IM গ োপনীয়তো নীতত
এই Ipsos MORI সমীক্ষো এবং আপনোর বযক্তি ত তথ্য
•
•

•

ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার এনভচেন্স অি ইক্যযযানিটি িযাশিাি সাচভি:
সংক্িক্ািীি সম্চয ধম্ীয ও জানিগি সংখ্যািঘযচের জীবি িু চি ধরা (20-089809-01)
এই গগাপিীযিা নবজ্ঞনিচি আম্রা গক্, আম্রা ক্ী বযক্তিগি িথ্য সংগ্রহ ক্নর, ক্ীভাচব
িা বযবহার ক্নর, আম্রা ক্াচের সাচথ্ এটি গশযার ক্নর এবং আপিার আইনি
অনধক্ারসম্ূহ ক্ী িা বযাখ্যা ক্রা হয। এচি সংনিি নিচযাগ জনরপ এবং েীঘ ম্ূ
ি ি
জনরপ উভযই আচে।
আপনি গে সক্ি বযক্তিগি োিা িাচেরচক্ নেচি সম্মি হি, গসগুচিা িারা ক্ীভাচব
ক্াচজ িাগাচব িার নবশে জািার জিয অিযগ্রহ ক্চর ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার এর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত িচথ্যর শীি এবং গগাপিীযিা িীনি গেখ্যি। এই িথ্যটি
আম্াচের জনরপ সহাযিা গপচজ পাওযা োচব: evenssurveyinfo@ipsos-mori.com।
আপনি েনে গিনিচ াচির ম্াধযচম্ জনরপটি সম্পন্ন ক্চরি, িাহচি আপনি জনরচপ
অংশ গিওযার আচগ িথ্যটি পচ়ে গশািাচিার জিয অিযচরাধ ক্রচি পাচরি।

Ipsos MORI সম্পর্কে
•

ম্াচক্িি অযান্ড ওনপনিযি নরসােি ইন্টারিযাশিাি নিনম্চিে হচিা েযিরাজয নভনিক্
এক্টি নবচশষজ্ঞ গচবষণা সংস্থা, গেটি সাধারণি "Ipsos MORI" িাচম্ পনরনেি। Ipsos
MORI ইপচসাস নবশ্ববযাপী গক্াম্পানির গগাষ্ঠীর অংশ এবং ম্াচক্িি গচবষণা গসাসাইটির
এক্টি সেসয। গেম্ি আম্রা ম্াচক্িি গচবষণা গসাসাইটির আেরণ নবনধ এবং সংনিষ্ট
আইি ও নিচেিনশক্াসম্ূহ গম্চি েনি।

ইউতনভোতসটি
ে অব মযোনর্েস্টোর সম্পর্কে
•

ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার 1824 সাচি প্রনিটষ্ঠি হচযনেি এবং এটি নিচিচির
বৃহিম্ এক্ক্-সাইি থ্াক্া নবশ্বনবেযািয। নবনভন্ন রক্চম্র নেগ্রী গপ্রাগ্রাম্ এবং নবক্ল্প
প্রোচির পাশাপানশ, নবশ্বনবেযািযটি জিিীনি সূনেি ক্রার জিয জািীয এবং
আন্তজিানিক্ ম্াচির গচবষণা সম্পনক্িি অসংখ্য ক্ম্সূি নে প্রোি ও পনরোিিা ক্চর।

আপনোর বযক্তি ত ডোিো প্রক্তিয়োকরর্ের জনয Ipsos MORI এবং
ইউতনভোতসটি
ে অব মযোনর্েস্টোর –এর আইতন তভতি কী?
•

আপিার বযক্তিগি িথ্য প্রক্তক্রযাক্রণ ক্রার জিয Ipsos MORI এবং ইউনিভানসটি
ি অব
ম্যািচেস্টার ("ক্লাচযন্ট") –এর এক্টি আইনি নভনি থ্াক্চি হচব।
o প্রক্তক্রযাক্রচণর জিয Ipsos MORI –এর আইনি নভনি হচিা এই গচবষণা জনরচপ
অংশ গিওযার বযাপাচর আপিার সম্মনি এবং ক্লাচযন্টচক্ আপিার বযক্তিগি
োিা হস্তান্তর ক্রার বযাপাচর আপিার সম্মনি। আপনি গে গক্ািও সম্য
আপিার সম্মনি প্রিযাহার ক্রচি োইচি, 'আপিার অনধক্ার' নবভাচগ ক্ী ক্ী
ক্ভার ক্রা হচে িার জিয নিচে গেখ্যি।

o আপিার োিা প্রক্তক্রযাক্রচণর জিয ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার –এর
আইনি নভনি হচিা জিস্বাথ্ (ক্তি জনেনপআর -এর অিযচেে 6)। এর ম্াচি হচিা
গচবষক্রা িা িগুচিা অনধক্ির উন্ননির জিয সম্াচজ পনরবিিি আিচি
সহাযিা ক্রার জিয প্রম্াণ তিনর ক্রচি বযবহার ক্রচবি।

