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COVID-19 েথরািপর এেলাপাথািড়কৃত মূল�ায়ন (RECOVERY) 
 

 

হাসপাতােলর নাম: 
(বড় হােতর অ�র ব�বহার 
ক�ন) 

 
 

েরাগীর নাম:  
(বড় হােতর অ�র ব�বহার 
ক�ন) 

 
 

অধ�য়ন আইিড:  
(এেলাপাথািড়করেণর পের 
�েবশ করান) 

 

 1. আমােক অধ�য়ন সং�া� তথ�াবলী �দান করা হেয়েছ: আিম িন��ত করিছ েয, আিম 
অংশ�হণকারীর তথ� পু��কা (V19.1 19-িডেস�র-2021) পেড়িছ ও বুেঝিছ এবং আিম এই তথ� িবেবচনা করা 
এবং �� �জ�াসা করার সুেযাগ েপেয়িছ। েস�িলর সে�াষজনক উ�র েদওয়া হেয়েছ। 

2. ে��ামূলক অংশ�হণ: আিম বু�ঝ েয আমার অংশ�হণ ে��ামূলক এবং আিম েয েকােনা সময় 
েকােনা কারণ না েদিখেয় এবং আমার িচিকৎসা পিরচয �া বা আইিন অিধকারেক �ভািবত না কের �াধীনভােব 
নাম �ত�াহার কের িনেত পাির। 

3. আমার স�েক� অধ�য়েনর েডটােত অ�াে�স: আিম আমার েমিডেকল েনাট এবং অধ�য়েনর সময় 
সংগহৃীত তেথ�র �াসি�ক অংশ�িল েগাপনীয়ভােব েদখার জন� অনমুিত িদ��, যােত এই হাসপাতােলর 
অনুেমািদত ব���রা, অ�েফাড� িব�িবদ�ালয় এবং িনয়�ক কতৃ�পে�রা অধ�য়ন�ট স�ঠকভােব করা হে� 
িকনা তা পরী�া করেত পােরন।  

4. আমার িচিকৎসাগত তেথ� অ�াে�স: আিম স�ত হ�� েয, ডা�াররা এবং েয হাসপাতাল�িল আমােক 
পিরচয �া �দান কের এবং েয�িল �ানীয় বা জাতীয় �া�� ও গেবষণা সং�া�িলেত অবি�ত হেত পাের, তারা 
আমােক মু�� েদওয়ার সমেয় এবং তার পের 10 বছর পয �� উভয় সময়কােলই েয িচিকৎসাগত তথ� 
(হাসপাতােল ভিত�, িসিভল ের�জে�শন, অিডট এবং গেবষণা েডটা সহ) সং�হ কের তা অধ�য়ন সম�য়কারী 
েক�েক �দান করা েযেত পাের। আিম বু�ঝ েয, তা স�ব করার জন� আমােক িচি�ত করেত পাের এরকম 
তথ��িলেক এই ধরেণর সং�া�িলর কােছ সরুি�তভােব �দান করা হেব এবং আিম সম�য়কারী েক� দেলর 
কােছ িচ�ঠ িলেখ েয েকােনা সময় এ�ট েথেক েবিরেয় আসেত পাির।  

5. ক��উটাের জমা করা েডটা: আিম বু�ঝ েয, এই অধ�য়েন আমার অ�গিত সং�া� তথ� এক�ট 
ক��উটার েডটােবেস েরকড� করা হেব এবং তা অ�েফাড� িব�িবদ�ালেয়র তদারিকেত থাকা ক��উটাের 
জমা রাখা হেব। আিম ব�ুঝ েয, এই তথ�াবলী সরুি�ত ও েগাপনীয়তার সােথ জমা রাখা হেব। 

6. GP: আিম বু�ঝ েয, RECOVERY �ায়ােল আমার অংশ�হেণর সােথ সংি�� েকােনা িবষয় স�েক� আমার GP-
েক জানােনা হেত পাের। 

7. নমুনা:আিম সেচতন েয এক�ট রে�র নমনুা এবং নাক/মুেখর েসায়াব�িল কেরানাভাইরাস পিরমােপর 
জন� এবং কেরানাভাইরাস ও/বা ইনফ্লুেয়�া ভাইরােসর িব�ে� অ�াি�বিড পিরমােপর জন� েক�ীয় 
পরী�াগাের পাঠােনা হেত পাের। 

