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ককারভড-19 কেিারপি (রিকভারি) এললালেললা েূলযায়ন 

 

 

হাসপাতাললি নাে: 
(বড় অক্ষলি) 

 

 

কিাগীি নাে:  
(বড় অক্ষলি) 

 

 

গলবষণাি ID:  
(এললালেললাভালব রনববাচলনি 

পি রলখুন) 

 

 
▪ 1. গলবষণা সম্পরকব ত তেয আোলক সিবিাহ কিা হলয়লে: আরে রনরিত কিরে কে আরে অংশগ্রহণকািীি তেয রবষয়ক 

রলফললট (V8.1 18-সেপ্টেম্বর-2020) পলড়রে (বা আোলক পলড় কশানালনা হলয়লে) ও বুঝলত কপলিরে এবং আরে তেযগুরল রবলবচনা 

কিাি ও প্রশ্ন কিাি সুলোগ কপলয়রে। প্রশ্নগুরলি সলতাষজনক উত্তি কেওয়া হলয়লে। 

2. কেচ্ছাপ্রলণারেত অংশগ্রহণ: আরে বুঝলত কপলিরে কে আোি অংশগ্রহণ কেচ্ছাপ্রলণারেত এবং ককালনা কািণ কেখালনা োড়াই 

এবং আোি োস্থ্য কসবা বা আইরন অরিকািসেূহলক প্রভারবত না কলিই আরে কে ককালনা সেয় নাে প্রতযাহাি কিলত পািব। 

3. আোি সম্পরকব ত গলবষণাি তেয অযালেস: আরে গলবষণাকালীন সেলয় সংগৃহীত আোি কেরডলকল কনাট এবং তলেযি 

প্রাসরিক রবভাগগুরল এই হাসপাতাল, অেলফাডব  রবশ্বরবেযালয় এবং রনয়ন্ত্রক কতৃব পলক্ষি অনুলোরেত বযরিলক এই গলবষণাটি 

সঠিকভালব পরিচারলত হলচ্ছ রক না তা োচাই কিাি জনয কেখাি অনুেরত রেরচ্ছ।  

4. আোি কেরডলকল তলেয অযালেস: আরে সম্মরত রেরচ্ছ কে, আোলক কসবা প্রোনকািী রচরকৎসক ও স্থ্ানীয় বা জাতীয় োস্থ্য 

ও গলবষণা সংস্থ্ায় অবরস্থ্ত হাসপাতাল কতৃব ক সংগৃহীত রচরকৎসাি তেয (হাসপাতালল ভরতব , রসরভল রনবন্ধন, অরডট ও গলবষণা 

কডটাসহ) গলবষণা সেন্বয়কািী ককন্দ্রলক রনিবারিত ফললা-আপ সেয় চলাকালীন ও তা কশষ হওয়াি পি 10 বেি পেবত সিবিাহ 

কিা কেলত পালি। আরে বুঝলত কপলিরে কে এটিলক সম্ভব কিাি জনয আোলক শনাি কলি এেন তেযগুরল এই জাতীয় 

সংস্থ্াগুরললত সুিরক্ষতভালব পাঠালনা হলব এবং সেন্বয় ককলন্দ্রি টিলেি কালে রলরখতভালব জারনলয় কে ককালনা সেয় আরে এি 

কেলক কবরিলয় আসলত পারি।  

5. করম্পউটালি সংিরক্ষত কডটা: আরে বুঝলত কপলিরে কে গলবষণায় আোি অগ্রগরতি তেয করম্পউটালিি 

কডটালবলস কিকডব  কিা হলব এবং অেলফাডব  রবশ্বরবেযাললয়ি তত্ত্বাবিালন োকা করম্পউটািগুরললত এই তেয সংিক্ষণ 

