
                                     

রিকভারি RS রিাগীি তথ্য সম্বরিত শীট v4 29.05.2020 

IRAS: 282338 1 

হাসপাতালিি নাম: 

রকলেি নম্বি: 

গলেষণাি নম্বি: 

 

অংশগ্রহণকারীর তথ্য সম্বলিত শীট 

প্রকল্পের লশল্পরানাম: রিকভারি-RS রিরিলিটরি সালপাটট : রকারভড-19 এ শ্বাসযলেি 

রকৌশিসমূহ; CPAP, হাই-রলা এেং স্ট্যান্ডাডট  রসো 

আপনালক এই রিফলিটটি পড়লত ও রেলেচনা কিলত রেওয়া হলয়লে কািণ আপরন রকারভড-

19 এ আক্রান্ত হলয় ো সলেহভাজন রকারভড-19 রিাগী রহলসলে হাসপাতালি ভরতট  হলয়রেলিন 

এেং আপনাি অরিলজলনি মাত্রা যলথ্ষ্ট িাখাি জনয সাহালযযি প্রলয়াজন হলয়রেি।  

 

তথ্য সম্বরিত শীটটি গলেষণাটিলক এেং আপনাি কালে এি প্রলয়াজনীয়তালক েযাখযা কলি। 

আপনাি অংশগ্রহণ রকেি এই মহামারি নয় েিং সম্ভােয ভরেষযৎ মহামারিলতও সাহাযয 

কিলে। আমালেি েলিি একজন সেসয আপনাি সালথ্ তথ্য সম্বরিত শীটটি রনলয় আলিাচনা 

কিলেন এেং আপনাি রযলকালনা প্রলেি উত্তি রেলেন। আপরন চাইলি অনযলেি সালথ্ 

গলেষণাটি সম্পলকট  কথ্া েিুন এেং রকালনা প্রে থ্াকলি অনুগ্রহ কলি রনরবট ধায় রজজ্ঞাসা 

করুন।  

গল্পেষণা সংক্রান্ত তথ্য 

গলেষণাটি NHS হাসপাতািগুরিলত (ইংিযান্ড, স্কটিযান্ড, ওলয়িস এেং উত্তি আয়ািিযালন্ড) ো 

ওয়াডট  ও জরুরি রসোসহ রেলশষ উলেলশয রনরমটত হাসপাতািগুরিলত চিলে। এটি 4002 জন 

রকারভড-19-এ আক্রান্ত ো সলেহভাজন রকারভড-19 রিাগীলক ভরতট ি পরিকল্পনা কিলে।  

 
গলেষণাটি রতনটি পৃথ্ক রচরকৎসাি তুিনা কিলে যা শ্বাস প্রশ্বালস সহায়তা কলি। রচরকৎসাগুরি 

রনলচ েযাখযা কিা হলিা: 

 

A) কলিলনউয়াস পলিটিভ এয়ারওল্পয় প্রপ্রশার (CPAP): এই রচরকৎসায় শক্তভালে 

িাগালনা একটি রফস মালস্কি মাধযলম ধািাোরহকভালে হািকা রথ্লক উচ্চ োয়ুচাপ 

প্রলয়াগ কিা হয়। এটি এমন েযরক্তলেি মলধয শ্বাসনািীগুরি ধািাোরহকভালে উনু্মক্ত 

িালখ যািা রনলজিাই স্বাভারেকভালে শ্বাস রনলত সক্ষম তলে শ্বাসনািীটি পরিষ্কাি িাখলত 

যালেি সহায়তা প্রলয়াজন। 

 

B) হাই প্রলা নািাি অলিল্পিন (HFNO): এটি নালকি মলধয টিউলেি মাধযলম আর্দ্ট তাযুক্ত 

(আর্দ্ট ) এেং উষ্ণ অরিলজন রেওয়াি একটি উপায়।  রয সকি রিাগীি অরিলজলনি 
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মাত্রা কম এেং যালেি রনজ রথ্লক শ্বাস রনলত অসুরেধা হয় তালেিলক সাহাযয কিলত খুে 

দ্রুত অরিলজন সিেিাহ কিা হয়। 

 

C) স্ট্যান্ডার্ড  প্রসো: স্ট্যান্ডাডট  রসোয় নালকি একটি সাধািণ মাস্ক ো টিউলেি মাধযলম 

