
 

 

 

তথ্যপত্র 

গুরুতর মানসিকভাবে অিুস্থ েযসিবের উপর কবরানাভাইরাি (ককাসভড-১৯) মহামারী এেং এর ফবে গৃহীত 

পেবেবপর প্রভাে অনুিন্ধান (ইমপযাক্ট ককাসভড-১৯-এসএমআই জসরপ) 

• আমরা একটি গবেষণায় আপনার অংশগ্রহণ আশা করছি। আপছন এবে অংশগ্রহণ করবে চান ছক না ো ছসদ্ধান্ত ননয়ার আবগ নেবন ছনন, নকন 

এই গবেষণাটি করা হবে এেং এেনয আপনার কী কী করবে হবে। 

• অনুগ্রহ কবর আপছন ছনবনাক্ত েথ্যসমূহ সময় ছনবয় সেকক োর সাবথ্ পড়ুন। 

• আপছন চাইবে অনয কাবরা সাবথ্ও এই গবেষণার ছেষবয় কথ্া েবে ছনবে পাবরন। 

• যছি নকান ছকিু েুঝবে না পাবরন অথ্ো আরও নকান েথ্য োনবে চান োহবে আমাবিরবক ছেবেস করবে পাবরন। 

• এই গবেষণায় আপছন অংশগ্রহণ করবে চান ছক-না সময় ছনবয় ছসদ্ধান্ত ছনন। 

সময় ছনবয় এটি পড়ার েনয আপনাবক ধনযোি। 

এই গবেষণার উবেশ্য কী? 

এইগবেষণার উবেশয হে োংোবিশ, ভারে এেং পাছকস্তাবন ইমপযাক্ট েছরবপ অংশগ্রহণকারীবির ফবোআপ ো অনুসরণ করা এেং গুরুের মানছসকভাবে 

অসুস্থ েযছক্তবির উপর কবরানাভাইরাস মহামারীর প্রভাে সম্পবকক  েথ্য সংগ্রহ করা। 

ককন আমাবক সনেবাচন করা হবো? 

আপছন নযবহেু পূেকেেীবে ইমপযাক্ট েছরবপ অংশ ছনবয়বিন এেং আমাবিরবক আপনার সাবথ্ নযাগাবযাবগর েনয ছেস্তাছরে ছেেরণ প্রিান 

কবরবিন এেং ভছেষযবের আরও গবেষণার নেবে আপনার সাবথ্ নযাগাবযাগ করার ছেষবয় সম্মে হবয়বিন নসবহেু আপনাবক ফবোআপ 

েরীবপর েনয নেবি ননওয়া হবয়বি।  

এই গবেষণায় আমাবক সক অংশ্গ্রহণ করবত হবে? 

এই গবেষণায় অংশগ্রহণ সমূ্পণক আপনার ছনবের ইোর উপর ছনভক র করবি। আপছন যছি অংশগ্রহণ না করবে চান েবে নসটি আপনার েেক মান ছকংো 

ভছেষযৎ ছচছকৎসা নসো গ্রহবণর উপর নকান প্রভাে নফেবে না। যছি আপছন অংশগ্রহণ করবে রােী হন, োহবে িয়া কবর সম্মছেপেটি পূরণ করুন। আপছন 

যছি আমাবিরবক আপনার সাবথ্ নযাগাবযাগ করার অনুমছে নিন, োহবে আমরা পরেেী গবেষণার সময় আপনার সাবথ্ নযাগাবযাগ করবে পাছর, নযটাবে 

হয়বো আপছন অংশগ্রহণ করবে আগ্রহী হবে পাবরন। 

আমাবক সক করবত হবে? 

আপছন যছি অংশগ্রহণ করবে রাছে হন েবে আমরা আপনাবক নটছেবফাবন কবরানাভাইরাস মহামারী চোকােীন সমবয় আপনার অছভেো সম্পছকক ে ছকিু 

প্রশ্ন করে। এটি প্রায় ২৫-৩৫ ছমছনট সময় ছনবে। 

অংশ্গ্রহবনর িম্ভােয িুসেধািমূহ কী কী? 



গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে আপছন েযছক্তগেভাবে োভোন হবেন না, েবে আপনার মূেযোন সময় নিোর েনয কৃেেোসরূপ আমরা প্রছেটি সাোৎকার 

োেি আপনাবক ............পছরমান সম্মানী প্রিান করে। এই গবেষণা নথ্বক সংগৃ হীে েথ্যসমূবহর মাধযবম আমরা নীছে-ছনধকারকেৃন্দ এেং যারা স্বাস্থযবসো 

ছেষবয় িাছয়ত্বপ্রাপ্ত, োাঁ বিরবক অেছহে করে নয মানছসকভাবে অসুস্থ েযছক্তরা কবরানাভাইরাবসর বেছশ^ক মহামারী চোকােীন এেং পরেেী সমবয় ছনছিক ষ্ট কী 

কী সমসযার সমু্মখীন হবেন ো হবে পাবরন, এেং এেনয কে ভােভাবে োবিরবক সাহাযয করা যায় ।  

গবেষণায় অংশ্গ্রহবনর িম্ভােয অিুসেধািমূহ কী কী? 

প্রশ্নসমূবহর উত্তর নিয়ার েনয আপনাবক সময় ছিবে হবে। 

গবেষণায় অংশ্গ্রহবণর কেবত্র আসম যসে আমার মন পসরেতব ন কসর, কিবেবত্র কী হবে?  

