
 

 

ডাটা সংগ্রহের জন্য সম্মতিপত্র 
 

সাধারণ ডাটা সরুক্ষা আইন্ (2016/679) অন্যুায়ী, আপন্ার সম্পহকে  আমাহের কাহে যয ডাটা আহে িার ডাটা কহরালার 

েহলা Doctors of the World UK (ডক্টসে অব েয ওয়ার্ল্ে  ইউহক) (“আমরা” বা “আমাহের”), এবং আমাহের কাে 
যেহক ডাটা পাওয়ার অন্হুরাধ জান্াহন্ার অতধকার আপন্ার আহে (যসই ডাটায় অযাহেস ও ডাটা যাচাই করাসে)৷ 
 

আপতন্ আমাহেরহক যয বযতিগি ডাটা প্রোন্ কহরন্ িা সংরক্ষহণর জন্য আমরা আপন্ার অবতেি সম্মতি যপহি চাই৷ এই 
ধরহন্র সব বযতিগি ডাটাহক আমরা কহ ারভাহব যগাপন্ীয় তেহসহব সংরক্ষণ করহবা৷  

 

আপতন্ সম্মি োকহল অন্গু্রে কহর যোযে ঘরগুহলাহি টিকতচহ্ন তেন্ এবং িারপর এই ফরহম স্বাক্ষর করুন্: 
 

1. আতম Doctors of the World-এর কাহে বযতিগি িেয প্রকাহের জন্য সম্মতি তেতি যাহি িারা 
আমার প্রহয়াজন্ীয় পতরহেবা অযাহেস করার জন্য আমাহক সাোযয করহি পাহর৷ আতম বঝুহি 
পারতে যয এই িেয Doctors of the World -এর অভযন্তরীণ ডাটাহবহস ইহলক্ট্রতন্কভাহব সংরক্ষণ 
করা েহব৷ 

েযাাঁ ন্া 

  

2. পতরসংখ্যান্গি বা গহবেণা প্রতিহবেহন্র অংে তেহসহব যবন্াহম, এবং যবন্ামী যকস স্টাতডগুহলাহি 
আমার িেয বযবোহরর জন্য আতম সম্মতি তেতি৷  

েযাাঁ ন্া 

  

3. যমতডহকল তিতন্ং-এর মি আসন্ন স্বাস্থ্য ইহভন্টগুহলা সম্পহকে  Doctors of the World যটেট 
যমহসহজর মাধযহম আমার সাহে যযাগাহযাহগর জন্য আতম সম্মতি তেতি৷    

েযাাঁ ন্া 

  

4. আতম যয পতরহেবাগুহলা যপহয়তে যসগুহলা সম্পহকে  মিামি সংগ্রে করহি Doctors of the World 

আমার সাহে যযাগাহযাগ করার জন্য আতম সম্মতি তেতি৷  

েযাাঁ ন্া 

  

 

 2, 3 ও 4 ন্ং তববতৃি যেহক তন্হজহক প্রিযাোর কহর তন্হলও আপন্ার পতরচযো ও পতরহেবার যলহভহল যকাহন্া 
পতরবিে ন্ ঘটহব ন্া৷  

 BMA-এর তন্হেেেন্া অন্যুায়ী, আমরা যরাগীহের ইহলক্ট্রতন্ক যরকডে গুহলা সুেরূ ভতবেযহির জন্য সংরক্ষণ করহবা৷  
 আপতন্ যযহকাহন্া সমহয় আমাহের সাহে যযাগাহযাগ কহর আপন্ার সম্মতি পতরবিে ন্ করহি পাহরন্৷ 
 আমরা যযভাহব আপন্ার িেয ন্াড়াচাড়া কতর যস সম্পহকে  আপতন্ যতে উতিগ্ন োহকন্, িােহল আপতন্ 

Information Commissioner’s Office (িেয কতমেন্াহরর কাযোলয়)-এ (এটি একটি স্বাধীন্ সংস্থ্া) 
যযাগাহযাগ করহি পাহরন্। 

 

স্বাক্ষর:  
 

স্পষ্টাক্ষহর ন্াম তলখ্ুন্:  
 

িাতরখ্:  
 

Service user ID number (পতরহেবা বযবোরকারীর আইতড ন্ম্বর): UK_ - _ _ - _ _ _ _ 

 

 

This is the Bengali version of the 2019 Consent Form for data collection 


