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IRB#     

University of California, San Francisco (UCSF Health) 

গবেষণার জন্য েযক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য েযেহাবরর অন্ুমতত 

অধ্যয়নের শিনরোেোম (বো IRB অেুনমোদে েম্বর যশদ অধ্যয়নের শিনরোেোম অংিগ্রহণকোরীর 

গ োপেীয়তো লঙ্ঘে কনর): 

প্রধ্োে অেুসন্ধোেকোরীর েোম: 

উনদযোক্তো/অর্ থসংস্থোেকোরী সংস্থো (যশদ অর্ থসোহোযযপ্রোপ্ত হয়): 

A. এই ফম মটির উবেশ্য কী? 

গেট ও গেডোরোল গ োপেীয়তোর আইেগুশল আপেোর স্বোস্থয সংক্রোন্ত তনর্যর বযবহোর ও প্রকোি 

সুরশিত কনর। এই আইেগুশলর অধ্ীনে, আপশে আপেোর অেুমশত েো শদনল University of 

California বো আপেোর স্বোস্থয পশরচয থো প্রদোেকোরী  নবষণোর উনেনিয আপেোর স্বোস্থয সংক্রোন্ত 

তর্য প্রকোি করনত পোনর েো। আপেোর তর্য  নবষণো দলটটর কোনে প্রকোি করো হনব যোর 

অন্তর্ভ থক্ত হনলে  নবষক,  নবষণোটট করোর জেয ইউশের্োশস থটট বো উনদযোক্তো দ্বোরো শেযুক্ত বযক্তক্ত 

এবং  নবষণোটটর তদোরশক করোর কতত থত্ব র্োকো বযক্তক্তরো। আপশে যশদ আপেোর অেুমশত গদওয়োর 

এবং অধ্যয়েটটনত অংিগ্রহণ করোর শসদ্ধোন্ত গেে, তোহনল আপেোনক এই েম থটট েোড়োও সম্মশত 

েনম থও অবিযই স্বোির করনত হনব। এই েম থটট এমে েোেোশবধ্ উপোনয়র বণ থেো গদয় গযগুশলনত 

UCSF Health  নবষক,  নবষণো দল, উনদযোক্তো এবং েজরদোরীর দোশয়নত্ব র্োকো বযক্তক্তনদর সোনর্ 

আপেোর তর্য শবশেময় করনত পোনর। সংনযোক্তজত সম্মশত েনম থ র্োকো বণ থেো অেুসোনর  নবষণো 

দলটট আপেোর তর্য বযবহোর ও রিো করনব। তনব, আপেোর স্বোস্থয সংক্রোন্ত তর্য UCSF Health 

দ্বোরো একবোর প্রকোি হওয়োর পনর এটট আর গ োপেীয়তো আইনের দ্বোরো সুরশিত েোও র্োকনত 

পোনর এবং অেযনদর সোনর্ শবশেময় করো হনত পোনর। আপেোর যশদ প্রশ্ন র্োনক, তোহনল  নবষণো 

দনলর একজে সদসযনক ক্তজজ্ঞোসো করুে। 
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B. ককান্ েযক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্ করা হবে? 

আপশে যশদ আপেোর অেুমশত গদে এবং এই েম থটটনত স্বোির কনরে, তোহনল আপশে UCSF 

Health-গক আপেোর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয সংক্রোন্ত তর্য সম্বশলত শেম্নশলশিত শচশকৎসো ত 

গরকডথগুশল প্রকোি করোর অেুমশত শদনেে। আপেোর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয সংক্রোন্ত তনর্যর অন্তর্ভ থক্ত 

হল আপেোর শচশকৎসোর েশর্নত র্োকো স্বোস্থয সংক্রোন্ত তর্য, আশর্ থক গরকডথ এবং আপেোনক 

সেোক্ত করনত পোনর এমে অেযোেয তর্য। 

☐সম্পণূ থ শচশকৎসোর েশর্ 

☐ভ্রোমযমোে শিশেক 

☐অগ্র শতর গেোট 

☐অেযোেয পরীিোর শরনপোটথ 

☐অেযোেয (বণ থেো করুে): 

___________________ 

☐লযোব ও পযোনর্োলক্তজ শরনপোটথ 

☐দো াঁনতর গরকডথ 

☐অনরোপচোরমূলক শরনপোটথ 

☐মুক্তক্তদোনের সোরসংিপ 

☐পরোমি থদোে 

☐আপৎকোলীে শবর্ো  

গরকডথ 

☐আশর্ থক গরকডথ 

☐ইনমক্তজং শরনপোটথ 

☐ইশতহোস ও িোরীশরক 

পরীিো 

☐মেস্তোক্তিক পরীিো 
 

C. আমাবক তক তকছু সুতন্তদমষ্ট েযেহাবরর জন্য অন্ুমতত তদবতই হবে? 

হযো াঁ। 

☐  নবষণো দলটট আপেোর শচশকৎসোর েশর্ গর্নক গসইসকল তর্যও সংগ্রহ করনব গযগুশল গচক 

বক্স দ্বোরো শচশিত করো আনে। শেম্নশলশিত তর্য শুধ্মুোত্র গসই গিনত্রই প্রকোি করো হনব যশদ 

