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ক োভিড-19 কেরোভির (ভর িোভর) এল োলেল ো ে ূযোয়ন 

 

 

হোসিোতোল র নোে: 
(বড়  অক্ষক্ি) 

 

 

করোগীর নোে:  
(বড়  অক্ষক্ি) 

 

 

গলেষণোর ID:  
(এক্লাক্েক্লাভাক্ব রিববাচক্িি পর  

রলখুি) 

 

 

 1. গলেষণো সম্পভ ি ত তেয আেোল  সরেরোহ  রো হলয়লে: আরে রিরিত কিরি যে আরে অংশগ্রহণকািীি তথ্য রবষয়ক রলফক্লট (V9.0 26-

অক্টাবি-2020) পক্েরি (বা আোক্ক পক্ে যশািাক্িা হক্য়ক্ি) ও বুঝক্ত যপক্িরি এবং আরে তথ্যগুরল রবক্বচিা কিাি ও প্রশ্ন কিাি সুক্োগ যপক্য়রি।  

প্রশ্নগুরলি সক্তাষজিক উত্তি যেওয়া হক্য়ক্ি।  

2. কেচ্ছোপ্রলণোভিত অংশগ্রহণ: আরে বুঝক্ত যপক্িরি যে আোি অংশগ্রহণ যেচ্ছাপ্রক্ণারেত এবং যকাক্িা কািণ যেখাক্িা িাোই এবং আোি োস্থ্য 
যসবা বা আইরি অরিকািসেূহক্ক প্রভারবত িা কক্িই আরে যে যকাক্িা সময়  িাে প্রতযাহাি কিক্ত পািব।  

3. আেোর সম্পভ ি ত গলেষণোর তেয অযোলেস: আরে গক্বষণাকালীি সেক্য় সংগৃহীত আোি যেরিক্কল যিাট এবং তক্থ্যি প্রাসরিক রবভাগগুরল 

এই  হাসপাতাল, অক্সক্ফািব  রবশ্বরবেযালয় এবং রিয়ন্ত্রক কতৃব পক্ক্ষি অিুক্োরেত বযরিক্ক এই  গক্বষণাটি সঠিকভাক্ব পরিচারলত হক্চ্ছ রক িা তা োচাই 

কিাি জিয যেখাি অিুেরত রেরচ্ছ।   

4. আেোর কেভডল   তলেয অযোলেস: আরে সম্মরত রেরচ্ছ যে, আোক্ক যসবা প্রোিকািী রচরকৎসক ও স্থ্ািীয় বা জাতীয় োস্থ্য ও গক্বষণা সংস্থ্ায় 

অবরস্থ্ত হাসপাতাল কতৃব ক সংগৃহীত রচরকৎসাি তথ্য (হাসপাতাক্ল ভরতব , রসরভল রিবন্ধি, অরিট ও গক্বষণা যিটাসহ) গক্বষণা সেন্বয়কািী যকন্দ্রক্ক 

রিিবারিত ফক্লা-আপ সময়  চলাকালীি ও তা যশষ হওয়াি পর  10 বছর  পেবত সিবিাহ কিা যেক্ত পাক্ি।  আরে বুঝক্ত যপক্িরি যে এটিক্ক সম্ভব কিাি জিয 
আোক্ক শিাি কক্ি এমন  তথ্যগুরল এই  জাতীয় সংস্থ্াগুরলক্ত সুিরক্ষতভাক্ব পাঠাক্িা হক্ব এবং সেন্বয় যকক্ন্দ্রি টিক্েি কাক্ি রলরখতভাক্ব জারিক্য় যে 

যকাক্িা সময়  আরে এর  যথ্ক্ক যবরিক্য় আসক্ত পারি।   

5.  ভম্পউটোলর সংরভিত কডটো: আরে বুঝক্ত যপক্িরি যে গক্বষণায় আোি অগ্রগরতি তথ্য করিউটাক্িি যিটাক্বক্স যিকিব  কিা 
হক্ব এবং অক্সক্ফািব  রবশ্বরবেযালক্য়ি তত্ত্বাবিাক্ি থ্াকা করিউটািগুরলক্ত এই তথ্য সংিক্ষণ কিা হক্ব।  আরে বুঝক্ত যপক্িরি যে এই 