8. অংশ�হেণর জন� স�িত: আিম এই তথ� পেড়িছ (বা আমােক তা পেড় েশানােনা হেয়েছ), �� �জ�াসা 
করার সুেযাগ েপেয়িছ এবং উপেরা� অধ�য়েন অংশ�হেণ স�িত জানা��। 

 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
অংশ�হণকারীর মুি�ত নাম  �া�র  আজেকর তািরখ 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স�িত �হণকারী ব���র মুি�ত নাম  �া�র  আজেকর তািরখ 

*অংশ�হণকারীর জন� 1 �ট কিপ; গেবষেকর অধ�য়ন�েলর জন� 1 �ট কিপ; 1 �ট (আসল) েমিডেকল েনােটর মেধ� রাখেত হেব 
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COVID-19 েথরািপর এেলাপাথািড়কৃত মূল�ায়ন (RECOVERY) 
 

 

হাসপাতােলর নাম: 
(বড় হােতর অ�র ব�বহার 
ক�ন) 

 

 
েরাগীর নাম:  
(বড় হােতর অ�র ব�বহার 
ক�ন) 

 

 
অধ�য়ন আইিড:  
(এেলাপাথািড়করেণর পের 
�েবশ করান) 

 

 

যিদ অংশ�হণকারী এই পাঠ�াংশ�ট পড়েত না পােরন এবং/বা িনেজ �া�র করেত পােরন, িক� স�িত 
েদওয়ার �মতা থােক 

আিম স�াব� অংশ�হণকারীর কােছ স�িত ফম � িনভ� �লভােব পেড় েশানােনার সা�ী েথেকিছ এবং েকােনা �� থাকেল 
তা �জ�াসা করেত েপেরিছ এবং সে�াষজনক উ�র েপেয়িছ।  

আিম িন��ত করিছ েয, তারা মু�ভােব তােদর স�িত �দান কেরেছন। 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../……..… 
সা�ীর মুি�ত নাম  �া�র  আজেকর তািরখ 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স�িত �হণকারী ব���র মুি�ত নাম  �া�র  আজেকর তািরখ 

 

যিদ অংশ�হণকারীর িচিকৎসাগত অব�ার ��তর মা�া (েযমন �াসতে�র তী� িবকলতা বা অিবলে� 
েভি�েলশেন েনওয়ার �েয়াজন হওয়া) বা আেগ েথেক থাকা েরােগর কারেণ স�িত েদওয়ার �মতার ঘাটিত 
থােক: 

আিম এই তথ� পেড়িছ (বা আমােক তা পেড় েশানােনা হেয়েছ), �� �জ�াসা করার সুেযাগ েপেয়িছ। 

আমার RECOVERY �ায়ােলর সােথ আর েকােনা সংি��তা েনই। 

আিম বু�ঝ েয, েরাগী স�ম হওয়ার সােথ সােথ তােক এই �ায়াল�ট স�েক� জানােনা হেব এবং তারা যিদ চান, তারা তােদর 
িচিকৎসাগত েসবােক �ভািবত না কেরই অধ�য়ন�ট েথেক িনেজেক �ত�াহার করেত পারেবন। 

 আিম িব�াস কির েয, েরাগী যিদ স�ম হেতন, িতিন এই অধ�য়েন অংশ�হণ করেত চাইেতন। 
 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
আইনস�ত �িতিনিধর মিু�ত নাম  �া�র  আজেকর তািরখ 

……………………………………………     
অংশ�হণকারীর সােথ স�ক� (যিদ ি�িনিশয়ান আইনী �িতিনিধ িহেসেব কাজ কেরন, েসে�ে� ‘েপশাদার’ িলখুন) 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স�িত �হণকারী ব���র মুি�ত নাম  �া�র  আজেকর তািরখ 

*অংশ�হণকারীর জন� 1�ট কিপ; গেবষেকর অধ�য়ন�েলর জন� 1�ট কিপ; 1�ট (আসল) েমিডেকল েনােটর মেধ� রাখেত হেব  
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COVID-19 েথরািপর এেলাপাথািড়কৃত মূল�ায়ন (RECOVERY) 
 

 

