
 #BeeWell 
 

িপতামাতা এবং পিরচয �াকারীর তথ� প�ক  
 
আপনার িশ�েক এক�ট গেবষণা অধ�য়েন অংশ িনেত আম�ণ জানােনা হে� 
 
তারা অংশ িনেত পাের িকনা েস িস�া� েনওয়ার আেগ, গেবষণা�ট েকন পিরচািলত হে� এবং এর মেধ� কী কী 
জিড়ত েসটা েবাঝা আপনার জন� ���পূণ �। দয়া কের সময় িনেয় িন�িলিখত তথ� মেনােযাগ সহকাের পড়ুন। 
যিদ েকানিকছ�  অ�� থােক বা আপিন আরও তথ� চান, দয়া কের আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন (নীেচ ‘আরও 
তথ�’ িবভাগ েদখুন)। এ�ট পড়েত সময় েদওয়ার জন� আপনােক ধন�বাদ।  
 
গেবষণা স�েক� 
 
গেবষণা পিরচালনা  েক করেবন? 
 
�েফসর নীল হামে�, ম�ানেচ�ার ইনি��টউট অফ এড� েকশন, এই গেবষণায় েনতৃ� িদে�ন  �ক��ট দ� 
ইউিনভািস ��ট অফ ম�ানেচ�ার, আ�া �েয়ড ন�াশনাল েস�ার ফর িচলে�ন অ�া� ফ�ািমিল, চাই� 
আউটসামস িরসাচ� কনেসা�ট�য়াম, ে�গসন ফ�ািমিল ফাউে�শন এবং ে�টার ম�ানেচ�ার ক�াই� অেথাির�টর 
মেধ� সহেযািগতার মাধ�েম করা হেয়েছ। 
 
গেবষণার উে�শ� কী? 
 
আমােদর গেবষণার ল��, #BeeWell ে�া�াম, ে�টার ম�ানেচ�ার জেুড় ত�ণেদর সু�তা (উদাঃ সুখ) 
অনুস�ান করা l  িক তােদর সু�তােক �ভািবত কের েসটা আমরা জানেত চাই (উদাঃ স�ক�, শারীিরক 
��য়াকলাপ)l 
 
কােক অংশ িনেত বলা হে�? 
 
আপনার স�ােনর িবদ�ালয়�ট #BeeWell ে�া�ােম সাইন আপ কেরেছ, যার মেধ� িশ�াথ�রা অনলাইন সমী�া 
(সােভ�) স�ণূ � কের বছের একবার, িন�িলিখতভােব: 
 
  2021-22  2022-23  2023-24  
ইয়ার 8  সােভ�  সােভ� নয়  সােভ� নয়  
ইয়ার 9  সােভ� নয়  সােভ�  সােভ� নয়  
ইয়ার 10  সােভ�  সােভ�  সােভ�  
 
গেবষণা�ট িক �কাশ করা হেব? 
 
আমরা আমােদর �াি��িল জান �াল, �গ, সে�লন উপ�াপনা, ড�রাল িশ�াথ� িথিসস এবং সংি�� 
িরেপাট��িল ওেয়বসাইট ও সামা�জক েযাগােযাগ মাধ�েম �কাশ করব।  অংশ�হণকারী �ুল, �ানীয় কতৃ�প� 
এবং ে�টার ম�ানেচ�ার ক�াই� অেথাির�ট সংি�� �িত��য়া �িতেবদন�িল পােবন।   �কে�র েডটােসট�ট 
জনসাধারেণর জন�ও উপলভ� করা হেব।  এর অথ � হ'ল অন�ান� গেবষকরা ত�ণেদর সু�তা স�েক� তােদর 
িনজ� �ে�র উ�র েদওয়ার জন� েডটা ব�বহার করেত পারেবন।  উপেরর সম� ে�ে�, আপনার স�ােনর 
�িত��য়া�িল স�ূণ � েবনােম থাকেব 
 
িডসে�াজার এ� বািরং সািভ�স (DBS) েচক 
 
এনহ�া�ড িডসে�াজার (বিধ �ত �কাশ) �ের গেবষণা দেলর সদস�েদর �েত�েকর DBS েচক রেয়েছ। 
 
েক গেবষণা �ক� পয �ােলাচনা কেরেছন? 
 
�ক��ট পয �ােলাচনা কেরেছন ও অনুেমাদন িদেয়েছন ম�ানেচ�ার িরসাচ� এিথকস (গেবষণা নীিত) কিম�ট 1 
(েরফা: 2021-11133-18179)। 
 
এই গেবষণায় অথ �ায়ন েক করেছ? 
 



