ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার গবেষণা ফ্রক্ন্দ্র
(Fred Hutchinson Cancer Research Center)
ইউচনভাচসিটি অে ওয়াচ িংটন
গবেষণা সমীক্ষায় অংশগ্রহবণর জন্য সংক্ষক্ষপ্ত সম্মক্ষিপত্র
প্রবটাক্ল নম্বর: ____________________
মুখ্য গবেষবক্র নাম: _______________________

আপচন এক্জন আইনসম্মত প্রচতচনচি, ো অচভভােক্ হবল, অথো এই গবেষণায় অিং গ্রহবণর জনয ফ্রক্াবনা চ শুবক্ অনুমচত
প্রদানক্ারী মা-োো হবল, “আপচন” এেিং “আপনার” ব্দ দু’টি দ্বারা আপচন যার পবে সম্মচত ো চপতামাতার অনুমচত
চদবেন তাবক্ ফ্রোঝাবে।
আপন্াবে এেটি গবেষণা সমীক্ষায় অংশগ্রহবণর আহ্বান্ জান্াবন্া হবে।
আপচন গবেষণায় অিং ফ্রনবেন চক্না ফ্রস চেষবয় মনচির ক্রবত সময় ফ্রনওয়া উচিৎ। আপনার পচরোর এেিং েন্ধু োন্ধবের
সাবথ এই চসদ্ধাবের চেষবয় আবলািনা ক্রা উচিৎ।
আপচন অিং চনবত সম্মচত ফ্রদওয়ার পূবেি, আমরা ফ্রয চেষয়গুবলা েযাখ্যা ক্রবো:
1. ফ্রক্ন এই গবেষণা ক্রা হবে;
2. এই গবেষণা িলাক্ালীন সমবয় ক্ী ঘটবে এেিং ফ্রক্াবনা প্রচিয়া পরীোমূলক্ চক্না;
3. এই গবেষণায় অিং গ্রহবণর সম্ভােয ঝুুঁ চক্ ও সুচেিাসমূহ;
4. এই গবেষণায় অিং গ্রহবণর অনযানয চেক্ল্প এেিং ফ্রসগুবলার ঝুুঁ চক্ ও সুচেিাসমূহ;
5. চক্ভাবে আপনার এক্ােতা ও ফ্রগাপনীয়তা রো ক্রা হবে;
6. আপনার ফ্রক্াবনা প্রশ্ন থাক্বল ক্ার সাবথ ফ্রযাগাবযাগ ক্রবত হবে৷
প্রবযাজয ফ্রেবে এছাড়াও আমরা যা েযাখ্যা ক্রবো:
1. আপচন এই গবেষণায় আহত হবল চিচক্ৎসার খরচ ফ্রক্ ফ্রদবে;
2. আমরা এখনও জাচন না এমন ঝুুঁ চক্সমূবহর সম্ভােনা;
3. ফ্রক্ন আপনাবক্ গবেষণা ফ্রথবক্ োদ ফ্রদয়া হবত পাবর;
4. এই গবেষণায় অিং চনবত ফ্রক্ান খরচ চদবত হবে চক্না;
5. আপচন গবেষণা ফ্রছবড় ফ্রদওয়ার চসদ্ধাে চনবল ক্ী হবে;
6. এই গবেষণা সম্পচক্ি ত নতু ন ফ্রক্াবনা আচেষ্কার কখন আপচন জানবত পারবেন;
7. এই গবেষণার জনয ক্তজনবক্ জচড়ত ক্রার পচরক্ল্পনা ক্রা হবয়বছ;
8. অনয ফ্রক্ান ঐচেক্ গবেষণা ফ্রযখ্াবন আপচন অিং গ্রহণ ক্রবত পাবরন।
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যুক্তরাবের আইন অনুসাবর এই চিচক্ৎসা সিংচিষ্ট পরীোর (চিচনক্াল ট্রায়াল) চেেরণ www.clinicaltrials.gov–এ
পাওয়া যাবে। আপনাবক্ নাক্ত ক্রবত পাবর এমন ফ্রক্াবনা তথয এই ওবয়েসাইবট অেভুি ক্ত ক্রা হবে না। ওবয়েসাইটটিবত
বড় ফ্রজার ফলাফবলর সিংচেপ্ত চেেরণ অেভুি ক্ত ক্রা হবে। আপচন ফ্রয ফ্রক্াবনা সময় এই ওবয়েসাইটটি ফ্রদখ্বত পাবরন।

ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার গবেষণা ফ্রক্ন্দ্র
(Fred Hutchinson Cancer Research Center)
ইউচনভাচসিটি অে ওয়াচ িংটন
গবেষণা সমীক্ষায় অংশগ্রহবণর জন্য সংক্ষক্ষপ্ত সম্মক্ষিপত্র
আপন্ার অক্ষিোরসমূহ
আপনাবক্ (োিযতামূলক্ভাবে) এই গবেষণায় অিং চনবত হবে না। আপচন চনিঃসিংবক্াবি হযাুঁ ো না েলবত পাবরন। আপচন
এই গবেষণায় অিং চনবল, আপচন এটি িাচলবয় ফ্রযবত োিয নন৷ আপচন ফ্রয ফ্রক্াবনা সময় এটা েন্ধ ক্রবত পাবরন
(এমনচক্ শুরু ক্রার আবগই)। না েলার ো েন্ধ ক্রার জনয ফ্রক্াবনা জচরমানা চদবত হবে না৷ আপনার চনয়চমত স্বািয
ফ্রসোর ফ্রেবে ফ্রক্াবনা পচরেতি ন হবে না।
আপচন গবেষণা িলাক্ালীন সমবয় অসুি ো আহত হবল, এই ফরবম স্বাের ক্রার মািযবম আপচন ফ্রপবমন্ট িাওয়ার ফ্রক্াবনা
আইচন অচিক্ার হারাবেন না।
আপচন অিং গ্রহবণ সম্মত হবল, এই ফরবমর এক্টি ক্চপ এেিং এই গবেষণার জনয সম্মচতপবের ইিংবরচজ ভাষার এক্টি ক্চপ
পাবেন।

আবরা িবযযর জন্য
গবেষণা ো গবেষণা সিংচিষ্ট ক্ারবণ আহত হওয়া সম্পবক্ি আপনার ফ্রক্াবনা প্রশ্ন থাক্বল আপচন মুখ্য গবেষক্
________________________ এর সাবথ ______________ নম্ববর ফ্রয ফ্রক্াবনা সময় ফ্রযাগাবযাগ ক্রবত পারবেন।
এছাড়াও গবেষণায় অিং গ্রহণক্ারী চহবসবে আপনার অচিক্ার সম্পবক্ি ো আপচন আহত হবল ক্ী ক্রবত হবে ফ্রস চেষবয়
ফ্রক্াবনা প্রশ্ন থাক্বল আপচন প্রাচতষ্ঠাচনক্ পযিাবলািনা দপ্তর, ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার গবেষণা ফ্রক্ন্দ্র (Institutional Review
Office, Fred Hutchinson Cancer Research Center)-এর পচরিালক্ ক্যাবরন হযানবসন (Karen Hansen) এর সবে
206-667-4867 নম্ববর ফ্রযাগাবযাগ ক্রবত পাবরন।
স্বাক্ষর
আপচন এই ফরবম স্বাের ক্রবল ফ্রোঝা যাবে ফ্রয, আমরা আপনার ক্াবছ গবেষণার েণিনা চদবয়চছ এেিং আপচন ফ্রস্বোয় এবত
অিং গ্রহবণ সম্মত হবয়বছন।

_____________________________________________________________
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_____________

অিং গ্রহণক্ারীর ো প্রবযাজয ফ্রেবে আইনগতভাবে অনুবমাচদত প্রচতচনচির চলচখ্ত
/ছাপাবনা নাম ও স্বাের

তাচরখ্

________________________________________________________________
প্রবযাজয ফ্রেবে আইনগতভাবে অনুবমাচদত প্রচতচনচির সাবথ অিং গ্রহণক্ারীর সম্পক্ি

_____________________________________________________________

_____________

ফ্রদাভাষী/সােীর চলচখ্ত/ছাপাবনা নাম এেিং স্বাের

তাচরখ্
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