অরিলজন সিেিাহ কিা হলে। 

অরিলজলনি মাত্রা পযটাপ্ত িাখলত এেং রিাগীলক শ্বাস-প্রশ্বালস োড়রত সাহালযযি প্রলয়াজন 

রথ্লক রেিত িাখলত রকান রচরকৎসাটি সেলচলয় ভালিা তা আমিা রেি কিলত চাই।  রতনটি 

রচরকৎসাই NHS-এি মলধয সাধািণভালে েযেহৃত হলে। 

 

আলম ইল্পতামল্পযযই গল্পেষণাযীন প্রকন? 
আপনাি রচরকৎসা কিাি আলগ আপনাি সালথ্ গলেষণাটি রনলয় আলিাচনা কিা সম্ভে হয়রন 

কািণ আপনাি অেস্থা খুেই খািাপ রেি। আপনাি শ্বাস-প্রশ্বালস সহায়তা কিাি জনয জরুরি 

রসোি প্রলয়াজন রেি এেং আমিা রচরকৎসায় রেিম্ব কিলত চাইরন। আপনাি আত্মীয়লেি সালথ্ 

গলেষণাটি রনলয় আলিাচনা কিা সম্ভে হয়রন কািণ এি ফলিও আপনাি রচরকৎসায় রেিম্ব হলয় 

রযত। আপনালক রনয়রমত অরিলজন রথ্িারপযুক্ত স্ট্যান্ডাডট  রসো, করিরনউয়াস পরজটিভ 

এয়ািওলয় রপ্রশাি (CPAP) অথ্ো হাই রলা নাজাি অরিলজন (HFNO)-এি রচরকৎসা গ্রহলণি 

জনয এলিালমলিাভালে রনেটারচত কিা হলয়লে।  

ইল্পতামল্পযযই আমার লিলকৎসা হল্পয় থ্াকল্পি আমার সম্মলত প্রল্পয়ািন প্রকন? 

জারত এেং নৃলগাষ্ঠীি রডটাসহ আপনাি রকেু েযরক্তগত তথ্য সংগ্রহ, রিকডট  এেং সংিক্ষণ 

কিাি জনয আমালেি আপনাি সম্মরত প্রলয়াজন যা আমালেিলক রিাগীিা কীভালে গলেষণায় 

সাড়া রেয় এেং প্ররতটি রচরকৎসা তালেি জনয কতটা ভালিা কাজ কলি তা রেলেষণ কিলত 

সহায়তা কিলে।  

এরপর কী হল্পে? 
গলেষণাটি রনলয় আিও আলিাচনা কিাি জনয গলেষক েলিি একজন সেসয আপনাি সালথ্ 

রযাগালযাগ কিলেন।  

 
আপরন এই তথ্য সম্বরিত রিফলিটটি পড়াি সুলযাগ রপলয়লেন রক না এেং আপনাি রকালনা 

প্রে আলে রক না তা আপনালক গলেষণা েলিি একজন সেসয রজজ্ঞাসা কিলেন। তািা 

আপনাি সালথ্ গলেষণা ও তথ্য সম্বরিত রিফলিটটি রনলয় আলিাচনা কিলেন এেং আপনাি 

রযলকালনা প্রলেি উত্তি রেলত যথ্াসাধয রচষ্টা কিলেন। গলেষণায় অংশ রনওয়া চারিলয় রযলত 

রসদ্ধান্ত রনওয়াি রক্ষলত্র রকালনা তাড়াহুলড়া রনই, আপনাি ঘরনষ্ট েযরক্তলেি সালথ্ গলেষণাটি 

রনলয় রনরবট ধায় আলিাচনা কিলত পালিন।  

 



                                     

রিকভারি RS রিাগীি তথ্য সম্বরিত শীট v4 29.05.2020 

IRAS: 282338 3 

আপরন যখন প্রস্তুত এেং আপরন যরে রসদ্ধান্ত রনন রয আপরন গলেষণায় অংশ রনলেন তলে 

গলেষক আপনাি সম্মরত নরথ্ভুক্ত কিলেন। আপনালক এই সম্মরত ফিলমি একটি করপ 

রেওয়া হলে, গলেষক একটি করপ িাখলেন এেং তৃতীয় একটি করপ আপনাি রমরডলকি রনালট 

িাখা হলে।  

আমাল্পক লক অংশগ্রহণ করল্পত হল্পে? 
আপনালক অংশ রনলত সম্মত হলত হলে না। আপরন যরে গলেষণায় আি অংশ না রনওয়াি 

