
 

 

 

সম্মতি পত্র 

গুরুির মানতসকভাবে অসুস্থ েযতিবের উপর কবরানাভাইরাস (ককাতভড-১৯) মহামারী এেং এর ফবে গৃহীি 

পেবেবপর প্রভাে অনুসন্ধান (ইমপযাক্ট ককাতভড-১৯-এসএমআই জতরপ) 

 

আপনি যনি নিম্নোক্ত উনক্তসমূম্ের সোম্ে সম্মত েি, তম্ে নিম্ের েক্সসমূম্ে () টিক (✓) নেহ্ন নিিঃ 

 একজি গম্েষক গম্েষণো কোযযক্রম সম্পম্কয  এেং এম্ত অংশগ্রেণ করম্ত যো প্রম্ োজি তো েযোখ্যো কম্রম্েি। আনম এই গম্েষণো কোযযক্রম সম্পম্কয  

প্রশ্ন করো েো উম্েম্গর নেষ গুনি নিম্  আম্িোেিো করোর সুম্যোগ পপম্ নে।   

 আনম এই গম্েষণো  অংশগ্রেণ করম্ত ইচু্ছক নকিো তো নির্যোরণ করোর জিয আমোম্ক পযযোপ্ত সম  পিও ো েম্ ম্ে। 

 আনম এই নেষম্  অেনেত আনে পয, এই গম্েষণো  অংশগ্রেণ সমূ্পণযভোম্ে পেচ্ছোমূিক; এেং আনম যনি অংশগ্রেণ িো করোর নসদ্ধোন্ত নিই, তম্ে তো 

আমোর েতয মোি এেং ভনেষযম্তর নেনকৎসো-পসেো প্রোনপ্তর পেম্ে পকোম্িো প্রভোে পেিম্ে িো। 

 আনম এই মম্ময অেগত আনে পয পকোি প্রকোর কোরণ িশযোম্িো েোড়োই এই গম্েষণো  অংশগ্রেণ করো পেম্ক আনম পয পকোি সম  নেরত েম্ত পোনর, 

এর েম্ি েতয মোম্ি এেং ভনেষযম্তর নেনকৎসো-পসেো প্রোনপ্তর পেম্ে পকোম্িো প্রভোে পেিম্ে িো। 

 আনম গম্েষকম্ির আমোর সোেোৎকোর গ্রেণ করোর মোর্যম্ম তেয সংগ্রে করোর এেং উক্ত তেযসমূে পেিোম্ম একটি  সুরনেত ইম্িকট্রনিক 

ডোটোম্েইম্জ সংরেণ করোর অিুমনত নিনচ্ছ, যো পিম্শ কম্রোিোভোইরোপসর প্রোদুভয োম্ের েম্ি মোিনসকভোম্ে অসুস্থ েযনক্তম্ির উপর প্রভোে  অিুসন্ধোি 

নেষ ক গম্েষণোর উম্েম্শয নেম্েষণ করো েম্ে।  

 আনম আমোর েযনক্তগত তেযসমূে (ম্যমি, সিোক্তকরণম্যোগয তেয) ১০ েের যোেৎ সংরেম্ণর অিুমনত প্রিোি করনে এেং অেগত রম্ নে পয, আনম 

পযম্কোম্িো সমম্  এই তেযসমূে মুম্ে পেিোর অিুম্রোর্ করম্ত পোনর।  

 ইউম্রোপী োি সোর্োরি তেয সংরেণ নেনর্মোিোর মোিিণ্ড অিুসোম্র আনম পেিোম্ম সংরেণকৃত তেযসমূে ইমপযোক্ট প্রকম্ের জোতী  এেং 

আন্তজয োনতক সিসযেৃন্দম্ক এই মম্ময অেগত করোর অিুমনত প্রিোি করনে, পযি বেজ্ঞোনিক জোিযোম্ি প্রকোম্শর উম্েম্শয নকংেো নশেোমূিক উম্েম্শয 

এই তেযসমূে েযেেোর করো যো  এেং ইমপযোক্ট প্রকম্ের অংশ নেম্সম্ে ভনেষযৎ গম্েষণো  পযি এটি েযেেোর করো যো ।   

 এতেোরো আনম এই প্রকম্ে পেচ্ছো  অংশগ্রেণ করে েম্ি নিনিত করনে। 

েযোাঁ আনম ইমপযোক্ট িম্ির গম্েষকম্িরম্ক এই কম্েোপকেিটি স্মোরক নেম্সম্ে রোখ্োর জিয অিুমনত প্রিোি করনে। 

িো  

েযোাঁ   আনম ইমপযোক্ট প্রকম্ের গম্েষকম্িরম্ক অিুমনত প্রিোি করনে পয, তোাঁ রো ভনেষযম্ত েম্িোআম্পর জিয/সংনেষ্ট গম্েষণো  আমোর অংশগ্রেম্ণর 

নিনমম্ে আমোর সোম্ে পযোগোম্যোগ করম্ত পোরম্েি। 

িো  

 

 



 

    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

অংশগ্রেণকোরীর িোম  অংশগ্রেণ করম্ত সম্মত?  তোনরখ্ (নিি/মোস/েের) 

     

    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

গম্েষম্কর িোম  গম্েষম্কর েোের  তোনরখ্ (নিি/মোস/েের) 

     

  পরোগীর সিোক্তকরণ িোম্বোরঃ  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

 

 


