প্রায়শ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
জরিপেি একটি সংরিপ্তসাি পেপে এবং ফলাফলগুরল কীভাপব বযবহাি কিা হপব োি জানপে অনুগ্রহ
কপি শুরুপে থাকা অংশগ্রহণকািীি েথযেত্র পেখুন। এই েৃষ্ঠায় জরিে সম্পরকিে প্রায়শ জজজ্ঞারসে
প্রশ্নাবলী সম্পপকি আিও রকছু েথয িপয়পছ।
আপনারা কেন এই িসরপটি েরছেন?
আমিা ো জানপে চাই পকারভড-19 মহামািী এবং লকডাউন ইংলযান্ড, স্কিলযান্ড এবং ওপয়লপসি
জারেগে সংখযালঘু পলাকজনপেি রকভাপব প্রভারবে কিপছ। এই জরিেটি আিও বযােক েরিসপিি
জনসাধািপণি মপধয কিা হপে যাপে আমিা রবরভন্ন গ্রুপেি পলাকজপনি েৃটিভরি বুঝপে োরি।
োরা এই িসরপ েরছে?
েয এরভপডন্স ফি পকায়ারলটি নযাশনাল সাপভি (The Evidence for Quality National Survey) জরিেটি
মযানপচস্টাি রবশ্বরবেযালপয়ি পসন্টাি অব ডায়নারমক্স অব এথরনরসটি (Centre of Dynamics of
Ethnicity)-ি েপি Ipsos MORI নাপমি একটি স্বেন্ত্র জরিে সংস্থা কেৃক
ি েরিচারলে হপে।
CoDE হপলা েরিবেিনশীল জারেগে ববষময ও েরিচয় অনুধাবপনি সাপথ সম্পরকিে চাি বছি পময়ােী
আন্তঃরবভাগীয় গপবষণা কাযক্রম।
ি
আিও েপথযি জনয পেখুন:
https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/
আসি েীভাছব অংশ সনছত পাসর?
আেরন মূল জরিপে অংশগ্রহপণি উেযুক্ত রক-না ো জানপে আেরন এখাপন [hyperlink:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
est]রিক কপি রনবন্ধপনি জরিপে অরভগমযো োপবন
আিাছে সে অনলাইছন অংশগ্রহণ েরছত হছব?
না, আেরন 0808 1296800 নম্বপি কল কপি এবং রফিরে কল কিাি অনুপিাধ জারনপয় একটি বােিা পিপখ
(এটিি জনয সহায়ক েৃষ্ঠাি 'পযাগাপযাগ' অংশটি পেখুন) পিরলপফাপনও অংশ রনপে োপিন।
কহল্পলাইছন েল েরার খরচ েত?
পহল্পলাইন নম্বিগুপলা সম্পূণ রবনামূ
ি
পলয।
আিাছে সে িব প্রছশ্নর উত্তর সিছত হছব?
এই প্রশ্নগুপলাি উত্তি পেওয়া সম্পূণ ি ঐজেক, োই আেনাপক ো কিপে হপব না। আমিা আশা করি
আেরন অংশ পনপবন, কািণ এটি আমাপেি সম্ভাবয পসিা ধািণা প্রোন কিপব। প্রশ্নগুপলাি উত্তপিি সাপথ
"জবাব রেপে চাই না” রবকল্পটিও পেওয়া থাকপব, চাইপল পসটিও রনবাচন
ি কিপে োিপবন।
আসি সে অনয কোছনা ভাষায় িসরপটি িম্পূণ েরছত
ণ
পাসর?