আপনোর প্রদোন করো সমীক্ষোর উির সহ গের্কোনও বযক্তি ত তথ্য Ipsos
MORI কীভোর্ব বযবহোর করর্ব?
•

•

•

•

প্রথ্ম্ি, Ipsos MORI আপিার বযক্তিগি োিা এবং উিরগুচিা এই প্রাইচভনস গিাটিস
(গগাপিীযিা নবজ্ঞনি) অিযসাচর ক্চ ার গগাপিীযিার ম্চধয রাখ্চব এবং আপনি সম্মনি
জািাচি গক্বি ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার আপিাচক্ সিাি ক্রচি পারচব (ম্ূি
জনরচপর গশষ নেচক্ আপিাচক্ ক্তজজ্ঞাসা ক্রা হচব আপনি এটি ক্রচি ইেু ক্ নক্িা)।
এর এক্ম্াত্র বযনিক্রম্ হি েনে আপনি েনে গক্াচিা গিনিচ াি ইন্টারনভউচযর সম্য বা
আম্াচের গম্ইিবচে ইচম্ইি গপ্ররচণর ম্াধযচম্ এম্ি গক্াি িথ্য প্রক্াশ ক্চরি ো
গবাঝায গে আপনি নিচজর বা অচিযর িনি ক্রচি োি; িখ্ি এটি নিচয আপিার সাচথ্
আচিােিা ক্রা হচব এবং পরবিী পেচিপ - পযনিশ, অযাম্বযচিন্স বা গসাশযাি
সানভিসগুচিার সাচথ্ গোগাচোগ ক্রা - গিওযার েরক্ার হচি পাচর।
নিচযাগ জনরপ এবং ম্ূি জনরপ উভযটিচিই জবাব গেওযা সম্পূণরূচপ
ি
গস্বোপ্রচণানেি
এবং গেচক্াচিা উির আপিার সম্মনিচি গেওযা হচব এবং গেচক্াচিা সম্চয সম্মনি
প্রিযাহাচরর অনধক্ার আপিার রচযচে।
তনর্য়ো জতরপ:
o নিচযাগ জনরচপর শুরুচি, আপনি নিম্ননিনখ্ি বযক্তিগি োিা প্রোি ক্রচি
সম্মি আচেি নক্িা িা আপিাচক্ ক্তজজ্ঞাসা ক্রা হচব: বযস, নিঙ্গ, অবস্থাি,
জানি এবং ধম্।ি এই োিা গক্বি গচবষণার উচেচশযই বযবহৃি হচব এবং Ipsos
MORI এবং ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার এর বাইচরর ক্াচরা ক্াচে হস্তান্তর
ক্রা হচব িা।
o আপনি েনে অিিাইচি অংশ গিি এবং ম্ূি জনরপ োনিচয োওযার গোগয হি,
িাহচি আম্রা আপিাচক্ জনরচপর নিংক্গুচিা পা াচিার জিয, আপিার
অিযম্নি/সম্মনি সহক্াচর, এক্টি ইচম্ইি অযাচেস োইচবা। এই প্রচে আপিার
প্রেি গোগাচোচগর নববরণ গক্বি এই উচেচশযই বযবহার ক্রা হচব এবং Ipsos
MORI -এর বাইচরর ক্াউচক্ িা গেওযা হচব িা।
মূল জতরপ:
o ম্ূি জনরচপর শুরুচি, আপিার ক্াচে আবাচরা নিম্ননিনখ্ি বযক্তিগি গেিা
প্রোি ক্রার বযাপাচর সম্মনি োওযা হচব: নিঙ্গ, বযস, জানি, ধম্, ি তববানহক্
অবস্থা, গেৌি প্রবণিা, জন্মভূ নম্ এবং গপাস্টাি গক্াে। ম্ূি জনরচপর গশচষর
নেচক্ আম্রা আপিার অিযম্নি/সম্মনিচি গোগাচোচগর নবশে জািচি োইচবা,
োচি ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার এর গচবষক্রা আপিাচক্ ইচম্ইি, গপাস্ট
বা গিেি গম্চসচজর ম্াধযচম্ ভনবষযচির গচবষণাগুচিাচি অংশ নিচি আম্ন্ত্রণ
জািাচি পাচরি। গচবষণায গেওযা আপিার উির এবং আপিার গোগাচোচগর
নববরণ উভযটিই গক্বি গচবষণার উচেচশযই বযবহৃি হচব এবং Ipsos MORI

