গেবষণায় আপনার অিধকার: 0জারপূবক
3
অিভবাসন সং7া8 গেবষণায় অংশ:হণকারী
ব=>?েদর জন= একBট তথ=পF
!কােনা গেবষণা *কে+ অংশ/হণ করাটা আপনােক আপনার ব5ব6 !শানােনার
সুেযাগ কের !দয়, িক= এ?ট অসুিবধাজনকও হেত পাের, আপনার সময় বা অথ খরচ
F
হেত পাের, এবং/অথবা আপনার শারীিরক বা মানিসকভােব অKLMেবাধ করার কারণ
হেত পাের ৷ এই তথ6পেQ RSTপূণ পিরভাষা
F
সVেকF ব6াখ6া করা হেয়েছ এবং
আপনার অিধকার সVেকF ধারণা !দয়া হেয়েছ ৷

!KXামূলক, অবিহত সZিত

এর অথ হেলা
F
আপিন !কােনা গেবষণা *কে+ অংশ/হণ করেত চান
িকনা !স িস[া\ ]ধু আপিনই িনেত পােরন ৷ চলুন আেরা ব6াখ6া করা
যাক ৷

!KXামূলক অথ হেলা
F
আপিন িনেজ Kাধীনভােব িস[া\ িনেত পারেবন—অংশ/হণ
না করার জন6 !কােনা শাLM হেব না এবং অংশ/হণ করেত সZত হেল !কােনা বড়
ধরেনর সুিবধা (!যমন !মাটা অংেকর অথ)F পাওয়া যােব না ৷
•

অংশ/হণ করেত অKীকৃিত জানােনার ফেল আপনােক পণ6 বা !সবা িদেত
অKীকৃিত জানােনা যােব না ৷

•

এমনিক যিদ !কােনা ব6L5, সরকাির কমকতF
F া, বা সংaা আপনােক
গেবষণায় অংশ/হণ করার পরামশ িদেয়
F
থােক, তবুও আপিন তা করেত
বাধ6 নন ৷ আপিন অংশ/হণ না করেলও একই ধরেনর !সবা ও
সংaানসমূহ পাওয়ার অিধকারী থাকেবন ৷
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অবিহত অথ হেলা
F
গেবষণা?ট িক িনেয়, আপনােক িক করেত বলা হেব, এবং
অংশ/হণ করার সbাব6 সুফল ও ঝু ঁ িকRেলা িক িক !স সVেকF আপনার জানার
অিধকার রেয়েছ৷
•

গেবষণায় িক পিরমাণ সময় লাগেব এবং আপনার ?ঠক িক করণীয় !স
সVেকF আপনার Lজেfস করা উিচত ৷

•

গেবষণা?ট িকভােব িকভােব অন6েদর জানােনা হেব এবং িকভােব গেবষণার
ফলাফল আপিন জানেত পারেবন !স সVেকF জানার অিধকার আপনার
রেয়েছ ৷

•

আপনার !বাধগম6 এক?ট ভাষায় এই তথ6 জানারঅিধকার আপনার রেয়েছ ৷
*েয়াজন হেল আপিন !দাভাষী বা অনুবাদ চাইেত পােরন ৷

•

আপনার !কােনা *h বা উেiগ থাকেল যােত আপিন !যাগােযাগ করেত
পােরন !সজন6 গেবষেকর অবশ6ই আপনােক !যাগােযােগর তথ6 *দান
করেবন ৷ আপিন যিদ পরবতj !কােনা সমেয় গেবষণা !থেক !বর হেয় !যেত
চান !সেkেQও এই !যাগােযােগর তথ6 ব6বহার করা যােব ৷

•

!যেকােনা সময় *h Lজেfস করার অিধকার আপনার রেয়েছ ৷

স'িত অথ হেলা
F
আপিন সুlmভােব অংশ/হণ করেত রাLজ হেXন ৷
•

অন6 !কউ আপনার পেk সZিত িদেত পারেব না (অ*াnবয়oেদর !kেQ
অথবা সীিমত বুL[িভিpক সkমতাসVq *াnবয়o ব6L5েদর !kেQ
ছাড়া; এসব !kেQ সZিত *দান সVিকFত তেথ6র জন6 িনেচ !দখুন) ৷

•

সাধারণত, আপিন গেবষণায় অংশ/হেণর জন6 সZিত িদেয়েছন তা
আনুrািনকভােব !দখােনার জন6 আপনােক এক?ট ফরেম Kাkর করেত
বলা হেব ৷ !স?টেত Kাkর করেবন িকনা !স িস[া\ !নয়ার আেগ আপনার
আsীয়-Kজন, বtু-বাtব, !সেটলেমu কমj, অথবা অন6 !কােনা ব6L5র
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সােথ ফরম?ট সVেকF আেলাচনা করার অিধকার আপনার রেয়েছ৷
আপনার Kাkরকৃত ফরেমর এক?ট কিপ গেবষক আপনােক িদেবন৷
•