অংশ�হেণর আম�ণ 
আমরা COVID-19 এবং/বা ইনফ্লুেয়�া িনউেমািনয়া আ�া� হেয় হাসপাতােল ভিত� হওয়া ব���েদরেক এই গেবষণা 
অধ�য়েন অংশ�হেণর স�িত �দােনর জন� আেবদন জানা��, েযখােন স�াব� িচিকৎসা�িলর ত�লনামূলক অধ�য়ন 
করা হেব। এই ফেম � এই অধ�য়েনর উৎস, ঝঁুিক ও এেত অংশ�হেণর উপকার�িল স�েক� তথ� �দান করা হেয়েছ।  
আপনার এই গেবষণা অধ�য়ন স�েক� কী জানা উিচত:  
1) এই গেবষণা�ট েকন করা হে�? 
আপনার ডা�ার িনণ �য় কেরেছন েয, আপনার COVID-19 নােমর এক�ট ফুসফুেসর েরাগ এবং/বা ইনফ্লুেয়�া 
িনউেমািনয়া (“ফ্লু”) হেয়েছ। COVID-19 SARS-CoV-2 নােমর এক�ট ভাইরাস বা েছাট কের বলেল কেরানাভাইরােসর 
কারেণ ঘেট থােক। ইনফ্লুেয়�া িনউেমািনয়া এক�ট ফ্লু ভাইরােসর কারেণ হেয় থােক যা COVID-19 েথেক আলাদা। 
এই ভাইরােস আ�া� �িত 20 জন েরাগীর মেধ� �ায় 19 জন হাসপাতােল না যাওয়া ছাড়াই সু� হেয় ওেঠন। এেদর 
মেধ� যােদরেক হাসপাতােল ভিত� করােত হয়, তােদর অিধকাংশই ভােলা হেয় ওেঠন, তেব িকছ�  েরাগীর ভাল হেয় ওঠার 
জন� অ��েজন বা েমকািনক�াল েভি�েলশেনর �েয়াজন হয়। তেব কেয়ক শতাংশ ভােলা হন না। 
�ায়াল�টেত ইিতমেধ�ই েদখা িগেয়েছ েয, েড�ােমথােসান নােমর এক ধরেণর ে�রেয়েডর িন� েডাজ ও অন�ান� 
িচিকৎসা COVID-19 এ আ�া� হেয় হাসপাতােল ভিত� হওয়া িকছ�  েরাগীর মৃত� �র ঝঁুিকেক �াস কের। অন�ান� েবশ 
কেয়ক�ট িচিকৎসা রেয়েছ, যা COVID-19 বা ইনফ্লুেয়�া িনউেমািনয়ার িনয়িমত ��া�াড� পিরচয �ার সােথ যু� করা 
হেল তা কায �করী (বা স�াব�ভােব �িতকর) হেত পাের। এই অধ�য়েনর ল�� হল িনণ �য় করা েয, এই অিতির� 
িচিকৎসা�িলর েকােনা�ট সহায়ক হেব িক না। 
2) এই অধ�য়েনর উে�শ� কী? 
এই অধ�য়েনর ল�� হল েবশ কেয়ক�ট িভ� িচিকৎসার ত�লনা করা, যা COVID-19 এবং/বা ইনফ্লুেয়�া িনউেমািনয়া 
আ�া� েরাগীেদর ে�ে� কায �কর হেত পাের। ইংল�াে�র মূখ� েমিডেকল অিফসারেক পরামশ �দানকারী িবেশষে�র 
প�ােনল এই িচিকৎসা�িলেক পরী�া করার সুপািরশ কেরেছ। যিদও এই িচিকৎসা�িল �িত�িত �দশ �ন কেরেছ, তেব 
েকউই জােন না েয, েস�িলর েকােনা�ট আপনার হাসপাতােলর সম� েরাগীেদর �হণ করা িনয়িমত ��া�ােড�র 
পিরচয �ার েচেয় আেরা কায �করীভােব েরাগীেদর েসের উঠেত সহায়তা করেব িক না। 
আপনার হাসপাতােল িনয়িমত পিরচয �ার সােথ সংেযাজন িহেসেব COVID-19 এর েয িচিকৎসা�িল �দান করা হেত 
