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ইউওএম-তে গবেষণা
দ্যা ইউনিভানসটি
ি অে মযািবেস্টার (আমরা) গবেষণার নেশুদ্ধোর সবোচ্চ
ি মাি েজায় তরবে গবেষণা
পনরোলিা কবর নিশ্চিে করবে তে ো উচ্চের নিক্ষাবক উপকারী এেং সমৃদ্ধ দ্ুটিই কবর। তেমিটি
আমাবদ্র ইউনিভানসটি
ি োিি ার-এ েনণেি হবয়বে আমাবদ্র গবেষণার ফলাফলগুবলা জিস্বাবথ।ি
গবেষণার নেশুদ্ধোর প্রনে আমাবদ্র অঙ্গীকাবরর অংি নহসাবে, আমরা তজিাবরল তেিা তপ্রাবিকিি
তরগুবলিি (শ্চজনেনপআর), ইউবক তেিা তপ্রাবিকিি অযাক্ট 2018 (নেনপএ) এেং স্বাস্থ্য ও পনরেোর
ি
তক্ষবে, ইউবক পনলনস তেমওয়াকি ফর তহলথ অযান্ড তসািযাল তকয়ার নরসােি-তক অিুসরণ কবর থানক।
আমরা আপিার তদ্ওয়া েযশ্চিগে েবথযর তগাপিীয়ো এেং সংবেদ্িিীলোর প্রনে সম্মাি তদ্ওয়ার
প্রনেশ্রুনে তদ্ই, ো আমরা অিযািয সংস্থ্ার কাে তথবক পাই, এেং ো আমরা অিযািয সহবোগী
সংস্থ্াগুবলার সাবথ তিয়ার কনর (তেমি অিযািয ইউনিভানসটি
ি ো আমাবদ্র গবেষণা েহনেল
প্রদ্ািকারী)। আমরা আপিাবক েলে আমরা নকভাবে আপিার েথয েযেহার করে, আমরা নকভাবে
এটিবক নিরাপদ্ রােে এেং এটি কার সাবথ তিয়ার করে। আমরা আপিার েযশ্চিগে েথয নিরাপদ্
রােবে প্রনেশ্রুনেেদ্ধ এেং আপনি সম্মনে িা তদ্ওয়া পেন্ত
ি অিয তকািও উবেবিযর জিয আপিার
সাবথ তোগাবোগ করবে এটি েযেহার করে িা।
শ্চজনেনপআর-এর অধীবি করা গবেষণার একটি নেবিষ মোদ্া
ি রবয়বে। আমাবদ্র স্টাফ এেং তপাস্ট
গ্র্যাজুবয়ি গবেষণার নিক্ষাথীবদ্র দ্বারা পনরোনলে গবেষণা (োরা নপএইেনে ো মাস্টাস ইি
ি নফবলাসনফ
এর জিয পড়াবিািা করবেি) জ্ঞাবির তক্ষবে মূল অেদ্াি রােবে েবল সংজ্ঞানয়ে করা হয় ো তসই
জ্ঞাি তিয়ার করার জিয প্রকানিে হয়।
গবেষণা প্রকল্পগুবলা আন্ডার গ্র্যাজুবয়ি এেং তপাস্ট গ্র্যাজুবয়ি (মাস্টাস িইি আিি স/সাবয়ন্স ইেযানদ্)
নিক্ষাথীবদ্র দ্বারা োবদ্র অধযয়বির তপ্রাগ্র্াবমর প্রবয়াজিীয়োগুবলা পূরবণর জবিযও পনরোনলে হবে
পাবর। েনদ্ও এই প্রকল্পগুবলা জ্ঞাবির তক্ষবে মূল অেদ্াি রাোর জিয িয়, আর সাধারণে এগুবলা
প্রকানিেও হয় িা, েথানপ এগুবলা নিক্ষাথীর নিক্ষার জিয অপনরহাে িআর োই আমাবদ্র গবেষণার
সংজ্ঞার অধীবি অন্তভভি
ি করা হবয়বে।
গবেষণামূলক অধযয়বির জিয আমরা সাধারণে তেিা কবরালার নহসাবে কাজ কনর। এর অথ ি হল
নকভাবে আপিার েযশ্চিগে েথয তেনর, সংগ্র্হ, েযেহার, তিয়ার, সংরক্ষণাগারভভি করা এেং মুবে
তফলা হবে (প্রশ্চিয়াজােকরণ) আমরা ো নিধারণ
ি করে। েেি আমরা এটি কনর আমরা নিশ্চিে করে
তে আমরা প্রকবল্পর জিয ো প্রবয়াজিীয় তকেল োই সংগ্র্হ করনে এেং আপনি এবে সম্মে আবেি।
েনদ্ অিয তকািও সংস্থ্া আপিার েথয সম্পবকি নসদ্ধান্ত তিয়, তসবক্ষবে এটি আপিাবক তদ্ওয়া
পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ স্পষ্ট করা হবে।

েনদ্ একানধক সংস্থ্া তকািও একটি প্রকবল্প একসাবথ কাজ কবর, তসবক্ষবে একটি সুনিনদ্িষ্ট প্রকবল্পর
জিয দ্ুটি ো েবোনধক তেিা কবরালার থাকবে পাবর। েনদ্ এটি হয়, তসবক্ষবে সংস্থ্াগুবলার মবধয েভশ্চি
হবে ো োবদ্র দ্ানয়বের রূপবরো নিধারণ
ি
কবর এেং এর নেস্তানরে নেেরণ আপিাবক তদ্ওয়া
পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ সুস্পষ্ট করা হবে।

আপিার সম্পবকি েথয
‘েযশ্চিগে তেিা’ মাবি এমি তকািও েথয ো আপিাবক সিাি করবে পাবর। এটিবে আপিার িাম,
নলঙ্গ, জন্ম োনরে, টিকািা/তপাস্টবকাে ো আপিার মোমে ো নেন্তাভােিার মবো অিযািয েথয
অন্তভভি
ি থাকবে পাবর। এবে এমি েথযও অন্তভভি
ি থাকবে পাবর োর মাধযবম আপিাবক সিাি করা
সম্ভে হয়, েনদ্ও আপিার িাম মুবে তফলা হবয় থাবক (তেমি উদ্্ধৃনে ো তসািযাল নমনেয়া তপানস্টং)।
আমরা তকেলমাে েেিই েযশ্চিগে েথয সংগ্র্হ করে েেি ো সুনিনদ্িষ্ট গবেষণা প্রকল্প পনরোনলে
করার জিয উপেুি এেং প্রবয়াজিীয় হয়। আপিার সম্পবকি আমরা তে সুনিনদ্ি ষ্ট েথয সংগ্র্হ করে, ো
গবেষক দ্ল কেৃক
ি আপিাবক তদ্ওয়া পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ োনলকাভভি করা হবে।
আমরা আপিার সম্পবকি এমি নকেভ েথয প্রশ্চিয়া করবে পানর ো ‘সংবেদ্িিীল’ েবল নেবেনেে হয়
এেং এটিবক েলা হয় ‘নেবিষ তেণীর’ েযশ্চিগে তেিা। এর মবধয আপিার জানেসত্তা, তেৌিো, নলঙ্গ
পনরেয়, ধমীয় নেশ্বাস, আপিার স্বাস্থ্য সম্পনকিে নেেরণ ো অেীবে করা অপরাবধর দ্বের মবো েথয
অন্তভভি
ি রবয়বে, েবে এগুবলাবেই সীমােদ্ধ িয়। এই জােীয় েযশ্চিগে েবথযর জিয অনেনরি
নিরাপত্তার প্রবয়াজি হয়, নেবিষ কবর তিয়ার করার তক্ষবে, ো ইউনিভানসটি
ি নিশ্চিে কবর।
শ্চজনেনপআর-এর অধীবি আপিার েযশ্চিগে েথয েযেহার করার সময় আপিার অনধকার এেং
স্বাধীিো রক্ষা করবে আমাবদ্র অেিযই নেবিষ নিরাপত্তার েযেস্থ্া থাকবে হবে এেং তসগুবলা হল:

-

িীনেমালা এেং পদ্ধনেগুবলা ো আমাবদ্র কমীবদ্র এেং নিক্ষাথীবদ্র জািায় নকভাবে
আপিার েথয নিরাপবদ্ সংগ্র্হ এেং েযেহার করবে হয়।
প্রনিক্ষণ ো আমাবদ্র কমী এেং নিক্ষাথীবদ্র তেিা সুরক্ষার গুরুে এেং নকভাবে আপিার
তেিা সুরনক্ষে রাো োয় ো তেি েুঝবে পাবর তসটিবক নিশ্চিে কবর।
নিরাপত্তার মাি এেং প্রেুশ্চিগে েযেস্থ্া ো আপিার েথয নিরাপবদ্ এেং সুরনক্ষেভাবে
সংরক্ষণ করাবক নিশ্চিে কবর।
েযশ্চিগে েথয সম্পনকিে সকল গবেষণা প্রকল্পগুবলা ইউনিভানসটির
ি িীনেমালা এেং
পদ্ধনেগুবলার সাবথ সামঞ্জসয তরবে একটি নরসােি এনথকস কনমটি-এর দ্বারা োোই-োোই
এেং অিুবমাদ্ি করা হয়।
ইউনিভানসটির
ি সাবথ সম্পনকিে িয় এমি সংস্থ্া ো েযশ্চিবদ্র সাবথ করা েভশ্চিবে
আপিার েবথযর নিরাপত্তার জিয প্রনেটি পবক্ষর দ্ানয়ে নিধারবণর
ি
জিয তগাপিীয়ো
সংিান্ত ধারা রবয়বে।
আমরা উচ্চ ঝু ুঁ নকর প্রকল্পগুবলাবে তেিা নিরাপত্তার প্রভাে মূলযায়ি কনর এটি নিশ্চিে
করবে তে আপিার তগাপিীয়ো, একজি স্বাধীি েযশ্চি নহসাবে অনধকার ো স্বাধীিো তেি
প্রভানেে িা হয়।
আমরা েনদ্ ইউবরাবপর োইবর সহবোগীবদ্র েযেহার কনর, েবে আমরা নিশ্চিে করে তে
োবদ্র পোপ্ত
ি তেিা নিরাপত্তা আইি আবে ো োরা তগাপিীয়ো এেং নিরাপত্তা
প্রকল্পগুবলার অংি তেমি মানকিি েুিরাবের তগাপিীয়োর নিল্ড।

আমরা আপিার েযশ্চিগে েথয নিবয় গবেষণা করার সময় ইউনিভানসটির
ি
উপবরাি নিরাপত্তার
পািাপানি, শ্চজনেনপআর এেং নেনপএ-এর জিযও আমাবদ্র নিবের মািদ্েগুবলা পূরণ করবে হয়:
(a) গবেষণা কারও ক্ষনে ো সমসযার সৃটষ্ট করবে িা (তেমি িারীনরক ক্ষনে, আনথক
ি ক্ষনে ো
মািনসক কষ্ট)।
(b) একজি একক েযশ্চি সম্পবকি নকেভ করবে ো নসদ্ধান্ত নিবে গবেষণাটি করা হবে িা, েনদ্ িা
নরসােি এনথকস কনমটি দ্বারা নেনকৎসা গবেষণা প্রশ্চিয়াকরণ অিুবমানদ্ে হয়।
(c) তেিা কবরালাবরর প্রেুশ্চিগে এেং সাংগিনিক সুরক্ষা জায়গা মে প্রবয়াগ করা রবয়বে
(তেমি েথােথ কমী প্রনিক্ষণ এেং নিরাপত্তার েযেস্থ্া)।
(d) েনদ্ তকািও নেবিষ নেভাবগর তেিা প্রশ্চিয়াকরণ করা হয়, এটি অেিযই হবে হবে
অনেনরি জিস্বাবথ ি পরীক্ষা করার সাবপবক্ষ োবে নিশ্চিে করা োয় তে গবেষণার
উবেিযগুবলা পূরবণর জিয এই নেবিষ সংবেদ্িিীল েবথযর প্রবয়াজি রবয়বে।

আইনি অংি
তেিা সুরক্ষা আইবির প্রশ্চিয়াকরণ এেং আপিার সম্পনকিে েযশ্চিগে তেিা েযেহার করার জিয
আমাবদ্র একটি তেধ আইনি কারণ থাকবে হবে। এটিবক প্রায়িই "আইনি নভনত্ত" েলা হয়। আপিার
সম্পবকি েথয প্রশ্চিয়া করার আইনি নভনত্ত োর উপর আমরা নিভির কনর তসই েযাপাবর আমাবদ্র সাবথ
আপিার স্পষ্ট হওয়াে শ্চজনেনপআর-এর একটি আেিযকো।
গবেষণার আইনি কারণ হবে "জিস্বাবথ ি পনরোনলে তকািও কাে ি সম্পাদ্ি ো নিয়ন্ত্রবকর উপর
নিেুি সরকারী কেৃে
ি অিুিীলি করার জিয প্রশ্চিয়াকরণ জরুনর" (শ্চজনেনপআর-এর অিুবেদ্ 6):
সংবেদ্িিীল েবথযর জিয আইনি কারণ হবে: "প্রশ্চিয়াকরণ জিস্বাথ, ি তেজ্ঞানিক ো ঐনেহানসক
ৃ লক্ষয অিুসাবর
গবেষণা ো পনরসংেযািগে উবেিযগুবলা সংরক্ষবণর জিয প্রবয়াজিীয়...ো অিুসে
আিুপানেক হবে, তেিা সুরক্ষার অনধকাবরর মূল েিেযবক সম্মাি কবর এেং তমৌনলক অনধকার এেং
তেিার নেষয়গুবলার স্বাথ রক্ষার
ি
জিয উপেুি এেং সুনিনদ্িষ্ট েযেস্থ্া প্রদ্াি কবর””। (শ্চজনেনপআর-এর
অিুবেদ্ 9)।
গবেষণায় েেি অপরাধমূলক দ্োজ্ঞাগুবলা জনড়ে হয়, েেি নিনেউল 1-এ আইনি কারণ
োনলকাভভি থাবক
তপ্রাবিকিি অযাক্ট 2018, ো নেবিষ সুরক্ষার েযেস্থ্া থাকা আেিযক কবর।
তেোবি আমাবদ্র অিয তকািও আইনি কারবণর উপর নিভির করবে হবে, তেমি সম্মনে, েেি এটি
আপিাবক তদ্ওয়া পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ োনলকাভভি করা হবে। নিনিকযাল ট্রায়াল ো
তমনেকযাল সমীক্ষায়, তেমি, আমরা নিম্ননলনেে কারণগুবলা েযেহার করবে পানর:
““প্রশ্চিয়াকরণ প্রনেবরাধমূলক ো েযেসানয়ক ওষুবধর উবেবিযর জিয, কমোরীর
ি
কাবজর
ক্ষমো, তরাগ নিণয়ি , তহলথ ো তসািযাল তকয়ার ো নেনকৎসার নেধাি মূলযায়বির জিয ো
ইউনিয়ি ো তমম্বার তস্টি ল'তয়র নভনত্তবে তহলথ ো তসািযাল তকয়ার েযেস্থ্া এেং পনরবষোনদ্র

েযেস্থ্াপিার ো তহলথ প্রবফিিাবলর সাবথ করা েভশ্চি অিুসাবর এেং িেিােলী এেং সুরক্ষার
সাবপবক্ষ প্রবয়াজিীয়””।

আমরা আরও গবেষণার উবেবিয আপিার েযশ্চিগে েথযও েযেহার করবে পানর, তেমি একই
রকম গবেষণা নেষয়গুবলার উপর অিযািয নেবেষণ ো ভনেষযে প্রকল্পসমূহ। এটি নদ্বেীয়
পোয়ভ
ি ভ ি েযেহার ো উবেিয নহসাবে পনরনেে।
আমরা এটি করবে োইবল এটি আপিার কাবে পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এর মাধযবম েযােযা
করা হবে এেং আমরা নিশ্চিে করে তে আপিার েথয এমিভাবে েযেহার করা হবে িা ো আপিার
উপর সরাসনর প্রভাে তফলবে পাবর (তেমি ক্ষনে ো সমসযা) ো আপিার েযাপাবর নসদ্ধান্ত তিওয়ার
নদ্বক নিবয় তেবে পাবর।

আপিার েথয তিয়ার করা
আপিার েযশ্চিগে েথয সেদ্াই
ি তগাপি রাো হবে এেং গবেষকবদ্র এটি অসিািকরণবোগয করবে
(তেিাবম), েদ্মিাম নদ্বে (তে তকািও েথয ো আপিাবক সিাি করবে পাবর তেমি আপিার িাম এেং
একটি স্বেন্ত্র তকাে ো নক নদ্বয় এটি প্রনেস্থ্াপি করা) ো েে োড়াোনড় সম্ভে এটি মুবে তফলবে েলা
হয়। েবে নকেভ তক্ষবে গবেষণার লক্ষয অজিবির জিয এটি প্রবয়াজিীয় েবল আপিার েথয
অসিািকরণবোগয করা সম্ভে হবে িা। েনদ্ এমিটি ঘবি েবে আপিাবক পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি
নিি-এর মাধযবম জািাবিা হবে।
প্রকল্পটি পনরোলিার জিয আপিার েযশ্চিগে েবথযর পািাপানি তে তকািও অসিািকরণবোগয েথয
তকেল গবেষণা দ্বলর সদ্সযবদ্র সাবথ তিয়ার করা হবে। োবদ্র েনদ্ আপিার েথয ইউবরাপীয়
অথনিনেক
ি
অঞ্চবলর োইবরর অিয কারও সাবথ তিয়ার করার প্রবয়াজি হয় (োর মবধয ইউবরাপীয়
ইউনিয়বির সকল তদ্ি সহ িরওবয়, আইসলযান্ড এেং নলেবিিস্টাইি রবয়বে), তসবক্ষবে
পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ আপিাবক জািাবিা হবে তে োরা কারা এেং তকি করা হল।
আমরা মাবঝ মাবঝ েৃেীয় পবক্ষর সরেরাহকৃে পণয ো পনরবষোগুবলাও েযেহার কনর োরা আমাবদ্র
পক্ষ হবয় ত ক া ি ও কাে সম্পাদ্ি
ি
কবর থাবক, তেমি েযেসাবয়র জিয ড্রপেক্স, ো গবেষণার েথয
তিয়ার করার জিয েযেহৃে হয়। এই েৃেীয় পক্ষগুবলা তেিা প্রবসসর নহসাবে পনরনেে এেং েেি
আমরা োবদ্র েযেহার কনর েেি আপিার েথয তেি নিরাপদ্ থাবক ো নিশ্চিে করার জিয আমরা
েভশ্চিগুবলা কনর। েবে এটি সে সময় এটি েুঝায় িা তে োরা আপিার েথয অযাবক্সস কবর নকন্তু েনদ্
োরা এটি কবর েবে পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ েনণেি হবে। তেিা কবরালার নহসাবে, আমরা
পুবরা গবেষণা জুবড় আপিার েথয নিরাপদ্ রাোর জিয দ্ায়েদ্ধ থাকে।
গবেষণার লক্ষযগুবলা সম্পূণ করার
ি
জিয আমরা তকেল েেক্ষণই আপিার েযশ্চিগে েথয তরবে তদ্ে
টিক েেক্ষণ আমাবদ্র প্রবয়াজি হবে। েবে, োনহযক েহনেল প্রদ্ািকারী ো আমাবদ্র িীনেমালা এেং
পদ্ধনের প্রবয়াজি নহসাবে, নকেভ েযশ্চিগে েথয (সম্মনের স্বাক্ষনরে তরকেি সহ) সেনিম্ন
ি
সমবয়র জিয
রাো হবে। আমরা আমাবদ্র ধারবণর সময়সূেীবে কেক্ষণ এই েথয রােে তসই সম্পবকি আপনি
আরও পড়বে পাবরি।পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি আপিার েযশ্চিগে েথয কে নদ্ি এেং তকাি
উবেবিয রাো হবে ো জানিবয় তদ্বে।
নকেভ গবেষণা প্রকবল্পর জিয, আপিার অসিািবোগয ো েদ্মিামেুি েথয প্রকল্প তিষ হওয়ার পবরও
তরবে তদ্ওয়া হবে, তেিা সংগ্র্হস্থ্ল / অিলাইি সংরক্ষণাগারগুবলাবে রাো হবে অিযািয গবেষকবদ্র
সাবথ তিয়ার করা হবে ো ভনেষযবের গবেষণায় েযেহার করা হবে। গবেষকরা েনদ্ আপিার েথয নদ্বয়
এটি করবে োি েবে আপিাবক পাটিি নসপযান্ট ইিফরবমিি নিি-এ েবল তদ্ওয়া হবে।

গবেষণা সংগ্র্হস্থ্ল েযেহার করার সময়, গবেষকবদ্র প্রায়িই োবদ্র সহায়ক ো অন্তনিনহে
ি
তেিা
আপবলাে করার প্রবয়াজি হয় ো সিািবোগয ো সংবেদ্িিীল হবে পাবর। তকেল অিুবমানদ্ে
েযশ্চিরা তেি েথয অযাবক্সস করবে পাবরি ো নিশ্চিে করার জিয সংগ্র্হস্থ্বলর প্রেুশ্চিগে নিয়ন্ত্রণ
রবয়বে।

আপিার অনধকারসমূহ
আইি অিুসাবর আমাবদ্র কাবে আপিার সম্পনকিে থাকা েযশ্চিগে েবথয আপিার অনধকার রবয়বে।
এর মবধয ো করার অনধকার রবয়বে:
েথয তদ্ো/েবথযর কনপ প্রাপ্ত হওয়া;
তে তকািও ভভল েথয সংবিাধি করা;
তকািও েথয মুবে তফলা;
আমাবদ্র েথয প্রশ্চিয়াকরণ সীনমে ো উবদ্বগ উত্থাপি করা;
আপিার েথয সনরবয় তফলা ("েহিবোগযো")।
এই অনধকারগুবলা শুধুমাে আপিার েথয তেিাবম রাোর আবগ প্রবোজয কারণ এটি একোর করা
হবয় তগবল আমরা আর আপিার সুনিনদ্ি ষ্ট েথয সিাি করবে পানর িা। কেিও কেিও আপিার
অনধকারগুবলা সীনমে হবে পাবর েনদ্ এটি গবেষণায় োধা তদ্য় ো নেলনম্বে কবর। েনদ্ এটি ঘবি েবে
আপিাবক অেনহে করা হবে এেং আপিার ইিফরবমিি কনমিিাবরর কাবে এ নেষবয় অনভবোগ
করার অনধকার থাকবে।
আপিার েযশ্চিগে েথয নকভাবে েযেহৃে হয় তস সম্পবকি আপিার েনদ্ তকািও প্রশ্ন থাবক, ো
আপিার তকািও অনধকার প্রবয়াগ করবে োি, তসবক্ষবে অিুগ্র্হ কবর ইউনিভানস টির
ি
তেিা
তপ্রাবিকিি ওবয়েবপজগুবলা তদ্েুি।আপিার েনদ্ আরও সহায়োর প্রবয়াজি হয়, তসবক্ষবে
অিুগ্র্হ কবর ইউনিভানসটির
ি
তেিা তপ্রাবিকিি অনফসার, অযাবলক্স তেেযাংবকর
(dataprotection@manchester.ac.uk) সাবথ তোগাবোগ করুি ো নলেুি:
তেিা তপ্রাবিকিি
অনফসার
Information Governance Office, Christie
Building University of Manchester,
Oxford Road Manchester M13 9PL
আপিার েথয তেভাবে পনরোলিা করা হবে ো, ো আমাবদ্র কাে তথবক প্রাপ্ত প্রনেশ্চিয়া নিবয়,
আপনি েনদ্ েুনি িা হি তসবক্ষবে আপিার Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF
(https://ico.org.uk/) টিকািানস্থ্ে ইিফরবমিি কনমিিার অনফস-এ অনভবোগ দ্াবয়র করার অনধকার
রবয়বে।