আপিন !vয় মেন করেল, আপিন এর পিরবেতF !মৗিখকভােব সZিত !দয়ার
জন6 বলেত পােরন ৷ গেবষেকর িরসাচF ইিথকস !বােডFর (REB) বাধ6বাধকতার
িভিpেত এ?ট সবসময় সbব হয় না ৷1

•

আপিন !যেকােনা সময় গেবষণা !থেক !বর হেয় !যেত পারেবন—আপিন
!কােনা গেবষণা !শষ করেত বাধ6 নন ৷ যিদ আপিন !বর হেয় যাওয়ার
িস[া\ !নন, আপনার !কােনা তথ6 যােত ব6বহার করা না হয় তা দািব করার
অিধকার আপনার রেয়েছ ৷

•

আপিন সুিনিদF m !কােনা *েhর উpর িদেত অথবা গেবষণার !কােনা সুিনিদF m
িবষেয় অংশ িনেতও অKীকৃিত জানােত পােরন ৷

অনুেমাদন অথ হেলা
F
*াnবয়o হওয়ার বয়েসর !চেয় কম বয়সী অথবা সীিমত
বুL[িভিpক সkমতাসVq !কােনা ব6L5 অংশ/হণ করেত সZিত িদেXন ৷ এসব
!kেQ, গেবষণার !kেQ অ/সর হওয়ার জন6 একজন বাবা-মা বা অিভভাবেকর
অনুমিত !দয়াও আবশ6ক হয় ৷ অন6 কথায়, এ?টর জন6 সZিত ও অনুেমাদন উভয়?ট
আবশ6ক ৷

আপনার একা\তা (Privacy) ও !গাপনীয়তার (Confidentiality)
অিধকার অথ হেলা
F
!কােনা গেবষক আপনার সুlm অনুমিত ছাড়া
আপনােক বা আপনার উpরRেলা শনা5 করেত পারেবন না ৷ !ভেব
!দখার মেতা িকছŠ িবষয়:

1

িরসাচ' ইিথকস +বাড' (REB) হেলা গেবষেকর 3িত5ােনর এক8ট কিম8ট, গেবষক যােত এই ডকুেমে=

ব>াখ>া করা @নিতক মূলনীিতসমূহ +মেন চেলন তা িনCDত করেত এই কিম8ট গেবষণা 3কFGেলা
পযােলাচনা
'
কের থােক। REB গেবষণােত আপনার অিধকার সমুLত রাখেত কাজ করেব।
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একা0তা (Privacy) হেলা অনিধকার>েবশ বা হ@েAপ Cথেক মুE থাকার
অিধকার এবং িনেজর সােথ সHিকIত তথJ িনয়Lেণর অিধকার ৷
•

!যখােন অন6রা আপনােক িচেন !ফলার এবং আপিন গেবষণায় অংশ/হণ
করেছন তা !জেন যাওয়ার সbাবনা !নই এমন এক?ট !গাপন ও িনরাপদ aােন
গেবষণা পিরচালনা করেত বলার অিধকার আপনার রেয়েছ ৷

•

গেবষণাল‹ তেথ6র মেধ6 আপনােক শনা5 করা হেব িকনা !স িস[া\ !নয়ার
অিধকার আপনার রেয়েছ ৷ িকছŠ !kেQ, গেবষক হয়েতা আপনার *কৃত নাম
ব6বহার করেত পারেবন না, এমনিক আপিন সুlmভােব তা করেত বলেলও,
কারণ এ?ট গেবষণায় অংশ/হণকারী অন6 যারা িনেজেদর শনা5 করেত
বেলনিন তােদরেক শনা5 কের !ফলেত পাের ৷

•

গেবষণা !থেক পাওয়া তথ6 িকভােব ব6বহার করা হেব তা জানার অিধকার
আপনার রেয়েছ ৷

•

গেবষণা ল‹ তথ6 সVেকF আপিন িকভােব জানেত পারেবন গেবষকরা !স
সVেকF আপনােক lmভােব ব6াখ6া করেবন ৷

Cগাপনীয়তা হেলা বJQEগত তেথJর সুরAা ৷
•

সংগৃহীত তথ6 িনরাপেদ রাখার জন6 গেবষেকর অবশ6ই !কােনা উপায় থাকেত
হেব যােত অন6 !কউ !স?ট জানেত না পাের ৷

•

আপনার তথ6 কী পিরমাণ সময় ধের সংরkণ করা হেব এবং কারা !স?ট জানেত
পােব তা জানার অিধকার আপনার রেয়েছ ৷

•

!কােনা তৃতীয় পেkর কােছ এই তথ6 িবLŒ করার বা তােদরেক *দান করার
অনুমিত গেবষেকর !নই ৷
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•

