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Health related quality of life of adolescents with cerebral palsy in rural Bangladesh and the 

psychological wellbeing of their primary caregivers 
 

অংশগ্রহণকারীর(ককশশার/ককশশারী)তথ্য কিিকৃত 

 

1) কী সম্পককি ত এই গশিষণা? 

 
আপনাশক িাংলাশেশশর গ্রামাঞ্চশল মকিশে পক্ষাঘাতগ্রস্থ (শসশরব্রাল পালকস িা কসকপ) ককশশার/ককশশারী 
এিং তাশের প্রাথ্কমক সসিাোনকারীশের জীিশনর মান সম্পককি ত একটি গশিষণায় অংশগ্রহশণর জনয 
আমন্ত্রণ জানাশনা হশয়শে। এই গশিষণাটি, কনকেিষ্ট সে কারণগুশলা তাশের জীিশনর মাশনর উপর প্রভাি 
সেশল সস সম্পশকি  ভাশলাভাশি সিাঝার জনয মলূযিান তথ্য প্রোন করশি। গশিষণার প্রাপ্ত েলােল 
িাংলাশেশশর কসকপ আক্রান্ত ককশশার/ককশশারী এিং তাশের প্রাথ্কমক সসিাোনকারীশের স্বাস্থয ও কলযাণ 
সম্পককি ত িতি মান ও ভকিষযত সসিা কিধান সম্পশকি  ভাশলা পকরকল্পনা করশত সক্ষম করশি।  

 

এই অংশগ্রহণকারীর (ককশশার/ককশশারী) তথ্য কিিকৃত আপনাশক গশিষণা সম্পককি ত তথ্য প্রোন 
করশি। গশিষণার সাশথ্ কী জকিত আশে সস সম্পশকি  জানা থ্াকশল আপকন এই গশিষণায় অংশ কনশত 
চান ককনা সস িযপাশর কসদ্ধান্ত কনশত সাহােয করশি। েয়া কশর এই পত্রটি ভাশলাভাশি পিনু এিং 
সেশকান িযপাশর প্রশ্ন করুন ো আপনার িঝুশত সমসযা হয় অথ্িা েকে আপকন এই িযপাশর আশরা 
জানশত চান।  

 
এই গশিষণায় অংশগ্রহণ সম্পূণি ঐকিক। 
 
আপনার সম্মকত প্রোন করার মাধযশম আপকন আমাশেরশক িলশেন সেেঃ 

✓ আপকন ো পশিশেন তা ভাশলাভাশি িঝুশত সপশরশেন। 

 
 

 

 Discipline of Child and Adolescent Health 

Westmead Clinical School 

Sydney Medical School 

  

ABN 15 211 513 464 
 

 Dr Gulam Khandaker 

NHMRC Early Career Fellow 

Discipline of Child and Adolescent Health, 

Children's Hospital Westmead Clinical School 

Corner Hawkesbury Road 

Hainsworth Street 

Locked Bag 4001 

Westmead NSW 2145 

Telephone: +61 2 9845 3061 

Facsimile: +61 2 9845 1418 

 Email: gulam.khandaker@health.nsw.gov.au 

Web: http://www.sydney.edu.au/ 

 

 

http://www.sydney.edu.au/


Health related quality of life of adolescents with cerebral palsy in rural Bangladesh and the psychological wellbeing 
of their primary caregivers 

Version 4_21 November 2016 

Page 2 of 5 

 

✓ কনশচর িকণিত রূপশরখা অনসুাশর আপকন গশিষণায় অংশগ্রহণ করার জনয সম্মকত প্রোন 
করশেন।  

✓ িণিনা অনসুাশর আপনার িযকিগত তথ্যিলী িযিহাশরর অনমুকত প্রোন করশেন। 

  
আপনাশক এই তথ্য কিিকৃতর একটি ককপ সেয়া হশি আপনার কাশে রাখার জনয। 
  

 

2) এই গশিষণাকােিটি কারা পকরচালনা করশে? 
 
গশিষণাটি কনম্নকলকখত গশিষকশের দ্বারা পকরচাকলত হশিেঃ 
 
ডােঃ সগালাম খন্দকার, CHW কিকনকযাল সু্কল এিং কসডকন কিশ্বকিেযালয়, অশেকলয়া। 
অধযাপক সমাহাম্মে মকুহত, সাউথ্ একশয়া কিশ্বকিেযালয়, িাংলাশেশ। 
অধযাপক নাকেয়া িাোকয় এএম, CHW কিকনকযাল সু্কল এিং কসডকন কিশ্বকিেযালয়, অশেকলয়া। 
অধযাপক সশকরল সজান্স, CHW কিকনকযাল সু্কল এিং কসডকন কিশ্বকিেযালয়, অশেকলয়া। 
ডােঃ হাইকল কিোর-সশকড, CHW কিকনকযাল সু্কল এিং কসডকন কিশ্বকিেযালয়, অশেকলয়া। 
কমস সরাজাকল পাওয়ার, CHW কিকনকযাল সু্কল এিং কসডকন কিশ্বকিেযালয়, অশেকলয়া। 
ডােঃ তাসকনম ককরম, চাইল্ড সাইট োউশেশন, িাংলাশেশ। 
কমস ইয়ামীন জাহান হযানয়, চাইল্ড সাইট োউশেশন, িাংলাশেশ। 
 