রসদ্ধান্ত রনন তলে এটি রকালনাভালেই আপনাি রচরকৎসা ো রসো প্রারপ্তলক প্রভারেত কিলে না।  

আপরন রযলকালনা সময় রকালনা কািণ না রেরখলয়ই ো আপনাি অরধকািলক প্রভারেত না কলি 

গলেষণা রথ্লক রনলজলক প্রতযাহাি কিলত পালিন। আপরন অংশগ্রহণ কিা েন্ধ কলি রেলি 

আমিা আপনাি সম্পলকট  আি রকালনা তথ্য সংগ্রহ কিলো না। আপরন গলেষণা রথ্লক 

রনলজলক প্রতযাহাি কিাি আলগ ইলতামলধয সংগৃহীত তথ্যগুরি আমিা িাখে।  

গলেষণাটিলক রনভট িলযাগয কিাি জনয আমালেিলক রনরেট ষ্ট উপালয় আপনাি রিকডট গুরি 

পরিচািনা কিলত হলে। এি অথ্ট এই রয আমিা আপনাি সম্পলকট  আমালেি কালে থ্াকা তথ্য 

আপনালক রেখলত ো পরিেতট ন কিলত রেলত পািে না।  

 

আপনার সম্পলকড ত তথ্য আমরা কীভাল্পে েযেহার করল্পো?  আমার এই গল্পেষণায় 

অংশ প্রনওয়া লক প্রগাপন রাখা হল্পে?   

এই গলেষণাটি কিাি জনয, রকান রচরকৎসাটি সেলচলয় কাযটকি তা খুুঁলজ রেি কিাি জনয 

ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি আপনাি রচরকৎসা রিকডট  রথ্লক তথ্য েযেহাি কিলে।  

 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি রনলেট শােিী রমলন হাসপাতালিি কমীিা এেং ওয়ািউইক 

ইউরনভারসটটিি কমীিা এই গলেষণাি জনয আপনাি রমরডলকি রিকডট , GP রিকডট , অনযানয 

NHS রডটা উৎস এেং ইনলটনরসভ রকয়াি নযাশনাি অরডট অযান্ড রিসাচট  রসিাি রথ্লক তথ্য 

সংগ্রহ কিলেন। আমিা শুধু রসই তথ্যই েযেহাি কিলো যা সরতযই এই গলেষণাি জনয েযেহাি 

কিা প্রলয়াজন। 

 

গলেষণাি রেষলয় আপনাি সালথ্ রযাগালযাগ কিলত, আপনাি রসোি জনয গলেষণাি রেষলয় 

প্রাসরিক তথ্য রিকডট  কিা হলয়লে রক না তা রনরিত কিলত এেং গলেষণাি মান পযটলেক্ষণ 

কিলত আমিা আপনাি নাম, জন্ম তারিখ, NHS নম্বি এেং রযাগালযালগি রেস্তারিত 

(রপাস্ট্লকাড) েযেহাি কিলো। NHS হাসপাতালিি কমীিা সুিরক্ষত পদ্ধরতলত ওয়ািউইক 

ইউরনভারসটটিলত এই রেেিণগুরি পাঠালেন। গলেষণাি রডটা সুিরক্ষতভালে িাখা হলে এেং 

শুধুমাত্র অনুলমারেত কমীলেি বািা েযেহািলযাগয হলে।  
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ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং গলেষণায় অংশ রনওয়া হাসপাতািগুরি গলেষণা রশষ হওয়াি 

পলি কমপলক্ষ 10 েেলিি জনয আপনাি সম্পলকট  তথ্য সংিক্ষণ কিলে যালত আমিা 

ফিাফিগুরি পিীক্ষা কিলত পারি। 

 

আপনাি তথ্য েযেহাি, পরিেতট ন ো সিালনাি রক্ষলত্র আপনাি অরধকাি সীরমত, কািণ 

গলেষণালক রনভট িলযাগয ও রনভুট ি কিাি জনয আমালেিলক রনরেট ষ্ট উপালয় আপনাি তথ্য 

পরিচািনা কিলত হলে। আপরন যরে এই গলেষণা রথ্লক রনলজলক প্রতযাহাি কিাি রসদ্ধান্ত রনন 

রসলক্ষলত্র আমিা ইলতামলধয সংগৃহীত তথ্যগুরি িাখে। আপনাি অরধকাি িক্ষাি জনয আমিা 

যথ্াসম্ভে সেটরনম্ন েযরক্তগতভালে-শনাক্তলযাগয তথ্য েযেহাি কিলো।  

 
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি এেং রনয়েক সংস্থাগুরিি েযরক্তিা গলেষণাি যথ্াথ্টতা পিীক্ষা কিলত 