আপছন এখন গবেষণায় অংশগ্রহন করবেও নয নকাবনা সময় ছনবেবক প্রেযাহার কবর ছনবে পাবরন। গবেষণা নথ্বক ছনবেবক প্রেযাহার করোর এই 

ছসদ্ধান্ত আপনার েেক মান ো ভছেষযৎ ছচছকৎসা-নসো প্রাছপ্তর নেবে নকাবনা প্রভাে নফেবে না। গবেষণায় অংশগ্রহণ প্রেযাহার কবর ননওয়ার েনয আপনাবক 

নকানরূপ কারণও িশকাবে হবে না।  

যসে ককান িমিযা হয়,তবেবেবত্র করনীয় সক? 

আপনার গবেষণায় অংশগ্রহণ করাকােীন নযভাবে আপনার সাবথ্ আবোচনা করা হবয়বি নস সম্ববে নকান অছভবযাগ গুরত্ব সহকাবর ছেবেচনা করা হবে। 

আপছন নকান সমসযার সমু্মখীন হবে অনুগ্রহপূেকক োেীয় মানছসক স্বাস্থয ইনছিটিউট ও হাসপাোবের পছরচােবকর সবে ছকংো প্রধান গবেষবকর সবে 

নযাগাবযাগ করুন। 

ড. নরামানা হক। 

আকক  ফাউবেশন, এপাটক বমন্ট ছস-৩ ও ছস-৪, োছড় ০৬, নরাড ১০৯, গুেশান-২, ঢাকা-১২১২। 
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এই গবেষণায় আমার কেয়া তথ্য সক কগাপন রাখা হবে? 

আপনার নিয়া সে েথ্য সমূ্পণক নগাপন রাখা হবে। আপনার নাম নকান প্রছেবেিন / ছরবপাবটক  উবেখ করা হবে না। এই গবেষণা িবের সিসযরাই নকেে 

োনবে নয আপছন এই গবেষণায় অংশগ্রহবণ রাছে হবয়বিন। 

নযবহেু পরেেী গবেষণার েযাপাবর আমরা আপনাবক েথ্য পাঠাবে পাছর, োই আপনার নাম ও নযাগাবযাবগর েথ্য আমাবির প্রবয়ােন। এই েযছক্তগে 

েথ্যগুবো ফাইে নকছেবনট এর মবধয োোেদ্ধ অেস্থায় থ্াকবে এেং যােেীয় ইবেক্ট্রছনক কছপ একটি ছনরাপি সাভক াবর সংরছেে থ্াকবে, নযখাবন শুধুমাে 

আকক  ফাউবেশবনর পাসওয়াডক  দ্বারা সুরছেে কছম্পউটার এর মাধযবম  প্রবেশ করা যাবে। 

এই গবেষণার ফোফে সেবয় কী করা হবে? 

এই গবেষণার েথ্যগুবো নেনাবম সংরছেে হবে এেং ভছেষযবে মানছসকভাবে অসুস্থ েযছক্তরা কবরানাভাইরানসর বেছশ^ক মহামারী চোকােীন সমবয় নয 

সমস্ত চযাবেঞ্জ ো প্রছেকূেোর মুবখামুছখ হবেন ো নিকবহাল্ডার এেং নীছে-ছনধকারকেৃন্দনির অছেহে করবে েযেহৃে হবে পাবর। আমরা প্রবেযক িফা েথ্য 

সংগ্রবহর পবর যে শীঘ্র সম্ভে সারাংশ এেং পছেছস ছিফ বেরী করে এেং সংছিষ্ট নীছেছনধকারকেৃবন্দর (যারা ইমপযাক্ট নপ্রাগ্রাবমরও সহবযাগী), নপশািার 

সংগঠন (নযমন: োংোবিশ সাইছকয়াট্রিক নসাসাইটি), যারা স্বাস্থয ও সমাে নসোর পছরকল্পনা এেং েযেস্থাপনার িাছয়বত্ব আবিন, নেসরকারী সংস্থা যারা 

ঝুাঁ ছকপূণক েনগণবক সহবযাছগো কবর োবির সাবথ্ নশয়ার করে।  খসড়া সারাংশও বেরী করা হবে এেং নপ্রস ছরছেে, ওবয়েসাইট ইেযাছি ছেছভন্ন চযাবনবে 

প্রচার করা হবে। একাবডছমক োনকাবে পােছেবকশন্স এেং কনফাবরবন্স নপ্রবেবন্টশন ো উপস্থাপবনর সাবথ্ সাবথ্ এগুবো োড়ছে ভাবে করা হবে। নকান 

ছরবপাটক  ো প্রকাশনায় নকান অংশগ্রহণকারীর নাম ো পছরচয় উবেখ করা হবে না। 

এই গবেষণার িংগঠক কক? 

অধযাপক ডাঃ ছেধান রঞ্জন রায় নপাোর, ছযছন োেীয় মানছসক স্বাস্থয ইনছিটিউট ও হাসপাোবের পছরচােক। ছেছন এইগবেষণার েনয িাছয়ত্বপ্রাপ্তু। 

এই গবেষণাটির পযব াবোচনায় কক সিবেন? 



এই গবেষণাটি “Center for injury prevention and research, Bangladesh” এেং ইউছনভাছসকটি অে ইয়বকক র নহেথ্ সাবয়ন্স 

ছরসাচক  গভবনকন্স কছমটি দ্বারা পযকাবোছচে হবয়বি। 

কযাগাবযাবগর তথ্য 

আকক  ফাউবেশন 

এপাটক বমন্ট ছস-৩ ও ছস-৪, োছড় ০৬, নরাড ১০৯, গুেশান-২, ঢাকা-১২১২ 
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আপনার মূেযোন িময় সেবয় তথ্যপত্রটি পড়ার জনয আপনাবক ধনযোে। 


