সংক্ষিপ্ত ফর্ম - ইংরেক্ষি (1/29/2019)
(এই ফরর্মে সারে গরেষণায় অংশগ্রহণকােীরেে অক্ষিকারেে েক্ষিি
এেং IRB অনুরর্াক্ষেত সম্মক্ষতপত্র পাঠারত হরে)

গবেষণা সমীক্ষায় অংশগ্রহবণর সম্মতি
অংশগ্রহণকােীে নার্: _________________________________ IRB গরেষণা #: _________________
মর্ক্ষিকযাি মেকিম/অংশগ্রহণকােীে আইক্ষি ID #: ___________________________
আপনারক অেো আপনাে সন্তানরক একটি গরেষণা সর্ীিায় অংশগ্রহণ কোে িনয আর্ন্ত্রণ িানারনা হরে। গরেষণা সর্ীিাে
র্ািযরর্ ক্ষেজ্ঞানীো (িাক্তাে, নাসম ও অনযানয মপশাোেগণ) মকারনাক্ষকছু কীভারে হরয় োরক তা েুঝরত এেং নতু ন জ্ঞান অিমরনে মেষ্টা
করেন। শেীে কীভারে কাি করে, মোগোিাই মকন হয়, কীভারে মকারনা মোরগে ক্ষেক্ষকৎসা কেরত হয় অেো র্ানুষ মকারনা ক্ষনক্ষেমষ্ট
ক্ষেষয় সম্পরকম কী ভারে ও অনুভে করে োরক; এসেই গরেষণা সর্ীিাে ক্ষেষয়েস্তু হরত পারে।
আপনাে ো আপনাে সন্তারনে এই গরেষণা সর্ীিায় অংশগ্রহণ কোে ক্ষেষরয় আপনাে ক্ষসদ্ধান্ত গ্রহণ কোে পূরেম অেশযই (i) এই
গরেষণা সর্ীিায় অংশগ্রহণ কো ো না কোে পরিে কােণগুরিা েুঝরত আপনারক সহায়তা কেরে, এর্ন গুরুত্বপূণম তেয (ii)
গরেষণা সর্ীিাে উরেশয, কী কী কাযমােিী সম্পন্ন কো হরে - মযটিরক কর্মপ্রক্ষিয়া েিা হরয় োরক এেং গরেষণাটি কত ক্ষেন িরে
েিরে; (iii) মযরকারনা গরেষণার্ূিক প্রক্ষিয়া (পেীিা েিরছ) (iv) মযরকারনা সম্ভােয ঝুুঁ ক্ষক, অস্বক্ষিোয়ক ক্ষেষয় এেং গরেষণাে
উপকাক্ষেতা; (v) অনযানয মযরকারনা সম্ভােয উপকাক্ষে কাযমপ্রক্ষিয়া ো ক্ষেক্ষকৎসা; এেং (vi) কীভারে আপনাে মগাপনীয়তা েিা কো
হরে; (vii) শনাক্তরযাগয েযক্ষক্তগত তেয ো শনাক্তরযাগয নর্ুনাগুরিা ভক্ষেষযত গরেষণাে িনয মেরে মেওয়া হরে ক্ষকনা ো অনয
গরেষণাে িনয আপনাে সম্মক্ষত গ্রহণ ছাড়াই মসগুরিা অনযানয গরেষকরেেরক প্রোন কো হরে ক্ষকনা, গরেষকো এই ক্ষেষয়গুরিা
আপনারক িানারেন।
প্ররযািয মিরত্র গরেষকরক মসইসারে (i) আঘাতপ্রাক্ষপ্তে ঘটনা ো িক্ষতে মিরত্র িভয অেম ো ক্ষেক্ষকৎসা; (ii) অিানা ঝুুঁ ক্ষকে সম্ভােনা;
(iii) মকান মকান পক্ষেক্ষিক্ষতরত গরেষক আপনারক অংশগ্রহণ কো হরত ক্ষেেত োেরত পােরেন; (iv) আপনারক েহন কেরত হরে, এর্ন
োড়ক্ষত েযয়; (v) আপক্ষন অংশগ্রহণ কো োক্ষর্রয় ক্ষেরি কী হরে; (vi) আপনাে অংশগ্রহরণে ইরেে উপে প্রভাে মফিরত পারে, এর্ন
িেরনে নতু ন অনুসন্ধান ফিাফি আপনারক িানারনাে সর্য় এেং (vii) অংশগ্রহণকােীে সংেযা; (viii) আপনাে জিে নর্ুনাগুরিা ময
েযেসাক্ষয়ক র্ুনাফা অিমরন েযেহৃত হরত পারে, এেং মসই েযেসাক্ষয়ক র্ুনাফাে ভাগ আপক্ষনও পারেন ক্ষকনা, মস সম্পরকম ; (ix)
গরেষণায় ক্ষিরনারর্ে পূণম ির্ জতক্ষে অন্তভুম ক্ত োকরে ক্ষকনা; এই িেরনে ক্ষেষয়গুরিা সম্পরকম ও িানারেন।
আপক্ষন অংশগ্রহণ কেরত সম্মত হরি আপনারক এই নক্ষেটিে একটি স্বািক্ষেত অনুক্ষিক্ষপ এেং এই সর্ীিাে িনয ইংরেক্ষিরত মিো একটি
অনুরর্াক্ষেত সম্মক্ষতপরত্রে একটি অনুক্ষিক্ষপ মেওয়া হরে।
গরেষণা সম্পরকম অেো আঘাতপ্রাপ্ত হরি কী কেরত হরে, মস সম্পরকম প্রশ্ন মকারনা োকরি মযরকারনা সর্য় আপক্ষন
________________________-এে সারে ______________________ ঠিকানায় মযাগারযাগ কেরত পারেন। গরেষণায়
অংশগ্রহণকােী ক্ষহরসরে ক্ষনরিে অক্ষিকাে সম্পরকম আপনাে মকারনা ক্ষিজ্ঞাসা োকরি আপক্ষন (323) 442-0114 নম্বরে মফান করে,
irb@usc.edu ঠিকানায় ইরর্ইি করে অেো ক্ষনরেে ঠিকানায় ক্ষেঠি পাঠিরয় ইনক্ষিটিউশনাি ক্ষেক্ষভউ মোরিমে সারে মযাগারযাগ কেরত
পােরেন: USC Institutional Review Board (IRB)
1640 Marengo St., Suite 700
Los Angeles, CA 90033.
এই গরেষণায় আপনাে অংশগ্রহণ মস্বোর্ূিক (ক্ষনি ক্ষসদ্ধান্ত ক্ষনভম ে) এেং আপক্ষন এরত অংশগ্রহণ না কেরত োইরি ো এরত অংশগ্রহণ
কো োক্ষর্রয় ক্ষেরত োইরি আপনারক িক্ষের্ানা ক্ষেরত হরে না অেো মকারনা সুক্ষেিা হরত েক্ষিত হরত হরে না।
এই নক্ষেরত স্বািে কোে অেম হরিা, উপরে েক্ষণমত তেযগুরিাসহ গরেষণা সর্ীিাে ক্ষেষরয় আপনাে সারে মর্ৌক্ষেক আরিােনা কো
হরয়রছ এেং আপক্ষন মস্বোয় এরত অংশগ্রহণ কেরত োক্ষি হরয়রছন।