আপশে লোইনের(গুশলর) উপনর আপেোর েোনমর আদযোির গদওয়োর মোধ্যনম আপেোর সুশেশদথষ্ট 

অেুমশত গদে। 

☐ আশম মোদক ও মনদর অপবযবহোর, গরো শেণ থয় বো শচশকৎসোর সোনর্ সম্পকথযকু্ত তর্য 

প্রকোি করোর সম্মশত শদক্তে।_________(েোনমর আদযোির) 

☐ আশম HIV/AIDS পরীিোর তর্য প্রকোনির সম্মশত শদক্তে।________ (েোনমর আদযোির) 

☐ আশম ক্তজে সংক্রোন্ত পরীিোর তর্য প্রকোনির সম্মশত শদক্তে।________ (েোনমর আদযোির) 

☐ আশম মোেশসক স্বোনস্থযর গরো শেণ থয় বো শচশকৎসোর সোনর্ সম্পকথযুক্ত তর্য প্রকোি করোর সম্মশত 

শদক্তে।_________(েোনমর আদযোির) 
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D. কারা আমার েযক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্ করবেন্ ও/ো পাবেন্? 

আপেোর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয সংক্রোন্ত তর্য এইসকল বযক্তক্তনদর সোনর্ শেম্নশলশিত উনেিযগুশলর 

জেয শবশেময় করো হনত পোনর: 

1. সংনযোক্তজত সম্মশত েনম থ বশণ থত  নবষণোটটর জেয  নবষণো দনলর সোনর্; 

2.  নবষণোটটর েজরদোরী করোর কতত থত্ব র্োকো UC এর অেযোেয বযক্তক্তনদর সোনর্; 

3.  নবষণোটটর গুণমোে ও শেরোপত্তো পয থোনলোচেো করনত আইেত বোধ্য এমে অেযোেয 

বযক্তক্তনদর সোনর্, যোর অন্তর্ভ থক্ত হল; U.S. সরকোরী সংস্থোগুশল, গযমে িোদয ও ওষুধ্ প্রিোসে 

(Food and Drug Administration) বো মোেব  নবষণো সুরিোর অশেস (Office of Human 

Research Protections),  নবষণোর উনদযোক্তো বো উনদযোক্তোর প্রশতশেশধ্রো, সীমোবদ্ধতো েোড়ো 

এর অন্তর্ভ থক্ত হল চভ ক্তক্তবদ্ধ  নবষণো সংস্থো (contract research organization, CRO), বো 

অেযোেয গদনির সরকোরী সংস্থো। 

 

E. আমার েযক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে গবেষণাটির জন্য তেতন্ময় করা হবে? 

আপশে যশদ এই অধ্যয়নে র্োকনত সম্মত হে, তোহনল  নবষণো দল আপেোর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয 

সংক্রোন্ত তর্য শেম্নশলশিত উপোয়গুশলনত শবশেময় করনত পোনর: 

1.  নবষণোটট সম্পন্ন করোর জেয 

2. U.S. বো অেযোেয গদনির  নবষকনদর সোনর্ এটট শবশেময় করো; 

3. র্শবষযত অধ্যয়েগুশলর পশরকল্পেো উন্নত করোর জেয এটট বযবহোর করো; 

4. উনদযোক্তোর বযবসো সহনযো ীনদর সোনর্ এটট শবশেময় করো; বো 

5. েতভে ওষুধ্ বো স্বোস্থয পশরচয থো পণযগুশলর জেয অেুনমোদে পোওয়োর জেয U.S. বো ববনদশিক 

সরকোরী সংস্থোগুশলর কোনে আনবদে জমো গদওয়ো; 

 

F. আতম তক এই ন্তথ্বত স্বাক্ষর করবত োধ্য? 

েো, আপশে এই েশর্নত স্বোির করনত বোধ্য েে। আপশে এই েশর্নত স্বোির েো করনলও আপশে 

একই শেদোশেক পশরচয থো পোনবে। তনব, আপশে যশদ এই েশর্নত স্বোির েো কনরে, তোহনল 

আপশে এই  নবষণো অধ্যয়নে অংিগ্রহণ করনত সিম হনবে েো। 
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G. গবেষণার ঐক্তিক ক্তক্রয়াকলাপ 

☐  নবষণোর গকোনেো ঐক্তেক ক্তক্রয়োকলোপ গেই। 

☐ আশম গয  নবষণোয় অংিগ্রহণ করনত সম্মত হক্তে গসটটনত অশতশরক্ত ঐক্তেক  নবষণোমূলক 

ক্তক্রয়োকলোপ আনে গযমে একটট গডটোনবস, একটট গকোষকলোর সংরিণো োর বতশর করো বো 

অেযোেয ক্তক্রয়োকলোপ, যো আমোনক অবশহত সম্মশত প্রক্তক্রয়োটটনত বযোিযো করো হনয়নে, আশম বুক্তি 

