তৃ তীয় স্তর সেবা সেন্দ্রে েমন্বিত ডাটান্দ্রবন্দ্রের োহান্দ্রযে COVID
আক্রান্ত/েন্দ্রেহভােন সেেগুন্বির উপন্দ্রর এেটট
পযন্দ্রয বক্ষণমূিে েমীক্ষা।
ন্বিশু সরাগীন্দ্রের েনে অবন্বহত েম্মন্বতপত্র।
এটি খ্রিস্টান মেখ্রিকেল েকলজ মেকলাকে পখ্রেচাখ্রলত, COVID-19 সম্পখ্রেত
ি গকেষণায়
অংশগ্রহকণে অেখ্রহত সম্মখ্রতপত্র।
েমীক্ষা নং: ____________
সরাগীর স্বাক্ষর : _______________________ সরাগীর নাম ______________________________________
েন্ম তান্বরখ/বয়ে: ___________________________
(মোগী)
(i)

আখ্রে খ্রনশ্চিত েকে জানাশ্চি মে আখ্রে____ তাখ্রেকেে তথ্য পত্রটি পক়েখ্রি, পক়ে
েুঝকত মপকেখ্রি এেং প্রশ্ন শ্চজজ্ঞাসা েেোে সুকোগ মপকয়খ্রি। [ ]

(ii)

আখ্রে জাখ্রন মে, এই সেীক্ষায় আোে সন্তান মেিায় অংশগ্রহণ েকেকি এেং মে
মোকনা সেকয়, মোন োেণ প্রদশনি িা়োই এই সেীক্ষা মথ্কে সকে মগকল, তা আোে
সন্তাকনে োস্থ্যকসোয় মোকনােেে োধা ো মোন আইনী অখ্রধোে সংক্রান্ত জটিলতা
সৃটি েেকে না। [ ]

(iii)

আখ্রে জাখ্রন মে েতিোন সেীক্ষা ো েখ্রেষযকতে মোন গকেষণাে প্রকয়াজকন এই
গকেষণাে দাতা সংস্থ্া, ননখ্রতেতা েখ্রেটি ও খ্রনয়ন্ত্রে েতৃপ
ি ক্ষ, গকেষণাে োকথ্ িআোে
খ্রেনাঅনুেখ্রতকত এেনখ্রে এই গকেষণা মথ্কে আখ্রে খ্রনকজকে প্রতযাহাে েোে পকেও
আোে োস্থ্য নখ্রথ্ োচাই েেকত পােকে। আখ্রে তাকদে এই অখ্রধোে খ্রদকত সম্মত
হকয়খ্রি। আখ্রে জাখ্রন মে তৃতীয় পকক্ষে োকি এই গকেষণা সংক্রান্ত মোন তথ্য
সেেোহোকল ো মোন প্রোশনাে উকেকশ আোে েযশ্চিপখ্রেচয় প্রোশ েো হকে না।
[]

(iv)

পেেতী গকেষণাে োকজ েযেহাে েোে জনয আোে সন্তাকনে সংগৃহীত েি/মোষ
এেং অনযানয নজখ্রেে নেুনা েযেহাে েেকত আখ্রে সম্মখ্রত জ্ঞযাপন েেখ্রি। আোে
খ্রশশুে মক্ষকত্র না হকলও েখ্রেষযকত অনানয মোগীে খ্রচখ্রেৎসাে মক্ষকত্র মে এিা সহায়ে
হকয় উঠকত পাকে, আখ্রে তা েুঝকত মপকেখ্রি। [ ]

(v)

আখ্রে এই েকে িসম্মখ্রত জ্ঞযাপন েেখ্রি মে, এই সেীক্ষাে মোকনা তথ্য ো পেীক্ষাে ফল
শুধুোত্র নেজ্ঞাখ্রনে উকেকশয েযেহৃত হকল, মসই তথ্য েযেহাকে আখ্রে োধা মদে না। [ ]

(vi)

উপখ্রেউি এই সেীক্ষায় আোে সন্তাকনে অংশগ্রহকন েোয় আখ্রে সম্মখ্রত জ্ঞযাপন
েেখ্রি। [ ]

(vii)

আোকে জানাকনা হকয়কি মে , আোে অেখ্রহত সম্মখ্রতে এেটি অখ্রিও-খ্রেজুযয়াল
মেেখ্রিংি েো হকত পাকে। [ ]

খ্রশশুে খ্রপতাোতা/নেধ প্রখ্রতখ্রনখ্রধে োক্ষে (ো েৃদ্ধাঙ্গু খ্রলে িাপ)
তাখ্রেে: _____/_____/______
োক্ষেোেীে নাে: _________________________________

োক্ষে:

অথ্ো

সেীক্ষকেে োক্ষে: ________________________
তাখ্রেে: _____/_____/______
সেীক্ষকেে নাে: _________________________
সাক্ষীে োক্ষে ো েৃদ্ধাঙ্গু খ্রলে িাপ : ___________________________
তাখ্রেে: _____/_____/_______
সাক্ষীে নাে ও টঠোনা: ______________________________