�ক��ট অথ �ায়ন কেরেছ দ� ইউিনভািস ��ট অফ ম�ানেচ�ার, পল হ�ামিলন ফাউে�শন, দ� ে�গসন ফ�ািমিল 
ফাউে�শন, দ� হ�েয়ড ফাউে�শন, দ� ন�াশনাল লটাির কিমউিন�ট ফা�, দ� ওগলসিব চ�ািরেটবল �া�, এবং 
িপটার ক��ল ফাউে�শন। 
 
আমার স�ােনর িক ধরেণর অংশ�হন হেব? 
 
আপনার বা�ােক এক�ট সমী�া (সােভ�) েশষ করেত বলা হেব, যা তােদর 20-30 িমিনট সময় েনেব।  এ�ট �ুেল 
অনলাইেন করা হেব। আপনার িশ� যিদ 21/22-এ ইয়ার 8-এ থােক তেব তারা িতন বছর ধের বছের একবার 
সােভ��ট পুনরাবিৃ� করেব।  অন�থায়, তারা েকবল এ�ট একবার স�ণূ � করেব।  
 
সােভ� েত অংশ েনওয়ার েকানও উে�খেযাগ� ঝঁুিক বা অসুিবধা েনই। তেব, আমরা আপনার িশ�েক এমন 
একািধক সহায়তার উত্স স�েক� জানাব েযখােন যিদ েকানও �� তােদরেক দুঃিখত, উি�� বা িবচিলত কের 
েতােল (েযমন, িপতামাতা / পিরচয �াকারী, চাই�লাইন, �ুল কম�েদর সদস�) বেল মেন কের তেব তারা েযেত 
পাের। অংশ েনওয়ার েকানও গ�ারাি�যু� সুিবধা েনই, তেব সু�তার সমী�া (ওেয়লিবং সােভ�) সমা� করেল 
িকছ�  ত�ণেক তােদর জীবেনর �িতফলন করেত সহায়তা করেত পাের। 
 
অংশ েনওয়ার জন� আমােক বা আমার স�ানেক িক �িতদান েদওয়া হেব? (উদাঃ অথ � বা ভাউচার �দান) 
 
অংশ�হণকারীেদর জন� েকানও �িতদান নাই।  
 
আিম যিদ আমার স�ােনর অংশ েনওয়া না চাই বা আমার মন পিরবত�ন কির তেব কী হেব? 
 
আপিন আপনার স�ান অংশ িনক চান িকনা েসই িস�া� েনওয়া আপনার উপর। আপিন যিদ অনুমিত েদন 
তেব আপনার বা�ােকও অংশ িনেত চায় িকনা �জ�াসা করা হেব। আপনারা উভয়ই েয েকানও সময় িপিছেয় 
আসেত পােরন, েকানও কারণ দশ �ােনা ছাড়াই।  যিদ আপনার িশ�র অংশ েনওয়ার পের, আপিন িস�া� েনন 
েয আপিন চান তােদর সােভ�র উ�র�িল সিরেয় েফলেত, আপিন েরকড��ট মুেছ েফলেত আমােদর সােথ 
েযাগােযাগ করেত পােরন। তেব, আপনার স�ােনর েডটা একবার েবনােম পিরণত হওয়ার পের তা সরােনা 
স�ব হেব না কারণ আমরা তােদর িনিদ�� েডটা সনা� করেত স�ম হব না। এ�ট আপনার েডটা সুর�া 
অিধকার�িলেক �ভািবত কের না। যিদ আপিন িস�া� েনন েয আপিন চান না আপনার স�ান অংশ িনক, 
তেব দয়া কের এই শীট�টর েশেষ সংি�� ‘অ� আউট 'ফম ��ট পূরণ ক�ন এবং িনিদ�� তািরেখর মেধ� 
FREEPOST ব�বহার কের আমােদর কােছ এ�ট িফিরেয় িদন।  আপিন যিদ পছ� কেরন তেব আপিন অ�-
আউট ফম ��টেত �দ� তথ� ব�বহার কের আমােদর েটিলেফান বা ইেমল করেত পােরন। 
 
েডটা সুর�া এবং েগাপনীয়তা 
 
আপনারা আমার স�ান স�েক� েকান তথ� সং�হ করেবন? 
 