কিা হলব। আরে বুঝলত কপলিরে কে এই তেযটি রনিাপলে এবং কগাপলন িাখা হলব। 

6. ঐরচ্ছক: কনভাললসন্ট প্লাজো: আরে জারন কে আরে কে রচরকৎসাগুরল গ্রহণ 

কিলত পারি তাি একটি রহসালব কনভাললসন্ট প্লাজো কেওয়া হলত পালি। আমি 

অবগত আমি সে কপ্টরোনোভোইরোে ও এর প্রমতপ্টরোধী অযোমিবমি মনরূপপ্টের জনয 

একটি সকন্দ্রীয় NHS ল্যোবপ্টরটমরপ্টত রপ্টের নিুনো পোঠোপ্টনো হপ্টব। উপেুি বােটিলত 

আেযক্ষি রেলয় আরে এটি পাওয়াি বযাপালি আোি সম্মরত (বা অসম্মরত) রনলেব শ 

কলিরে।  

 

আরে সম্মত আরে অসম্মত 

7. অংশগ্রহলণি বযাপালি সম্মরত: আরে তেযটি পলড়রে (বা আোলক পলড় কশানালনা হলয়লে), প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিাি সুলোগ 

কপলয়রে ও উলেরখত গলবষণায় অংশ রনলত সম্মত হলয়রে। 

 
……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স্পষ্ট অক্ষলি অংশগ্রহণকািীি নাে  োক্ষি  আজলকি তারিখ 

…………………………………………… 
 

 …………………………………….  ……../……../………… 
স্পষ্ট অক্ষলি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি নাে  োক্ষি  আজলকি তারিখ 

   * অংশগ্রহণকািীলেি জনয 1 করপ; গলবষক সাইট ফাইললি জনয 1 করপ; 1 (েূল) করপ কেরডলকল কনালট িাখলত হলব 
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ককারভড-19 কেিারপি (রিকভারি) এললালেললা েূলযায়ন 

 

 

হাসপাতাললি নাে: 
(বড় অক্ষলি) 

 

 

কিাগীি নাে:  
(বড় অক্ষলি) 

 

 

গলবষণাি ID:  
(এললালেললাভালব রনববাচলনি 

পি রলখুন) 

 

 
েরে অংশগ্রহণকািী রনলজ কলখাটি পড়লত এবং/অেবা োক্ষি কিলত সক্ষে না হন রকন্তু সম্মরত কেওয়াি 

ক্ষেতা িালখন 

আরে সম্ভাবয অংশগ্রহণকািীলক সম্মরত ফেবটি সঠিকভালব পলড় কশানালত কেলখরে, রেরন প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিলত 

কপলিরেললন ও সলতাষজনক উত্তি কপলয়রেললন।  

আরে রনরিত কিরে কে তািা োিীনভালব তালেি সম্মরত প্রোন কলিলেন। 

 
……………………………………………  …………………………………….  ……../……../……..… 
স্পষ্ট অক্ষলি সাক্ষীি নাে  োক্ষি  আজলকি তারিখ 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স্পষ্ট অক্ষলি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি নাে  োক্ষি  আজলকি তারিখ 

 
েরে অংশগ্রহণকািীি রচরকৎসাগত অবস্থ্াি ভয়াবহতাি কািলণ বা পূবববতী কিালগি কািলণ (কেেন তীব্র 

কিরস্পলিটরি কফইরলওি বা তাৎক্ষরণক কভরন্টললশলনি প্রলয়াজনীয়তা) সম্মরত জানালনাি ক্ষেতা না োলক: 

আরে তেযটি পলড়রে (বা আোলক পলড় কশানালনা হলয়লে) এবং প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিাি সুলোগ কপলয়রে। 

আরে বুঝলত কপলিরে কে কিাগীী্িা তালেি সম্মরত রনরিত কিাি সক্ষেতা পাওয়াি সালে সালেই তালেিলক তা কিলত বলা হলব এবং 

েরে তািা চান তলব তািা তালেি রচরকৎসা কসবালক প্রভারবত না কলিই গলবষণা কেলক সলি আসলত পািলবন। 

 আরে রবশ্বাস করি কে, সম্মরত জানালনাি সক্ষেতা োকলল তািা এই গলবষণায় অংশ রনলত চাইলতন। 

 

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স্পষ্ট অক্ষলি আইরন প্ররতরনরিি নাে  োক্ষি  আজলকি তারিখ 

……………………………………………     
অংশগ্রহণকািীি সালে সম্পকব      

……………………………………………  …………………………………….  ……../……../………… 
স্পষ্ট অক্ষলি সম্মরত গ্রহণকািী বযরিি নাে  োক্ষি  আজলকি তারিখ 

