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University of California, San Francisco 

পরী�ামূলক অংশ�হণকারীর 

অিধকােরর িবল 
 

িনেচর অিধকার�িল হল এক�ট গেবষণা অধ�য়েন থাকেত বলা হেয়েছ এমন �িত�ট ব���র 
অিধকার। একজন পরী�ামূলক অংশ�হণকারী িহসােব আপনার িন�িলিখত অিধকার�িল 
আেছ:  
1)  অধ�য়ন�ট কী জানার েচ�া করেছ তা জানেত পারা,  
2)  আপনার কী হেব এবং প�িত, ওষুধ বা িডভাইস�িলর মেধ� েকােনা�ট ��া�াড� 

অনুশীলেন েয�িল ব�ব�ত হেব তার েথেক আলাদা িকনা তা জানেত পারা, 
3)  গেবষণার উে�েশ� আপনার সােথ ঘটেব এমন ঘন ঘন ও/বা ���পণূ � ঝঁুিক, পা� � 

�িত��য়া, বা অ����িল স�েক� জানেত পারা, 
4)  আপিন অংশ�হণ েথেক েকােনা উপকার আশা করেত পােরন িকনা, এবং যিদ তা হয়, 

তাহেল কী সুিবধা হেত পাের তা জানেত পারা,  
5)  আপনার থাকা অন�ান� িবক��িল এবং েস�িল অধ�য়েন থাকার েচেয় কীভােব ভাল বা 

খারাপ হেত পাের েস স�েক� জানেত পারা,  
6)  যু� হওয়ার স�িত েদওয়ার আেগ এবং অধ�য়ন�ট চলাকালীন উভয় সমেয়ই অধ�য়ন�ট 

সং�া� েকােনা �� �জ�াসা করার অনুমিত থাকা, 
7)  েকােনা জ�টলতা েদখা িদেল কী ধরেণর েমিডেকল িচিকৎসা পাওয়া যায় তা জানেত পারা,  
8)  অংশ�হণ করেত এেকবােরই অ�ীকার করা বা অধ�য়ন�ট �� হওয়ার পের অংশ�হণ 

স�েক� আমার মন পিরবত�ন করা। আপিন যিদ অধ�য়ন�টেত না থােকন, তাহেল আপিন 
অন�থায় েয য� েপেতন তা পাওয়ার আপনার অিধকারেক এই িস�া��ট �ভািবত করেব 
না,  

9)  �া�র করা এবং তািরখ েদওয়া স�িত ফেম �র এক�ট কিপ পাওয়া,  
10)  আপিন অধ�য়ন�টেত থাকেত স�ত হেত চান িকনা তা িবেবচনা করার সময় চাপমু� 

থাকা।  
 
আপনার অধ�য়ন ডা�ার আপনােক বলেবন েয গেবষণা অধ�য়ন�ট খাদ� ও ওষুধ �শাসন 
(Food and Drug Administration, FDA) �ারা িনয়ি�ত িকনা। যিদ এই অধ�য়ন�ট েফডােরল 
খাদ�, ওষুধ ও �সাধনী আইেনর (Food, Drug, and Cosmetic Act, FD&C Act) অধীেন, FDA 
�ারা িনয়ি�ত হয়, তাহেল FDA অধ�য়ন�টেত আপনার অংশ�হণ স�িক�ত সম� েরকড� 
খু�ঁটেয় েদখেত এবং কিপ করেত পাের। 
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আপনার যিদ অন� �� থােক তাহেল গেবষক বা গেবষণার সহকারীেক আপনার �জ�াসা করা 
উিচত। এছাড়াও, আপিন �ািত�ািনক পয �ােলাচনা েবােড�র ( Institutional Review Board, IRB) 
সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন, যা গেবষণা �ক��িলেত অংশ�হণকারীর সুর�ার সােথ 
স�িক�ত। আপিন IRB অিফেসর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন েসামবার েথেক ��বার, 
সকাল 8:00 টা েথেক িবকাল 5:00 টা পয �� (415) 476-1814 ন�ের েফান করার মাধ�েম, অথবা 
UCSF মানব গেবষণা সুর�া কম �সূিচ (Human Research Protection Program), Box 1288, 490 
Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 94143 �ঠকানায় েলখার মাধ�েম, অথবা 
irb@ucsf.edu এ ইেমল করার মাধ�েম।  
 
অনুবাদ সং�া� তেথ�র জন� (415) 476-1814 ন�ের েফান ক�ন অথবা irb@ucsf.edu এ 
ইেমল ক�ন। 


