগায াগ ক্রা উসিত নে। 

বরং, লরাগী এবং লিবা্ানক্ারীয্র উসিত শুধুর্াত্র লপ্রাযজসর া সরিািম ফাউযেশ্ন এর িযে 

978-535-2594 নম্বযর অ্থবা info@progeriaresearch.org-এ ই-লর্ল প্াটঠয  ল াগায াগ ক্রা।  
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পনরনশষ্ট A 

লদনশর ম্যোননজড অ্যোকনেে লরোগ্রোম্ েম্পনকতত অ্বস্থো 
 স্ আপ্নার আগ্রযহর ল্শ্টি এই তাসলক্াগুসলর র্যধয লক্ানওটিযত না থাযক্, তাহযল অ্নুগ্রহ ক্যর 

লপ্রাযজসর া সরিািম ফাউযেশ্ন এর িযে 978-535-2594 নম্বযর অ্থবা info@progeriaresearch.org-এ 

ই-লর্ল প্াটঠয  ল াগায াগ ক্রুন। 

লযেব লদনশ জুন 2019-এ ল োনোফোরননব MAP  ভয 
হযা াঁ র্াসক্মন  ুক্তরাষ্ট্র  হযা াঁ ক্াজাখস্তান 

হযা াঁ আলযজসর া  হযা াঁ লর্জ্েযক্া 
হযা াঁ আযজমসিনা  হযা াঁ নাসর্সব া 
হযা াঁ অ্যেসল া  হযা াঁ ওর্ান 

হযা াঁ বাংলায্শ্  হযা াঁ প্াসক্স্তান 

হযা াঁ ব্রাজ্জল  হযা াঁ প্তুমগাল 

হযা াঁ ক্ানাডা  হযা াঁ রাসশ্ া 
হযা াঁ িীন  হযা াঁ িাসব ম া 
হযা াঁ ক্যলাসম্ব া  হযা াঁ ্সক্ষণ আসিক্া 
হযা াঁ লডনর্াক্ম  হযা াঁ ্সক্ষণ লক্াসর া 
হযা াঁ ডসর্সনক্ান সরপ্াসিক্  হযা াঁ লেন 

হযা াঁ িান্স  হযা াঁ িুইযডন 

হযা াঁ ভারত  হযা াঁ ইউযিন 

হযা াঁ ইযদাযনসশ্ া  হযা াঁ  ুক্তরাজয  
হযা াঁ ইজরায ল    

 

লযেব লদনশ ল োনোফোরননব MAP উপ ব্ধ িনব* 

লবলজ্জ ার্  সফসলপ্াইন্স 

সর্শ্র  লপ্ালযাে 

জার্ মাসন  লি স্ আরব 

ইরাক্  তাইও ান 

ইিাসল  তুরস্ক 

জাপ্ান   

*এই িব ল্যশ্ টঠক্ লক্ান্ ির্য  MAP উপ্লব্ধ হযব তা অ্জানা।   স্ আপ্সন/আপ্নার সশ্শু এই ল্শ্গুসলর র্যধয 
লক্ানওটির অ্সধবািী হন এবং আপ্সন/আপ্নার সশ্শু ললানাফারসনব MAP-লত অ্ংশ্গ্রহণ ক্রযত আগ্রহী হন, তাহযল 

অ্নুগ্রহ ক্যর লপ্রাযজসর া সরিািম ফাউযেশ্ন এর িযে ল াগায াগ ক্রুন। 

লযেব লদনশ ল োনোফোরননব MAP উপ ব্ধ িনব নো** 

হণ্ডুরাি  তাজ্জসক্স্তান 

সলসব া  তানজাসন া 
লনপ্াল  লিাযগা 
প্যাযলস্টাইন-গাজা   

েীলঙ্কা   

িুসরনার্   

**এটি এক্টি িম্পূণ ম তাসলক্া নাও হযত প্াযর।   স্ আপ্সন/আপ্নার সশ্শু এই ল্শ্গুসলর র্যধয লক্ানওটির অ্সধবািী 
হন এবং HGPS অ্থবা PL এর জনয ললানাফারসনব লপ্যত িান, তাহযল অ্নুগ্রহ ক্যর লপ্রাযজসর া সরিািম ফাউযেশ্ন এর 

িযে ল াগায াগ ক্রুন। 

  



 

