গবেষণায় অংশগ্রহবণ সম্মতির জন্য সংতিপ্ত ফর্ম
আপনাকে এেটি গকবণা অধ্যয়কন অংলগ্রণ েরার জনয আমন্ত্রণ জানাকনা কে। এই অধ্যয়কন অংল ননকে ম্মে
ওয়ার আকগ, আপনন বুঝকে পাকরন এমন এেটি ভাায় অধ্যয়নটির স্পষ্ট বযাখ্যা াভ েরা গুরুত্বপূণণ। যখ্ন
আপনন ম্মনের ফমণটিকে স্বাক্ষর েরকবন েখ্ন আপনন যয যয নবকয় ম্মে কবন োর এেটি োনো ননকে
যেওয়া ।
এেজন অনুবােে, নযনন য় অধ্যয়নটি পনরোনা েরকেন এমন এেজন গকবে বা োকের এেজন প্রনেনননধ্,
আপনাকে বযাখ্যা েকরকেন: (1) গকবণাটির উকেলয, প্রক্রিয়ামূ, এবং গকবণাটি েেনেন ধ্কর েকব; (2)
পরীক্ষামূে যয য ান া প্রক্রিয়া; (3) যুনিঙ্গেভাকব অনুমানকযাগয যয যোকনা ঝুুঁ নে(ম্ভাবয ঝুুঁ নেগুন যযগুনর নবকয়
এখ্ন পযযন্ত জানা যগযে), গকবণার অুনবধ্া ও াভগুন (4) যয যোয া ম্ভাবয ুনবধ্াজনে নবেল্প পদ্ধনে বা
নেনেৎা; এবং (5) নেভাকব যগাপনীয়ো বজায় রাখ্া কব।
যখ্ন এই অধ্যয়কনর েথা জানাকনা যয়নে, েখ্ন আপনাকে এই নবয়গুন ম্পন য জানাকনা যয়নে: (1) যনে আপনন
গকবণার ময় আঘাে পান োক পাওয়া যানে এম যয যোয া ক্ষনেপূরণ বা নেনেৎা; (2) অজানা ঝুুঁ নের ম্ভাবনা
(যয ঝুুঁ নেগুনর নবকয় এখ্য া জানা যনই); (3) যয ে পনরনিনেকে গকবে আপনার অংলগ্রণ বন্ধ েকর নেকে
পাকরন; (4) আপনার জনয বাড়ক্রি যোয া খ্রে; (5) আপনন অংলগ্রণ বন্ধ েরার নদ্ধান্ত ননক েী কব; (6) েখ্ন
আপনাকে নেু ন জানা যোয া েকথযর নবকয় জানাকনা কব যা অংলগ্রণ েরার যেনে আপনার ইোকে প্রভানবে
েরকে পাকর; এবং (7) এই অধ্যয়কন েেজন অংলগ্রণ েরকবন।
আপনাকে বা কয়কে যয যনে আপনন এই গকবণা অধ্যয়কন থাোর ময় আঘাে পান, োক আপনার জনয
অনবকে প্রকয়াজনীয় নেনেৎার বযবিা েরা কব। নেন্তু অধ্যয়ন-ম্পনেণ ে োরকণ যোয া আঘাে যপক োর জনয
ওকয়ন যেট ইউননভানণটি বা োর কযাগীকের াে যথকে আপনাকে ক্ষনেপূরণ বা নবনামূকয নেনেৎা প্রোন েরার
জনয য ান া অঙ্গী ার রা য়ক্র ।
অধ্যয়ন ম্পকেণ যোয া প্রশ্ন বা মযা থােক োর জনয মুখ্য অনুন্ধানোরী (নপআই)
_______________________ -এর াকথ ____________________ নেকর এবং গকবণায় অংলগ্রণোরী নাকব
আপনার অনধ্োর, গকবণা অধ্যয়ন, বা আপনন আঘাে যপক নে েরকে কব য নবকয় 313-577-1628 নেকর
প্রাক্রিষ্ঠাক্র পযযানাচ া পক্ররনের প্রলাক্র
েপ্তনর (Institutional Review Board Administration Office) যযাগাকযাগ
েরকে আপনাকে বা কয়কে।
আপনাকে বা কয়কে যয গকবণাটিকে আপনার অংলগ্রণ যস্বোধ্ীন এবং যনে আপনন অংলগ্রণ েরকে অস্বীোর
েকরন বা আপনন অংলগ্রণ েরকে ম্মে কয়ও পনর ো বন্ধ েরার নদ্ধান্ত যনন, োক আপনার যোকনা জনরমানা
কব না বা আপনন যোয া ুনবধ্া ারাকবন না।
যনে আপনন অংলগ্রণ েরকে ম্মে ন, আপনাকে বা কয়কে যয আপনাকে এই ডকুকমকের এেটি স্বাক্ষনরে েনপ
এবং গকবণার এেটি ননখ্ে ংনক্ষপ্তার ইংকরনজ ভাায় যেওয়া কব।
এই ডকুনমনে স্বাক্ষর েরার অথণ  যয উপকরাি েথয  গকবণা অধ্যয়নটি ম্পন য আপনার ানে যমৌক্রি ভানে
বণণনা েরা কয়কে এবং আপনন যস্বোয় অংলগ্রণ েরকে রানজ কয়কেন।
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োনরখ্
______________
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