তথ্যটি রিিাপক্ে এবং যগাপক্ি িাখা হক্ব।  

6. ঐভচ্ছ :  নিো লসন্ট প্লোজেো: আরে জারি যে আরে যে রচরকৎসাগুরল গ্রহণ কিক্ত পারি তাি 

একটি রহসাক্ব কিভালক্সন্ট প্লাজো যেওয়া হক্ত পাক্ি।  আমম অবগত আমছ যে কররোনোভোইরোস ও এর 

প্রমতররোধী অযোমিবমি মনরূপরের জনয একটি যকন্দ্রীয় NHS ল্যোবররটমররত ররের নমুনো পোঠোরনো হরব। উপেুি 

বাক্সটিক্ত আেযক্ষি রেক্য় আরে এটি পাওয়াি বযাপাক্ি আোি সম্মরত (বা অসম্মরত) রিক্েবশ কক্িরি।   

 

আভে সম্মত আভে অসম্মত 

7. অংশগ্রহলণর েযোিোলর সম্মভত: আরে তথ্যটি পক্েরি (বা আোক্ক পক্ে যশািাক্িা হক্য়ক্ি), প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিাি সুক্োগ যপক্য়রি ও উক্েরখত 

গক্বষণায় অংশ রিক্ত সম্মত হক্য়রি।  

 
……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স্পষ্ট অক্ষক্ি অংশগ্রহণকািীি িাে  োক্ষি  আজক্কি তারিখ 

…………………………………………… 
 

 …………………………………….  ……../……../………… 

স্পষ্ট অক্ষক্ি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি িাে  োক্ষি  আজক্কি তারিখ 

   * অংশগ্রহণকািীক্েি জিয 1 করপ; গক্বষক সাইট ফাইক্লি জিয 1 করপ; 1 (েূল) করপ যেরিক্কল যিাক্ট িাখক্ত হক্ব 

 



রিকভারি ট্রায়াল ICF/PIL V9.0 26- িঅক্টাব -2020       IRAS 281712     REC Ref 20/EE/0101 

পৃষ্ঠা 5 এর  2 

 

 

ক োভিড-19 কেরোভির (ভর িোভর) এল োলেল ো ে ূযোয়ন 

 

 

হোসিোতোল র নোে: 
(বড়  অক্ষক্ি) 

 

 

করোগীর নোে:  
(বড়  অক্ষক্ি) 

 

 

গলেষণোর ID:  
(এক্লাক্েক্লাভাক্ব রিববাচক্িি পর  

রলখুি) 

 

 

যভি অংশগ্রহণ োরী ভনলজ ক খোটি িড়লত এেং/অেেো েোির  রলত সিে নো হন  ভ ন্তু সম্মভত কিওয়োর িেতো রোলখন 

আরে সম্ভাবয অংশগ্রহণকািীক্ক সম্মরত ফেবটি সঠিকভাক্ব পক্ে যশািাক্ত যেক্খরি, রেরি প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিক্ত যপক্িরিক্লি ও সক্তাষজিক 

উত্তি যপক্য়রিক্লি।   

আরে রিরিত কিরি যে তািা োিীিভাক্ব তাক্েি সম্মরত প্রোি কক্িক্িি।  

 
……………………………………………  …………………………………….  ……../……../……..… 

স্পষ্ট অক্ষক্ি সাক্ষীি িাে  োক্ষি  আজক্কি তারিখ 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 

স্পষ্ট অক্ষক্ি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি িাে  োক্ষি  আজক্কি তারিখ 

 

যভি অংশগ্রহণ োরীর ভিভ ৎসোগত অেস্থোর িয়োেহতোর  োরলণ েো িেূিেতী করোলগর  োরলণ (কযেন তীব্র করভিলরটভর 

কেইভ ওর েো তোৎিভণ  কিভন্টল শলনর প্রলয়োজনীয়তো) সম্মভত জোনোলনোর িেতো নো েোল : 

