
 
ক োভিডসোর্গ সপ্তোহের করোর্ীহের তথ্য এবং সম্মভত  

 

করোর্ীর তথ্য 
ক োভিডসোর্গ সপ্তোহটি এ টি আন্তর্গ োভি  র্বেষণো যো সোভর্গ  োল ভিভ ত্সোর ফলোফবলর উপর  বরোনিোইরোস 

সংক্রমবণর প্রিোবের ভিব  িোভ ব়ে থোব ।  বরোনোিোইরোস েো ক োভিড -19 হ'ল শ্বোসযবের অঙ্গগুভলর এ টি 

িোইরোল সংক্রমণ যো এব  র্ন েযভি কথব  ছভ়িব়ে পব়ি। এটি ভেশ্বেযোপী স্বোস্থ্য সমসযো হব়ে িোাঁভ়িব়েবছ যো 
ভেশ্বর্বু়ি  ব়ে  ভমভল়েনব  প্রিোভেি  বর এেং করোর্ীবির ভিভ ত্সোর র্নয প্রব়েোর্নী়ে  ভসদ্ধোন্ত কনও়েোর কেবে 

ভিভ ত্স রো এ টি ে়ি িযোবলবের মুবিোমুভি হব়েবছন  োরণ এর ক োনও পূেগেিী িথয কনই। 

 

ক োভিডসোর্গ সপ্তোবহর অধ্য়েবনর মবধ্য আমরো আপনোর সোর্গ োভর এেং অবরোপিোবরর পবর আপভন  ীিোবে ভছবলন 

কস সম্পব গ  িথয সংগ্রহ  রে। আপনোর ভিভ ত্সোর ক োনও পভরেিগ ন হবে নো। অপোবরশন িলো োলীন এেং 
অপোবরশবনর 30 ভিবনর পবর িথয সংগ্রহ  রো হবে,আপভন ভনবর্ই স্বশরীবর রুটিন ফবলোআবপর র্নয 30 ভিবনর 

পবর হোসপোিোবল কযবি পোবরন েো কেভলবফোবন কিোাঁর্ ভনবি পোবরন । এর্নয আপনোব  হোসপোিোবল ক োনও 

অভিভরি পভরিশগন  রোর প্রব়েোর্ন হবে নো। আপনোর  োছ কথব  সংরৃ্হীি িথয ক োভিড -১৯  ীিোবে 

অবরোপিোর ভিভ ত্সোর ফলোফলগুভলব  প্রিোভেি  বর কস সম্পব গ  ির োরী অন্তিৃগ ভি সরেরোহ  রবে। এটি 

িভেষযবির ভসদ্ধোন্ত কনও়েোর কেবে ভিভ ত্স বির সোহোযয  রবে। এই িথযবি ক োনও করোর্ী শনোিবযোর্য িথয 
অন্তিুগ ি  রো হবে নো, এ টি অনলোইন প্ল্যোেফবমগ ভনরোপবি সংরেণ  রো হবে এেং ক েল র্বেষণোর উবেবশয 
অনুবমোভিি  মীরো দ্বোরো অভধ্র্ি  রো হবে। এই র্বেষণো়ে অংশ কনও়েো়ে আপনোব  ক োনও অপ্রব়েোর্নী়ে 

ঝুাঁ ভ র মবধ্য রোবি হবেনো। আপভন যভি আরও ক োনও িথয িোইবি িোন িবে কসই ভেষব়ে আপনোর ডোিোবরর 

 োবছ র্োনবি িোইবি পোবরন। 
 

আপভন যভি অংশ ভনবি রোভর্ হন িবে আপভন অপোবরশন এেং আপনোর অপোবরশন পরেিী স্বোস্থ্য সম্পব গ  িথয 
সংগ্রহ এেং স্থ্োনোন্তবরর ভেষব়ে সম্মি হবেন। ক োনও  োরণ ছো়িোই আপভন অবরোপিোবরর 30-ভিন অেভধ্ ক োনও 

সম়ে আপনোর সম্মভি প্রিযোহোর  রবি পোবরন। এটি ক োনওিোবেই আপনোর গ্রহণ  রো যত্নব  প্রিোভেি  রবে 

নো।   

সম্মভত 

আভম উপবরর িথযগুভল পব়িভছ / উপবরর িথযগুভল আমোর  োবছ প়িোভছল এেং অধ্য়েবনর প্র ৃভিটি েুঝবি 

কপবরভছ। আমোব  আমোর ডোিোবরর  োবছ এটি সম্পব গ  প্রশ্ন  রোর সুবযোর্ কিও়েো হব়েবছ। আভম র্োভন কয আমোর 

কডেো সংগ্রবহর সম্মভি কস্বচ্ছো ৃি এেং ক োনও  োরণ ছো়িোই আভম 30 ভিবনর মবধ্য অবরোপিোর কথব  কয ক োনও 

সম়ে আমোর সম্মভি প্রিযোহোর  রবি পোভর। আভম এই অধ্য়েবনর র্নয আমোর শলযভিভ ত্সোর কথব  আমোর 

ডোিোরবির িথযটি েযেহোর  রোর অনুমভি ভিবি িোই। 



 

 

করোর্ীর নোম-                                                    করোর্ীর স্বোের / থোম্বভপ্রন্ট-  

 

সোেীর নোম-                                                                 সোেীর স্বোের- 

 

র্বেষণো িবলর সিবসযর নোম-                                    

র্বেষণো িবলর সিবসযর স্বোের-  

ভপআই( PI) এর নোম 

ভপআই( PI) এর ঠি োনো 

 

নীভি  ভমটির ঠি োনো- 
 

 