আপনার স�ােনর এই সােভ� েত অংশ েনয়ার জন� আমােদর এমন তথ� সং�হ করেত হেব যা তােদর সনা� 
করেত পাের, এেক "ব���গত সনা�করণেযাগ� তথ�" বলা হয়।  আমােদর সং�হ করেত হেব: 
 

• নােমর �থম অংশ, উপািধ 
• জািতগততা 
• অনন� ছা� ন�র 
• িবনামূেল� �ুল খাবার পাওয়ার েযাগ�তা 
• ইয়ার �প 
• িল� 
• িবেশষ িশ�াগত �েয়াজন 
• অিতির� ভাষা িহসােব ইংের�জ 

 
এই তথ��ট আপনার স�ােনর �ুল বা �ানীয় কতৃ�প� সরবরাহ করেব। 
 
আমরা আপনার স�ােনর সু�তা এবং েয কারণ�িল তােদর সু�তােক �ভািবত কের েস স�েক�ও তথ� সং�হ 
করব।  এর মেধ� রেয়েছ ���িল: 
 

• �ায়�শাসন, জীবেনর স���, আশাবাদ এবং জীবন ��িত 
• মানিসক সু�তা, আ�ময �াদােবাধ, ে�স, মািনেয় চলা এবং আেবগ িনয়�ণ 



• ইিতবাচক এবং েনিতবাচক আেবগ 
• �া�� এবং ��টন, শখ এবং িবেনাদন, �ুল, পিরেবশ এবং সমাজ, স�ক�, এবং ভিবষ�ত 
• িল� পিরচয় এবং েযৗনতা 
• আবািসক েপা�েকাড (যােত আমরা েদখেত পাির বহৃ�র ম�ানেচ�াের িবিভ� পাড়া জেুড় 

�িত��য়া�িলেত কীভােব তারতম� হয়)। 
 
আমরা আপনার স�ােনর �ুল বা �ানীয় কতৃ�পে�র সরবরািহত তথ��িলেক তােদর সােভ�র উ�েরর সােথ িল� 
করব।   আমরা তােদর আবািসক েপা�েকাড �ানীয় এলাকা স�েক� সরকাির তেথ�র সােথ িল� করব 
(উদাহরণ��প, েসখােন পােক� বা অন�ান� সবুজ �ান�িলেত অ�াে�স আেছ িকনা)  ভিবষ�েত, আমরা 
আমােদর �কে�র েডটা আপনার িশ� স�েক� রাখা অন�ান� তেথ�র সােথ িল� করার পিরক�না করিছ 
উদাহরণ��প, ন�াশনাল িপউিপল েডটােবেস থাকা তােদর িশ�া েরকড�, বা লংিগচ� িডনাল এড� েকশনাল 
আউটকামস ডাটােবেস থাকা তােদর কম �সং�ান এবং উপাজ�ন তথ��িল। 
 
আপিন েকান আইিন িভি�েত এই তথ� সং�হ করেছন? 
 
আমরা যু�রােজ�র েডটা সুর�া আইন অনুসাের ব���গত সনা�েযাগ� তথ� সং�হ এবং সংর�ণ করিছ।  
এেত বলা হেয়েছ েয আপনার েডটা সং�েহর জন� আমােদর অবশ�ই আইনী িভি� (িনিদ�� কারণ) থাকেত 
হেব। এই অধ�য়েনর জন�, সুিনিদ�� কারণ হ'ল এ�ট "জন�ােথ �র কাজ" এবং "গেবষণার উে�েশ� �েয়াজনীয় 
এক�ট ���য়া"।  
 
আপিন আমার স�ােনর স�েক� েয তথ� সং�হ করেবন তা স�িক�ত আমার অিধকার�িল কী? 
 
আপনার ব���গত তেথ�র েরফাের� সহ তথ� সুর�া আইেনর অধীেন আপনার অিধকার রেয়েছ। 
উদাহরণ��প, আপিন আপনার স�ান স�েক� আমােদর কােছ ধারণ করা তেথ�র এক�ট অনুিলিপ অনুেরাধ 
করেত পােরন। আপিন যিদ িনেজর িবিভ� অিধকার বা আমরা আপনার ব���গত তথ� িকভােব ব�বহার কির 
েসই স�েক� আরও জানেত চান তেব দয়া কের আমােদর �াইেভিস েনা�টস ফর িরসাচ� 
েদখুনhttps://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955   
 
এই সােভ� েত আমার স�ােনর অংশ�হণ িক েগাপনীয় থাকেব? তােদর ব���গত সনা�েযাগ� তথ� িক সুরি�ত 
থাকেব?  
 