সম্মক্ষত প্রোরনে ফরর্মে স্বািক্ষেত অনুক্ষিক্ষপ যারেে প্রোন কেরত হরে: 1) পক্ষেোে; 2) মর্ক্ষিকযাি মেকিম; 3) গরেষরকে ফাইি।

সংক্ষিপ্ত ফর্ম - ইংরেক্ষি (1/29/2019)
(এই ফরর্মে সারে গরেষণায় অংশগ্রহণকােীরেে অক্ষিকারেে েক্ষিি
এেং IRB অনুরর্াক্ষেত সম্মক্ষতপত্র পাঠারত হরে)

______________________________________
অংশগ্রহণকােীে স্বািে

____________________
তাক্ষেে

_____________________________________________
আইনগতভারে অনুরর্াক্ষেত প্রক্ষতক্ষনক্ষিে স্বািে

______________________
তাক্ষেে

_________________________/____________________
র্ুক্ষিত নার্/সািীে স্বািে

______________________
তাক্ষেে

সম্মক্ষত প্রোরনে ফরর্মে স্বািক্ষেত অনুক্ষিক্ষপ যারেে প্রোন কেরত হরে: 1) পক্ষেোে; 2) মর্ক্ষিকযাি মেকিম; 3) গরেষরকে ফাইি।