আপনাি রমরডলকি এেং গলেষণাি রিকডট গুরি রেখলত পালিন।  

তথ্য রেলেষণকািী রিালকিা আপনালক শনাক্ত কিলত পািলেন না। 

 
আপরন যরে এই গলেষণায় অংশ রনলত সম্মত হন তাহলি আমিা রয তথ্য সংগ্রহ কিলো তা 

ভরেষযলতি প্রকল্পগুরিি জনয অনযানয গলেষণা েলিি সালথ্ ভাগাভারগ কিা হলত পালি। 

রস্ট্লটট স্বাস্থয ও সামারজক রসো রেষয়ক রসলক্রটারিি পিামশট অনুযায়ী,  

আপনাি রিাগীি রগাপনীয় তথ্য রকারভড-19 সংক্রান্ত প্ররতষ্ঠানসমূলহি সালথ্ রেরনময় কিা 

হলয়লে। (রসলক্রটারি অে রস্ট্টস রহিথ্ অযান্ড রসাশযাি রকয়ালিি (ইংিযান্ড) এি প্রোনকৃত 

পিামশট উত্তি আয়ািিযালন্ডি রিাগীলেি তলথ্যি রক্ষলত্র প্রলযাজয নয়)। 
 

 

আিও তলথ্যি জনয, অনুগ্রহ কলি ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি রিসাচট  প্রাইলভরস রনাটিশ রেখুন যা 

এই রিলে পাওয়া যালে: 

https://warwick.ac.uk/services/idc/dataprotection/privacynotices/researchprivacynotice 

(আপরন গলেষণা েলিি কালে এই নরথ্ি একটি করপি অনুলিাধ কিলত পালিন) অথ্ো তথ্য 

এেং রডটা কমপ্লালয়ন্স টিলমি সালথ্ GDPR@warwick.ac.uk এ রযাগালযাগ কলি তা সংগ্রহ 

কিলত পালিন। 

 
আমিা রকভালে আপনাি তথ্য েযেহাি কিে রস সম্পলকট  আপরন আিও জানলত পালিন এই 

ঠিকানায়:  

https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-

legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-

guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/ (আপরন 

গলেষণা েলিি কালে এই নরথ্ি একটি করপি অনুলিাধ কিলত পালিন)। 

https://warwick.ac.uk/services/idc/dataprotection/privacynotices/researchprivacynotice
mailto:GDPR@warwick.ac.uk
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/data-protection-and-information-governance/gdpr-guidance/templates/template-wording-for-generic-information-document/
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অংশগ্রহল্পণর মল্পযয কী অন্তভভড ক্ত থ্াকল্পে?  
আপনাি শ্বাসকলষ্ট সহায়তা পাওয়াি জনয আপরন ইলতামলধযই গলেষণা বািা রনধটারিত 

রচরকৎসা রপলয়লেন। যরে আপরন গলেষণায় অংশ রনলত ও চারিলয় রযলত চান তাহলি আমিা 

আপনাি অরেিত রচরকৎসা ও সুস্থতা সম্পলকট  রডটা সংগ্রহ কিলো। আপরন কী রচরকৎসা 

রপলয়লেন আমিা তা রিকডট  কিলো এেং 30 রেলনি জনয ো আপনাি হাসপাতাি রথ্লক োড়া 

পাওয়াি আগ পযটন্ত আপনালক ফলিা আপ কিলো। এটি রকারভড-19 আক্রান্তলেি জনয রকান 

রচরকৎসাটি ভালিা কাজ কলি এেং তালেি শ্বাস-প্রশ্বালস োড়রত সহায়তাি প্রলয়াজনীয়তা েন্ধ 

কলি তা আমালেি েুঝলত সাহাযয কিলে।  

আপনাি উপি রকালনা প্রভাে পড়লে না, আপরন এখলনা হাসপাতালি রথ্লক থ্াকলি আপরন 

স্বাভারেকভালেই রসো ও রচরকৎসা রপলত থ্াকলেন।  

অংশ প্রনওয়ার সম্ভােয সভ লেযা এেং ঝভুঁ লকগুলি কী কী?  