আরে তথ্যটি পক্েরি (বা আোক্ক পক্ে যশািাক্িা হক্য়ক্ি) এবং প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিাি সুক্োগ যপক্য়রি।  

আরে বুঝক্ত যপক্িরি যে যিাগীী্িা তাক্েি সম্মরত রিরিত কিাি সক্ষেতা পাওয়াি সাক্থ্ সাক্থ্ই তাক্েিক্ক তা কিক্ত বলা হক্ব এবং েরে তািা চাি তক্ব 

তািা তাক্েি রচরকৎসা যসবাক্ক প্রভারবত িা কক্িই গক্বষণা যথ্ক্ক সক্ি আসক্ত পািক্বি।  

 আরে রবশ্বাস করি যে, সম্মরত জািাক্িাি সক্ষেতা থ্াকক্ল তািা এই  গক্বষণায় অংশ রিক্ত চাইক্তি।  

 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 

স্পষ্ট অক্ষক্ি আইরি প্ররতরিরিি িাে  োক্ষি  আজক্কি তারিখ 

……………………………………………     

অংশগ্রহণকািীি সাক্থ্ সিকব      

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 

স্পষ্ট অক্ষক্ি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি িাে  োক্ষি  আজক্কি তারিখ 

* আইরি প্ররতরিরিি জিয 1 করপ; গক্বষক সাইট ফাইক্লি জিয 1 করপ; 1 (েূল) করপ যেরিক্কল যিাক্ট িাখক্ত হক্ব 
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ক োভিড-19 কেরোভির (ভর িোভর) এল োলেল ো ে ূযোয়ন 

 
 

অংশগ্রহলণর জনয আেন্ত্রণ 

সম্ভাবয রচরকৎসা সেূক্হি তুলিােূলক এই গক্বষণায় যোগোক্িি জিয সম্মরত জািাক্ত আেিা যকারভি-19 এ আক্রাত হক্য় (বা সক্েহভাজি 

রহসাক্ব) হাসপাতাক্ল ভরতব  হক্য়ক্িি এমন  যিাগীক্েি আেন্ত্রণ জািারচ্ছ।  এই ফিেটিক্ত অংশগ্রহক্ণি লক্ষয, ঝুুঁ রক এবং সুরবিাবলীসহ গক্বষণা 
সিরকব ত তথ্য িক্য়ক্ি।  আপিাক্ক রিকভারি ট্রায়াল (তথ্াকরথ্ত "সাবস্টারিজ") সিরকব ত অরতরিি গক্বষণায় অংশ রিক্তও আেন্ত্রণ 

জািাক্িা হক্ত পাক্ি।  

এই গলেষণো সম্পল ি  আিনোর যো জোনো উভিত:  

1) এই গলেষণোটি ক ন  রো হলচ্ছ? 

আপিাি রচরকৎসকিা খুুঁক্জ যপক্য়ক্িি বা সক্েহ কিক্িি যে আপরি যকারভি-19 িােক ফুসফুক্সি একটি যিাক্গ আক্রাত হক্য়ক্িি।  এই 

অবস্থ্াটি SARS-CoV-2, বা সংক্ক্ষক্প কক্িািাভাইিাস িােক এক িিক্িি ভাইিাক্সি কািক্ণ হক্য় থ্াক্ক।   

কক্িািাভাইিাক্স 20 জন যিাগীি েক্িয প্রায় 19 জন হাসপাতাক্ল িা এক্সই সুস্থ হক্য় োয়।  োিা হাসপাতাক্ল ভরতব  হয়  তাক্েি েক্িয 
যবরশিভাগই সুস্থ্ হক্য় োয় তক্ব সুস্থ্ হওয়াি আক্গ তাক্েি অরক্সক্জি বা োরন্ত্রক যভরন্টক্লশক্িি প্রক্য়াজি হক্ত পাক্ি।  তক্ব, এর  েক্িয কক্য়ক 