েডটা সুর�া আইন অনুযায়ী, দ� ইউিনভািস ��ট অব ম�ানেচ�ার এই �কে�র জন� েডটা কে�ালার। এর অথ � 
হ'ল আপনার ব���গত তথ� সুরি�ত, েগাপনীয় রাখা হেয়েছ এবং েকবল আপনােক েযভােব বলা হেয়েছ 
েসভােব ব�ব�ত হেব তা িন��ত করার জন� আমরা দায়ব�. সম� গেবষকরা �িশি�ত এবং আপনার তথ� 
িন�িলিখত উপােয় েদখা হেব: 
  

• সকল তথ� কেঠারভােব েগাপনীয়তা বজায় েরেখ পিরচালনা করা হেব। েকবল গেবষণা দেলর নামধারী 
সদস� (সবাই ম�ানেচ�ার িভি�ক) সনা�কারী েডটা অ�াে�স করেত পারেবন।  

• গেবষণা দল�ট উপের বিণ �ত প�িতেত েডটা িল� করেত সনা�কারী তথ� ব�বহার করার পের, 
েডটােসটেক েবনােম পিরণত করা হেব।  

• সম� সমী�ার েডটা সুরি�ত, এন��� করা এবং পাসওয়াড�-সুরি�ত সাভ�াের সংর�ণ করা হেব যা 
েকবল নামধারী গেবষণা দেলর সদস�রা ব�বহার করেত পারেবন। 

• সাধারণ েডটা সুর�া িবিধ (�জিডিপআর) আইন অনুসাের সম� েডটা ���য়া করা হেব। 
• যিদ আপিন আপনার স�ােনর এই গেবষণায় অংশ িনেত এবং আপনার �াত স�িতেত স�ত হন 

তেব আপনার স�ােনর সরবরাহ করা অ-সনা�েযাগ� জিরপ েডটা অন�ান� গেবষক এবং এেজ��র 
সােথ ভাগ করা হেব।  দ� ইউিনভািস ��ট অফ ম�ানেচ�ােরর িরসাচ� �াইেভিস েনা�টস (উপেরর িল��ট 
েদখুন) েমেন অিতির� গেবষণােক সমথ �ন করার জন� এ�ট।  েযমন�ট ইিতমেধ� উে�খ করা হেয়েছ, 
এই তথ� স�ণূ � েবনােম থাকেব। 

 
* দয়া কের েনাট ক�ন েয ম�ানেচ�ার িব�িবদ�ালয় বা অন�ান� কতৃ�পে�র ব���রা এই গেবষণা�ট �ক��টর 
পিরক�না অনুযায়ী কায �কর হে� িকনা তা িন��ত করার জন� এই অধ�য়েনর জন� সংগহৃীত েডটা�িল 
েদখার �েয়াজন হেত পাের। এর মেধ� শনা�েযাগ� েডটা েদখা অ�ভ� �� থাকেত পাের। অধ�য়ন পয �েব�েণর 
সােথ জিড়ত সম� ব���েদর আপনার/আপনার স�ােনর �িত অংশ�হণকারী িহসােব েগাপনীয়তার কেঠার 
কত�ব� থাকেব। 
 
আমার যিদ েকান অিভেযাগ থােক তেব িক হেব? 

https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955


 
আপনার যিদ গেবষণা দেলর েকানও সদেস�র �িত অিভেযাগ করার থােক, তেব দয়া কের েযাগােযাগ ক�ন: 
 
�েফসর নীল হামে� 
এেলন উইলিকনসন িব��ং, ম�ানেচ�ার ইনি��টউট অফ এড� েকশন, ম�ানেচ�ার ইউিনভািস ��ট, 
অ�েফাড� েরাড, ম�ানেচ�ার এম 13 9PL 
 
Email: neil.humphrey@manchester.ac.uk 
 
েটিলেফান: 0161 275 3404 
 
আপিন যিদ গেবষণা দেলর বাইেরর কাউেক আনু�ািনকভােব অিভেযাগ করেত চান বা আপিন যিদ �থমবারই 
গেবষকেদর কাছ েথেক �া� সাড়া িনেয় স�� না হন তেব দয়া কের েযাগােযাগ ক�ন:  
 
িরসাচ� এিথ� ম�ােনজার, িরসাচ� অিফস, ��ি� িব��ং, দ� ইউিনভািস ��ট অফ ম�ানেচ�ার, 
অ�েফাড� েরাড, ম�ানেচ�ার, M13 9PL 
 