* আইরন প্ররতরনরিি জনয 1 করপ; গলবষক সাইট ফাইললি জনয 1 করপ; 1 (েূল) করপ কেরডলকল কনালট িাখলত হলব 
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ককারভড-19 কেিারপি (রিকভারি) এললালেললা েূলযায়ন 

 
 

অংশগ্রহলণি জনয আেন্ত্রণ 

সম্ভাবয রচরকৎসা সেূলহি তুলনােূলক এই গলবষণায় কোগোলনি জনয সম্মরত জানালত আেিা ককারভড-19 এ আক্রাত 

হলয় (বা সলেহভাজন রহসালব) হাসপাতালল ভরতব  হলয়লেন এেন কিাগীলেি আেন্ত্রণ জানারচ্ছ। এই ফিেটিলত 

অংশগ্রহলণি লক্ষয, ঝুুঁ রক এবং সুরবিাবলীসহ গলবষণা সম্পরকব ত তেয িলয়লে। আপনালক রিকভারি ট্রায়াল (তোকরেত 

"সাবস্টারডজ") সম্পরকব ত অরতরিি গলবষণায় অংশ রনলতও আেন্ত্রণ জানালনা হলত পালি। 

এই গলবষণা সম্পলকব  আপনাি ো জানা উরচত:  

1) এই গলবষণাটি ককন কিা হলচ্ছ? 

আপনাি রচরকৎসকিা খুুঁলজ কপলয়লেন বা সলেহ কিলেন কে আপরন ককারভড-19 নােক ফুসফুলসি একটি কিালগ 

আক্রাত হলয়লেন। এই অবস্থ্াটি SARS-CoV-2, বা সংলক্ষলপ কলিানাভাইিাস নােক এক িিলনি ভাইিালসি কািলণ হলয় 

োলক।  

কলিানাভাইিালস 20 জন কিাগীি েলিয প্রায় 19 জন হাসপাতালল না এলসই সুস্থ্ হলয় োয়। োিা হাসপাতালল ভরতব  হয় 

তালেি েলিয কবরশিভাগই সুস্থ্ হলয় োয় তলব সুস্থ্ হওয়াি আলগ তালেি অরেলজন বা োরন্ত্রক কভরন্টললশলনি প্রলয়াজন 

হলত পালি। তলব, এি েলিয কলয়ক শতাংশ সুস্থ্ হয় না। 

এই পিীক্ষায় কেখা কগলে কে কডোলেোলসান (এক িিলনি কস্টিলয়ড) ককারভড-19-এ আক্রাত রকেু কিাগীি েৃতুযি ঝুুঁ রক 

হ্রাস কলি। আলিা কবশ কলয়কটি ঔষি িলয়লে ো কসবাি োভারবক োলনি সালে েুি হলয় সহায়ক (বা সম্ভবত 

ক্ষরতকািক) হলত পালি। এই গলবষণাি লক্ষয হল এই অরতরিি রচরকৎসাগুরলি ককালনাটি ককালনাভালব সহায়ক রকনা তা 

খুুঁলজ কবি কিা। 

2) এই গলবষণাি উলেশয কী? 

এই গলবষণাি লক্ষয হল ককারভড-19 আক্রাত কিাগীলেি জনয উপকািী হলত পালি এেন অলনকগুরল পৃেক রচরকৎসাি 

েলিয তুলনা কিা। এই রচরকৎসাগুরল ইংলযালেি প্রিান কেরডলকল অরফসািলক কে রবলশষজ্ঞ পযালনল পিােশব কেয় তািা 

পিীক্ষাি জনয সুপারিশ কলিলেন। এি েলিয িলয়লে রকেু টযাবললট এবং রকেু ইনলজকশন। েরেও এই রচরকৎসাগুরল 

প্ররতশ্রুরতশীল েলন হয় তলব আপনাি হাসপাতাললি কসবাি োভারবক োলনি (ো সকল কিাগীিা কপলয় োলক) তুলনায় 

কিাগীলেি সুস্থ্ হলত এি েলিয ককালনাটি অরিক কােবকি হলব রকনা তা ককউ জালন না। 

আপনাি হাসপাতাললি োভারবক কসবাি পাশাপারশ কে রচরকৎসা কেওয়া হলত পালি তা হল: অযারজলরাোইরসন 