শতাংশ সুস্থ্ হয়  িা।  

এই পিীক্ষায় যেখা যগক্ি যে যিক্সাক্েথ্াক্সাি (এক িিক্িি যস্টিক্য়ি) যকারভি-19-এ আক্রাত রকিু যিাগীি েৃতুযি ঝুুঁ রক হ্রাস কক্ি।  আক্িা 
যবশ কক্য়কটি ঔষধ িক্য়ক্ি ো যসবাি োভারবক োক্িি সাক্থ্ েুি হক্য় সহায়ক (বা সম্ভবত ক্ষরতকািক) হক্ত পাক্ি।  এই গক্বষণাি লক্ষয হল্  

এই অরতরিি রচরকৎসাগুরলি যকাক্িাটি যকাক্িাভাক্ব সহায়ক রকিা তা খুুঁক্জ যবি কিা।  

2) এই গলেষণোর উলেশয  ী? 

এই গক্বষণাি লক্ষয হল্  যকারভি-19 আক্রাত যিাগীক্েি জিয উপকািী হক্ত পাক্ি এমন  অক্িকগুরল পৃথ্ক রচরকৎসাি েক্িয তুলিা কিা।  এই 

রচরকৎসাগুরল ইংলযাক্েি প্রিাি যেরিক্কল অরফসািক্ক যে রবক্শষজ্ঞ পযাক্িল পিােশব যেয় তািা পিীক্ষাি জিয সুপারিশ কক্িক্িি।  এর  েক্িয 
িক্য়ক্ি রকিু টযাবক্লট এবং রকিু ইিক্জকশি।  েরেও এই রচরকৎসাগুরল প্ররতশ্রুরতশীল েক্ি হয়  তক্ব আপিাি হাসপাতাক্লি যসবাি োভারবক 

োক্িি (ো সকল্ যিাগীিা যপক্য় থ্াক্ক) তুলিায় যিাগীক্েি সুস্থ্ হক্ত এর  েক্িয যকাক্িাটি অরিক কােবকি হক্ব রকিা তা যকউ জাক্ি িা।  

আপিাি হাসপাতাক্লি োভারবক যসবাি পাশাপারশ যে রচরকৎসা যেওয়া হক্ত পাক্ি সেগুল ো হল্: অযারজক্রাোইরসি (সািািণভাক্ব বযবহৃত 

অযারন্টবাক্য়াটিক)  এবং/অথবো অযোেপিপিন ।   

আপিাক্ক কিভালক্সন্ট প্লাজো (িক্িি তরল্ অংশ ো যেক্হি সববত্র িিকরণকা বহন  কক্ি ো এমন  বযরিক্েি কাি যথ্ক্ক সংগ্রহ কিা হক্য়ক্ি 

োিা যকারভি-19 সংক্রেণ যথ্ক্ক সুস্থ্ হক্য়ক্িি এবং োক্েি েক্িয ভাইিাসটিি অযারন্টবরি িক্য়ক্ি ো ভাইিাক্সি রবরুক্ে লোই কিক্ত 

আপিাক্ক সহায়তা কিক্ত পাক্ি) অথবো দুইটি অযোপিবপিি  একটি পিশ্রণ (িলনোললোনো  অযোপিবপি বো েংলেলি Mab নোলি িপিপিত) যো কলিোনোভোইিোেলক পনপিয় 

কিলত ততপি কিো হলয়লে তো প্রদোন কিো হলত িোলি।  যে সকল্ যিাগীি অবস্থ্া আক্িা গুরুতি তাক্েি যক্ষক্ত্র টরসরলজেুাব (যগুঁক্টবাক্তি রচরকৎসা) 
একটি রবকল্প।  বতব োক্ি, আেিা জারি িা এক্েি যকাক্িাটি যকারভি-19 এর  রচরকৎসায় কােবকি রক িা।  তক্ব, অিযািয যক্ষক্ত্র বযবহাক্িি 

ফক্ল পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরল সুপরিরচত (Mab বযতীত যো একটি নতুন পিপকৎেো) এবং আপিাি রচরকৎসক আপিাক্ক েথ্ােথ্ভাক্ব পেবক্বক্ষণ কিক্ত 

সক্ষে হক্বি।   

3)এই গলেষণোটি  োরো  রলেন? 