3) সসশরব্রাল পালকস (কসকপ) কী? 

 
কসকপ চলাশেরা এিং অঙ্গকিনযাশসর একটি িযাকধ ো উন্নয়নশীল মকিে ক্ষকতগ্রস্থ হওয়ার েশল ঘশট। 
এটি শশশশির শারীকরক প্রকতিন্ধকতার সিশচশয় সাধারণ কারণ। কসকপর জনয জানা সকান প্রকতকার 
সনই এিং ঔষশধর সাম্প্রকতক অগ্রগকত সশেও এর হার অপকরিকতি ত রশয় সগশে। এটি এখন স্বীকৃত 
সে সিকশরভাগ কসকপ জশের পূশিি কিেযমান কারণগুশলা সথ্শক ঘশট, েকেও এই সি কারণ সম্পশকি  
সামানযই জানা সগশে। 

 

4) এই গশিষণায় কী জকিত থ্াকশি? 

 
গশিষণায় অংশগ্রহণ করার জনয আপনার কাশে সম্মকত চাওয়া হশি। আপনার স্বাক্ষাতকার সনয়া হশি 
এিং আপনার তথ্য সম্বকলত একটি েমি পূরণ করা হশি। মলূযায়ণ সথ্শক প্রাপ্ত েলােল আপনাশক 
মশুখ জানাশনা হশি। 
 
আপনাশক আপনার শারীকরক, মানকসক, প্রজনন, সামাকজক ও সেৌন সসু্থতা সম্পশকি  প্রশ্ন কজশেস করা 
হশি।  

 

5) গশিষণা স্বাক্ষাতকার এিং শারীকরক মলূযায়ণ করশত কত সময় লাগশি? 
 
স্বাক্ষাতকারটি সম্পূণি করশত প্রায় এক (১) ঘন্টা সময় লাগশি। 
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6) কারা কারা এই গশিষণায় অংশগ্রহণ করশত পারশি? 

 
আপকন গশিষণায় পরীক্ষামলূক িা কনয়ন্ত্রক েল কহশসশি অংশগ্রহণ করশত পাশরন। 

 
পরীক্ষামলূকেঃ ১৩ সথ্শক ১৮ িের িয়শসর ককশশার/ককশশারীরা োরা সসশরব্রাল পালকসশত আক্রান্ত এিং 
তাশের প্রাথ্কমক সসিাোনকারীরা (শেমন, কপতামহ, অনযানয আত্নীয় িা ঘকনষ্ঠ প্রাপ্তিয়স্ক িনু্ধ, োরা 
সিশচশয় সিকশ েত্ন সনয় এিং সমথ্িন প্রোন কশর ককশশার/ককশশারীশের)। 
 
কনয়ন্ত্রকেঃ ১৩ সথ্শক ১৮ িের িয়শসর সুস্থ ককশশার/ককশশারীরা এিং তাশের প্রাথ্কমক সসিাোনকারীরা 
(শেমন, কপতামহ, অনযানয আত্নীয় িা ঘকনষ্ঠ প্রাপ্তিয়স্ক িনু্ধ, োরা সিশচশয় সিকশ েত্ন সনয় এিং সমথ্িন 
প্রোন কশর ককশশার/ককশশারীশের)। 
 

7) আমাশক কী এই গশিষণায় অংশগ্রহণ করশত হশি? একিার শুরু করশল আকম কী এই গশিষণা সথ্শক 
কনশজশক প্রতযাহার করশত পারি? 