পাের তার মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ এক�ট উ� েডােজর ে�রেয়ড, েড�ােমথােসান (যিদ আপনার অ��েজেনর �র কম 
থােক) অথবা ডায়ােব�টস বা �ৎয� িবকল হওয়ার এ��াি�ে�া�জন নােমর এক�ট িচিকৎসা, ভাইরাস�টর িব�ে� 
িনেদ�িশত এক�ট িসে��টক অ�াি�বিড িচিকৎসা (যােক েসাে�ািভমাব বলা হয়) এবং মলনুিপরািভর নামক এক�ট 
অ�াি�ভাইরাল ওষুধ।  
আপনার িনয়িমত পিরচয �ার উপির িহেসেব ইনফ্লুেয়�া িনউেমািনয়ার িচিকৎসা �দান করা হল, যার মেধ� রেয়েছ দু�ট 
অ�াি�-ভাইরাল িচিকৎসা, ওেসলট�ািমিভর ও ব�ােলা�ািভর এবং িন�-েডােজর েড�ােমথােসান। বত�মােন, আমরা 
জািন না েয, এর েকােনা�ট কায �করী হেব িক না। তেব, এ�িলর অন�ান� ব�বহােরর পা� �-�িত��য়া�িল ইিতমেধ�ই 
সুপিরিচত রেয়েছ এবং েসজন� আপনার ডা�ার যথাযথভােব আপনার উপর নজর রাখেত পারেবন। 
3) কারা এই অধ�য়ন করেছ? 
অ�েফাড� িব�িবদ�ালেয়র গেবষকরা এই অধ�য়ন স�� করেছন, যারা গেবষণার ��র িহেসেব রেয়েছন এবং তারা 
UK জেুড় অেনক হাসপাতােলর ডা�ারেদর সােথ কাজ করেছন। 
4) কােদর এই অধ�য়েন অ�ভ� �� করা হে�? 
যিদ এক�ট ল�ােবােরটিরর পরী�ােত েরাগীেদর COVID-19 এবং/বা ইনফ্লুেয়�া িনউেমািনয়া িন��তভােব িনণ�ত হয় 
এবং তােদর হাসপাতােল ভিত� করা হয়, েসে�ে� েরাগীেদর এই অধ�য়েন অ�ভ� �� করা হেত পাের। েয ডা�ার 
েদখেছন িতিন যিদ মেন কেরন েয, অধ�য়েনর অ�গ �ত েকােনা িচিকৎসা তােদর জন� উপযু� হেব না, েসে�ে� 
েরাগীেদর অ�ভ� �� করা হেব না। েরাগীেদর অ�ভ� �� করা েযেত পাের যিদ > 6 মাস আেগ তােদরেক RECOVERY িনেয়াগ 
করা হয় (যিদও একই ত�লনােত একবােরর েবিশ নয়)। 
5) আিম যিদ এই অধ�য়েন অ�ভ� �� হেত স�ত হই, তারপর কী হেব? 
আপিন যিদ অংশ�হণ করার িস�া� েনন, আপনােক স�িত ফেম � �া�র করেত বলা হেব। এরপর, আপনােক 
িচি�তকারী িকছ�  সংি�� িববরণ এবং আপনার �াে��র িচিকৎসাগত অব�া সং�া� িকছ�  �ে�র উ�র ক��উটাের 
�েবশ করােনা হেব। আপিন যিদ স�ানধারেণর েযাগ� একজন নারী হন, আপনার এক�ট গভ�ধারণ পরী�া করা হেব। 
আপিন যিদ েসাে�ািভমাব বা মলনুিপরািভর পান, তাহেল কেরানাভাইরাস এবং এর িব�ে� অ�াি�বিড পিরমােপর জন� 
এক�ট রে�র নমুনা এক�ট েক�ীয় পরী�াগাের পাঠােনা হেব এবং পরবত� 5 িদেনর মেধ� নাক এবং মেুখর েসায়াব�িল 