এবং ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার এর বাইচরর ক্াচরা ক্াচে হস্তান্তর ক্রা হচব
িা।
o জনরচপর গশচষ, আম্রা গোগাচোচগর নববরণ জািচি োইচবা, োচি আম্রা
আপিাচক্ ধিযবাে স্বরূপ এক্টি নগ ি ভাউোর ক্ােি পা াচি পানর। এই প্রচে
আপিার প্রেি গোগাচোচগর নববরণ গক্বি এই উচেচশযই বযবহার ক্রা হচব
এবং Ipsos MORI -এর বাইচরর ক্াউচক্ িা গেওযা হচব িা।
o আপনি েনে নিচযাগ জনরচপ অংশ িা নিচয থ্াচক্ি, িাহচি আম্রা আপিার
বন্ধয-বান্ধব এবং পনরবাচরর জিয আপিাচক্ গর াচরি জনরচপর নিংক্ পা াচি
এক্টি ইচম্ইি অযাচেস োইচি পানর। এই প্রচে আপিার প্রেি গোগাচোচগর
নববরণ গক্বি এই উচেচশযই বযবহার ক্রা হচব এবং Ipsos MORI -এর বাইচরর
ক্াউচক্ িা গেওযা হচব িা।

আমোর বযক্তি ত তথ্য তনরোপদ রর্য়র্ে তো Ipsos MORI কীভোর্ব তনক্তিত
করর্ব?
•

•

•

Ipsos MORI িার িথ্য নিরাপিার োযবদ্ধিা গুরুত্ব সহক্াচর গ্রহণ ক্চর এবং আপিার
িথ্য হানরচয োওযা, েুনর বা অপবযবহার হওযার গথ্চক্ সযরনিি িা নিক্তিি ক্রার জিয
নবনভন্ন সিক্িিা গ্রহণ ক্চর। নিরাপিার সিক্িিাচি অন চসর েথ্ােথ্ বাস্তব নিরাপিা
এবং ক্ম্পম্পউিার নসচস্টচম্ নিযনন্ত্রি এবং সীনম্ি অযাচেস অন্তভুি
ি ।
আপিার গোগাচোচগর নববরণ এবং স্বিন্ত্র উিরগুচিা আম্াচের সযরনিি এিক্তক্রপ্ট
ক্রা োিা সাভিারগুচিা বযবহার ক্চর পৃথ্ক্ভাচব সংরিণ ক্রা হচব এবং গক্বি Ipsos
MORI –এর ম্চিািীি গচবষক্রা আপিার োিায প্রচবশ ক্রচি পারচবি।
Ipsos MORI –এর িচথ্যর সযরিা নিযন্ত্রণ এবং ক্াে প্রণািীগুচিার
ি
নিযনম্ি অভযন্তরীণ
এবং বানহযক্ নিরীিণ হচয থ্াচক্ এবং এটি ইন্টারিযাশিাি স্টযান্ডােি র ইি রচম্শি
নসনক্উনরটি, আইএসও 27001 -এ স্বীক্ৃনিপ্রাি।

Ipsos MORI কততদন ধর্র আমোর বযক্তি ত তথ্য ও শনোিকরের্েো য উির
রক্ষো করর্ব?
•

Ipsos MORI গক্বি এম্ি উপাচয আপিার বযক্তিগি োিা ধচর রাখ্চব, ো গচবষণা
প্রক্ল্প এবং প্রাি িা িগুচিাচি সহাযিা ক্রার জিয েিিণ প্রচযাজি িিিণ
আপিাচক্ সিাি ক্রচি পারচব। এই প্রক্চল্পর জিয, এর অথ্ হচিা:
ি
o জনরচপর নিংক্ সম্ূহ এবং নগ ি ভাউোর পা াচিার উচেচশয সংগৃহীি
গোগাচোচগর নববরণগুচিা Ipsos MORI গক্বি 31 জযিাই 2021 পেন্ত
ি ধচর
রাখ্চব এবং Ipsos MORI –এর বাইচরর ক্াচরা ক্াচে হস্তান্তর ক্রা হচব িা।
o আপিাচক্ ভনবষযচির গচবষণাগুচিাচি অংশ নিচি আম্ন্ত্রণ জািাচিার
উচেচশয সংগৃহীি গোগাচোচগর নববরণগুচিা, ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার এর গচবষক্চের ক্াচে োিা হস্তান্তনরি হচয োওযার পর Ipsos MORI গক্বি 31
জযিাই 2021 পেন্ত
ি ধচর রাখ্চব।