 
এই গশিষণায় অংশগ্রহণ হশি সম্পূণি ঐকিক এিং আপনাশক অংশ কনশতই হশি এমন সকান কথ্া 
সনই। আপনার অংশগ্রহশণর িযপাশর আপনার কসদ্ধান্ত ভকিষযশত গশিষকশের সাশথ্ আপনার সম্পকি  
এিং প্রাপ্ত সসিাশক প্রভাকিত করশি না। 

 
আপকন েকে কসদ্ধান্ত সনন সে আপকন গশিষণায় অংশগ্রহণ করশিন এিং পরিকতি শত মত পকরিতি ন 
কশরন িা আপকন গশিষণায় অংশ কনশত ইিকু না থ্াশকন, তাহশল গশিষণার সেশকান সময় 
স্বাক্ষাতকার গ্রহণকারীশক অিকহত কশর স্বাক্ষাতকার সথ্শক কনশজশক প্রতযাহার করশত পারশিন।এোিাও 
আপকন সেশকান প্রশশ্নর উত্তর কেশত অকনিা প্রকাশ করশত পাশরন। 
 

আপকন েকে গশিষণা সথ্শক কনশজশক প্রতযাহার কশরন, আমরা আপনার কাে সথ্শক আর সকান তথ্য 
সংগ্রহ করশিা না। েয়া কশর েখন আপকন কনশজশক প্রতযাহার করশিন তখন আমাশেরশক জানাশিন 
সে আমরা আপনার তখন পেিন্ত সংগৃহীত তথ্য সমহুশক কী করশিা। আপকন েকে চান, তথ্যগুশলাশক 
আমাশের গশিষণা নকথ্ সথ্শক মশুে সেলা হশি এিং প্রকাশনাশত অন্তভুি ি করা হশি না সে পেিন্ত 
আমাশের কিশেষণ এিং েলােল প্রকাকশত হশয়শে। 

 
 

8) এই গশিষণার সশঙ্গ সংেুি সকান ঝুুঁ কক িা খরচ আশে? 

 
আমাশেরশক সেয়া আপনার সময় িযতীত অনয সকান ধরশণর খরচ িা ঝুুঁ কক এই গশিষণার সাশথ্ 
সংেুি আশে িশল আমরা মশন ককরনা। 
 
 

9) এই গশিষণার সাশথ্ সংেুি সকান সুশোগ-সুকিধা আশে কী? 
 
আমরা গশিষণায় অন্তভুি ি হওয়া সথ্শক সকান সরাসকর সকুিধার কনশ্চয়তা কেশত পাকরনা। তশি 
গশিষণা েল আপনার প্রশয়াজন অনেুায়ী েথ্ােথ্ সসিার সরোশরলশক সহজতর করশত পারশি। 
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10) এই গশিষণার সময় সে তথ্য সংগ্রহ করা হশি তা কী করা হশি? 
 
আপনার সম্মকত প্রোশনর মাধযশম আপকন আপনার িযকিগত তথ্যিলী এই গশিষণার উশেশশয সংগ্রহ 
করার জনয আমাশেরশক অনমুকত কেশিন। আপনার িযকিগত তথ্য শুধুমাত্র এই অংশগ্রহণকারী 
(ককশশার/ককশশারী) তথ্য কিিকৃত পশত্র উশেকখত রূপশরখা অনসুাশর িযিহার করা হশি েকে না 
আপকন অনযথ্ায় সম্মকত সেন। 

 
আপনার তথ্য ২০ িেশরর জনয িা আপনার ২৫ িের িয়স হওয়া পেিন্ত ককম্পউটাশর সুরকক্ষত ভাশি 
সংরক্ষণ করা হশি পাসওয়াশডি র মাধযশম। আপনার পকরচয় িা তথ্য কশ ার ভাশি সগাপনীয় রাখা হশি 
শুধুমাত্র আইশনর প্রশয়াজন োিা। গশিষণার েলােল প্রকাকশত হশত পাশর ককন্তু আপনাশক পৃথ্কভাশি 
এই প্রকাশনাশত শনাি করা োশি না।  
 

11) আকম িা আমার সসিাোনকারী কক গশিষণায় অংশগ্রহণ সম্পশকি  অনযশের জানাশত পাকর? 
 
হযাুঁ, আপনার গশিষণা সম্পশকি  অনযশের জানাশত আমরা স্বাগত জানাই। 
 

12) েকে আকম িা আমার সসিাোনকারী গশিষণা সম্পশকি  আশরা তথ্য জানশত চাই? 

 
আপকন েখন এই তথ্য পিশিন তখন ইয়ামীন জাহান হযানয়, চাইল্ড সাইট োউশেশন, িাংলাশেশ 
আপনার সাশথ্ এর সম্পশকি  আশরা আশলাচনা এিং আপনার সেশকান প্রশশ্নর উত্তর সেিার জনয 
উপকস্থত থ্াকশি। আপকন গশিষণার সে সকান পেিাশয় আশরা জানশত চাইশল কিনা কদ্বধায় সোগাশোগ 
করুন। 

  

ইয়ামীন জাহান হযানয় 
গশিষণা কমিকতি া 
কসএসএে সসশরব্রাল পালকস সপ্রাগ্রাম 
চাইল্ড সাইট োউশেশন (কস এস এে), িাংলাশেশ 
সোগাশোগেঃ +৮৮০১৭২৬২২৬৩৮৪  

ই-সমইলেঃ eamin_heanoy@csf-global.org 

 

13) আমার স্বাক্ষাতকার সনয়ার পর েকে আমার সকান প্রশ্ন িা উশদ্বগ থ্াশক, তশি আকম কার সাশথ্ 
সোগাশোগ করশিা? 