জরিপেি শুরুপে েছন্দমপো একটি ভাষা রনবাচন
ি
কপি আেরন 13টি রবকল্প ভাষাপেও জরিেটি সম্পূণ ি
কিপে োপিন (অনুগ্রহ কপি মপন িাখপবন পয, রবরভন্ন ভাষায় জরিপেি রবকল্পগুপলা োৎিরণকভাপব
উেলব্ধ নাও হপে োপি)। পিরলপফান জরিে অনয পকাপনা ভাষাপেও সম্পন্ন কিা যাপব। ভাষাি

রবকল্পগুরলি মপধয িপয়পছ আিরব, বাংলা, রচনা, গুজিাটি, পোরলশ, েেু রি গজ, োঞ্জারব: গুমুখী,
ি োঞ্জারব:
শাহমুখী, পিামারনয়ান, পসামারল, েু রকি, উেুি এবং ওপয়লস।

আসি েীভাছব আিার সিফি ভাউচার িাসব েরব?
আেরন সম্পূণ জরিেটি
ি
পশষ কিাি েপি রগফি ভাউচািটি আেনাপক স্বয়ংজক্রয়ভাপব োটিপয় পেওয়া
হপব। জরিে পশষ হওয়াি 2 সপ্তাপহি মপধয যরে আেরন আেনাি ভাউচািটি না পেপয় থাপকন, োহপল
অনুগ্রহ কপি ’20-089809-01 - EVENS survey voucher’ উপেখেূবক
ি epanel-uk@i-say.com ইপমইল
টিকানায় পযাগাপযাগ করুন।
আিার কিওয়া তথ্য িসরছপ েীভাছব বযবহৃত হছব?
েথয কীভাপব বযবহৃে হপব এবং েথয সুিিাি কাযপ্রণালী
ি
সম্পপকি আিও জানপে অনুগ্রহ কপি
অংশগ্রহণকািীি েথযেত্র (যা এই সহায়ক েৃষ্ঠায় োওয়া যাপব) পেখুন।
অনলাইছন িসরপ িম্পন্ন েরার িিয় আসি সে সবরসত সনছয় তা েরছত পারছবা?
হযাাঁ, অনলাইপন জরিে সম্পন্ন কিাি সময় আেনাি অগ্রগরে স্বয়ংজক্রয়ভাপব সংিরিে হপব। আেরন
আেনাি জরিপেি ব্রাউজাি উইপন্ডাটি যখন ইো বন্ধ কিপে োিপবন - আেনাি অগ্রগরে সংিরিে
হপব। আেরন যখন আবাি জরিে শুরু কিপে প্রস্তুে হপবন েখন আেনাপক োিাপনা রলপে রিক কপিই
জরিপেি েৃষ্ঠায় রফপি পযপে োিপবন।
আিাছে কেন আিার কপাস্টছোড ও িন্মতাসরখ সিছত বলা হছয়ছে?
গপবষণাপে যাপে বযােক েরিসপিি পলাকজপনি মোমে প্ররেফরলে হয় ো রনজিে কিপে এই
েথযারে সংগ্রহ কিা হয়, পযমন: রবরভন্ন বয়পসি এবং রবরভন্ন পভৌগরলক অঞ্চপল বসবাসকািী পলাকজন।
আেরন না চাইপল আেনাপক এই প্রপশ্নি উত্তি রেপে হপব না।
গপবষণাি উপেশয এবং েপথযি বযবহাি সম্পপকি প্রায়শ জজজ্ঞারসে প্রশ্নাবলী সম্পপকি আিও জানপে
অনুগ্রহ কপি অংশগ্রহণকািীি েথযেত্র পেখুন। েপথযি পগােনীয়ো সম্পপকি আিও েথয মযানপচস্টাি
রবশ্বরবেযালপয়ি পগােনীয়ো রবজ্ঞরপ্ত এবং Ipsos MORI পগােনীয়ো রবজ্ঞরপ্ত -এ োওয়া যাপব। Ipsos
MORI-এি েথয েৃষ্ঠায় উত্তি না পেওয়া এমন পকানও অরেরিক্ত প্রপশ্নি জনয অনুগ্রহ কপি ইপমইল
করুন: evenssurvey@ipsos-mori.com

