সম্মতি ফর্ম
BMJ প্রকাশনাগুতিতি ররাগীর একটি সম্মতির জনয িাতের সম্পতকমি ছতি এিং/িা িথ্য প্রকাশ করার জনয িার
একটি সম্মতির উতেতশয।

ররোগীর নোর্:

_______________________________________

ররোগীর সোথে সম্পর্ম (যতি ররোগী এই ফর্মটি স্বোক্ষর নো
র্থরন):
_______________________________________
ররোগীর সম্পতর্ম ি ফথ ো, ছতি, পোঠ্য িো অনযোনয উপোিোন
(উপাোন)। উপাোনটির একটি কতপ এই ফর্ম টির _______________________________________
সাতথ্ সংযুক্ত করা উতিি:
উপোিোনটিথর্ রয প্রিথের অন্তর্ভম ক্ত র্রো হথি রসটির _______________________________________
সোর্তির্ তিথরোনোর্:
_______________________________________
সম্মতি
আতর্_________________________________________ [সম্পূর্ম নোর্ ছোপোর হরথফ তিখভন] এর্টি BMJ প্রর্োিনোি
আর্োর/ররোগীর সম্পতর্ম ি উপোিোনটি প্রর্োি র্রোর জনয আর্োর সম্মতি তিতি।

আতর্ তনতিি করতছ রয আতর্: (তনতিি র্রোর জনয অনভগ্রহ র্থর িথে টির্ তিহ্ন তিন)
 আর্ার/ররাগীর সম্পতকমি ফত া, ছতি, পাঠ্য িা অনযানয উপাোন রেতেতছ
 BMJ এর কাতছ রয প্রিন্ধটি জর্া রেওয়া হতি রসটি পতেতছ
 আইনি এই সম্মতিটি রেওয়ার অতিকারী।
আতর্ তনম্নতিতখি তিষিটি িভতি:
(1)

উপোিোনটি আর্োর/ররোগীর নোর্ যভক্ত নো র্থর প্রর্োি র্রো হথি, িথি আতর্ িভতি রয সম্পূর্মরূথপ পতরিি রগোপন রোখোর
তনিিিোতনতিিিো রিওিো যোি নো। এটি সম্ভি রয রর্োথনো িযতক্ত রর্োেোও - উিোহরর্স্বরূপ, এর্ন রর্উ তযতন
আর্োর/ররোগীর িত্ত্বোিধোন র্থরথছন িো এর্জন আত্মীি - হিি আর্োথর্/ররোগীথর্ তিথন রফিথি পোথরন।

(2)

উপোিোনটি আর্োর/ররোগীর এর্ন রর্োথনো তিতর্ৎসোগি ররোগোিস্থো িো আঘোি এিং ররোথগর পূিমোর্োস, তিতর্ৎসো িো
িিযতিতর্ৎসোর তিিরর্ রিখোথি পোথর িো অন্তর্ভম ক্ত র্রথি পোথর যো আর্োর/ররোগীর আথছ, তছি িো র্তিষযথি হথি
পোথর।

(3)

প্রিেটি এর্ন এর্টি পতির্োি প্রর্োতিি হথি পোথর রযটি তিশ্বিযোপী িতিি হি। BMJ'র প্রর্োিনোগুতি র্ূিিঃর্ূিি
ডোক্তোর এিং অনযোনয স্বোস্থযথসিো রপিোজীিীথির র্োথছ যোি, িথি তিক্ষোতিি, তিক্ষোেী এিং সোংিোতির্থির র্থিো
অনযোনয অথনথর্ই এটি রিথখন।

(4)

উপোিোনটি সহ, প্রিেটি এর্টি সংিোির্োধযথর্ প্রর্োতিি হথি পোথর, এিং সোর্োতজর্ গর্র্োধযর্ প্রস্তুি র্রোর জনয যভক্ত
র্রো হথি পোথর এিং/িো অনযোনয প্রিোরর্ূির্ র্োজর্থর্ম িযিহৃি হথি পোথর। প্রর্োতিি হওিোর পথর, প্রিেটিথর্ এর্টি
BMJ ওথিিসোইথ স্থোন রিওিো হথি এিং অনযোনয ওথিিসোই গুতিথিও উপিব্ধ হথি পোথর।

(5)

রিনোশিিী, িযোর্রর্ এিং সংগতি রক্ষোর জনয প্রিেটির পোঠ্যটিথর্ প্রর্োিনোর পূথিম সম্পোিনো র্রো হথি।

(6)

আতর্/ররোগী প্রিেটির প্রর্োিনো রেথর্ রর্োথনো আতেমর্ সভতিধো পোথিো নো।
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(7)