•

আপনি গে সক্ি বযক্তিগি োিা নেচি সম্মি হচযচেি, গসগুচিা িারা ক্িনেি পেন্ত
ি
ধচর রাখ্চব িার নবশে জািার জিয অিযগ্রহ ক্চর ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার -এর
অংশগ্রহণ সংক্রান্ত িচথ্যর শীি এবং গগাপিীযিা িীনি গেখ্যি।

আপনোর অতধকোরসমূহ।
•

•

•

•
•
•

Ipsos MORI গি রচযচে এম্ি সীনম্ি সম্চযর ম্চধয আপিার বযক্তিগি িথ্য অযাচেস
ক্রার অনধক্ার আপিার রচযচে। Ipsos MORI ক্িৃক্
ি 17 গম্ 2021 িানরচখ্ ইউনিভানসটি
ি
অব ম্যািচেস্টার-গক্ প্রোচির জিয গেিা প্রক্তক্রযাগি ক্রার আচগ গে গক্ািও সম্চয
আপিার জনরচপ গেওযা উিরগুচিা প্রক্তক্রযাগি ক্রায আপনি আপনি জািাচি
পাচরি।
আপনি েনে ইউনিভানসটি
ি অব ম্যািচেস্টার আপিার সম্পচক্ি গেসব োিা গরচখ্চে গস
সম্পচক্ি িাচের সাচথ্ গোগাচোগ ক্রচি োি, িাহচি নিচে িাচের গোগাচোচগর
নববরণটি গেখ্যি।
এই সম্ীিায উির প্রোি ক্রা সম্পূণরূচপ
ি
নিচজর ইোর উপর নিভির ক্রচে এবং
আপিার সম্মনি নিচযই িা ক্রা হয। আপিার সম্মনি প্রিযাহাচরর অনধক্ার আপিার
রচযচে।
আম্াচের ক্াচে রচযচে আপিার এম্ি গক্ািও ভুি বা পযরাচিা বযক্তিগি িথ্য
সংচশাধি ক্রার অনধক্ারও রচযচে।
আপনি েনে আপিার অনধক্ার প্রচযাগ ক্রচি োি, িাহচি অিযগ্রহ ক্চর নিচের Ipsos
MORI –এর গোগাচোচগর নববরচণর ম্াধযচম্ আম্াচের সাচথ্ গোগাচোগ ক্রুি।
আম্রা আপিার বযক্তিগি িথ্য ক্ীভাচব প্রেযক্তিক্রণ ক্চরনে িার নবষচয আপিার েনে
উচেগ গথ্চক্ থ্াচক্ িচব আপিার িথ্য ক্নম্শিাচরর অনবস (ICO)-এর ক্াচে অনভচোগ
জম্া গেওযার অনধক্ার আচে। আপনি Information Commissioner’s Office এর
ওচযবসাইি https://ico.org.uk/global/contact-us/ নগচয অথ্বা: casework@ico.org.uk
ট ক্ািায এক্টি ইচম্ইি পাট চয ক্ীভাচব গোগাচোগ ক্রা োচব িা সম্বচন্ধ আপনি
নবশে গপচি পাচরি।

আমোর বযক্তি ত তথ্য গকোথ্োয় রোখো ও প্রক্তিয়োকরে করো হর্ব?
•

এই জনরচপর জিয বযবহৃি এবং সংগৃহীি আপিার সম্স্ত বযক্তিগি োিা েযিরাজয
এবং ইউচরানপযাি ইউনিযচি সংরিণ এবং প্রক্তক্রযাক্রণ ক্রা হচব।

এই জতরপ এবং/অথ্বো আমোর বযক্তি ত ডোিো সম্পর্কে আতম Ipsos MORI
এবং ইউতনভোতসটি
ে অব মযোনর্েস্টোর এর সোর্থ্ কীভোর্ব গেো োর্েো করর্ত
পোতর?

• Ipsos MORI-এর সোর্থ্ গেো োর্েো করুন:
ইর্মইল করুন: compliance@ipsos.com ইচম্ইচির নবষচযর িাইচি 20-089809-01 CoDE
University of Manchester EVENS survey সহ
গপোস্ট:

20-089809-01 CoDE University of Manchester EVENS survey
Data Protection Officer
Compliance Department
Market and Opinion Research International Limited
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
United Kingdom

• ইউতনভোতসটি
ে অব মযোনর্েস্টোর-এর সোর্থ্ গেো োর্েো করুন:
ইর্মইল:dataprotection@manchester.ac.uk

গপোস্ট:

Evidence for Equality National Survey (EVENS)
Data Protection Officer
The Information Governance Office
Christie Building
The University of Manchester
Oxford Road
M13 9PL
েযিরাজয