এই সমলয়, আপরন ইলতামলধয আপনাি গলেষণাি হস্তলক্ষপ পাওয়া শুরু কলিলেন এেং এটি 

ইলতামলধয রশষও হলয় রযলত পালি। হাই রলা নাজাি অরিলজন এেং CPAP উভলয়ি প্রতযারশত 

সুরেধা হলিা তািা আপনাি ফুসফুলস অরিলজন সিেিাহলক উন্নত কলি। এটি আপনালক 

আিও ভালিা এেং শ্বাসকষ্ট কম রোধ কিলত সহায়তা কিলত পালি। এটি আপনালক একটি 

সাধািণ অযালনসলথ্টিলকি অধীলন এেং একটি রভরিলিটলি িাখাি প্রলয়াজন এড়ালতও 

সহায়তা কিলত পালি। 

রকেু রিাক হাই রলা নাজাি অরিলজন এেং CPAP উভলয়িই অনুভূরত পেে কলি না। 

উোহিণস্বরূপ, তািা মানুষলক আেদ্ধভাে রোধ কিালত পালি। CPAP আপনালক অসুস্থ রোধ 

কিালত পালি, আপনাি েরমি কািণ হলত পালি এেং আপনাি নাক ও মুলখি চািপালশ চালপি 

কািলণ রকেুটা ঘা সৃরষ্ট কিলত পালি। যরে ইলতামলধযই আপনাি এই অরভজ্ঞতাগুরি না হলয় 

থ্ালক তলে এখন আপনাি এগুরি হওয়াি সম্ভােনা কম। যরে আপরন এই অরভজ্ঞতাগুরিি 

সমু্মখীন হন তাহলি রচরকৎসা েন্ধ কিা রযলত পালি। 

যরে আপনালক স্ট্যান্ডাডট  মালস্কি মাধযলম অরিলজন গ্রহণ কিলত ো আলস্ত আলস্ত আপনাি 

নালক অরিলজন প্রলেশ কিালনা হয় তলে মুখ/ নালকি শুষ্কতা ো আেদ্ধ অনুভূরত োড়া রকালনা 

সমসযা হওয়াি সম্ভােনা রনই। 

 

যরে আপরন রচরকৎসা রশষ কলি থ্ালকন তলে আপনাি এই গলেষণায় অংশ রনওয়া সম্পরকট ত 

রকালনা উলেখলযাগয েযরক্তগত প্রতযক্ষ সুরেধা ো ঝুুঁ রক রনই। তলে, আপনাি কাে রথ্লক আমিা 

রয তথ্য সংগ্রহ করি তা ভরেষযলত অনযানয রিাগীলেি রচরকৎসাি সলেটাত্তম উপায় কী রস 

েযাপালি রসদ্ধান্ত রনলত সহায়তা কিলে 
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যলি প্রকাল্পনা লকছভ  ভভ ি হয় তাহল্পি?  
আপনাি গলেষণায় অংশগ্রহলণি ফলি রকেু ভুি হওয়াি সম্ভােনা খুে কম কািণ গলেষণাি 

মাধযলম প্রেত্ত রচরকৎসা েতট মালন সকি শ্বাসকলষ্টি রিাগীলেি রচরকৎসাি জনয NHS-এি মলধয 

েযেহাি কিা হয়। রকান রচরকৎসাটি সেলচলয় ভালিা গলেষণাটি রসটাই তুিনা কিলে। আপনাি 

রচরকৎসা প্রোনকািী হাসপাতািগুরি প্ররতটি রচরকৎসা রেওয়াি জনয তালেি সাধািণ 

রিরনকযাি চচট া অনুসিণ কিলে।  

তলে, যরে আপরন মলন কলিন রয কালিা অেলহিাি কািলণ রচরকৎসা চিাকািীন আপনাি 

ক্ষরত হলয়লে তাহলি আপনাি কালে সমৃ্পক্ত NHS সংস্থাি রেরুলদ্ধ আইরন েযেস্থা গ্রহলণি রভরত্ত 

থ্াকলত পালি রকন্তু আপনালক আপনাি আইরন খিচ রেলত হলত পালি।    

গল্পেষণার ফিাফল্পির কী হল্পে?  