অক্সক্ফািব  রবশ্বরবেযালক্য়ি গক্বষকিা এই গক্বষণাটি পরিচালিা কিক্িি, ো গক্বষণাি স্পন্সি রহক্সক্ব কাজ কিক্ি এবং েুিিাজয জকু্ে 

অক্িক হাসপাতাক্লি রচরকৎসকক্েি সাক্থ্ কাজ কিক্ি। 
4) এই গলেষণোয়  োলির অন্তিভি ক্ত  রো হলয়লে? 

েরে লযাব পিীক্ষাি োিযক্ে কাক্িাি েক্িয যকারভি-19 রিরিত কিা হক্য় থ্াক্ক (অথ্বা তাক্েি রচরকৎসকক্েি এমন  িািণা হক্য় থ্াক্ক) এবং 
তািা েরে হাসপাতাক্ল ভরতব  হক্য় থ্াক্কি তাহক্ল যসসব যিাগীক্েি এই গক্বষণায় অতভুব ি কিা যেক্ত পাক্ি।  েরে কাক্িাি তত্ত্বাবিািকািী 
রচরকৎসক রচরকৎসাগুরলি যকাক্িাটিক্কই উপেুি িা হওয়াি যকাক্িা কািণ আক্ি বক্ল েক্ি কক্িি তাহক্ল যসই যিাগীক্েি অতভুব ি কিা হক্ব 

িা।  

5) আভে এই গলেষণোয় অংশগ্রহণ  রলত সম্মত হল   ী হলে? 
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আপরি েরে যোগোক্ি ইচ্ছুক হন , তাহক্ল আপিাক্ক একটি সম্মরত ফক্েব োক্ষি কিক্ত বলা হক্ব।  এরপর , আপিাক্ক রচরিত কক্ি এমন  সংরক্ষপ্ত 

রববিণ এবং আপিাি োস্থ্য ও রচরকৎসাগত অবস্থ্া সিরকব ত কক্য়কটি প্রক্শ্নি উত্তি একটি  
করিউটাক্ি প্রক্বশ কিাক্িা হক্ব।  আপরি েরে কিভালক্সন্ট প্লাজো রিক্ত ইচ্ছুক হন  তাহক্ল আপিাি স্টযাোিব  NHS পেরতি সাক্থ্ সােঞ্জসয 
যিক্খ আপিাি 1 বা 2টি অরতরিি িি পিীক্ষাি (আপিাি িক্িি গ্রুপ পিীক্ষা কিক্ত) প্রক্য়াজি হক্ত পাক্ি।  যসইসোরথ, কররোনোভোইরোস ও এর 

প্রমতররোধী অযোমিবমি মনরূপরের জনয একটি যকন্দ্রীয় ল্যোবররটমররত ররের নমুনো পোঠোরনো হরব। ফল্োফল্ আপনোর মিমকৎসো দল্রক যদওয়ো হরব নো এবং পরীক্ষো সম্পন্ন 

হওয়োর পর নমুনো ধ্বংস করর যফল্ো হরব। তািপক্ি করিউটাি আপিাক্ক সম্ভাবয রচরকৎসাি রবকল্পগুরলি েক্িয এক্লাক্েক্লাভাক্ব (িাইস 

য ািাক্িাি েক্তা) একটি বিাদ্দ যেক্ব।  সকল্ যক্ষক্ত্র এর  েক্িয আপিাি হাসপাতাক্লি যসবাি োভারবক োি অতভুব ি থ্াকক্ব।  এর  েক্িয 
অরতরিি রচরকৎসাও অতভুব ি থ্াকক্ত পাক্ি, ো েুখ বা ইিক্জকশি দ্বািা যেওয়া হক্ব।  আপরি বা আপিাি রচরকৎসকিা এই রবকল্পগুরলি 

েক্িয যকািটি বিাদ্দ পাক্বি তা রিববাচি কিক্ত পািক্বি িা।  েরে আপিাি অবস্থ্া খুব খািাপ হয়  বা অবিরত  ক্ট থ্াক্ক তাহক্ল আপিাি 