প্রিেটি অনযোনয প্রর্োিনোি এিং BMJ ও/িো অনযোনয প্রর্োির্থির দ্বোরো প্রর্োতিি পর্যগুতিথিও সম্পূর্মরূথপ িো
অংতির্ র্োথিিি িযিহৃি হথি পোথর। এর অন্তর্ভম ক্ত হি ইংথরজী প্রর্োিনো এিং অনভিোি, র্ভদ্রর্, তডতজ োি ফরর্যো ,
এিং অনযোনয রয রর্োথনো ফরর্যো যো িিম র্োথন এিং র্তিষযথি BMJ িো অনযোনয প্রর্োির্থির দ্বোরো িযিহৃি হথি পোথর।
UK এিং তিথিথি প্রর্োতিি, প্রতির্ো িো অনযোনয প্রর্োিনোর স্থোনীি সংস্করথর্ প্রিেটি রিখো রযথি পোথর।

(8)

আতর্ প্রর্োিনোর পূথিম রয রর্োথনো সর্থি আর্োর সম্মতি প্রিযোহোর র্থর তনথি পোতর, তর্ন্তু প্রিেটিথর্ এর্িোর প্রর্োিনোর
প্রতিশ্রুতি রিওিো হথি ("ছোপোখোনোি িথি রগথি") সম্মতিটি প্রিযোহোর র্থর রনওিো সম্ভি হথি নো।

(9)

আইথনর সোথে সঙ্গতিপূর্মর্োথি, প্রথিোজথনর িভ িনোি অনতধর্ সর্থির জনয, এই সম্মতির ফর্মটিথর্ BMJ সভরতক্ষির্োথি
এিং রগোপনীিিো সহর্োথর ররথখ রিথি।

তনম্নতিতখি তিষিটি তনতিি র্রোর জনয অনভগ্রহ র্থর িথে টির্ তিহ্ন তিন:

 যতি প্রথিোজন হি, র্তিষযথি শুধভর্োি আর্োর সোথে রযোগোথযোগ র্রোর উথেথিয আতর্ BMJ রর্ আর্োর রযোগোথযোথগর
তিিরর্ (EEA এর িোইথর সহ) সতিি রোখোর সম্মতি তিতি।
 রযথক্ষথি এই সম্মতিটি BMJ রর্স তরথপো ম গুতির এর্টি প্রিথের সোথে সম্পতর্ম ি, রসথক্ষথি আতর্/ররোগী প্রিেটি সম্পথর্ম
র্ন্তিয প্রর্োথির সভথযোগ রপথিতছ এিং আতর্ এই িযোপোথর সন্তুষ্ট রয র্ন্তিযগুতি, যতি তর্ছভ েোথর্, রসগুতি প্রিেটিথি
প্রতিফতিি হথিথছ।

স্বোক্ষতরি:____________________________

ছোপোর হরথফ নোর্ তিখভন: _________________________

ঠির্োনো: ____________________________

ইথর্ি ঠির্োনো: ________________________________

___________________________________

র তিথফোন নম্বর: _______________________________

যতি ররোগীর পক্ষ রেথর্ স্বোক্ষর র্থরন, িোহথি রর্ন ররোগী তনথজর জনয সম্মতি তিথি পোথরন নো রসই র্োরর্টি জোনোন (উিোহরর্স্বরূপ ররোগী
র্ৃি, িিস 18 িছথরর র্র্ অেিো জ্ঞোনগিথিোধগি িো রর্ধোগি অক্ষর্িো আথছ)।

___________________________________________


িোতরখ: __________________________

আপতন যতি এর্টি পতরিোর িো অনয িথির জনয স্বোক্ষর র্থরন, িোহথি পতরিোর িো িিটির সর্ি সংতিষ্ট সিসযথর্ রয জোনোথনো হথিথছ িো
তনতিি র্রোর জনয অনভগ্রহ র্থর িথে টির্ তিহ্ন তিন।

যতে ররাগীটি হয় 7 িা িার রিতশ িয়তসর একটি তশশু, িোহথি িোথর্ও অিিযই িোর সম্মতি তনতিি র্রথি হথি:

স্বোক্ষতরি:____________________________

ছোপোর হরথফ নোর্ তিখভন: _______________________

জন্মিোতরখ: _______________________

িোতরখ:____________________________________

রয িযতক্ত ররাগী িা িার প্রতিতনতিতক (উোহরণস্বরূপ সংতিষ্ট রিেক িা অনযানয িযতক্ত যার সম্মতি গ্রহণ করার
অতিকার আতছ) ফর্ম টি িযােযা এিং প্রোন র্থরথছন িোর তিিরর্।

স্বোক্ষতরি:____________________________

ছোপোর হরথফ নোর্ তিখভন: _______________________

পি: ___________________________

ঠির্োনো:___________________________________

প্রতিষ্ঠোন:__________________________

________________________________________

___________________________________

________________________________________

ইথর্ি ঠির্োনো: _____________________
িোতরখ: ______________________________

র তিথফোন নম্বর:___________________________
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