�া�� সং�া� সুরি�ত তথ� গেবষণার উে�েশ� ব�বহার বা �কাশ করার জন� অনুেমাদন
(সংি�� ফম � স�িতর সে� ব�বহােরর জন�)
নাম: ________________________________________________ অংশ�হণকারী ন�র বা জ� তািরখ: ________________
আিম এক�ট গেবষণা অধ�য়েন অংশ�হেণর উে�েশ�, ইেয়ল িব�িবদ�ালয়েক (Yale University) আমার �া�� সং�া� সুরি�ত
তথ� ব�বহার বা �কাশ করার জন� এত�ারা অনুেমাদন িদ�� (অধ�য়ন কম�েক স�ূণ � করেত হেব):
অধ�য়েনর িশেরানাম: ______________________________________________________________________________________________
HIC/HSC ে�ােটাকল #:______________________________

অধ�য়েনর PI: ____________________________________________

____________________________ েথেক _____________________________________ এর সময়কােলর জন� েয তথ� �কাশ করা হেব:
 গেবষণার েরকড�
 ইিতহাস এবং শারীিরক
পরী�া
 �টকাকরণ
 ল�াব িরেপাট�

 এ�-ের িরেপাট�
 িচিকৎসামূলক পরামেশর�
িরেপাট� /েনাট
 ে�স��পশেনর তথ�



িন�িলিখেতর সােথ স�িক�ত েনাট ও পরী�ার ফলাফল:
_____________________________________________________



অন�ান�/ম�ব�
_____________________________________________________
_____________________________________________________

আিম বু�ঝ েয �া�� িবষয়ক এই তেথ� সংেবদনশীল তথ� থাকেত পাের। এই ফেম � �া�র করার �ারা আিম
িন�িলিখেতর সােথ স�িক�ত তথ� �কাশ করার জন� সুিনিদ��ভােব অনুেমাদন �দান করিছ:

 েনশার �ব� েসবেনর িচিকৎসা সং�া� তথ�
 HIV স�িক�ত তথ�, AIDS স�িক�ত পরী�া সহ
 মানিসক �াে��র তথ�
�া�র
________________________________________________
তািরখ: ______________________________________________

কােনি�কাট সাধারণ িবিধ (Connecticut General Statutes)
এর অধ�ায় 899 এবং যু�রা� সংিহতার (United States
Code) িশেরানাম 42 এর অধীেন এই েরকেড�র েগাপনীয়তা
আবশ�ক। এই িবষয়ব��ট এই িবিধ�িলেত �দান করা
িলিখত স�িত বা অনুেমাদন ছাড়া কােরা কােছ
�ানা�িরত করা হেব না।

