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পিামর্শদাতাি তথ্য সম্বরেত র্ীট 

(ব্যরিগত ও মননানীত) 

প্রকল্পের শিল্পরোনোম: রিকভারি-RS লিরিনিটরি সানপাটশ : লকারভড-19 এ শ্বাসযনেি লকৌর্েসমূহ; 

CPAP, হাই-ললা এব্ং স্ট্যান্ডাডশ  লসব্া 

 
 
এই হাসপাতানে আমিা লকারভড-19 এ আক্রান্ত ব্া সনেহভাজন লকারভড-19 লিাগীনদি জনয একটি 

গনব্ষণা পরিচােনা কিরি।  

 
________________________________লক গনব্ষণায় তারেকাভুি কিা হনয়রিে। রচরকৎসাি জরুরি 

প্রনয়াজননি ফনে তানদিনক পিীক্ষায় তারেকাভূি কিাি আনগ আমিা তানদি সানথ্ ব্া অনয কানিা 

সানথ্ কথ্া ব্েনত পারিরন।  

 
এখন লযনহতু পরিরিরতটি কম জরুরি তাই চেমান পিীক্ষায় অংর্গ্রহনণি ব্যাপানি আমিা তানদি 

সানথ্ স্বাভারব্কভানব্ আনোচনা কিনব্া। তনব্, আমিা মনন করি না লয এই মুহুনতশ  তািা রননজিাই এই 

রসদ্ধান্ত লনওয়াি ক্ষমতা িানখন। এই অব্িায়, আমিা আপনানক তানদি পনক্ষি একজন 

পিামর্শদাতা রহনসনব্ কাজ কিাি জনয লযাগানযাগ কিরি।  

 
লযখাননই সম্ভব্, আমিা লকাননা আত্মীয় ব্া ব্নু্ধনক এই ভূরমকা পােন কিনত ব্রে। তনব্, যরদ 

তানদিনক পাওয়া না যায় তাহনে আমিা এই পিীক্ষাি ব্াইনিি লকাননা ডািািনক এই ভূরমকা পােন 

কিনত ব্রে।  

 
আপরন যরদ িারজ হন তাহনে আমিা চাই আপরন তানদি অংর্গ্রহণ সম্পনকশ  একটি মতামত রদন। 

যতদূি সম্ভব্, মতামতটি আপরন তানদি সম্পনকশ  কী জাননন এব্ং সক্ষম হনে তািা তানদি রননজনদি 

ব্যাপানি লকান রসদ্ধান্তটি রননতন লসই রভরিনত হওয়া উরচত। অনুগ্রহ কনি রননচি তথ্য সম্বরেত 

রেফনেটটি ভানো কনি পড়ুন এব্ং আপরন চাইনে লিাগীনক ভানোভানব্ জানন এমন কানিা সানথ্ 

আনোচনা করুন।  

 
ঐ লিাগী সম্পনকশ  আপরন যা জাননন তাি রভরিনত আপরন যরদ মনন কনিন চেমান এই অংর্গ্রহনণি 

ব্যাপানি তানদি লকাননা অরভনযাগ থ্াকনতা, অনুগ্রহ কনি তা গনব্ষকনক জানান এব্ং রতরন তা 

লিকডশ  কিনব্ন। যরদ লকাননা সময় আপরন আপনাি মতামত পরিব্তশ ন কনিন তাহনে আমানদিনক 

তা জানান।  

 
স্বরি না োগনে আপনানক এই দারয়ত্ব রননত হনব্ না এব্ং এই ভূরমকা পােনন অরনরিত লব্াধ কিনে 

আপনাি স্বাধীন পিামর্শ (লযমন লপনর্ন্ট অযাডভাইজরি রেয়ানজাোঁ  সারভশ স (PALS)) চাওয়া উরচত।  

আপরন যরদ রসদ্ধান্ত লনন লয আপনাি ব্নু্ধ/আত্মীয় অংর্ রননত চাইনতন না লসনক্ষনে এটি 

লকাননাভানব্ই তানদি স্বাভারব্ক লসব্া প্রারিনক প্রভারব্ত কিনব্ না। 



 

 

 