এই গলেষণাটি রশষ হলত প্রায় 2 েেি সময় িাগলে। অন্তেটতীকািীন ফিাফিগুরি পাওয়াি 

সালথ্ সালথ্ অনযানয স্বাস্থযকমীলেি সালথ্ রেরনময় কিা হলে এেং আমিা রমরডলকি জানটালি 

গলেষণাি ফিাফি প্রকাশ কিলো। যখন গলেষণা রথ্লক রকালনা তথ্য প্রকারশত হলে এলত 

েযরক্তগত তথ্য থ্াকলে না এেং আপনালক উলেখ কিা সম্ভে হলে না।    

আমিা রনরিত কিলো রয গলেষণাি ফিাফিগুরি েযাপকভালে ভাগাভারগ কিা হলয়লে। 

আপরন যরে প্রকারশত ফিাফলিি একটি করপ চান তাহলি অনুগ্রহ কলি গলেষণাকািী েলিি 

সালথ্ রযাগালযাগ করুন (রযাগালযালগি রেস্তারিত রনলচ)।  

এই গল্পেষণাটি প্রক পলরিািনা এেং অথ্ডায়ন করল্পছ?  
ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি অধযাপক গযারভন পািরকন্স এেং কুইনস ইউরনভারসটটি রেিফালস্ট্ি 

অধযাপক ডযারন মযাকউরিি রনতৃলে একেি রচরকৎসক এেং রেজ্ঞানী এই গলেষণাটি 

পরিচািনা কলিলেন। 

গলেষণাি েযয়গুরি NHS এেং জাতীয় স্বাস্থয গলেষণা ইনরস্ট্টিউট বািা পূিণ কিা হলে।   

প্ররাগী এেং িনসাযারণল্পক কীভাল্পে এই গল্পেষণায় যভক্ত করা হল্পয়ল্পছ?  
রিাগী এেং জনপ্ররতরনরধিা আমালেি রনরিত কিলত সাহাযয কলিলেন রয রিাগীি দৃরষ্টভরি 

কীভালে গলেষণাটি সাজালনা এেং পরিচারিত হয় তাি প্ররত রকেীভূত থ্ালক। রিাগী এেং 

জনপ্ররতরনরধিা গলেষণা েলিি অংশ রহলসলে আমালেি সালথ্ রনরেড়ভালে কাজ চারিলয় যালেন 

যা পিীক্ষাটি কীভালে পরিচারিত হয় এেং পাশাপারশ এটি কীভালে রেলেষণ কিা হলে ও 

অনযলেি সালথ্ রেরনময় কিা হলে তা অেরহত কিলত সহায়তা কিলে। 
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এই গল্পেষণাটি প্রক পযডাল্পিািনা কল্পরল্পছ?  

NHS-এি সকি গলেষণা আপনাি সুিক্ষা, অরধকাি, মিি ও মযটাোলক সুিরক্ষত কিাি জনয 

রিসাচট  এরথ্কস করমটি নালম একেি স্বাধীন কমীি বািা পযটালিাচনা কিা হয়। এই গলেষণাটি 

িন্ডন - ব্রাইটন এেং সালসি রিসাচট  এরথ্কস করমটি বািা পযটালিারচত হলয়রেি এেং অনুকূি 

একটি মতামত রপলয়রেি। গলেষণাটি রহিথ্ রিসাচট  অথ্রিটি (HRA) এেং নযাশনাি ইন্সটিটিউট 

ফি রহিথ্লকয়াি রিসাচট  (NIHR) বািাও পযটালিাচনা কিা হলয়লে।  
 
যলি প্রাসলিক নতভ ন তথ্য পাওয়া যায় প্রসল্পেল্পে কী হল্পে?  

যরে নতুন ো প্রাসরিক তথ্য পাওয়া যায় যা েলি রয এক ো একারধক গলেষণাি রচরকৎসা 

রিাগীি ক্ষরত কিলে ো রসগুরি অকাযটকি তলে এই রচরকৎসা েন্ধ হলয় যালে। আপনাি 

রসোোনকািী েি রনরিত কিলে রয আপরন সলেটাচ্চ রসো প্রারপ্ত চারিলয় রযলত থ্াকলেন। োরক 

দুইটি রচরকৎসা রেকল্প রনলয় গলেষণা চিলত পালি।  

 
গল্পেষণাটি সম্পল্পকড  আমার প্রকাল্পনা প্রশ্ন, উল্পেগ ো অলভল্পযাগ থ্াকল্পি কী হল্পে?  

