
আ�য় িশিবের আপনার ব�া��গত 
তথ�ািদর িবষয়গত বা ব�াবহািরক 
���য়াকরেণর তথ�াবিল
আ�য় �াথ� িহেসেব আপনােক যােত ভােলা উপােয় য�ািদ বা 
অনুসরণ করা হয়। আ�য় িশিবর এবং িবেদিশ অিভবাসন অিধকত�া 
দ�র আপনার ব���গত তথ�ািদ আবশ�কীয়তা অনুযায়ী ব�বহার 
করেত পােরন – এর আবশ�কীয়তা এই জন� যােত 

• আ�য় িশিবের আপিন আ�য় বা �ান েপেত পােরন  
• আপিন যােত আপনার �াপ� অথ � েপেত পােরন তার জন� 

সহায়তা করেত পাের 
• একাকী অ�া�বয়� বা নাবালক / নাবািলকা হেল 

ভােলাভােব আপনার য�ািদ িনেত পাের বা িদেত পাের 
• আপিন েয আ�য় িশিবের বসবাস করেবন েস�ট যােত 

আপনার উপযু� হয় তার ব�ব�া েনওয়া হেব 
• আপনার আ�েয়র আেবদন নাকচ বা বািতল হেল 

আপনােক �েদেশ অবশ�ই িফের েযেত হেব – আপিন 
চাইেল সরু�ার সে� বািড় েফরার সহায়তা করা হেব  

এ�িল করার জন� আ�য় িশিবর UDIএর তরেফ বা প� েথেক 
আপনার ব���গত তথ� নিথভ�� করেব এবং ব�বহার করেব 

আমরা যখন আপনার ব���গত তথ� পিরচালন বা ব�বহার কির, 
তখন েস�ট ইিমে�শন অ�া�, পাবিলক অ�াডিমিনে�শন / �শাসন 
আইন এবং ব���গত তথ� আইন িনয়�ণকারী আইন (িবেদিশ 
আইন) ও িবিধ�িলর কাঠােমার মেধ� পের। 

আ�য় িশিবর এবং িবেদিশ অিভবাসন অিধকত�া / দ�েরর (UDI) 
েগাপনীয়তার শত� বা কত�ব� আেছ এবং আইন অনুযায়ী একমা� 
তখনই আমরা আপনার ব���গত তথ� হ�া�র করেত পারব যখন 
আপিন এ�টর সােথ স�ত হেবন বা িদেত রাজী হেবন  

আপিন আ�য় িশিবেরর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন 
িন�িলিখত িবষয় জানার জন� 

• আপনার ব���গত িক তথ� নিথভ�� হেয়েছ 
• েকাথা েথেক তথ�াবিল আনা হেয়েছ  
• কীভােব তথ��িল ব�ব�ত হেয়েছ 
• কীভােব তথ��িল সুরি�ত হেব বা হেয়েছ 

আপনার স�েক� েকান তথ� ভ�ল থাকেল েস�ট আপিন সংেশাধন 
করেত বা মুেছ েফলেত চাইেত পােরন। আপিন আ�য় িশিবের বা 
UDI এর কােছ আপনার স�েক� নিথভ�� তেথ�র মুি�ত নমুনা / 
কিপ পাবার অনুেরাধ করেত পােরন।  

ইিমে�শন িডের�েরর (UDI) ব����াথ �র�া েঘাষণা আপনার 
ব���গত তথ� িকভােব ব�বহার কের েস স�েক� আপিন আরও 
পড়েত পােরন। েস�ট আপিন udi.no খুেঁজ েপেত পােরন। 



�া�র এবং অনুেমাদন  

☐ আিম এই িচ�ঠেত েয তথ� েপেয়িছ তা বঝুেত েপেরিছ. 

�ান এবং তািরখ শরণাথ� / অিভবাবেকর �া�র 
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