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এখন এবং আরও দুবার সং�হ করা হেত পাের। আপনার ‘ফ্লু’ থাকেল নাক ও মেুখর েসায়াব এখনই এবং 5 িদেনর 
মেধ� আরও একবার সং�হ করা হেব। এই সম� পরী�ার ফলাফল�িল আপনার েমিডেকল �টেমর কােছ উপল� হেব 
না, কারণ েস�িল গেবষণার জন� এবং িনদািনক �েয়ােগর জন� এ�িলর ৈবধতা �িতপািদত হয় িন, এবং পরী�া 
স�ূণ � হেয় েগেল নমুনা�িল ন� কের েদওয়া হেব।  
আপনার কী অসু�তা রেয়েছ এবং ডা�ার আপনার ে�ে� েকান�টেক উপযু� মেন করেছন, তার উপর িনভ�র কের 
এরপর ক��উটার আপনার জন� স�াব� িচিকৎসার অপশন�িল েথেক এক�ট (বা কখনও কখনও একািধক) 
এেলাপাথািড়ভােব (লুেডার ছ�া েফলার মত)িনধ �ািরত করেবন। সম� ে�ে�ই, এেত আপনার হাসপাতােলর জন� 
িনয়িমত ��া�ােড�র িচিকৎসা অ�ভ� �� থাকেব এবং এেত অিতির� িচিকৎসাও অ�ভ� �� থাকেত পাের, যা মুখ বা 
ইনেজকশন �ারা েদওয়া হেত পাের। এর মেধ� েকান িচিকৎসা আপনার জন� িনধ �ািরত হেব তা আপিন বা আপনার 
ডা�ার েকউই েবেছ িনেত পারেবন না। আপনার �া�� সং�া� অিতির� তথ�াবলী েরকড� করা হেব এবং অধ�য়ন 
ক��উটাের �েবশ করােনা হেব। আপিন হাসপাতাল েছেড় যাওয়ার পর আর েকােনা অিতির� সা�ােতর �েয়াজন 
হেব না। েমিডেকল েরকড�স বা েডটােবস (যার মেধ� রেয়েছ NHS িড�জটাল, পাবিলক েহলথ ইংল�া�, অন�ান� সমত�ল� 
সং�া�িল এবং �জনগত বা অন�ান� গেবষণা েডটােবস, যিদ আপিন তােদর কােছ নমুনা িদেয় থােকন) েথেক আপনার 
�া�� সং�া� তথ� (অধ�য়েনর আেগ, চলাকালীন ও পের) অজ�ন করা হেত পাের, যােত অধ�য়ন দল আপনার অধ�য়ন 
েথেক েছেড় েদওয়ার পর 10 বছর পয �� আেরা িবশদ ও দীঘ �েময়ােদ আপনার �াে��র উপর অধ�য়ন িচিকৎসার �ভাব 
স�েক� তথ� েপেত পােরন। আমরা পয �াব�ৃভােব �ায়াল স�েক� আপনােক িচ�ঠ িলেখ জানােত পাির, তেব আপিন 
চাইেল এই েযাগােযাগ�িল েথেক েবিরেয় আসেত পারেবন। �ায়াল�টেত আপনার অংশ�হণ সং�া� েকান িবষয় 
স�েক� আপনার GP-েক জানােনা হেত পাের। 
6) এই অধ�য়েন থাকার স�াব� লাভ�িল কী কী? 
আমরা জািন না েয, পরী�াধীন েকােনা িচিকৎসা েথেক অিতির� েকােনা লাভ হেব িক না। আপনার অধ�য়ন 
িচিকৎসা�ট আপনােক ব���গতভােব সহায়তা করেত পাের বা নাও করেত পাের, িক� এই অধ�য়ন�ট ভিবষ�েতর 
েরাগীেদর সহায়তা করেব। 
7) এই অধ�য়েন থাকার স�াব� ঝঁুিক�িল কী কী? 
• এছাড়া েড�ােমথােসান ঘুেমর ব�াঘাত ঘটােত পাের এবং সং�মেণর ঝঁুিক বাড়ােত পাের। ডায়ােব�টসযু� 