রচরকৎসকিা আপিাক্ক রদ্বতীয় পেবাক্য় প্রক্বশ কিাক্িাি রসোত রিক্ত পাক্িি যেখাক্ি করিউটাি আপিাক্ক এক্লাক্েক্লাভাক্ব আবাি সম্ভাবয 
রচরকৎসা রবকল্পগুরলি েক্িয একটিক্ত বিাদ্দ কিক্ব (আপিাি পূবববতী গক্বষণাি রচরকৎসাি পাশাপারশ এবং সবসময়  আপিাি হাসপাতাক্লি 

যসবাি োভারবক োিক্ক অতভুব ি কক্ি)।  

আপিাি োস্থ্য সিক্কব  অরতরিি তথ্য যিকিব  কিা হক্ব এবং গক্বষণাি করিউটাক্ি প্রক্বশ কিাক্িা হক্ব তক্ব আপরি হাসপাতাল িাোি 

পক্ি যকাক্িা অরতরিি রভরজক্টি প্রক্য়াজি হক্ব িা।  রকিু যক্ষক্ত্র, আপিাি ও আপিাি োস্থ্য সিরকব ত তথ্য (গক্বষণাি আক্গ, চলাকালীি ও 

পক্ি) রচরকৎসাি যিকিব  বা যিটাক্বসগুরল (NHS রিরজটাল, পাবরলক যহলথ্ ইংলযাে, অিযািয সেজাতীয় সংস্থ্া, এবং আপরি িেুিা প্রোি 

কক্ি থ্াকক্ল যজক্িটিক বা অিযািয গক্বষণা যিটাক্বসগুরলসহ) যথ্ক্ক পাওয়া যেক্ত পাক্ি োক্ত গক্বষণা দল্  আপিাি অংশগ্রহক্ণি পক্ি 10 

বছর  পেবত আপিাি োক্স্থ্যি উপর  গক্বষণাি রচরকৎসাি প্রভাবগুরলি রবষক্য় আক্িা রবস্তারিত বা েী বক্েয়ােী তথ্য যপক্ত পাক্ি। ট্রোয়োল্ সম্পরকে  

মনমদে ষ্ট সময় অন্তর অন্তর আমরো আপনোরক জোনোরত পোমর, তরব আপমন েমদ িোন তোহরল্ আপমন এই ধররনর যেোগোরেোগ করো যথরক যবমররয় আসরত পোররবন। 

6) গলেষণোয় অংশগ্রহলণর সম্ভোেয সভভেধোগুভ   ী  ী? 

আেিা জারি িা যে গক্বষণািীি যকাক্িা রচরকৎসাি অরতরিি যকাক্িা সুরবিা িক্য়ক্ি রক িা।  আপিাি গক্বষণাি রচরকৎসা বযরিগতভাক্ব 

আপিাক্ক সাহােয কিক্ত পাক্ি আবাি িাও পাক্ি তক্ব এই গক্বষণা ভরবষযক্তি যিাগীক্েি সহায়তা কিক্ব।  

7) গলেষণোয় অংশগ্রহলণর সম্ভোেয ঝভুঁ ভ গুভ   ী  ী? 

অযোপিলরোিোইপেলনি কোিলণ সিট খোিোি ও িি পিীক্ষাি অোভারবকতা হযত পাক্ি । অযোসমপমরন আপনোর রেরক পোতল্ো করর রেপোরতর ঝুুঁ মক বৃমি করর, েো খুব 

কম যক্ষরেই গুরুতর হরত পোরর। এ েোড়োও সযলকোন গক্বষণাি ওষুক্িি তীব্র প্ররতরক্রয়া হওয়াি সম্ভাবিা কম  িলয়লে ।  Mab মিমকৎসো (েো প্রোথমমক পেেোরয় 

ররয়রছ এবং দ্রুত মবকমিত হরে এবং বতে মোরন ল্োইরসন্সমবহীন) আজ পেেন্ত যকোমভি-19 আক্রোন্ত প্রোয় 600 বযমেরক প্রদোন করো হরয়রছ, েোরদর মরধয প্রদোরনর সময় 

এবং এর মকছুমদন পর 4 জন বযমের মরধয সোমোনয প্রমতমক্রয়ো ততমর কররমছল্। Mab এবং প্লোজমো ট্রান্সরফউশক্িি সম্ভাবয পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরলি েক্িয িক্য়ক্ি 