গয ঐ ক্তক্রয়োকলোপগুশলর জেয আমোর তর্য শবশেময় করোর সম্মশত গদওয়োর বো েো গদওয়োর 

শসদ্ধোন্ত আশম শেনত পোশর। 

অবশহত সম্মশত প্রক্তক্রয়োটটনত বযোিযো করো অশতশরক্ত ঐক্তেক  নবষণোমূলক ক্তক্রয়োকলোনপর জেয 

আশম আমোর তর্য প্রকোি করোর অেুমশত শদনত সম্মত হক্তে।______________(েোনমর আদযোির) 

H. আমার অন্ুমততর কময়াদ তক ফুতরবয় যায়? 

যিে  নবষণোটট সমোপ্ত হয় এবং অধ্যয়নের সকল প্রনয়োজেীয় পয থনবিণ গিষ হয়, তিে 

আপেোর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয সংক্রোন্ত তর্য প্রকোি করোর এই অেুমশতর গময়োদ উত্তীণ থ হয়। 

I. আতম তক আমার অন্ুমতত োততল করবত পাতর? 

আপশে আপেোর অেমুশত গয গকোনেো সমনয় বোশতল করনত পোনরে। আপশে এটট দুটট উপোনয় 

করনত পোনরে। আপেোর অেুমশত বোশতল করোর জেয আপশে  নবষকনক শলিনত পোনরে বো 

পূরণ করোর জেয আপেোনক একটট েম থ শদনত  নবষণো দনলর কোউনক বলনত পোনরে। আপশে 

যশদ আপেোর অেুমশত বোশতল কনরে, তোহনল আপশে আর  নবষণো অধ্যয়েটটনত র্োকনত 

পোরনবে েো। আপশে  নবষণো দনলর কোউনক ক্তজজ্ঞোসো করনত চোইনত পোনরে গয বোশতল করনল 

তো আপেোর গমশডকোল শচশকৎসোনক প্রর্োশবত করনব শকেো। আপশে যশদ বোশতল কনরে, তোহনল 

আপেোর সম্পনকথ গয তর্য ইশতমনধ্যই সংগ্রহ ও প্রকোি করো হনয়শেল তো সীশমত উনেিযগুশলর 

জেয বযবহোর করো অবযোহত র্োকনত পোনর। এেোড়োও, যশদ আইে অেুযোয়ী আবিযক হয়, তোহনল 

উনদযোক্তো ও সরকোরী সংস্থোগুশল অধ্যয়েটটর গুণমোে বো শেরোপত্তো পয থোনলোচেো করোর জেয 

আপেোর শচশকৎসোর েশর্গুশল গদিো অবযোহত রোিনত পোনর। 
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J. স্বাক্ষর 

অংশ্গ্রহণকারী 

আপশে যশদ আপেোর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয সংক্রোন্ত তনর্যর বযবহোর ও প্রকোনি সম্মত হে, তোহনল 

অেুগ্রহ কনর শেনচ আপেোর েোম বড় হোনতর অিনর শলিেু এবং স্বোির করুে। আপেোনক এই 

েম থটটর একটট স্বোিশরত কশপ গদওয়ো হনব। 

 

অংিগ্রহণকোরীর েোম (বড় হোনতর অিনর 

শলিুে)–আবিযক 

 

 

  

অংিগ্রহণকোরীর স্বোির   তোশরি 

 

মা-োো ো আইন্ত  অন্ুবমাতদত প্রতততন্তধ্ 

আপশে যশদ উপনর েোনমোশিশিত অংিগ্রহণকোরীর বযক্তক্ত ত স্বোস্থয সংক্রোন্ত তনর্যর বযবহোর ও 

প্রকোনি সম্মত হে, তোহনল অেুগ্রহ কনর শেনচ আপেোর েোম বড় হোনতর অিনর শলিেু এবং 

স্বোির করুে। 

 

মো-বোবো বো আইেত অেুনমোশদত প্রশতশেশধ্র েোম (বড় 

হোনতর অিনর শলিেু) 

 

 

অংিগ্রহণকোরীর 

সোনর্ সম্পকথ  

মো-বোবো বো আইেত অেুনমোশদত প্রশতশেশধ্র স্বোির  তোশরি  
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সাক্ষী 

অংিগ্রহণকোরী েম থটট পড়নত েো পোরোর কোরনণ যশদ এই েম থটট তোনক পনড় গিোেোনেো হয়, 

তোহনল একজে সোিীনক অবিযই উপশস্থত র্োকনত হনব এবং এিোনে তোর েোম বড় হোনতর 

অিনর গলিো ও স্বোির করো আবিযক: 

 

সোিীর েোম (বড় হোনতর অিনর শলিেু) 

 

 

  

সোিীর স্বোির  তোশরি 
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