ব���েদর ে�ে� এ�ট রে�র শক�রার পিরমাণ বািড়েয় িদেত পাের।  
• এ��াি�ে�া�জেনর জন� মূ� বা েযৗন নািলেত সং�মণ েযমন �ত হেত পাের। আপনার যিদ ডায়ােব�টস থােক 

তাহেল এ��াি�ে�া�জন তাছাড়াও ইনসুিলন বা ডায়ােব�টেসর অন�ান� িচিকৎসা �হণকারী ব���েদর রে�র 
শক�রা কিমেয় িদেত পাের, তাই আপনার ডা�ার ঐ েডাজ�িলর পিরবত�ন করেত পােরন। এর কারেণ 
িকেটািসেডািসস (যা িবরলে�ে� �ােণর হ� মিক��প হেয় থােক) নােমর এক�ট �া��সমস�া হেত পাের, যা এক�ট 
��প ও ইনসুিলন িদেয় িচিকৎসা করা হেয় থােক। �িতিদন আ�ুেলর ডগা েথেক র� িনেয় বা মূ� পরী�ার মাধ�েম 
আপনার শরীের এ�টর উপর নজর রাখা হেব। 

• ওেসলট�ািমিভর-এর কারেণ মাথাব�থা, েপট খারাপ ও অ�ালা�জ�গত �িত��য়া হেত পাের। 
• ব�ােলা�ািভর-এর জন� অ�ালা�জ�গত �িত��য়া হেত পাের, তেব এর েকােনা �াত পা� �-�িত��য়া েনই। 
• েসাে�ািভমাব িশরায় ইনিফউশেনর মাধ�েম েদওয়া হয় এবং ইনিফউশেনর সময় অ�ালা�জ�ঘ�টত �িত��য়া ঘটােত 

পাের, তেব িবরল ে�ে�ই ��তর �িত��য়া হেয়েছ। 
• মলনুিপরািভর-এর কারেণ মাথা েঘারা, মাথাব�থা, েপট খারাপ এবং ফুসকুিড় হেত পাের। (েমালনুিপরািভর 

�হণকারী মিহলারা ওষুধ�ট েনওয়ার সময় বা তার পের 4 িদেনর জন� তােদর গভ�বতী হওয়া উিচত নয়।) 
েকােনা অধ�য়ন ওষুেধর স�াব� এক�ট ��তর �িত��য়া হওয়ার স�াবনা কম। অনু�হ কের, আপনার হাসপাতােলর 
ডা�ারেক বলুন েয, আপিন আেরা তথ� েপেত চান িক না। আপনােক এই অধ�য়েন অ�ভ� �� করার পর, আপিন ও 
আপনার ডা�াররা জানেত পারেবন েয, ক��উটার আপনার জন� েকােনা িচিকৎসা�ট িনধ �ািরত কেরেছ। আপনার 
ডা�াররা জানেবন েয, এরকম িনিদ�� েকােনা পা� �-�িত��য়া রেয়েছ িক না, যার উপর তােদর নজর রাখা উিচত। 
গভ�বতী মিহলােদর অ�ভ� �� করা হেত পাের, তেব, এই িচিকৎসা�িলর কেয়ক�টর জন� গভ�� িশ�র উপর কী �ভাব 
পড়েব তা িন��ত নয়।  
গভ�বতী মিহলারা এ�াি�ে�া�জন বা মলনুিপরািভর �হণ করেবন না কারণ এ�ট গভ�াব�ায় বা �ন�পান করােনার সময় 
�িতকারক হেত পাের। পূেব � অন�ান� িচিকৎসাগত অব�ার জন� গভ�াব�ায় েড�ােমথােসান ও ওেসলটািমিভর ব�বহার 
করা হেয়েছ, এবং েসে�ে� েকােনা িনরাপ�া সং�া� উে�গ উেঠ আেসিন। এক�ট জাতীয় িবেশষ� প�ােনল এই 
পরী�ায় গভ�বতী মিহলােদর ব�বহার করার জন� বােলা�ািভর এবং েসাে�ািভমাব-এর �হণেযাগ�ভােব িন� �েরর ঝঁুিক 
রেয়েছ বেল িবেবচনা কেরেছ; আপনার েমিডেকল �টম আপনার সােথ আেলাচনা করেব েয আপিন েস�িল েপেয় খুিশ 
হেবন িকনা।  
 



RECOVERY �ায়াল ICF/PIL V19.1 19-িডেস�র-2021      IRAS 281712    REC সূ� 20/EE/0101 
পৃ�া 5 এর 5  