এই গলেষণাি রযলকালনা রেক সম্পলকট  আপনাি যরে রকালনা প্রে ো উলবগ থ্ালক তলে 

আপনাি গলেষকলেি সালথ্ কথ্া েিা উরচত যািা আপনাি প্রলেি উত্তি রেওয়াি যথ্াসাধয 

রচষ্টা কিলেন।  

 
আপরন যরে আপনাি রচরকৎসাি রকালনা রেক রনলয় অসন্তুষ্ট হন এেং অরভলযাগ কিলত চান 

রসলক্ষলত্র আপরন NHS অরভলযাগ প্ররক্রয়াি মাধযলম তা কিলত পালিন।  আপরন 

হাসপাতািগুরিি রপলশি অযাডভাইস রিয়ালজাুঁ  সারভট স (PALS) ো স্থানীয় রিরনকযাি করমশরনং 

গ্রুলপি সালথ্ রযাগালযাগ কিলত পালিন। NHS অরভলযাগ পদ্ধরত সম্পলকট  আিও তলথ্যি জনয 

ো আপনাি স্থানীয় রযাগালযালগি সন্ধান কিলত এখালন যান: 

http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Rightsandpledges/complaints/ (আপরন গলেষণা েলিি 

কালে এই নরথ্ি করপি জনয অনুলিাধ কিলত পালিন)। 
 

আপরন যরে অসন্তুষ্ট থ্ালকন এেং আনুষ্ঠারনকভালে অরভলযাগ কিলত চান তাহলি আপরন 

রনলচি েযরক্তি সালথ্ রযাগালযাগ কলি এটি কিলত পালিন, রযরন ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি 

একজন রসরনয়ি কমটকতট া এেং এই গলেষণা রথ্লক স্বাধীন:  

 
 
 
 

http://www.nhs.uk/choiceintheNHS/Rightsandpledges/complaints/


                                     

রিকভারি RS রিাগীি তথ্য সম্বরিত শীট v4 29.05.2020 

IRAS: 282338 8 

উপ-পরিচািক/রিসাচট  গভালনটন্স রিসাচট  অযান্ড ইম্পযাক্ট সারভট লসস এি প্রধান  

ইউরনভারসটটি ভেন  

ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি  

Coventry  

CV4 8UW  

রটরিলফান: 024 76 522746  

ইলমইি:  researchgovernance@warwick.ac.uk 

 

 

 

এই গলেষণাটি NHS এেং ওয়ািউইক ইউরনভারসটটিি রেমা ও ক্ষরতপূিণ বািা কাভািকৃত। 

গলেষণাি সময় আপনাি সালথ্ রযভালে আচিণ কিা হলয়লে রস রেষলয় ো আপনাি রযলকালনা 

সম্ভােয ক্ষরত সম্পলকট  রযলকালনা অরভলযাগ রচরিত ও সমাধান কিা হলে। 

 

গলেষণাি সময় কালিা অেলহিাি কািলণ আপনাি ক্ষরত হলয় থ্াকলি ওয়ািউইক ইউরনভারসটটি 

ো সংরেষ্ট NHS সংস্থাি রেরুলদ্ধ ক্ষরতপূিণ পাওয়াি জনয আপনাি আইরন েযেস্থা গ্রহলণি রভরত্ত 

থ্াকলত পালি রকন্তু আপনালক আপনাি আইরন খিচ রেলত হলত পালি। সাধািণ জাতীয় 

স্বাস্থযলসো অরভলযালগি পদ্ধরতগুরি তখলনা আপরন পালেন। 

 
গল্পেষণা সম্পল্পকড  আরও তল্পথ্যর িনয আলম কার সাল্পথ্ প্রযাগাল্পযাগ করল্পো? 

আপনাি যরে রকালনা প্রে থ্ালক তলে আপনাি হাসপাতালিি রমরডলকি টিলমি সালথ্ কথ্া 

েিুন। গলেষণা রেষয়ক আিও তথ্য গলেষণাি ওলয়েসাইলটও পাওয়া যালে 

(https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/ctu/trials/recovery-rs/)। 

 

 

 

 

 

এই তথ্য সম্বলিত লিফল্পিটটি পড়ার িনয আপনাল্পক যনযোি 
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