
পষৃ্ঠা 2 এর 1 

যখন সম্পন্ন হয়: অংশগ্রহণকারীর জনয 1টি; গবেষক সাইবি দাখখবের জনয 1টি; 1টি মেখিবকে মনাবি রাখা হবে। 

সংস্করণ 2.0 20-04-20 

এই প্রকল্পটি নযাশনাে ইন্সটিটিউি ফর মহেথ খরসার্চ (NIHR) দ্বারা অথ চাখয়ত 

IRAS ID: 282338 

 

হাসপাতাবের নাে: 

মকবের নম্বর:  
 

গবেষণার নম্বর: 

সম্মতি ফরম – স্থতিি সম্মতি 

তরকভাতর-RS ররস্পিররটতর সার াটট: রকাতভড-19 এ শ্বাসযরের রকৌশলসমূহ;  

CPAP, হাই-রলা এবং স্ট্যান্ডাডট রসবা 

গবেষবকর নাে: 

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নাে: 

অনুগ্রহ কবর 

েবে নাবের 

আদযক্ষর 

খেখুন  

1. অংশগ্রহণকারী খনশ্চিত করবেন ময তারা উপবরর গবেষণার জনয .............................. তাখরবখর 

(সংস্করণ...............) তথয সম্বখেত শীিটি পবেবেন  

এেং খনশ্চিত করবেন ময তারা তথযটি খেবের্না করার, এ সম্পবকচ প্রশ্ন করার সুবযাগ মপবয়বেন এেং  

এই প্রশ্নগুখের সবতাষজনক উত্তর মপবয়বেন। 

 

2. অংশগ্রহণকারী েুঝবত পারবেন ময তাবদর অংশগ্রহণ মেচ্ছাধীন এেং  

মযবকাবনা সেয় মকাবনা কারণ না মদখখবয় ো তাবদর মসো প্রাখি ো বেধ অখধকারবক প্রভাখেত না কবর 

তারা গবেষণা মথবক খনবজবদরবক প্রতযাহার কবর খনবত পাবরন। 

 

3. অংশগ্রহণকারী েুঝবত পারবেন ময জাখত এেং জাখতগত মিিাসহ তাবদর মেখিবকে মনাি ও গবেষণার সেয় 

সংগৃহীত মিিাগুখের প্রাসখিক অংশগুখে, ওয়ারউইক ইউখনভাখস চটির, খনয়ন্ত্রক কতৃচপবক্ষর ো NHS ট্রাবের 

েযশ্চিরা মদখবত পাবরন মযখাবন এটি তাবদর এই গবেষণায় অংশ মনওয়ার সাবথ প্রাসখিক। তারা এই 

েযশ্চিবদরবক অংশগ্রহণকারীর মরকিচ েযেহার করার অনুেখত খদবচ্ছন।  

 

4. অংশগ্রহণকারী েুঝবত পারবেন ময তাবদর সম্পবকচ সংগৃহীত তথয ভখেষযবত  

অনযানয গবেষণাবক সহায়তা করার জনয েযেহৃত হবত পাবর এেং অনয গবেষকবদর সাবথ নােখেহীনভাবে 

খেখনেয় করা হবত পাবর।  
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5. অংশগ্রহণকারী েুঝবত পারবেন ময (হাসপাতাবের নাে খেখুন),  

তাবদর GP সাজচারী, NHS খিশ্চজিাে অথো ইবেক্ট্রখনক মিিা খরসার্চ অযান্ড ইবনাবভশন সাখভচস (eDRIS) 

এেং ইনবিনখসভ মকয়ার নযাশনাে অখিি অযান্ড খরসার্চ মসন্টার কতৃচক গৃহীত ও েজায় রাখা তথয 

অংশগ্রহণকারীর সাবথ মযাগাবযাগ করবত ো অংশগ্রহণকারীর োস্থ্য অেস্থ্া সম্পবকচ তথয প্রদান করবত 

েযেহার করা হবত পাবর। 

 

6. অংশগ্রহণকারী উপবরাি গবেষণায় অংশ মনওয়া র্াখেবয় মযবত সম্মত হবয়বেন।  

 

7. অেখহতকৃত সম্মখত মেৌখখকভাবে গ্রহণ করা হবয়বে।  

 

 

             

সম্মখত গ্রহণকারী েযশ্চির নােতাখরখ সম্মখত     গ্রহণকারী েযশ্চির োক্ষর 