Email: research.complaints@manchester.ac.uk   
 
েটিলেফান: 0161 306 8089 
 
আপিন যিদ আপনার েডটা সুর�া অিধকার স�েক� আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত চান তেব দয়া কের 
dataprotection@manchester.ac.uk েত ইেমল ক�ন বা ইনফরেমশন গভেন �� অিফস, ��ি� িব��ং, 
ম�ানেচ�ার িব�িবদ�ালয়, অ�েফাড� েরাড,, M13 9PL েত িলখুন এবং আমরা আপনার অিধকার স�াদন 
���য়ার মাধ�েম আপনােক গাইড করব। 
 
আপনার স�ােনর ব���গত সনা�েযাগ� তথ� স�িক�ত অিভেযাগ ইনফরেমশন কিমশনােরর অিফেস 
করারও আপনার অিধকার রেয়েছ: 
 
Online: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 
 
েটিলেফান: 0303 123 1113   
 
আরও তথ� 
 
আপনার যিদ েকানও �� থােক তেব আপিন আমােদর ইেমইল করেত পােরন এখােন 
beewell@manchester.ac.uk বা আমােদর কল ক�ন এই ন�ের 0161 275 3415.  
 
এই তথ� শীট�ট পড়েত সময় েদওয়ার জন� আপনােক ধন�বাদ। 
 
আপনার স�ােনর এই গেবষণার অংশ হওয়ার জন� স�ত হওয়া 
 

• আমরা আশা কির আপিন আপনার স�ােনর এই গেবষণায় অংশ িনেত অনুমিত েদেবন। 
• তােদর পে� স�িত জািনেয়, আপিন আপনার িশ�েক #BeeWell সােভ�েত অংশ িনেত, তােদর সােভ� 

তথ��িল তােদর স�েক� ব�াক�াউে�র তেথ�র সােথ যু� হওয়ার জন� এবং ভিবষ�েত তােদর 
স�িক�ত অন�ান� তেথ�র সােথ তােদর েডটা সংেযােগর জন� স�িত িদে�ন (উপের বিণ �ত 'েডটা 
সুর�া এবং েগাপনীয়তা')। 

• আপিন যিদ িনেজর স�িত না েদন, আপনােক যত তাড়াতািড় স�ব নীেচ ফম � েফরত পাঠােত হেব, 
এবং 13আগ� 2021 এর আেগ। 

• অংশ না েনওয়ার িস�া��ট েকানওভােবই আপনার বা আপনার স�ােনর �িত করেব না। 
• এ�ট সম� বা�ােদর �� কের েদওয়া হেব েয তারা অংশ েনেব িকনা েস�ট তােদর উপর িনভ�র কের।  

তােদর এ�টও মেন কিরেয় েদওয়া হেব েয তারা উ�র িদেত না চাইেল ���িল এিড়েয় েযেত পাের। 
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আপিন যিদ আপনার স�ােনর অংশ েনওয়া না চান েকবল তেবই আপনােক এই ি�প�ট স�ূণ � করেত হেব 
এবং েফরত িদেত হেব। দয়া কের হয় আপিন এই ফম ��ট ��ান ক�ন এবং এখােন ইেমইল ক�ন 
lawrence.wo@manchester.ac.uk (বা এখােন কল ক�ন 0161 275 3415), বা িন�িলিখত �ঠকানায় েপা� 
ক�ন: 
 
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC 
Lawrence Wo 
Manchester Institute of Education 
B4.10 Ellen Wilkinson Building 
University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester 
M13 9PL 
 
আপনার েকানও ��া� অ�ভ� �� করার দরকার েনই।  
 
আপিন যিদ আপনার স�ােনর অংশ েনওয়ােত রা�জ থােকন তেব আপনার িকছ� ই করার �েয়াজন 
নাই। 
 
ি�য় লের�, 
 
আিম #BeeWell গেবষণায় অংশ েনওয়া েথেক আমার স�ান েক �ত�াহার করেত চাই। 
 
িশ�র নাম:  
 
িশ�র �ুল:  
 
স�ােনর ইয়ার �প (উদাঃ 8, 9, 10):  
 
িপতামাতা/পিরচয �াকারীর নাম:  
 
িপতামাতা/পিরচয �াকারীর �া�র:  
 
তািরখ:   

 
দয়া কের 2021 এর 13ই আগে�র মেধ� এ�ট েফরত পাঠান। 
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