পনরনশষ্ট B 

অ্ন্তভভ তক্তক্ত এবং বজতননর লযোগযতোম্োন 

এই অ্ংযশ্ সিসক্ৎিাশ্াযের ভাষা আযছ এবং এটির অ্সভপ্রা  হল  াযত প্রাথসর্ক্ভাযব 

আপ্নার/আপ্নার সশ্শুর স্থানী  ডাক্তাযরর িযে আপ্সন ক্থাবাত মা বলযত প্াযরন। 

অ্ন্তভভ তক্তক্তর লযোগযতোম্োন 

ক্র্ মিূসিযত নার্ তাসলক্াভুক্ত ক্রার ল াগয হও ার জনয লরাগীয্র অ্বশ্যই সনম্নসলসখত অ্ন্তভুমজ্ক্তর 

ল াগযতার্াযনর িবগুসল পূ্রণ ক্রযত হযব। 

1. ল াগযতািম্পন্ন ডাক্তার দ্বারা HGPS অ্থবা লপ্রাযজরয ড লযাসর্যনাপ্যাসথ'র সন্াসনক্ 

লরাগসনণ ম  (গডমন ও অ্নযানয 2015 এবং লর্যরসডথ ও অ্নযানয, 2008 ক্তৃমক্ বসণ মত িাধারণ 

লফযনািাইপ্ এর সভসত্তযত)। জ্জনগত প্রীক্ষার র্াধযযর্ সনজ্িত ক্রযল ভাযলা হ ,  স্ও 

লিটি প্রয াজনী  ন । 

2. লরাগীর ব ি 12 র্াযির লবসশ্ 

3. SGPT (ALT) এবং SGOT (AST) ≤ ব ি অ্নুপ্াযত স্বাভাসবক্ র্াযনর 5 গুণ অ্নিুাযর লরাগীয্র 

অ্বশ্যই প্ মাপ্ত লহপ্াটিক্ ক্া মক্সরতা থাক্যত হযব 

4. ক্র্ মিূসির লক্ানও প্দ্ধসত হও ার আযগ সপ্তা-র্াতা অ্থবা অ্সভভাবক্(ল্র) স্বাক্ষসরত 

অ্বগত িম্মসত/অ্নুযর্া্ন অ্বশ্যই সনযত হযব।  

 

বজতননর ম্োনদণ্ড 

সনম্নসলসখত র্ান্যের লয লকোনও একটি পূ্রণ ক্যরন এর্ন লরাগীয্র ক্র্ মিূসির বাইযর রাখা 
হযব: 

1. লরাগীরা এর্ন ওষুধপ্ত্র অ্থবা খা্য গ্রহণ ক্রযবন না  া CYP3A4 এর র্াঝাসর বা শ্জ্ক্তশ্ালী 
ইনসডউিার অ্থবা ইনসহসবির সহযিযব অ্থবা CYP3A এর িংযব্নশ্ীল িাবযেি সহযিযব 

জ্ঞাত (অ্বগত িম্মসতর িাযথ তাসলক্া ল্ও া হয যছ)। 

2. লরাগীরা অ্বশ্যই ডাইগজ্েন (digoxin), লরাগ সনরার্য র লক্ষযত্র স্বল্পির্  ধযর ক্াজ ক্যর 

এর্ন এক্টি P-gp িাবযেি, গ্রহণ ক্রযবন না। 

3. লরাগীয্র লক্ানও অ্সন সন্ত্রত িংির্ণ থাক্া িলযব না।  

4. লরাগীয্র  কৃ্যতর প্রক্ি অ্প্জ্ি া থাক্া িলযব না।  

5. লরাগীয্র অ্বশ্যই এর্ন লক্ানও সন্াসনক্ভাযব প্রািসেক্ সিসক্ৎিাগত লরাগাবস্থা থাক্যব 

না  া সিসক্ৎিাক্ারী ডাক্তাযরর র্যত তা াঁয্র সনরাপ্য্ ক্র্ মিূসিযত অ্ংশ্গ্রহণ ক্রাযক্ 

অ্িম্ভব ক্যর ল্যব। 

6. ওষুধ ততসরর ফরর্ুলা  অ্ন্তভুমক্ত ল  লক্ানও লভষজবাযহর লক্ষযত্র লরাগীর জ্ঞাত অ্থবা 
িযদহ ক্রা হযে এর্ন অ্সতিংযব্নশ্ীলতা অ্বশ্যই থাক্যব না। 



7. এই সিসক্ৎিা িলাক্ালীন লরাগীরা অ্বশ্যই গভমধারণ ক্রযবন না অ্থবা স্তনযপ্ান ক্রাযবন 

না অ্থবা গভমধারযণর প্সরক্ল্পনা ক্রযবন না। 