(সািািণভালব বযবহৃত অযারন্টবালয়াটিক)।  

আপনালক কনভাললসন্ট প্লাজো (িলিি তিল অংশ ো কেলহি সববত্র িিকরণকা বহন কলি ো এেন বযরিলেি কাে 

কেলক সংগ্রহ কিা হলয়লে োিা ককারভড-19 সংক্রেণ কেলক সুস্থ্ হলয়লেন এবং োলেি েলিয ভাইিাসটিি অযারন্টবরড 

িলয়লে ো ভাইিালসি রবরুলে লড়াই কিলত আপনালক সহায়তা কিলত পালি)    অেবা দুইটি অযারন্টবরডি   একটি  রেশ্রণ 

(েলনাললানাল অযারন্টবরড বা সংলক্ষলপ Mab নালে পরিরচত) ো কলিানাভাইিাসলক রনরিয় কিলত ততরি কিা হলয়লে তা 

প্রোন কিা হলত পালি। কে সকল কিাগীি অবস্থ্া আলিা গুরুতি তালেি কক্ষলত্র টরসরলজুোব(কগুঁলটবালতি রচরকৎসা) 

একটি রবকল্প। বতব োলন, আেিা জারন না এলেি ককালনাটি ককারভড-19 এি রচরকৎসায় কােবকি রক না। তলব, অনযানয 

কক্ষলত্র বযবহালিি ফলল পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরল সুপরিরচত  (Mab বযতীত ো একটি নতুন রচরকৎসা) এবং আপনাি 

রচরকৎসক আপনালক েোেেভালব পেবলবক্ষণ কিলত সক্ষে হলবন।  
3)এই গলবষণাটি কািা কিলেন? 

অেলফাডব  রবশ্বরবেযাললয়ি গলবষকিা এই গলবষণাটি পরিচালনা কিলেন, ো গলবষণাি স্পন্সি রহলসলব কাজ কিলে 

এবং েুিিাজয জুলড় অলনক হাসপাতাললি রচরকৎসকলেি সালে কাজ কিলে। 

4) এই গলবষণায় কালেি অতভুব ি কিা হলয়লে? 

েরে লযাব পিীক্ষাি োিযলে কালিাি েলিয ককারভড-19 রনরিত কিা হলয় োলক (অেবা তালেি রচরকৎসকলেি এেন 

িািণা হলয় োলক) এবং তািা েরে হাসপাতালল ভরতব  হলয় োলকন তাহলল কসসব কিাগীলেি এই গলবষণায় অতভুব ি কিা 

কেলত পালি। েরে কালিাি তত্ত্বাবিানকািী রচরকৎসক রচরকৎসাগুরলি ককালনাটিলকই উপেুি না হওয়াি ককালনা কািণ 

আলে বলল েলন কলিন তাহলল কসই কিাগীলেি অতভুব ি কিা হলব না। 

5) আরে এই গলবষণায় অংশগ্রহণ কিলত সম্মত হলল কী হলব? 

আপরন েরে কোগোলন ইচু্ছক হন, তাহলল আপনালক একটি সম্মরত ফলেব োক্ষি কিলত বলা হলব। এিপি, আপনালক 

রচরিত কলি এেন সংরক্ষপ্ত রববিণ এবং আপনাি োস্থ্য ও রচরকৎসাগত অবস্থ্া সম্পরকব ত কলয়কটি প্রলশ্নি উত্তি একটি  
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করম্পউটালি প্রলবশ কিালনা হলব। আপরন েরে কনভাললসন্ট প্লাজো রনলত ইচু্ছক হন তাহলল আপনাি স্টযাোডব  NHS 

পেরতি সালে সােঞ্জসয কিলখ আপনাি 1 বা 2টি অরতরিি িি পিীক্ষাি (আপনাি িলিি গ্রুপ পিীক্ষা কিলত) 

প্রলয়াজন হলত পালি। সেইেোপ্টে, কপ্টরোনোভোইরোে ও এর প্রমতপ্টরোধী অযোমিবমি মনরূপপ্টের জনয একটি সকন্দ্রীয় 

