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হাসপাতাবের নাে: 

মকবের নম্বর:  

গবেষণার নম্বর: 

 

 
পরােশচ গ্রহণকারীর ম াষণা পত্র 

 

খরকভাখর-RS মরখিবরেখর সাবপােচ : মকাখভি-19 এ শ্বাসযবের মকৌশেসেূহ; CPAP, হাই-মলা এেং স্ট্যান্ডািচ  মসো 

গবেষবকর নাে: 

অনুগ্রহ কবর েবে 

নাবের আদযক্ষর খেখুন  

1. [পরােশচ গ্রহণকারীর নাে] …………………………………………………………  খনখিত 

করবেন ময তাবদরবক [মরাগীর নাে]………………………………………………..-এর গবেষণা 

প্রকবল্প অংশ মনওয়ার খেষবয় পরােশচ করা হবয়বে। পরােশচ গ্রহণকারী তথয খেবের্না করা, প্রশ্ন 

করা এেং কী কী অন্তভুচ ক্ত আবে তা মোঝার সুবযাগ মপবয়বেন। 

 

2. পরােশচ গ্রহণকারী খনখিত কবরবেন ময তাবদর েবত উপবরাক্ত গবেষণায় অংশগ্রহণ অেযাহত রাখবত 

অংশগ্রহণকারীর মকাবনাআপখত্ত থাকবতা না। 

 

3. পরােশচ গ্রহণকারী েুঝবত মপবরবেন ময যখদ গবেষণা র্োকােীন সেবয় অংশগ্রহণকারী সবর্তনভাবে 

সম্মখত খদবত সক্ষে হন তাহবে তার সম্মখত ো অসম্মখত পরােশচ গ্রহণকারীর েতােবতর উপর প্রাধানয 

পাবে।  

 

4. পরােশচ গ্রহণকারী েুঝবত মপবরবেন ময মযবকাবনা সেয় মকাবনা কারণ না মদখখবয় ো অংশগ্রহণকারীর 

মসো প্রাখি ো বেধ অখধকারবক প্রভাখেত না কবরই তাবক প্রতযাহাবরর অনুবরাধ করবত পাবরন।  

 

5. পরােশচ গ্রহণকারী েুঝবত মপবরবেন ময জাখত এেং জাখতগত মিোসহ অংশগ্রহণকারীর মেখিবকে 

মনাে ও গবেষণার সেয় সংগৃহীত  মিোগুখের প্রাসখিক অংশগুখে, ওয়ারউইক ইউখনভাখসচটির, 

খনয়েক কতৃচ পবক্ষর ো NHS ট্রাবস্ট্র েযখক্তরা মদখবত পাবরনবযখাবন এটি তাবদর এই গবেষণায় অংশ 
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মনওয়ার সাবথ প্রাসখিক। পরােশচ গ্রহণকারী এই েযখক্তবদরবক অংশগ্রহণকারীর মরকিচ  অযাবেস করার 

অনুেখত খদবেন।  

 

6.  পরােশচ গ্রহণকারী েুঝবত মপবরবেন ময অংশগ্রহণকারী সম্পবকচ সংগৃহীত তথয ভখেষযবত অনযানয 

গবেষণায় সহায়তা করার জনয েযেহৃত হবত পাবর এেং অনয গবেষকবদর সাবথ মেনাবে খেখনেয় 

করা হবত পাবর।  

7.  পরােশচ গ্রহণকারী েুঝবত মপবরবেন ময হাসপাতাে, GP সাজচাখর এেং খিখজোে ো ইবেক্ট্রখনক মিো 

খরসার্চ  অযান্ড ইবনাবভশন সাখভচ স (eDRIS) এেং এেং ইনবেনখসভ মকয়ার নযাশনাে অখিে অযান্ড খরসার্চ  

মসন্টার কতৃচ ক গৃহীত ও সংরখক্ষত রাখা তথয  মরাগীর সাবথ মযাগাবযাগ করবত ো অংশগ্রহণকারীর 

স্বাবযযর অেযা সম্পবকচ  তথয সরেরাহ করবত েযেহার করা হবত পাবর। 

 

8. পরােশচ গ্রহণকারীর খেেৃখতটি মেৌখখকভাবে গ্রহণ করা হবয়খেে। 

 
 

 
              

ম াষণা গ্রহণকারী েযখক্তর নাে   তাখরখ     স্বাক্ষর  


