এভিডেন্স ফর ইক্যুয়াভিটি ন্ুাশন্াি সাডিে (ইডিন্স) এর
শর্োবিী
1. সাধারণ স্বীক্ৃভর্
এভিডেন্স ফর ইক্যুয়াভিটি ন্ুাশন্াি সাডিচ (ইডিন্স) সম্পন্ন ক্রার মাধ্ুডম আপভন্ ভন্শ্চিত ক্রডেন্ যে
আপভন্ MORI এবং মাডক্চি অভপভন্য়ন্ ভরসার্চ ইন্টারন্ুাশন্াি ভিভমডিে (“Ipsos MORI” অথবা
“আমরা”) এবং ইউভন্িাভসটি
চ অব মুান্ডর্স্টার উপভিষ্ট যেডক্াডন্া য াপন্ীয়তা ভবজ্ঞভির পাশাপাভশ এই
শতচাবিী অবশুই যমডন্ র্িডবন্ বডি স্বীক্ার ক্রডেন্। আমরা এই শতচাবিী সংডশাধ্ন্ বা পভরবতচন্
ক্রার অভধ্ক্ার রাভি।

2. এই জভরডে অংশ ভন্ডর্ বুবহারক্ারীর জন্ু শর্োভি £ 10 ভিফি
িাউচার (এরেডর "উর্্সাহমূিক্" ভহসাডব উডেখ ক্রা হয়) োওয়ার
য ািু:
•

•
•
•
•

•

প্রডণািন্া পাওয়ার যো ু হডত আপন্াডক্ অবশুই মূি ইডিন্স জভরপটি পযডরাপযভর সম্পন্ন
ক্রডত হডব (এডত প্রায় 30 ভমভন্ি সময় িা ডত পাডর)। যক্বি ভন্বন্ধীক্রণ জভরপ (ো মূি
জভরডপর জন্ু আপভন্ উপেযক্ত ভক্ন্া তা ভন্ধ্ারণ
চ ক্রডব এবং 5 ভমভন্ডির মডতা সময় যন্ডব)
সম্পন্ন ক্রা আপন্াডক্ প্রডণািন্া পাওয়ার যো ু ক্ডর ন্া।
যেি ভিডিডন্ বসবাসরত 18 বা তিূর্ধ্ বয়সী
চ
বুশ্চক্তডির মডধ্ু সীমাবদ্ধ।
Ipsos MORI যক্ান্ও ক্ারণ িশাডন্া
চ
োডাই জভরডপ অংশেহডণর জন্ু প্রডণািন্া পযরষ্কার ভিডত
অস্বীক্ার ক্রার অভধ্ক্ার রাডি।
জভরডপ অংশেহণ ভবন্ামূডিুর এবং এটি আপন্ার বুশ্চক্ত ত ভবষয়। আপভন্ প্রডণািন্াটি অন্ু
ক্ারও ক্াডে স্থান্ান্তর ক্রডত পারডবন্ ন্া।
আপভন্ এই শতচাবিীর অধ্ীডন্ যক্ান্ও প্রডণািন্া পাওয়ার যো ু হডবন্ ন্া, েভি:
o আপভন্ ইভতমডধ্ুই এই জভরপটি সম্পন্ন ক্ডর থাডক্ন্। েুভিডক্ি জভরপগুডিা বাি
যিওয়া হডব এবং জভরডপর যসই অংশেহণক্ারীরা যক্ান্ও প্রডণািন্া পাওয়ার যো ু
হডবন্ ন্া।
o আপভন্ েভি জাভিয়াভতপূণ বা
চ িুি তথু প্রিান্ ক্ডর থাডক্ন্, তাহডি আপভন্ যক্ান্ও
প্রডণািন্া পাওয়ার যো ু হডবন্ ন্া। এই ধ্রডন্র সংক্ল্প Ipsos MORI -এর ভন্জস্ব এবং
স্বতঃভসদ্ধ ভবডবর্ন্ার ভিভিডত হয়।
আপভন্ ইডিন্স জভরপ সহায়তা যপজ: www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com –এ ভ ডয়,
জভরডপর য াপন্ীয়তা ন্ীভতগুডিা যিিডত পাডরন্ এবং এই ডবষণা সম্পডক্চ এবং আপন্ার
প্রিি োিা ক্ীিাডব বুবহৃত হডব যস সম্পডক্চ আরও তথু িযডুঁ জ যপডত পাডরন্।