ল্যোবপ্টরটমরপ্টত রপ্টের নিুনো পোঠোপ্টনো হপ্টব। ফল্োফল্ আপনোর মিমকৎেো দল্প্টক সদওয়ো হপ্টব নো এবং পরীক্ষো েম্পন্ন 

হওয়োর পর নিুনো ধ্বংে কপ্টর সফল্ো হপ্টব। তািপলি করম্পউটাি আপনালক সম্ভাবয রচরকৎসাি রবকল্পগুরলি েলিয 

এললালেললাভালব (ডাইস ক ািালনাি েলতা) একটি বিাে কেলব। সকল কক্ষলত্র এরি েলিয আপনাি হাসপাতাললি কসবাি 

োভারবক োন অতভুব ি োকলব। এি েলিয অরতরিি রচরকৎসাও অতভুব ি োকলত পালি, ো েুখ বা ইনলজকশন দ্বািা 

কেওয়া হলব। আপরন বা আপনাি রচরকৎসকিা এই রবকল্পগুরলি েলিয ককানটি বিাে পালবন তা রনববাচন কিলত পািলবন 

না। েরে আপনাি অবস্থ্া খুব খািাপ হয় বা অবনরত  লট োলক তাহলল আপনাি রচরকৎসকিা আপনালক রদ্বতীয় পেবালয় 

প্রলবশ কিালনাি রসোত রনলত পালিন কেখালন করম্পউটাি আপনালক এললালেললাভালব আবাি সম্ভাবয রচরকৎসা 

রবকল্পগুরলি েলিয একটিলত বিাে কিলব (আপনাি পূবববতী গলবষণাি রচরকৎসাি পাশাপারশ এবং সবসেয় আপনাি 

হাসপাতাললি কসবাি োভারবক োনলক অতভুব ি কলি)। 
আপনাি োস্থ্য সম্পলকব  অরতরিি তেয কিকডব  কিা হলব এবং গলবষণাি করম্পউটালি প্রলবশ কিালনা হলব তলব আপরন 

হাসপাতাল োড়াি পলি ককালনা অরতরিি রভরজলটি প্রলয়াজন হলব না। রকেু কক্ষলত্র, আপনাি ও আপনাি োস্থ্য 

সম্পরকব ত তেয (গলবষণাি আলগ, চলাকালীন ও পলি) রচরকৎসাি কিকডব  বা কডটালবসগুরল (NHS রডরজটাল, পাবরলক 

কহলে ইংলযাে, অনযানয সেজাতীয় সংস্থ্া, এবং আপরন নেুনা প্রোন কলি োকলল কজলনটিক বা অনযানয গলবষণা 

কডটালবসগুরলসহ) কেলক পাওয়া কেলত পালি োলত গলবষণা েল আপনাি অংশগ্রহলণি পলি 10 বেি পেবত আপনাি 

োলস্থ্যি উপি গলবষণাি রচরকৎসাি প্রভাবগুরলি রবষলয় আলিা রবস্তারিত বা েী বলেয়ােী তেয কপলত পালি। 

6) গলবষণায় অংশগ্রহলণি সম্ভাবয সুরবিাগুরল কী কী? 

আেিা জারন না কে গলবষণািীন ককালনা রচরকৎসাি অরতরিি ককালনা সুরবিা িলয়লে রক না। আপনাি গলবষণাি 

রচরকৎসা বযরিগতভালব আপনালক সাহােয কিলত পালি আবাি নাও পালি তলব এই গলবষণা ভরবষযলতি কিাগীলেি 

সহায়তা কিলব। 

7) গলবষণায় অংশগ্রহলণি সম্ভাবয ঝুুঁ রকগুরল কী কী? 

