Flow of language
The purpose of this information sheet is to explain to you exactly what is involved in
taking part in the study and to give you the opportunity to consider whether you would
like to take part or not. Your doctor will explain anything that is not clear and answer all
your questions. Please do not hesitate to ask if you would like to discuss anything in
more detail before you agree to take part in the study. A copy of your agreement will be
provided for you to take home and your doctor will also keep one copy in your medical
files.

ভাষার সাবলীলতা
এই তথযত্রটিয উদ্দেয র, ভীক্ষাটিদ্দত ঠিক কী বফলয় জব়িত স ফযাাদ্দয
আনাদ্দক ফযাখ্যা কযা এফং আবন সটিদ্দত অং গ্রণ কযদ্দত ইচ্ছুক কী না তা
সবদ্দফ সেখ্ায ুদ্দমাগ সেওয়া ৷ আনায ডাক্তায আনায কর প্রদ্দেয উত্তয
বযষ্কাযবাদ্দফ ফযাখ্যা কযদ্দফন ৷ ভীক্ষাটিদ্দত অং গ্রদ্দণয আদ্দগ আবন সকানও
বকছু য ফযাাদ্দয আযও বফে বাদ্দফ আদ্দরাচনা কযদ্দত চাইদ্দর, অনুগ্র কদ্দয বফনা
বিধায় স ফযাাদ্দয জানদ্দত চাইদ্দফন ৷ আনায চু বক্তয একটি অনুবরব আনাদ্দক
সেওয়া দ্দফ এফং আনায সভবডকযার পাইদ্দর ডাক্তাযও এক কব সযদ্দখ্ সেদ্দফন৷
Comprehensive Skills
The xxxx is a combination of three blood pressure lowering drugs, all in low dose, and
one, cholesterol lowering drug (a statin). The component drugs and their doses have
been carefully chosen to reverse the increase in blood pressure and blood cholesterol
that occurs with aging. These reductions in blood pressure and cholesterol are estimated
to reduce a person’s risk of a heart attack or stroke by about 75%.

সবব াঙ্গীণ দক্ষতা
বতনটি যক্তচা কভাদ্দনায ওলুদ্দধয ংবভশ্রদ্দণ প্রস্তুত Xxxx ওলুধটি, ফকটিই অল্প
ভাত্রায়, এফং এটিদ্দত একটি সকাদ্দরদ্দেযর কভাদ্দনায ওলুধ(এ েযাটিন) ৷ ফয়
ফা়িায াদ্দথ াদ্দথ যক্তচা এফং যদ্দক্ত সকাদ্দরাদ্দেযর ফৃবি যে কযায জনয
ওলুদ্দধয উাোন এফং সগুবরয ভাত্রাদ্দক খ্ুফ াফধাদ্দন চয়ন কযা দ্দয়দ্দছ
৷
যক্তচা এফং সকাদ্দরেদ্দযদ্দরয এই হ্রা একজন ফযবক্তয ার্ট অযার্াক অথফা
সরাদ্দকয ঝুুঁ বক প্রায় 75% কবভদ্দয় সেয় তা খ্বতদ্দয় সেখ্া দ্দয়দ্দছ৷

Terminology Usage
A condition due to too much serotonin with major signs of confusion, hallucinations,
coma, muscle tightness, sudden uncontrolled jerks or twitches of the muscles,
uncontrolled shaking, restlessness with trouble sitting still, excessive feeling of
annoyance or frustration or feeling jittery, fast heart rate, rapid change in blood
pressure, and diarrhea.

পররভাষার বযবহার
যদ্দক্ত অতযবধক বযভাদ্দন সদ্দযাদ্দর্াবনন(যদ্দক্তয তযর অংদ্দ বফেযভান সমৌগ মা
যক্তফাী নাবরকায ংদ্দকাচন ঘর্ায়)-এয কাযদ্দণ মখ্ন বফভ্রাবি, অরীকেটন,
অদ্দচতনতা, সী র্ান, ঠাত্ অবনয়বিত সখ্ুঁচুবন, অথফা সীয আকবিক
ংদ্দকাচন, বিযবাদ্দফ ফদ্দ থাকায ভযা, অবতবযক্ত বফযবক্ত,ফা তাা অথফা
িস্ত সফাধ কযা, দ্রুত হৃে স্পন্দন, যক্তচাদ্দয দ্রুত বযফতট ন, এফং ডায়বযয়ায
প্রধান রক্ষণ সেখ্া সেয়৷