 
8) আিম িক সমেয়র আেগই অধ�য়ন িচিকৎসা বা আমার অংশ�হণ ব� করেত পাির? 
আপিন বা আপনার ডা�ার যিদ েকাস � স�ূণ � হওয়ার আেগই অধ�য়ন িচিকৎসা�ট ব� করেত চান, েসে�ে� আপিন 
বাধাহীনভােব তা করেত পােরন। আপিন যিদ িস�া� েনন েয, আপনার স�ে� আর েকােনা তথ� সং�হ করা েহাক তা 
আপিন চান না, েসে�ে� আপিন িবনা ি�ধায় তা বলেত পােরন (যিদও গেবষণা দল েসই সময় পয �� সংগহৃীত, 
পিরচয়িবহীন করা তথ��িল িবে�ষণ করা চািলেয় যােবন)।  
9) আমার যিদ েকােনা �� বা সমস�া থােক, আিম কােক কল করেত পাির? 
আপনার যিদ েকােনা �� থােক, অনু�হ কের, আপনার হাসপাতােলর েমিডেকল ট�েমর সােথ কথা বলুন। এই অধ�য়ন 
ওেয়বসাইেট অধ�য়ন�ট সং�া� আেরা তথ� উপল� রেয়েছ (www.recoverytrial.net). 
10) আপনারা আমার সং�া� কী কী তথ� জমা েরেখেছন এবং আপনারা কীভােব েস�িলেক েগাপন 
রাখেছন? 
আপনার ও আপনার �া�� সং�া� সম� তথ� েগাপন রাখা হেব। �ধুমা� েয ব���রা এই তথ� েদখার জন� 
অনুেমািদত আেছন তারা হেলন, এই অধ�য়ন পিরচালনাকারী ডা�াররা, অ�েফাড� িব�িবদ�ালয় ও আপনার 
হাসপাতােলর অনুেমািদত কম�রা এবং িনয়�ক কতৃ�প��িল, যারা যাচাই কেরন েয, অধ�য়ন�ট স�ঠকভােব পিরচালনা 
করা হে� িক না। এই অধ�য়ন ওেয়বসাইেট এক�ট েগাপনীয়তা সং�া� েনা�টশ �দান করা আেছ 
(https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy). 
11) আমােক িক অংশ�হণ করেতই হেব? 
এই অধ�য়েন েযাগ েদওয়া ে��ামূলক। আপিন অংশ�হণ করেবন িক না েসই িস�া��ট আপনার হাসপাতােল পাওয়া 
পিরচয �ার উপর �ভাব েফলেব না।  
12) আর িক েকােনা আিথ �ক খরচ ও অথ ��দান রেয়েছ? 
সম� �ায়াল িচিকৎসা িবনামূেল� �দান করা হয়। এই অধ�য়েন আপনার অংশ�হেণর জন� আপনােক বা আপনার 
েমিডেকল কম�েক েকােনা অথ ��দান করা হেব না। 
13) আপিন আমােক আর কী বলেত পােরন? 
অধ�য়ন�ট ওষুধ ও �া��েসবা পণ� িনয়�ক এেজ�� (MHRA) এবং েকমি�জ ই� িরসাচ� এিথ� কিম�টর (েহলথ িরসাচ� 
অথির�ট, েরফা 20/EE/0101)-�ারা অনুেমািদত রেয়েছ।  UK িরসাচ� অ�া� ইেনােভশন এবং ন�াশনাল ইনি��টউট অফ 
েহলথ িরসাচ� এ�টর অথ �ায়ন কেরেছ, যারা অধ�য়েনর েকােনা িচিকৎসার ��তকারী নয় (যারা �ায়ােল িবনামূেল� 
িচিকৎসা�ট �দান করেত পাের)। আমরা যিদ এরকম নত�ন েকােনা তথ� পাই, যা আপনার অধ�য়েন থাকার িস�াে�র 
উপর �ভাব েফলেত পাের, েসে�ে� আমরা তা আপনােক �দান করব। অ�েফাড� িব�িবদ�ালয় ��র িহেসেব 
যথাযথ িবমা কায �কর কেরেছ, যােত এই অধ�য়েন আপনার অংশ�হেণর সরাসির পিরণাম িহেসেব আপনার �িত 
হওয়ার মত েকােনা অনাকা��ত ঘটনা ঘটেল তা িবমার আওতাভ�� হয়। েয ি�িনক�াল িচিকৎসা �দান করা হেব 
েসইে�ে� NHS �িতপূরণ কায �কর হেব। 
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