েরকড��িল িন�িলিখত েয কারও �ারা ব�ব�ত হেত পাের এবং তােদর কােছ �কাশ করা হেত পাের:
 ইউএস �া�� ও মানব পিরেষবা (U.S. Department of Health and Human Services) এেজ���িল
 ইেয়ল িব�িবদ�ালেয়র (Yale University) �িতিনিধ, ইেয়ল মানব গেবষণা সুর�া কমসূ� িচ (Yale Human Research Protection Program),
ইেয়ল (Yale)-এর প� েথেক পযােলাচনাকারী
�
েয েকােনা বিহঃ� �ািত�ািনক পযােলাচনা
�
েবাড� (Institutional Review Board) এবং
গেবষণা ও আিথক
� নজরদারীর জন� দািয়�শীল ব���রা
 েয সকল �দানকারী ইেলক�িনক েমিডকাল েরকড� (EMR) িসে�েম অংশ�হণ কেরন
 �ধান অনুস�ানকারী ও গেবষণা দল
 ইউএস খাদ� ও ওষুধ �শাসন (Food and Drug Administration, FDA)
 অধ�য়েনর �নসর বা অধ�য়েনর ওষুধ/িডভাইেসর ��তকারক
 অন�ান� েদেশ ওষুধ িনয়�ক সং�া�িল
 েয সকল �া�� েসবা �দানকারী এই অধ�য়েনর সােথ সংি�� পিরেষবা�িল আপনােক �দান কেরন।
 ল�াবেরটির ও অন�ান� ব��� ও সং�া যারা অধ�য়ন পিরক�না�ট অনুযায়ী এই অধ�য়েনর সােথ স�িক�ত উে�েশ� আপনার
�া�� িবষয়ক তথ� িবে�ষণ কের।
 তথ� ও িনরাপ�া পযেব�ণকারী
�
েবাড�/কিম�ট এবং অধ�য়ন পিরচালনা পযেব�ণ
�
করার জন� অনুেমািদত অন�রা।
 অন�ান�, েযমন সূিচত আেছ: _______________________________________________________________________________
1. আিম বু�ঝ েয এই অনুেমাদন�টর েময়াদ ____ বছর পের অিত�া� হেব/কখনও অিত�া� হেব না। এই ফেমর� এক�ট
ফেটাকিপেক আসেলর মতই ৈবধ িহেসেব িবেবচনা করা হেব।
2. আিম বু�ঝ েয অধ�য়েনর �ধান অনুস�ানকারী বা গেবষণা দলেক অবিহত কের আিম েয েকােনা সমেয় এই অনুেমাদন রদ করেত
পারব এবং �ািপত তািরেখ এই অনুেমাদন�ট আর কাযকর
�
থাকেব না, যার ব�িত�ম হেব এ�টর ওপের িনভ�র কের ইিতমেধ�ই েয
পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসই সীমা পয�।
� আিম রদ করার অনুেরাধ�ট এখােনও পাঠােত পাির: HIPAA Privacy Officer, Yale University,
PO Box 208252, New Haven, CT 06520-8252
3. আিম বু�ঝ েয এই অনুেমাদন অনুযায়ী ব�ব�ত বা �কািশত তথ��ট �াপক পুনরায় �কাশ করেত পাের এবং েফডারাল েগাপনীয়তার
িবিধিনয়ম �ারা তা আর সুরি�ত থাকেব না। তেব অন�ান� ে�ট বা েফডারাল আইন অনুযায়ী, সুিনিদ��ভােব সুরি�ত তথ� �াপেকর
�ারা �কািশত হওয়া িনিষ� হেত পাের, েযমন েনশার �ব� েসবেনর িচিকৎসা সং�া� তথ�, HIV/AIDS স�িক�ত তথ�, এবং মানিসক
েরােগর িচিকৎসা/মানিসক �াে��র তথ�।
4. আিম এই ফেম � �া�র না করেল আমার �া�� েসবা এবং আমার �া��েসবার জন� অথ�দান
�
�ভািবত হেব না।
5. আিম বু�ঝ েয আিম এই অনুেমাদেন �া�র করেত অ�ীকার করেল, তা বত�মােন বা ভিবষ�েত মানিসক েরাগজিনত অ�মতা�িলর
িচিকৎসা পাওয়ার জন� আমার অিধকারেক িবপ� করেব না, যার ব�িত�ম হেব েসই ে�ে� েযখােন িচিকৎসার জন� তথ� �কাশ
করা �েয়াজনীয়।
6. আিম বু�ঝ েয আিম এই ফেম � �া�র করার পের আিম এ�টর এক�ট কিপ পােবা।
িনেচ �া�র করার �ারা আিম �ীকার করিছ েয আিম এই অনুেমাদন�ট পেড়িছ ও বুেঝিছ।
___________________________ বা __________________________________________________
েরাগীর �া�র
িপতামাতা/আইনস�ত অিভভাবক/অনুেমািদত ব���
_____________________________________________
েরাগীর সােথ স�ক�

___________________
তািরখ

সংেশাধেনর তািরখ: এি�ল 2015