অযালারজব জরিত প্ররতরক্রয়া (ফুসকুরে, জ্বি, ঠাণ্ডা) এবং শ্বাস প্রশ্বাক্সি বরিবত অসুরবিা এবং এগুরলি রচরকৎসা সহরজই (যেমন ইনমফউিন ধীর বো 

বন্ধ করর যদওয়োর মোধযরম)  কিা োয়।  অিযািয সংক্রেক্ণি উপরস্থ্রতি জিয প্লাজোি সকল্ োভারবক পিীক্ষা রিিীক্ষা কিা হক্ব, তক্ব সংক্রেণ 

িোক্িাি সাোিয ঝুুঁ রক যথ্ক্কই োয়।  েরেও যটারসরলজেুাক্বি েী বকাল বযবহাক্ি রলভাক্িি ক্ষরতি খুব কমই সিকব  িক্য়ক্ি, এই গক্বষণায় 

েল্পক্েয়ােী প্রক্য়াক্গ যকাক্িা সেসযা হক্ব বক্ল েক্ি কিা হয়  িা।  আক্িা তথ্য চাইক্ল তক্ব অিুগ্রহ কক্ি আপিাি হাসপাতাক্লি রচরকৎসকক্ক 

রজজ্ঞাসা করুি।  করিউটাি আপিাি জিয যকাি রচরকৎসাটি বিাদ্দ কক্িক্ি যসটি রচরকৎসাি অতভুব ি হওয়াি পর  আপরি ও আপিাি 

রচরকৎসকিা জািক্ত পািক্বি।  যকাক্িা সুরিরেবষ্ট পাশ্বব প্ররতরক্রয়াি প্ররত যখয়াল িাখক্ত হক্ব রক িা আপিাি রচরকৎসকিা যস সিক্কব  
সক্চতি থ্াকক্বি।   

গভব বতী েরহলাক্েি অতভুব ি কিা যেক্ত পাক্ি, তক্ব, অিাগত রশশুক্েি যক্ষক্ত্র রকিু রচরকৎসাি প্রভাব অরিরিত - েরেও সকল্ মিমকৎসোই (Mab 

বযতীত) আক্গ সুিক্ষা সিরকব ত উক্দ্বগ উত্থাপি িা কক্িই অিযািয রচরকৎসাি পরিরস্থ্রতক্ত গভব াবস্থ্ায় বযবহৃত হক্য়রিল।  এর পূরবে যকোন 

অন্তঃসত্ত্বো মমহল্োরদর Mab প্রদোন করো হয়মন, তরব যেসব অন্তঃসত্ত্বো মমহল্ো যকোমভি-19 এর ঝুুঁ মকর মরধয ররয়রছন তোরদর যক্ষরে এটি পরীক্ষো করো হরে। Mab 

গ্রহে কররল্ কমপরক্ষ প্রথম 6 মোস মিশুরদররক ল্োইভ ভযোকমসন যদওয়ো উমিত নয়। যরে আপরি রচরকৎসা গ্রহণ কক্িই থ্াক্কি এবং ইক্তােক্িয গভব বতী িা 
হন , তাহক্ল সতকব তা রহসাক্ব আেিা আপিাক্ক গক্বষণাি রচরকৎসা যশষ হওয়াি 3 োক্সি েক্িয গভব িািণ িা কিাি পিােশব রেরচ্ছ।  

8) আভে ভ  গলেষণোয় আেোর অংশগ্রহণ েো ভিভ ৎসো গ্রহণ আগোে েন্ধ  রলত িোভর? 

গক্বষণাি যকাসবটি যশষ হওয়াি আক্গই েরে আপরি বা আপিাি িািাি গক্বষণাি রচরকৎসা গ্রহণ বন্ধ কিক্ত চাি, তাহক্ল আপরি এটি 

রিরদ্ববিায় কিক্ত পাক্িি।  আপরি েরে চাি আপিাি সিক্কব  আর যকাক্িা তথ্য সংগ্রহ কিা িা যহাক, তাহক্ল আপরি তা রিরদ্ববিায় বলক্ত 

পাক্িি (েরেও যসই সময়  পেবত সংগৃহীত অ-শিাি তথ্য গক্বষণা দল্  কতৃব ক রবক্েষণ কিা হক্ত থ্াকক্ব)। 
9) আেোর ক োলনো প্রশ্ন েো সেসযো েো ল  আভে  োল  বলব? 

