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ে�ােটাকল ন�র: _____________ 
 
মুখয্ অনুস�ানকারীর নাম: _______________________________________ 
 
স�িত �া�কারী অনুস�ানকারীর নাম: _____________________________________ 
 
 
এই সহািয়কায় "আপিন" শ�িটর বয্বহার গেবষণার অংশ�হণকারীেক েবাঝায়। এিট এই গেবষণা অধয্য়েন 
সহভাগীর অংশ�হেণর জনয্ স�িত িদেত অিধকার�া� বয্ি�েকও েবাঝায়। 
 
একিট গেবষণা অধয্য়েন অংশ�হণ করার জনয্ স�িত 
 
আপনােক একিট গেবষণা অধয্য়েন অংশ�হণ করার জনয্ বলা হে�। সম� গেবষণা ে��াকৃত। আপিন এই 
গেবষণায় অংশ েনেবন িকনা তা আপনার ই�া।আপনার িস�া� �হণ করেত এবং আপনার পিরবার 
এবং ব�ুেদর সে� আেলাচনা করেত সময় িনন। 
 
আপিন অংশ�হণ করেত স�ত হওয়ার আেগ, আেগ, তদ�কারী বয্ি�র আপনােক এই গেবষণার মূল 
তথয্ জানােনা আবশয্ক, যার মেধয্ এই িবষয়গিল থাকেব: 
 
1) গেবষণার উেদ্দশয্, প�িত, এবং সময়কাল; 
2) পরী�ামূলক প�িতগিল; 
3) গেবষণার েকান যুি�স�তভােব �তয্ািশত ঝঁুিক, অ�া��য্, এবং সুিবধা; 
4) েকান স�াবয্ উপকারী িবক� প�িত বা িচিকৎসা; এবং, 
5) এই গেবষণায় সংগৃহীত আপনার বয্ি�গত তথয্ এবং/অথবা বাইওে�িসেমনগিল সংর�ণ 

করা হেব এবং ভিবষয্েত গেবষণার জনয্ বয্বহার করা হেব িকনা েসই িবষয় সহ 
িকভােব েগাপনীয়তা বজায় রাখা হেব এবং আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্ কীভােব সুরি�ত 
রাখা হেব 

 
েযখােন �েযাজয্, অনুস�ানকারী আপনােক এই স�েকর্ ও জানােবন: 
 
1) যিদ আঘাত ঘেট তাহেল েকান উপল� �িতপূরণ বা িচিকৎসা; 
2) অ�তয্ািশত ঝঁুিকর স�াবনা; 
3) পিরি�িতগিল যখন অনুস�ানকারী আপনার অংশ�হণ ব� কের িদেত পােরন; 
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4) আপনার জনয্ েকান অিতির� খরচ; 
5) যিদ আপিন অংশ�হণ ব� করার িস�া� েনন তাহেল িক হেব; 
6) যখন আপনােক েকান নতুন তথয্ স�েকর্  বলা হেব েযটা আপনার অংশ�হণ করার স�িত �ভািবত করেত 

পাের;  
7) এই অধয্য়েন কতজন মানুষ থাকেবন; এবং, 
8) বাইওে�িসেমনগিল বািণিজয্ক লােভর জনয্ বয্বহার করা হেব িকনা এবং আপিন এই 

মুনাফােত ভাগ পােবন িকনা; 
9) গেবষণায় স�ূণর্ িজেনাম িসেকাএি�ং অ�ভুর্ � থাকেব িকনা; 
10) িচিকত্সাগতভােব �াসি�ক গেবষণার ফলাফলগিল আপনােক িফিরেয় েদওয়া হেব িকনা; 

এবং, 
11) ি�িনকাল �ায়ালগিলর জনয্: মািকর্ ন যু�রাে�র আইেনর আবিশয্ক শতর্  অনুযায়ী এই িনদািনক 

পরী�েণর একিট িববরণ, www.ClinicalTrials.gov এ উপল� করা হেব। আপনােক িচি�ত করেত পাের 
এমন েকান তথয্ এই ওেয়ব সাইেট অ�ভুর্ � করা হেব না। খুব েবিশ হেল, ওেয়ব সাইেট ফলাফেলর একিট 
সারসংে�প অ�ভুর্ � করা হেব। আপিন েয েকােনা সময় ওেয়ব সাইেট অনুস�ান করেত পােরন। 

 
আপিন অংশ�হণ করেত স�ত হেল, আপনােক এই ডকুেমে�র একিট �া�িরত নকল ও অধয্য়েনর জনয্ বাংলা 
ভাষায় স�িত পে�র একিট নকল েদওয়া হেব। 
 
অধয্য়ন বা গেবষণা সং�া� আঘাত স�েকর্  আপনার েকান �� থাকেল আপিন েয েকােনা সময়  
                                                                                                                            েক                               
ন�ের েযাগােযাগ করেত পােরন।  
যিদ একজন গেবষণার সহভাগী িহেসেব আপনার অিধকার স�েকর্  েকান �� থােক তাহেল আপিন িহউময্ান 
িরসাচর্  �ািডেজর জনয্ েডনা-ফারবার কয্া�ার ইনি�িটউট এর অিফেসর সে� (617) 632-3029 ন�ের 
েযাগােযাগ করেত পােরন। 
 
এই অধয্য়েন আপনার অংশ�হণ ে��াকৃত, এবং যিদ আপিন অংশ�হণ করেত অ�ীকার কেরন বা ব� করার 
িস�া� েনন তাহেল আপনােক দি�ত করা হেব না বা আপিন েকান সুিবধা হারােবন না। 
 
এই নিথেত �া�র করার অথর্ এই েয, উপেরা� তথয্ সহ, গেবষণা অধয্য়েনর িবষেয় আপনােক েমৗিখকভােব 
বণর্না করা হেয়েছ, এবং আপিন ে��ায় অংশ�হণ করেত স�ত হেয়েছন: 
 
সহমিতর ডকুেমে�শন  
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10 েথেক 18 বছর বয়� অংশ�হণকারীর �া�র: যিদ আিম এই গেবষণা অধয্য়েন অংশ�হণ তাহেল আমার 
িক হেব তা এই গেবষণা অধয্য়ন পিরচালনা করা বয্ি� আমােক বয্াখয্া কেরেছন। িনেচ আমার �া�েরর অথর্ 
আিম এই গেবষণা অধয্য়েন সািমল হেত চাই। যিদ আিম না চাই, তাহেল আিম এই গেবষণা অধয্য়েন অংশ�হণ 
না করার িস�া� িনেত পাির, এবং আিম অংশ�হণ না করার িস�া� িনেল আমার িকছুই হেব না। 
 
 
অংশ�হণকারীর �া�র  তািরখ 
 
 
স�িতর ডকুেমে�শন: 
 
 
 
অংশ�হণকারী অথবা আইনস�ত �িতিনিধর �া�র  তািরখ 
 

____________________________________________________________ 
অংশ�হণকারীর সােথ আইনস�ত �িতিনিধর স�কর্  

 
 
 
অংশ�হণকারী অথবা আইনস�ত �িতিনিধর ি�তীয় �া�র  তািরখ 
 
 

____________________________________________________________ 
অংশ�হণকারীর সােথ ি�তীয় আইনস�ত �িতিনিধর স�কর্  

 
 
েদাভাষী/সা�ীর �া�র  তািরখ 
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