 
েকে আপনার স্বাক্ষাতকাশরর পর আপনার সকান উশদ্বগ িা কচন্তা সথ্শক থ্াশক তশি আপকন আপনার 
এলাকায় অিকস্থত কতনটি কসএসএে করহযাকিকলটাশন সসন্টাশরর সেশকান একটিশত োওয়ার জনয পরামশি 
সেয়া হশলা। প্রশতযকটি সসন্টাশর েইু জন কশর ককমকনউটি সথ্রাকপস্ট থ্াকশিন োরা আপনাশক সাহােয 
করশত পারশিন। এোিাও আপকন আমাশের েশলর মশনাকিোনী এিং/অথ্িা কাউশন্সলর এর সাশথ্ 
সোগাশোগ করশত পাশরন োরা আপনাশক প্রশয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করশিন। 
 
কমস ইয়ামীন জাহান হযানয়, মশনাকিোনী 
সোগাশোগেঃ +৮৮০১৭২৬২২৬৩৮৪ 
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কমস সাকহতাজ পারকভন, কাউশন্সলর 
সোগাশোগেঃ +৮৮০১৭৪০৬৪৭৭৬৫ 
 

14) আমাশেরশক কী গশিষণার েলােল জানাশনা হশি? 

 

িযকিগত মতামত স্বাক্ষাতকার সম্পন্ন হওয়ার পর আপনাশক সেয়া হশি। এই মতামতটি স্বাক্ষাতকাশরর 
সময় সপশাোর স্বাস্থয কমী দ্বারা আপনাশক মশুখ জানাশনা হশি। 
  

15) েকে আমাশের এই গশিষণা সম্পশকি  সকান অকভশোগ িা উশদ্বগ থ্াশক? 
 
মানি জকিত গশিষণা সম্পককি ত কিষশয় অশেকলয়াশত একটি মানি গশিষণা নীকতশাস্ত্র ককমটি 
(Human Research Ethics Committee, HREC) নামক একটি স্বাধীন েল আশে ো এই 
গশিষণাগুশলাশক পেিাশলাচনা কশর থ্াশক। এই গশিষণার শনকতক কেকগুশলা কসডকন কিশ্বকিেযালশয়র 
(HREC)[INSERT protocol number once approval is obtained] দ্বারা অনশুমাকেত হশয়শে। এই 
প্রকক্রয়ার অংশ কহশসশি আমরা মানি গশিষণার শনকতক আচরশণর জাতীয় কিিকৃত (২০০৭) অনসুাশর 
এই গশিষণা চাকলশয় সেশত সম্মত হশয়কে। এই কিিকৃতটি োরা গশিষণাগুশলাশত অংশ কনশত রাকজ 
হশয়শে তাশের রক্ষা করার জনয শতকর করা হশয়শে। 
 
আপনার েকে এই গশিষণা পকরচালনা িযপাশর সকান উশদ্বগ সথ্শক থ্াশক অথ্িা আপকন েকে এই 
গশিষণার সাশথ্ সম্পৃি নয় এমন কাশরা কাশে এই গশিষণার িযপাশর অকভশোগ করশত চান, তাহশল 
কনশচর রূপশরখা িযিহার কশর কিস্বকিেযালশয়র সাশথ্ সোগাশোগ করুন। অনগু্রহ কশর গশিষণার 
কশশরানাম এিং সপ্রাশটাকল সংখযা উশেখ করশিন। 

 
িযিস্থাপক, নীকতশাস্ত্র প্রশাসন, কসডকন কিশ্বকিেযালয় 
সটকলশোনেঃ +৬১ ২ ৮৬২৭ ৮১৭৬ 
ই-সমইলেঃ ro.humanethics@sydney.edu.au 
েযাক্সেঃ +৬১ ২ ৮৬২৭ ৮১৭৭ (Facsimile) 
 
এোিাও আপকন সোগাশোগ করশত পাশরন, 
সমা. জহুরুল ইসলাম 
সটকলশোনেঃ +৮৮০১৮১৯২৪৫০৬০ 
ই-সমইলেঃ johurul@hotmail.com 
 

 
আপনার সংগ্রশহ রাখার জনয এই তথ্য পত্রটি 

      
 