অযোমজপ্টরোিোইমেপ্টনর পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরল (োি েলিয কপট খািাপ ও িি পিীক্ষাি অোভারবকতা অতভুব ি োকলত 

পালি) োড়া যেক োন গলবষণাি ওষুলিি তীব্র প্ররতরক্রয়া হওয়াি সম্ভাবনা কে। Mab মিমকৎেো (েো প্রোেমিক পেযোপ্টয় 

রপ্টয়প্টি এবং দ্রুত মবকমিত হপ্টে এবং বতয িোপ্টন ল্োইপ্টেন্সমবহীন) আজ পেযন্ত সকোমভি-19 আক্রোন্ত প্রোয় 600 বযমেপ্টক 

প্রদোন করো হপ্টয়প্টি, েোপ্টদর িপ্টধয প্রদোপ্টনর েিয় এবং এর মকিুমদন পর 4 জন বযমের িপ্টধয েোিোনয প্রমতমক্রয়ো ততমর 

কপ্টরমিল্। Mab এবং প্লোজিো ট্রান্সরফউশলনি সম্ভাবয পাশ্বব প্ররতরক্রয়াগুরলি েলিয িলয়লে অযালারজব জরনত প্ররতরক্রয়া 

(ফুসকুরড়, জ্বি, ঠাণ্ডা) এবং শ্বাস প্রশ্বালসি বরিবত অসুরবিা এবং এগুরলি রচরকৎসা েহপ্টজই (সেিন ইনমফউিন ধীর বো 

বন্ধ কপ্টর সদওয়োর িোধযপ্টি)   কিা োয়। অনযানয সংক্রেলণি উপরস্থ্রতি জনয প্লাজোি সকল োভারবক পিীক্ষা রনিীক্ষা 

কিা হলব, তলব সংক্রেণ েড়ালনাি সাোনয ঝুুঁ রক কেলকই োয়। েরেও কটারসরলজুোলবি েী বকাল বযবহালি রলভালিি 

ক্ষরতি খুব কেই সম্পকব  িলয়লে, এই গলবষণায় েল্পলেয়ােী প্রলয়ালগ ককালনা সেসযা হলব বলল েলন কিা হয় না। আলিা 

তেয চাইলল তলব অনুগ্রহ কলি আপনাি হাসপাতাললি রচরকৎসকলক রজজ্ঞাসা করুন। করম্পউটাি আপনাি জনয ককান 

রচরকৎসাটি বিাে কলিলে কসটি রচরকৎসাি অতভুব ি হওয়াি পি আপরন ও আপনাি রচরকৎসকিা জানলত পািলবন। 

ককালনা সুরনরেব ষ্ট পাশ্বব প্ররতরক্রয়াি প্ররত কখয়াল িাখলত হলব রক না আপনাি রচরকৎসকিা কস সম্পলকব  সলচতন োকলবন।  
গভব বতী েরহলালেি অতভুব ি কিা কেলত পালি, তলব, অনাগত রশশুলেি কক্ষলত্র রকেু রচরকৎসাি প্রভাব অরনরিত - েরেও 

সকল মিমকৎেোই (Mab বযতীত) আলগ সুিক্ষা সম্পরকব ত উলদ্বগ উত্থাপন না কলিই অনযানয রচরকৎসাি পরিরস্থ্রতলত 

গভব াবস্থ্ায় বযবহৃত হলয়রেল। এর পূপ্টবয সকোন অন্তঃস্বত্তো িমহল্োপ্টদর Mab প্রদোন করো হয়মন, তপ্টব সেেব অন্তঃস্বত্তো 

িমহল্ো সকোমভি-19 এর ঝুুঁ মকর িপ্টধয রপ্টয়প্টিন তোপ্টদর সক্ষপ্টে এটি পরীক্ষো করো হপ্টে। Mab গ্রহে করপ্টল্ কিপপ্টক্ষ 

প্রেি 6 িোে মিশুপ্টদরপ্টক ল্োইভ ভযোকমেন সদওয়ো উমিত নয়। েরে আপরন রচরকৎসা গ্রহণ কলিই োলকন এবং 

ইলতােলিয গভব বতী না হন, তাহলল সতকব তা রহসালব আেিা আপনালক গলবষণাি রচরকৎসা কশষ হওয়াি 3 োলসি েলিয 

গভব িািণ না কিাি পিােশব রেরচ্ছ। 

8) আরে রক গলবষণায় আোি অংশগ্রহণ বা রচরকৎসা গ্রহণ আগাে বন্ধ কিলত পারি? 