3. িায়বদ্ধর্া
•

আইডন্র দ্বারা অন্যডমাভিত সীমা পেন্ত,
চ Ipsos MORI জভরপটিডত এই শতচাবিীর অধ্ীডন্
আপন্ার অংশেহণ বা সমাপডন্র যপ্রভিডত যে যক্ান্ও উপাডয়ই সংঘটিত বা উি্িূত যক্াডন্া
যিাক্সান্, বুয় বা িরডর্র (পডরাি, পরবতী ফিস্বরূপ বা ঘিন্া ত যিাক্সান্, বুয় বা িভত
সহ) বুাপাডর িায়বদ্ধ থাক্ডব ন্া।

4. প্রডণািন্া সমূহ
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এই জভরডপর জন্ু প্রডণািন্া এই শতচাবিী এবং মাডক্চি ভরসার্চ যসাসাইটি (এমআরএস) -এর প্রডণািন্া
প্রিাডন্র ভবভধ্-ভবধ্ান্ অন্যসাডর প্রিান্ ক্রা হয়, এই সম্পডক্চ আরও ভবস্তাভরত পাওয়া োডব এিাডন্:
https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
202015.pdf ]

5. অন্ুান্ু ওডয়বসাইডির ভিংক্
জভরডপর ওডয়বসাইিটি অন্ুান্ু ওডয়বসাইি বা অন্িাইন্ ভরডসাডসরচ ভিংক্ সরবরাহ ক্রডত পাডর।
যেডহতু এই ধ্রডণর সাইি বা ভরডসাডসরচ উপর Ipsos-এর যক্ান্ও ভন্য়ন্ত্রণ যন্ই, তাই যসই সাইি বা
ভরডসাসগুডিার
চ
বুাপাডর Ipsos যক্ান্ও িাভয়ত্ব বা িায়বদ্ধতা েহণ ক্রডত পাডর ন্া। Ipsos এই ধ্রডণর
বাভহডরর সাইি বা ভরডসাসগুডিার
চ
ভবিুমান্তার ুারাভন্ট ভিডত পাডর ন্া, যসই সডে Ipsos MORI এই সাইি
বা ভরডসাসগুডিার
চ
মডধ্ু থাক্া বা যসিাডন্ পাওয়া োওয়া যক্ান্ও ভবষয়বস্তু, ভবজ্ঞাপন্, পণু, ক্যভক্জ,
ওডয়বসাইি িুা বা অন্ু যক্ান্ও সামেীর সতুায়ন্ও ক্ডর ন্া।
আপভন্ স্বীক্ার ক্ডরন্ এবং সম্মত হন্ যে Ipsos MORI, এই শতচাবিীর 3য় শতচ সাডপডি, এই ধ্রডন্র
সাইি বা ভরডসাসগুডিার
চ
মডধ্ু থাক্া বা যসগুডিার মাধ্ুডম পাওয়া োয় এমন্ যক্ান্ও সামেী, পণু বা
পভরডষবা বুবহার ক্রা বা যসগুডিার উপর িরসা ক্রার ক্ারডণ বা এর সডে সম্পভক্চত যক্াডন্া িভত বা
যিাক্সান্ হওয়া বা হওয়ার অভিডোড র বুাপাডর, প্রতুি বা পডরািিাডব, যক্ান্ও িাভয়ত্ব বা িায়বদ্ধতা
েহণ ক্রডব ন্া।

6. েভরচািন্া আইন্ এবং এখভর্য়ার
এই শতচাবিী ইংিুান্ড এবং ওডয়িডসর আইন্ দ্বারা ভন্য়ভন্ত্রত এবং ইংিুান্ড এবং ওডয়িডসর আিািডতর
এক্ডর্টিয়া এিভতয়াডরর অধ্ীন্।

7. Ipsos MORI-এর য ািাড াি
আপভন্ Ipsos MORI টিডমর সডে evenssurvey@Ipsos-MORI.com –এ এক্টি ইডমি পাটিডয় যো াডো
ক্রডত পাডরন্।
অন্ুথায়, আপভন্ এিাডন্ ভিডিও তাডির সডে যো াডো ক্রডত পাডরন্:
EVENS Survey (20-089809-01)
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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