��াবনা : �যেকােনা গেবষনার তা�পয� ও িস�া�, গেবষেকর ব�ি�গত সততা ও িন�ার উপর একা� িনভ� রশীল। িবেশষ িবেশষ
�দশ ও গেবষনার ব� প�িতগত পাথ�ক� থাকা সে�ও �যেকােনা পিরি�িতেত �পশাদারী দায়ব�তা ও নীিতেবােধর ���
অন�ীকায�।
মূলকথা: ব�ি�গত সততা বজায় রাখা
গেবষনার ফলাফল ও িস�াে�র �িত দায়ব�তা।
সহকম�ী ও অন�ান� গেবষেকর �িত যথাযথ ��া �দশ�ন।
গেবষণা পিরদশ�েনর কােজ সৃ জনশীল ভূ িমকা পালন করা।
দািয়� :
১) সততা: গেবষনার ফলাফল ও িস�াে�র স�তা যাচাই করা ও িনেজর কােজর �িত সত থাকা।
২) িনয়মানুবিত�তা : �যেকােনা গেবষণা �িত�ােনর আইেনর �িত অবগত হওয়া ও �মেন চলার গেবষেকর কত� ব�।
৩) প�িত : গেবষণা প�িতর যথাযথ �েয়াগ ও ফলাফেলর মূল�ায়ন করা গেবষেকর দািয়�।
৪) তথ� সংর�ণ : গেবষক তার গেবষণা সং�া� তথ� যথাযথ ভােব সংর�ণ করেবন যা িদেয় পুনিন�ম�াণ স�ব হেব।
৫) ফলাফল: গেবষক তার সহকম�ীেদর সােথ �যেকােনা তথ� �খালাখুিল ভােব আেলাচনা করেবন ও পিরি�িতসােপে� তা
�কাশ ও মািলকানা দািব করেবন।
৬) �লখক: �যেকােনা �কাশনার দািয়� গেবষেকর উপর বত� ােব। �সই কারেণ �ধু তােদরই নাম থাকেব যারা �সই �কাশনায়
উে�খেযাগ� ভূ িমকা িনেয়েছন।
৭) �ীকার : যারা �কাশনায় উে�খেযাগ� অবদান �রেখেছন িক� তা �লখক হবার পে� যেথ� নই তােদর নােম �াি��ীকার করা
হেব।
৮) পার�িরক পয�ােলাচনা: গেবষকরা িনজ িনজ পয�ােলাচনা �ত ও িনরেপ� ভােব করেবন ও ফলাফেলর �গাপনীয়তা বজায়
রাখেবন।
৯) �াথ� সংঘাত: গেবষকরা �যেকােনা �াথ� সংঘষ�র কথা (আিথ�ক বা অন�ান�) �কাশ করেবন ও তা যােত গেবষনার ফলাফলেক
�ভািবত না কের �স িবষেয় সেচ� হেবন।

১০) জনগেনর উে�েশ ম�ব� : িনজ িনজ গেবষণা ও �ভাব িনেয় জনসমে� ম�ব� করা �থেক গেবষকরা িবরত হেবন ও তারা
�পশাদারী ম�ব� ও ব�ি�গত অিভমেতর মেধ� পাথ�ক� করেবন।
১১) অিনয়ম কতৃ� পে�র দৃি�েগাচর আনা : গেবষকরা �যেকােনা অিনয়ম কতৃ� পে�র দৃি�েগাচের আনেবন, িবেশষ কের যা
উি�িখত �িত�ােনর ভাবমূিত� �ু� কের।
১২) অিনয়ম দমন : �যেকােনা �িত�ান বা গেবষণামূলক �পশাদারী সং�া িনজ িনজ গেবষনার তা�পয� বজায় রাখেত সেচ� হেব।
�যেকােনা দুনী� িতর �মাকািবলা করা হেব ও যারা �স দুনী� িত কত� ৃ পে�র দৃি�েগাচের আনেবন তােদর িনরাপ�া �দওয়া হেব।
১৩) পিরেবশ : গেবষণা �িত�ান সমূহ উপযু� পিরেবশ �তরী ও র�নােব�ণ করেত সেচ� হেব। এর সােথ িশ�ার মােনা�য়ন
ও সততা বজায় রাখাও �িত�ানসমূেহর কত�ব�।
১৮) সামািজক দািয়� : গেবষকরা ভু লেবননা �য তােদর কােজর সামািজক �ভাব মূল�ায়ন করা ও ঝুিঁ কর িবচার করা তােদর
কত�ব�।
িস�াপুর এ আেয়ািজত গেবষণা িবষয়ক ি�তীয় িব� মহাসভায় (২১-২৪�শ জ ল
ু াই, ২০১০) �া�িরত। পৃিথবীব�াপী গেবষনার
সাহায�ােথ� রিচত। এিট �কােনা সং�ােনর �কািশত নীিত নয়। �কােনা আইিন ব�াপাের সিঠক �দশীয় সং�ােনর সাহায� �নওয়া
বা�নীয় .
অনুবাদ: �াগত বম�ন রায়
জানুয়ারী, ২০১৩।