িকছŠ িকছŠ !kেQ, িনেজর kিত করা অথবা অন6েদর kিত করা সVিকFত তথ6
*কাশ করার জন6 গেবষেকর •নিতক বাধ6বাধকতা থাকেত পাের ৷
!গাপনীয়তার এ ধরেনর সীমাব[তা সVেকF সZিতপেQ সুlmভােব উেŽখ
করা থাকেব ৷ যিদ আপনার সে•হ থােক, তাহেল Lজেfস কSন ! এছাড়াও
আপনার সVেকF সং/হ করা সব তথ6 অfাতনামা থাকার জন6 (িনেচ !দখুন)
!জার িদেয় বলার অিধকার আপনার রেয়েছ ৷

•

িকছŠ !kেQ, অপরাধমূলক LŒয়াকলাপ সVেকF পুিলেশর কােছ িরেপাটF করার
জন6 গেবষেকর আইিন দায়ব[তা থাকেত পাের ৷ !গাপনীয়তার এধরেনর
সীমাব[তা সVেকF সZিতপেQ সুlmভােব উেŽখ করা থাকেব ৷ যিদ আপনার
সে•হ থােক, তাহেল Lজেfস কSন! এছাড়াও আপনার সVেকF সং/হ করা
সব তথ6 অfাতনামা থাকার জন6 !জার িদেয় বলার অিধকার আপনার রেয়েছ৷

•

অনলাইন জিরেপর উpর !দয়ার সময়, আপনার এই িবষেয় সেচতন থাকা
উিচত !য িকছŠ িকছŠ !দেশ, !যমন যু5রাে•, সাভFাের সংরিkত !যেকােনা তথ6
সরকার জানেত পাের৷ এধরেনর পিরিaিতেত গেবষক িকভােব !গাপনীয়তা ও
একা\তা সVেকF িন‘য়তা *দান করেবন !স িবষেয় Lজেfস করার অিধকার
আপনার রেয়েছ ৷

অRাতনামা অবSার অথ হেলা
I
শনাEকারী Cকােনা তথJ Cনই, যােত
গেবষণালW সুিনিদIX Cকােনা তেথJর সােথ Cকােনা বJQEর সংেযাগ Sাপন করা
না যায় ৷
•

উপের আেলাচনা করা !গাপনীয়তার সীমাব[তার এক?ট সমাধান আেছ: এ?ট
িনL‘ত করার মাধ6েম !য, এমন এক উপােয় সং/হ করা হেব যােত !কউই—
এমনিক গেবষকও—জানেত পারেব না !য তথ6?ট কার সােথ সংযু5 ৷
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গেবষণায় আপনার অিধকার: 0জারপূবক
3 অিভবাসন সং7া8 গেবষণায় অংশ:হণকারী
ব=>?েদর জন= একBট তথ=পF

•

যিদ আপনার অিভবাসনগত অবaা এখেনা িনয়িমত করা না হেয় থােক, তাহেল
গেবষক িকভােব আপনার তথ6 অfাতনামা থাকার িবষয়?ট িনL‘ত করেবন
!স সVেকF আপনার Lজেfস করা উিচত৷ অন6থায়, গেবষণাল‹ তথ6
আপনােক ঝু ঁ িকেত !ফলেত পাের ৷

Cকােনা Aিত না করার জনJ গেবষেকর বাধJবাধকতা বলেত
Cবাঝায় আপনার ম[ল, মযাদা,
I ও িনরাপ]ার িবষয়^ট সবসময়
িবেবচনা করা হেব ৷
•

যিদ !কােনা গেবষণা *LŒয়ার !কােনা এক পযােয়
F িগেয় আপিন অKLM !বাধ
কেরন, তাহেল গেবষকেক !সটা জানােনার অিধকার আপনার রেয়েছ৷

•

যিদ গেবষক আপনােক অKLM !বাধ করােনা অব6াহত রােখন, তাহেল আপনার
উিচত হেব আপনার িব’M !কােনা ব6L5েক (!কােনা বtু, পিরবােরর !কােনা
সদস6, !সেটলেমu কমj, কিমউিন?টর !কােনা সদস6) !সটা জানােনা এবং
আপনার উিচত গেবষেকর REB-এর সােথ !যাগােযাগ করা ৷ সZিতপেQ এই
!যাগােযােগর তেথ6র উেŽখ থাকা উিচত ৷ অথবা আপিন ইuারেনেট এই তথ6
খুজ
ঁ েত পােরন ৷ সব িব’িবদ6ালেয় ও হাসপাতােল REB বা অনু“প কিম?ট রেয়েছ
৷

•

আপনার সােথ যােত সZােনর সে” আচরণ করা হয় এবং আপনার সংoৃিত,
ধম, F ও নৃতাL•ক (ethnic) ইিতহােসর *িত সZান !দখােনা হয় +সই অিধকার
আপনার রেয়েছ৷
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