গলবষণাি ককাসবটি কশষ হওয়াি আলগই েরে আপরন বা আপনাি ডািাি গলবষণাি রচরকৎসা গ্রহণ বন্ধ কিলত চান, 

তাহলল আপরন এটি রনরদ্বব িায় কিলত পালিন। আপরন েরে চান আপনাি সম্পলকব  আি ককালনা তেয সংগ্রহ কিা না কহাক, 

তাহলল আপরন তা রনরদ্বব িায় বললত পালিন (েরেও কসই সেয় পেবত সংগৃহীত অ-শনাি তেয গলবষণা েল কতৃব ক রবলেষণ 

কিা হলত োকলব)। 
9) আোি ককালনা প্রশ্ন বা সেসযা োকলল আরে কালক বলব? 



রিকভারি ট্রায়াল ICF/PIL V8.1 18-সেপ্টেম্বর-2020       IRAS 281712     REC Ref 20/EE/0101 

পৃষ্ঠা 5 এি 5 

 

আপনাি েরে ককালনা প্রশ্ন োলক তাহলল আপনাি হাসপাতাললি রচরকৎসা েললি সালে কো বলুন। গলবষণা সম্পরকব ত 

আিও তেয গলবষণাি ওয়াবসাইলটও (www.recoverytrial.net) পাওয়া োলব। 

 
10) আপরন আোি সম্পলকব  ককান তেযগুরল িালখন এবং আপরন কসগুরল কীভালব কগাপন িালখন? 

আপনাি এবং আপনাি োস্থ্য সম্পরকব ত সকল তেয কগাপন িাখা হলব। কে সীরেত সংখযক োনুষ তেযটি কেখাি অনুেরত 

পালবন তািা হললন রচরকৎসা পরিচালনাকািী রচরকৎসক, গলবষণা সেন্বয় ককলন্দ্রি কেীিা এবং কসইসকল রনয়ন্ত্রক 

কতৃব পক্ষ োিা গলবষণাটি সঠিকভালব সম্পারেত হলচ্ছ রক না কসটি োচাই কলিন। গলবষণাি ওলয়বসাইলট কগাপনীয়তা 

সম্পরকব ত একটি কনাটিশ (https://www.recoverytrial.net/study-faq/data-privacy)। 

11) আোলক রক অংশগ্রহণ কিলতই হলব? 

গলবষণায় কোগোলনি রবষয়টি কেচ্ছাপ্রলণারেত। আপনাি অংশ কনওয়া না কনওয়া সংক্রাত রসোলতি ফলল আপনাি 

হাসপাতাল কেলক প্রাপ্ত কসবা প্রভারবত হলব না।  

12) ককান আরেবক বযয় বা ভাতা আলে রক? 

পিীক্ষােূলক সকল রচরকৎসা রবনােূললয কেওয়া হলব। এই গলবষণায় অংশগ্রহলণি জনয আপনালক বা আপনাি রচরকৎসা 

কেীলেিলক ককালনা অেব প্রোন কিা হলব না। 

13) আোলক আি কী জানালত পালিন? 

এই গলবষণাটিলত UK রিসাচব  অযাে ইলনালভশন এবং নযাশনাল ইনরস্টটিউট ফি কহলে রিসাচব  অেবায়ন কলিলেন, ককালনা 

গলবষণা রচরকৎসাি প্রস্তুতকািকিা (েোরো পরীক্ষোর জনয মবনোিূপ্টল্য মিমকৎেো প্রদোন করপ্টত পোপ্টরন) নয়। গলবষণায় 

োকাি বযাপালি আপনাি রসোতলক প্রভারবত কিলত পালি এেন ককালনা নতুন তেয েরে আেিা খুুঁলজ পাই তাহলল 

আেিা তা আপনালক জানাব। এই গলবষণায় আপনাি অংশগ্রহলণি প্রতযক্ষ পরিণরতি ফলল অপ্রতযারশত  টনায় 

আপরন েরে ককালনা ক্ষরতি সমু্মখীন হন, তাহলল কসলক্ষলত্র স্পন্সি রহলসলব অেলফাডব  রবশ্বরবেযালয় আপনাি জনয 

েোেে রবোি বযবস্থ্া কলিলে। প্রেত্ত রলরনকাল রচরকৎসাটি NHS ইনলডেনটি পরিচালনা কলি। 

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