আপিাি েরে যকাক্িা প্রশ্ন থ্াক্ক তাহক্ল আপিাি হাসপাতাক্লি রচরকৎসা েক্লি সাক্থ্ কথ্া বলুি।  গক্বষণা সিরকব ত আরও তথ্য গক্বষণাি 

ওসয়বসাইক্টও (www.recoverytrial.net) িলয়লে।  

http://www.recoverytrial.net/
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10) আিভন আেোর সম্পল ি  ক োন তেযগুভ  রোলখন এেং আিভন কসগুভ   ীিোলে কগোিন রোলখন? 

আপিাি এবং আপিাি োস্থ্য সিরকব ত সকল্ তথ্য যগাপি িাখা হক্ব।  যে সীরেত সংখযক োিুষ তথ্যটি যেখাি অিুেরত পাক্বি তািা হক্লি 

রচরকৎসা পরিচালিাকািী রচরকৎসক, গক্বষণা সেন্বয় যকক্ন্দ্রি কেীিা এবং যসইসকল রিয়ন্ত্রক কতৃব পক্ষ োিা গক্বষণাটি সঠিকভাক্ব 

সিারেত হক্চ্ছ রক িা যসটি োচাই কক্িি।  গক্বষণাি ওক্য়বসাইক্ট যগাপিীয়তা সিরকব ত একটি যিাটিশ 

(https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)।  

11) আেোল  ভ  অংশগ্রহণ  রলতই হলে? 

গক্বষণায় যোগোক্িি রবষয়টি যেচ্ছাপ্রক্ণারেত।  আপিাি অংশ যিওয়া িা যিওয়া সংক্রাত রসোক্তি ফক্ল আপিাি হাসপাতাল যথ্ক্ক প্রাপ্ত 

যসবা প্রভারবত হক্ব িা।   

12) ক োন আভেি  েযয় েো িোতো আলে ভ ? 

পিীক্ষােূলক সকল্ রচরকৎসা রবিােূক্লয যেওয়া হক্ব।  এই গক্বষণায় অংশগ্রহক্ণি জিয আপিাক্ক বা আপিাি রচরকৎসা কেীক্েিক্ক যকাক্িা 
অথ্ব প্রোি কিা হক্ব িা।  

13) আেোল  আর  ী জোনোলত িোলরন? 

এই গক্বষণাটিক্ত UK রিসাচব  অযাে ইক্িাক্ভশি এবং িযাশিাল ইিরস্টটিউট ফর যহলথ্ রিসাচব  অথ্বায়ি কক্িক্িি, যকাক্িা গক্বষণা রচরকৎসাি 

প্রস্তুতকািকিা (েোরো পরীক্ষোর জনয মবনোমূরল্য মিমকৎসো প্রদোন কররত পোররন) নয় ।  গক্বষণায় থ্াকাি বযাপাক্ি আপিাি রসোতক্ক প্রভারবত কিক্ত 

পাক্ি এমন  যকাক্িা িতুি তথ্য েরে আেিা খুুঁক্জ পাই তাহক্ল আেিা তা আপিাক্ক জািাব।  এই গক্বষণায় আপিাি অংশগ্রহক্ণি প্রতযক্ষ 

পরিণরতি ফক্ল অপ্রতযারশত  টিায় আপরি েরে যকাক্িা ক্ষরতি সমু্মখীি হন , তাহক্ল যসক্ক্ষক্ত্র স্পন্সি রহক্সক্ব অক্সক্ফািব  রবশ্বরবেযালয় 

আপিাি জিয েথ্ােথ্ রবোি বযবস্থ্া কক্িক্ি।  প্রেত্ত রিরিকাল রচরকৎসাটি NHS ইিক্িেিটি পরিচালিা কক্ি।  

https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy

