#BeeWell
িপতামাতা এবং পিরচযাকারীর
,
জন1 তথ1 প3
আিম 5কন এই িচ7ঠ 9হণ করিছ?
আপনার িশ>েক এক7ট গেবষণা অধ1য়েন অংশ িনেত আমFণ জানােনা হেG
তারা অংশ িনেত পাের িকনা ,স িস.া/ ,নওয়ার আেগ, গেবষণা7ট ,কন পিরচািলত হে< এবং এর মেধ@ কী কী
জিড়ত ,সটা ,বাঝা আপনার জন@ EFGপূণ।I দয়া কের সময় িনেয় িনKিলিখত তথ@ মেনােযাগ সহকাের পড়ুন।
যিদ ,কানিকছQ অRS থােক বা আপিন আরও তথ@ চান, দয়া কের আমােদর সােথ ,যাগােযাগ কFন (নীেচ ‘আরও
তথ@’ িবভাগ ,দখুন)। এ7ট পড়েত সময় ,দওয়ার জন@ আপনােক ধন@বাদ।
যিদ আপনার সJান 2022 সােলর শরেত (অেটাম) ইয়ার 9 এ পেড়, তেব তােদর ইয়ার Vপ হেব ছাWেদর
এক7ট সম7Sর অংশ যােদর আমরা শরৎ 2021 ,থেক YF কের বািষক
I িভিZেত সমী[া7ট স\ূণ I করেত বলব।
আপনার স/ােনর ]ুল অংশ ,নওয়ার জন@ সাইন আপ কের থাকেল আপিন এই তথ@ পW7ট গত বছর ,পয়েছন।
আপিন যিদ আপনার সJানেক গেবষণা অধ@য়ন ,থেক অিনবাচন
I
করার িস.া/ িনেয় থােকন গত বছর,
,সে[েW অিনবাচন
I
(অ^-আউট) করার িস.া/7ট এখনও আমােদর িসে`েম ,রকডI করা আেছ এবং আপনার
স/ান এই বছর অবশ@ই সমী[ায় অংশ ,নেব না৷ আপনােক আবার ফম7ট
I ,ফরত িদেত হেব না। আপিন যিদ পূেব I
আপনার স/ানেক জিরপ ,থেক অিনবাচন
I
কের রােখন িকd চান ,য তারা 2022 সােলর শরেত অংশ িনক, তেব
অনুeহ কের আমােদর সােথ beewell@manchester.ac.uk-এ ,যাগােযাগ কFন।
2022 সােলর শরেত (অেটাম) আপনার সJান ইয়ার 10 এ থাকেল, আপিন fথমবােরর মেতা এই তথ@ পW7ট
পােবন। এ7টই হেব একমাW িশ[াবষ ,যখােন
I
আপনার স/ান গেবষণা অধ@য়েন অংশ িনেত ,যাগ@ হেব। গেবষণা
অধ@য়ন7ট কী তা ,বাঝার জন@ এবং আপিন আপনার স/ানেক অংশ িনেত িদেবন নািক অিনবাচন
I
(অ^-আউট)
করেবন ,সই িস.া/ িনেত অনুeহ কের এই তথ@7ট মেনােযাগ সহকাের পড়া িনghত কFণ।
গেবষণা সMেক,
গেবষণা পিরচালনা 5ক করেবন?
fেফসর নীল হামেi, ম@ানেচ`ার ইনি`7টউট অফ এডQেকশন, এই গেবষণায় ,নতৃG িদে<ন fকk7ট দ@
ইউিনভািস7ট
I অফ ম@ানেচ`ার, আlা iেয়ড ন@াশনাল ,সmার ফর িচলেnন অ@াo ফ@ািমিল, চাইp
আউটকামস িরসাচI কনেসা7টI য়াম, ,eগসন ফ@ািমিল ফাউেoশন এবং ,eটার ম@ানেচ`ার কqাইo অেথাির7টর
মেধ@ সহেযািগতার মাধ@েম করা হেয়েছ। YধুমাW ম@ানেচ`ার ইউিনভািস7ট
I নীেচ বিণতI fকk ,ডটােসেট
অ@ােrস পােব; অবিশS সংsাEিল অন@ান@ উপােয় fকk7টেক সমথনI কের (উদাহরণtuপ, চাইp আউটকামস
িরসাচI কনেসা7টI য়াম ]ুলEিলেক তােদর সুsতার িবধােনর িবষেয় িনেদI শনা fদান কের)।
গেবষণা7টর উেOশ1 কী?
আমােদর গেবষণার ল[@, #BeeWell ,fাeাম, ,eটার ম@ানেচ`ার জুেড় তFণেদর সুsতা (উদাঃ সুখ) অনুসwান
করা l িক তােদর সুsতােক fভািবত কের ,সটা আমরা জানেত চাই (উদাঃ স\কI, শারীিরক gxয়াকলাপ)l

কােক অংশ িনেত বলা হে<?
আপনার স/ােনর িবদ@ালয়7ট #BeeWell ,fাeােম সাইন আপ কেরেছ, যার মেধ@ িশ[াথyরা অনলাইন সমী[া
(সােভI) স\ূণ কের
I
বছের একবার, িনKিলিখতভােব:
ইয়ার 8
ইয়ার 9

2021-22
সােভI
সােভI নয়

2022-23
সােভI নয়
সােভI

2023-24
সােভI নয়
সােভI নয়

ইয়ার 10

সােভI

সােভI

সােভI

গেবষণা7ট িক fকাশ করা হেব?
আমরা আমােদর fািzEিল জানাল,
I {গ, সে|লন উপsাপনায়, ড}রাল িশ[াথy িথিসস এবং ওেয়বসাইট ও
সামাgজক ,যাগােযাগ মাধ@েম সংি[z িরেপাটI Eিল fকাশ করব। অংশeহণকারী ]ুলEিল, sানীয়
কতৃপ
I [Eিল, ,eটার ম@ানেচ`ার কqাইo অথির7ট সংি[z fিতgxয়া িরেপাটI Eিল পােবন। fকেkর
,ডটােসট7ট জনসাধারেণর জন@ও উপলভ@ করা হেব। এর অথ হ'ল
I
অন@ান@ গেবষকরা তFণেদর সুsতা
স\েকI তােদর িনজt fে~র উZর ,দওয়ার জন@ ,ডটা ব@বহার করেত পারেবন। উপেরর সম• ,[েW,
আপনার স/ােনর fিতgxয়াEিল স\ূণ ,বনােম
I
থাকেব

িডসে€াজার এo বািরং সািভIস (DBS) ,চক
এনহ@া•ড িডসে€াজার (বিধতI fকাশ) •ের গেবষণা দেলর সদস@েদর fেত@েকর DBS ,চক রেয়েছ।

,ক গেবষণা fকk পযােলাচনা
I
কেরেছন?
fকk7ট পযােলাচনা
I
কেরেছন ও অনুেমাদন িদেয়েছন ম@ানেচ`ার িরসাচI এিথকস (গেবষণা নীিত) কিম7ট 1
(,রফা: 2021-11133-18179)।

এই গেবষণায় অথায়ন
I ,ক করেছ?
fকk7ট দ@ ইউিনভািস7ট
I অফ ম@ানেচ`ার, ,eটার ম@ানেচ`ার কqাইo অথির7ট, পল হ@ামিলন ফাউেoশন, দ@
,eগসন ফ@ািমিল ফাউেoশন, দ@ হলরেয়ড ফাউেoশন, দ@ ন@াশনাল লটাির কিমউিন7ট ফাo, দ@ ওগলসিব
চ@ািরেটবল ‚া`, দ@ িপটার কাgoল ফাউেoশন, িবগ ,চƒ, এবং িবিবিস িচলেnন ইন িনড „ারা অথািয়ত
I
আমার সJােনর িক ধরেণর অংশ9হন হেব?
আপনার স/ানেক 2022 সােলর শরেত (অেটাম) এক7ট সমী[া স\ূণ করেত
I
বলা হেব, এেত তােদর 20-30
িমিনট সময় লাগেব। এ7ট ]ুেল অনলাইেন করা হেব। আপনার স/ান যিদ 22/23 সােল ইয়ার 9 এ থােক, তাহেল
তারা 2023 সােলর শরেত আবার সমী[া7ট পুনরাবৃিZ করেব। অন@থায়, তারা ,কবল এ7ট একবার স\ূণ করেব।
I
সােভI ,ত অংশ ,নওয়ার ,কানও উে…খেযাগ@ ঝু ঁ িক বা অসুিবধা ,নই। তেব, আমরা আপনার িশYেক এমন
একািধক সহায়তার উত্স স\েকI জানাব ,যখােন যিদ ,কানও f~ তােদরেক দুঃিখত, উি„ˆ বা িবচিলত কের
,তােল (,যমন, িপতামাতা / পিরচযাকারী,
I
চাইpলাইন, ]ুল কমyেদর সদস@) বেল মেন কের তেব তারা ,যেত
পাের। অংশ ,নওয়ার ,কানও গ@ারািmযু‰ সুিবধা ,নই, তেব সুsতার সমী[া (ওেয়লিবং সােভI) সমাz করেল িকছQ
তFণেক তােদর জীবেনর fিতফলন করেত সহায়তা করেত পাের।

অংশ ,নওয়ার জন@ আমােক বা আমার স/ানেক িক fিতদান ,দওয়া হেব? (উদাঃ অথ বা
I ভাউচার fদান)
অংশeহণকারীেদর জন@ ,কানও fিতদান নাই।

আিম যিদ আমার স/ােনর অংশ ,নওয়া না চাই বা আমার মন পিরবতIন কির তেব কী হেব?
আপিন আপনার স/ান অংশ িনক চান িকনা ,সই িস.া/ ,নওয়া আপনার উপর। আপিন যিদ অনুমিত ,দন
তেব আপনার বাŠােকও অংশ িনেত চায় িকনা gজ‹াসা করা হেব। আপনারা উভয়ই ,য ,কানও সময় িপিছেয়
আসেত পােরন, ,কানও কারণ দশােনা
I
ছাড়াই। যিদ আপনার িশYর অংশ ,নওয়ার পের, আপিন িস.া/ ,নন ,য
আপিন চান তােদর সােভIর উZরEিল সিরেয় ,ফলেত, আপিন ,রকডI7ট মুেছ ,ফলেত আমােদর সােথ ,যাগােযাগ
করেত পােরন। তেব, আপনার স/ােনর ,ডটা একবার ,বনােম পিরণত হওয়ার পের তা সরােনা সŒব হেব না

কারণ আমরা তােদর িনিদI S ,ডটা সনা‰ করেত স[ম হব না। আমরা আশা কির ,য এ7ট 2026 সােলর ,শষ
নাগাদ ঘটেব, তারপের ব@g‰গতভােব সনা‰েযাগ@ তথ@ িনরাপেদ Žংস করা হেব।
এ7ট আপনার ,ডটা সুর[া অিধকারEিলেক fভািবত কের না। যিদ আপিন িস.া/ ,নন ,য আপিন চান না
আপনার স/ান অংশ িনক, তেব দয়া কের এই শীট7টর ,শেষ সংি[z ‘অ^ আউট 'ফম7ট
I পূরণ কFন এবং
িনিদI S তািরেখর মেধ@ FREEPOST ব@বহার কের আমােদর কােছ এ7ট িফিরেয় িদন। আপিন যিদ পছ• কেরন
তেব আপিন অ^-আউট ফম7টেত
I
fদZ তথ@ ব@বহার কের আমােদর ,টিলেফান বা ইেমল করেত পােরন।
5ডটা সুরRা এবং 5গাপনীয়তা

আপনারা আমার স/ান স\েকI ,কান তথ@ সংeহ করেবন?
আপনার স/ােনর এই সােভI ,ত অংশ ,নয়ার জন@ আমােদর এমন তথ@ সংeহ করেত হেব যা তােদর সনা‰
করেত পাের, এেক "ব@g‰গত সনা‰করণেযাগ@ তথ@" বলা হয়। আমােদর সংeহ করেত হেব:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

নােমর fথম অংশ, উপািধ
জািতগততা
অনন@ ছাW নqর
জ• তািরখ
আবািসক ,পা`েকাড
িবনামূেল@ ]ুল খাবার পাওয়ার ,যাগ@তা
ইয়ার Vপ
িল‘
িবেশষ িশ[াগত fেয়াজন
অিতির‰ ভাষা িহসােব ইংেরgজ

এই তথ@7ট আপনার স/ােনর ]ুল বা sানীয় কতৃপ
I [ সরবরাহ করেব।
আমরা আপনার স/ােনর সুsতা এবং ,য কারণEিল তােদর সুsতােক fভািবত কের ,স স\েকIও তথ@ সংeহ
করব। এর মেধ@ রেয়েছ f~Eিল:
•
•
•
•
•

tায়Zশাসন, জীবেনর সd7S, আশাবাদ এবং জীবন f’িত
মানিসক সুsতা, আ“মযাদােবাধ,
I
,”স, মািনেয় চলা এবং আেবগ িনয়•ণ
ইিতবাচক এবং ,নিতবাচক আেবগ
tাs@ এবং F7টন, শখ এবং িবেনাদন, ]ুল, পিরেবশ এবং সমাজ, স\কI, এবং ভিবষ@ত
িল‘ পিরচয় এবং ,যৗনতা

িকভােব সংগৃহীত তথ@ ব@বহার করা হেব?
আমরা আপনার স/ােনর ]ুল বা sানীয় কতৃপ
I ে[র „ারা সরবরািহত তথ@Eিলেক তােদর সােভIর উZেরর সােথ
িল— করব। আমরা তােদর আবািসক ,পা`েকাড sানীয় এলাকা স\েকI সরকাির তেথ@র সােথ িল— করব
(উদাহরণtuপ, ,সখােন পােকI বা অন@ান@ সবুজ sানEিলেত অ@ােrস আেছ িকনা) ভিবষ@েত, আমরা আমােদর
fকেkর ,ডটা আপনার স/ােনর স\েকI রাখা অন@ান@ তেথ@র সােথ িল— করার পিরকkনা করিছ,
উদাহরণtuপ, জাতীয় ছাW ,ডটােবেস িশ[াগত ,ডটা (,যমন একােডিমক অজIন); অনুৈদঘ@I িশ[াগত ফলাফল
ডাটােবেস কমসংsান
I
এবং উপাজIেনর ,ডটা (,যমন বািষক
I আয়); কিমউিন7ট সািভIেসস ,ডটােসেট এনএইচএসঅথািয়ত
I
স™দায় পিরেষবাEিলেত অ@ােrেসর ,ডটা (,যমন িশY এবং যুবক-যুবতীেদর tাs@ পিরেষবাEিলেত
,রফােরল); এবং, ,মmাল ,হলথ সািভIস ,ডটােসেট এনএইচএস-অথািয়ত
I
মানিসক tাs@ পিরেষবাEিলেত
অ@ােrস স\িকIত ,ডটা (,যমন িশY এবং িকেশার-িকেশারীেদর মানিসক tাs@ পিরেষবাEিলর ,রফােরল)৷

িকভােব ,ডটা িল— করা হেব এবং ,কন এ7ট উপকারী?
,ডটা িলে—েজর fাথিমক fgxয়া7ট নীেচ বিণতI হেয়েছ:

িপতামাতার অনুমিত

UoM *ডটা ধারেকর কােছ তািলকা পাঠায়

*ডটা ধারক *রকড4 খুঁেজ পায় *ডটা ধারক

UoM-এ *ডটা পাঠােত নাম9িল সিরেয় *দয়

UoM *ডটা িবে=ষণ কের

এইভােব আমােদর fকেkর ,ডটা িল— করেল উে…খেযাগ@ভােব উlিত হয় যা আমরা তFণেদর সুsতা স\েকI
িশখেত পাির এবং কীভােব এ7ট তােদর জীবেনর অন@ান@ িদকEিলেত যা ঘটেছ তা fভািবত কের (এবং fভািবত
হয়)।

আপিন ,কান আইিন িভিZেত এই তথ@ সংeহ করেছন?
আমরা যু‰রােজ@র ,ডটা সুর[া আইন অনুসাের ব@g‰গত সনা‰েযাগ@ তথ@ সংeহ এবং সংর[ণ করিছ। এেত
বলা হেয়েছ ,য আপনার ,ডটা সংeেহর জন@ আমােদর অবশ@ই আইনী িভিZ (িনিদI S কারণ) থাকেত হেব। এই
অধ@য়েনর জন@, সুিনিদI S কারণ হ'ল এ7ট "জনtােথরI কাজ" এবং "গেবষণার উেšেশ@ fেয়াজনীয় এক7ট
fgxয়া"।

আপিন আমার স/ােনর স\েকI ,য তথ@ সংeহ করেবন তা স\িকIত আমার অিধকারEিল কী?
আপনার ব@g‰গত তেথ@র ,রফাের• সহ তথ@ সুর[া আইেনর অধীেন আপনার অিধকার রেয়েছ।
উদাহরণtuপ, আপিন আপনার স/ান স\েকI আমােদর কােছ ধারণ করা তেথ@র এক7ট অনুিলিপ অনুেরাধ
করেত পােরন। আপিন যিদ িনেজর িবিভl অিধকার বা আমরা আপনার ব@g‰গত তথ@ িকভােব ব@বহার কির ,সই
স\েকI আরও জানেত চান তেব দয়া কের আমােদর fাইেভিস ,না7টস ফর িরসাচI
,দখুনhttps://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=37095

এই সােভI ,ত আমার স/ােনর অংশeহণ িক ,গাপনীয় থাকেব? তােদর ব@g‰গত সনা‰েযাগ@ তথ@ িক সুরি[ত
থাকেব?
,ডটা সুর[া আইন অনুযায়ী, দ@ ইউিনভািস7ট
I অব ম@ানেচ`ার এই fকেkর জন@ ,ডটা কে›ালার। এর মােন হল
,য আপনার ব@g‰গত তথ@ সুরি[ত, ,গাপনীয় রাখা হেয়েছ এবং YধুমাW আপনােক ,যভােব বলা হেয়েছ
,সভােব ব@বহার করা হেব তা িনghত করার জন@ আমরা দায়ব.। সম• গেবষকরা fিশি[ত, এবং আপনার
,ডটা িনKিলিখত উপােয় ,দখােশানা করা হেব:
•

•
•
•
•

সকল তথ@ কেঠারভােব ,গাপনীয়তা বজায় ,রেখ পিরচালনা করা হেব। YধুমাW গেবষণা দেলর নামধারী
সদস@রা (সম• ম@ানেচ`ার ইউিনভািস7ট
I „ারা িনযু‰) শনা‰েযাগ@ ,ডটা* অ@ােrস করেত পারেবন,
এমন উদাহরণ ব@তীত ,যখােন ,ডটা িলে—জ স[ম করেত উপেরর নামকৃত ,ডটােসটEিল ধারণকারী
সংsাEিলেক িনরাপেদ সরবরাহ করা হে<।
গেবষণা দল7ট উপের বিণতI প.িতেত ,ডটা িল— করেত সনা‰কারী তথ@ ব@বহার করার পের,
,ডটােসটেক ,বনামী করা হেব।
সম• সমী[ার ,ডটা সুরি[ত, এনgx^ করা এবং পাসওয়াডI-সুরি[ত সাভIাের সংর[ণ করা হেব যা
,কবল নামধারী গেবষণা দেলর সদস@রা ব@বহার করেত পারেবন।
সাধারণ ,ডটা সুর[া িবিধ (gজিডিপআর) আইন অনুসাের সম• ,ডটা fgxয়া করা হেব।
যিদ আপিন আপনার স/ােনর এই গেবষণায় অংশ িনেত স|ত হন এবং আপনার স|িত িনেয়
আপনার স/ােনর সরবরাহ করা অ-সনা‰েযাগ@ জিরপ ,ডটা অন@ান@ গেবষক এবং এেজg•র সােথ
ভাগ করা হেব। দ@ ইউিনভািস7ট
I অফ ম@ানেচ`ােরর িরসাচI fাইেভিস ,না7টস (উপেরর িল—7ট ,দখুন)
,মেন অিতির‰ গেবষণােক সমথনI করার জন@ এ7ট। ,যমন7ট ইিতমেধ@ উে…খ করা হেয়েছ, এই তথ@
স\ূণ ,বনােম
I
থাকেব।

* দয়া কের ,নাট কFন ,য ম@ানেচ`ার িব•িবদ@ালয় বা অন@ান@ কতৃপ
I ে[র ব@g‰রা এই গেবষণা7ট fকk7টর
পিরকkনা অনুযায়ী কাযকর
I হে< িকনা তা িনghত করার জন@ এই অধ@য়েনর জন@ সংগৃহীত ,ডটাEিল ,দখার

fেয়াজন হেত পাের। এর মেধ@ শনা‰েযাগ@ ,ডটা ,দখা অ/ভQ‰
I থাকেত পাের। অধ@য়ন পযেব[েণর
I
সােথ
জিড়ত সম• ব@g‰েদর আপনার/আপনার স/ােনর fিত অংশeহণকারী িহসােব ,গাপনীয়তার কেঠার কতIব@
থাকেব।
আমার যিদ 5কান অিভেযাগ থােক তেব িক হেব?
আপনার যিদ গেবষণা দেলর ,কানও সদেস@র fিত অিভেযাগ করার থােক, তেব দয়া কের ,যাগােযাগ কFন:
Tেফসর নীল হামেV
এেলন উইলিকনসন িবWXং, ম1ানেচYার ইনিY7টউট অফ এডZেকশন, ম1ানেচYার ইউিনভািস7ট,
,
অ[েফাড, 5রাড, ম1ানেচYার এম 13 9PL
Email: neil.humphrey@manchester.ac.uk
5টিলেফান: 0161 275 3404
আপিন যিদ গেবষণা দেলর বাইেরর কাউেক আনুžািনকভােব অিভেযাগ করেত চান বা আপিন যিদ fথমবারই
গেবষকেদর কাছ ,থেক fাz সাড়া িনেয় সdS না হন তেব দয়া কের ,যাগােযাগ কFন:
িরসাচ, এিথ[ ম1ােনজার, িরসাচ, অিফস, W\িY িবWXং, দ1 ইউিনভািস7ট
, অফ ম1ানেচYার, অ[েফাড,
5রাড, ম1ানেচYার, M13 9PL
Email: research.complaints@manchester.ac.uk
5টিলেফান: 0161 306 8089
আপিন যিদ আপনার ,ডটা সুর[া অিধকার স\েকI আমােদর সােথ ,যাগােযাগ করেত চান তেব দয়া কের
dataprotection@manchester.ac.uk ,ত ইেমল কFন বা ইনফরেমশন গভেন•
I অিফস, gxি` িবgpং,
ম@ানেচ`ার িব•িবদ@ালয়, অrেফাডI ,রাড,, M13 9PL ,ত িলখুন এবং আমরা আপনার অিধকার স\াদন
fgxয়ার মাধ@েম আপনােক গাইড করব।
আপনার স/ােনর ব@g‰গত সনা‰েযাগ@ তথ@ স\িকIত অিভেযাগ ইনফরেমশন কিমশনােরর অিফেস করারও
আপনার অিধকার রেয়েছ:
Online: https://ico.org.uk/make-a-complaint/
5টিলেফান: 0303 123 1113
আরও তথ1
আপনার যিদ ,কানও f~ থােক তেব আপিন আমােদর ইেমইল করেত পােরন এখােন
beewell@manchester.ac.uk বা আমােদর কল কFন এই নqের 0161 275 3415.
এই তথ1 শীট7ট পড়েত সময় 5দওয়ার জন1 আপনােক ধন1বাদ।
আপনার সJােনর এই গেবষণার অংশ হওয়ার জন1 স^ত হওয়া
•
•

•

আমরা আশা কির আপিন আপনার স/ানেক এই গেবষণায় অংশ িনেত অনুমিত ,দেবন।
অনুমিত fদােনর মাধ@েম, আপিন আপনার স/ানেক #BeeWell সমী[ায় অংশeহণ করার জন@,
তােদর সমী[ার ,ডটা তােদর স\েকI পটভূ িমর তেথ@র সােথ িল— করার জন@ এবং ভিবষ@েত তােদর
স\েকI থাকা অন@ান@ তেথ@র সােথ তােদর ,ডটা িল— করার জন@ স|ত হে<ন (উপেরর ',ডটা সুর[া
এবং ,গাপনীয়তায়' বিণতI আেছ)।
আপিন যিদ আপনার স|িত না ,দন, তেব আপনােক যত তাড়াতািড় স_ব নীেচর ফম ,5ফরত
পাঠােত হেব, এবং 14 অে`াবর 2022 এর আেগ।

•

অংশ না ,নওয়ার িস.া/ িনেল ,কানওভােবই আপনার বা আপনার স/ােনর [িত হেব না।

•

এ7ট সম• বাŠােদর RS কের ,দওয়া হেব ,য তারা অংশ ,নেব িকনা ,স7ট তােদর উপর িনভIর কের।
তােদর এ7টও মেন কিরেয় ,দওয়া হেব ,য তারা উZর িদেত না চাইেল f~Eিল এিড়েয় ,যেত পাের।

আপিন যিদ আপনার স/ােনর অংশ ,নওয়া না চান ,কবল তেবই আপনােক এই িŸপ7ট স\ূণ করেত
I
হেব এবং
,ফরত িদেত হেব। দয়া কের হয় আপিন এই ফম7ট
I ]@ান কFন এবং এখােন ইেমইল কFন
lawrence.wo@manchester.ac.uk (বা এখােন কল কFন 0161 275 3415), বা িনKিলিখত 7ঠকানায় ,পা`
কFন:
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC
Lawrence Wo
Manchester Institute of Education
B4.10 Ellen Wilkinson Building
University of Manchester
Oxford Road
Manchester
M13 9PL
আপনার 5কানও Y1াM অJভZa
, করার দরকার 5নই।
আপিন যিদ আপনার সJােনর অংশ 5নওয়ােত রাWজ থােকন তেব আপনার িকছZই করার Tেয়াজন
নাই।
িfয় লের•,
আিম #BeeWell গেবষণায় অংশ ,নওয়া ,থেক আমার স/ান ,ক fত@াহার করেত চাই।
িশYর নাম:
িশYর ]ুল:
স/ােনর ইয়ার Vপ (উদাঃ 8, 9, 10):
িপতামাতা/পিরচযাকারীর
I
নাম:
িপতামাতা/পিরচযাকারীর
I
tা[র:
তািরখ:
দয়া কের 30 অে`াবর 2022 মেধ1 এ7ট 5ফরত পাঠান।

