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আঙ্গুলের ছাপ
ও ইউলরাডাক
একটি সদস্য স্টেলে তৃতীয় স্দলের নাগররক বা অববধভালব 
বসবাসকারী স্টেে বরিভ্ভূ ত ব্যরতিলদর জন্য প্ররবধান (EU) নম্বর 
603/2013 এর 29 এর 3 নং ধারা অনগুসালর তথ্য 
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আপনি যনি বর্ত মানি ডাবনিি স্টেট 1) এ অববধভানব বসবাস কনেি রাহনি কর্্ত পক্ষ আপিাে 
আঙ্গুনিে ছাপ নিনর পানে এবং স্সগুনিা ‘ইউনোডাক’ আঙ্গুনিে ছাপ ডাটানবনে পাঠানর পানে। 
এটিে একমাত্র উনদেশ্য হনিা আপনি ইনরামনধ্য আশ্রন়েে েি্য আনবিি কনেনছি নক িা রা নিধ্তােণ 
কো। আপিাে আঙ্গুনিে ছানপে রথ্য ইউনোডাক ডাটানবনে সংেক্ষণ কো হনব িা রনব আপনি 
যনি ইনরামনধ্য আশ্রন়েে েি্য অি্য একটি স্িনশ আনবিি কনে থানকি রাহনি আপিানক স্সই স্িনশ 
পাঠানিা হনর পানে।

আপনি ইচ্াক্রভানব আপিাে আঙ্গুনি ক্ষর স্নটি কোে কােনণ অি্যাি্য নেনিসগুনিাে মনধ্য যনি 
আপিাে আঙ্গুনিে ছাপ অস্পটি হ়ে রাহনি আপিাে আঙ্গুনিে ছাপ পেবরতীনর আবাে গ্রহণ কো 
হনব।

ইউনোডাক eu-LISA িানম পনেনির ইউনোপী়ে ইউনি়েি এনেনসি দ্াো পনেিানির। আপিাে রথ্য 
শুধগুমাত্র আইি অিগুযা়েী নিধ্তানের উনদেনশ্যই ব্যবহাে কো হনর পানে। শুধগুমাত্র ইউনোডাক স্সন্টাি 
নসনটেম আপিাে রথ্য প্ানতিে সগুনযাগ পানব। আপনি যনি ভনবষ্যনর অি্য ডাবনিি স্টেনট আশ্রন়েে 
েি্য আনবিি িানিি কনেি, রাহনি আপিাে আঙ্গুনিে ছাপসমহূও ইউনোডানক ফনো়োড্ত  কোে 
েি্য স্িও়ো হনব। ডাবনিি স্টেনটে সানথ সম্পনক্ত র ি়ে এমি অি্যাি্য স্টেট বা সংগঠনিে নিকট 
ইউনোডানক সংেনক্ষর রথ্য হস্ান্তে কো হনব িা।

 1) ডাবরেন প্ররবধালনর রবষলয় সমস্ত ইউলরাপীয় ইউরনয়ন (অর্রিয়া, স্বেরজয়াম, 
বগুেলগররয়া, স্্ালয়রেয়া, সাইপ্রাস, স্েক প্রজাতন্ত্র, স্ডনমাকভূ , এলস্তারনয়া, রিনে্যান্ড, 
ফ্ান্স, জামভূারন, গ্ীস, িালঙ্রর, আয়ারে্যান্ড, ইতারে, োতরভয়া, রেথগুয়ারনয়া, েগুলসেমবগুগভূ, 
মাল্া, স্নদারে্যান্ডস, স্পাে্যান্ড, পতগুভূ গাে, স্রামারনয়া, স্্াভারকয়া, স্্ালভরনয়া , স্পেন, 
সগুইলডন, যগুতিরাজ্য) এবং এর পাোপারে 4টি স্দলের ডাবরেন প্ররবধালনর সম্পরকভূ ত 
“সংযগুতি সিলযাগী” (নরওলয়, আইসে্যান্ড, সগুইজারে্যান্ড এবং রেলেনলটেইন )।
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যরদ আমালদর কতৃভূ পষে সলদেি কলর স্য, 
আপরন আশ্রলয়র জন্য অন্য একটি স্টেলে 
আলবদন করলত পালরন এবং স্সই স্টেেটি 
আপনার আলবদন পরীষো করার জন্য 
রবলবেনা করলত পালর তািলে তারা 
আপনালক পরবতথী প্রর্য়া এবং কীভালব 
এটি আপনালক ও আপনার অরধকারসমি্লক 
প্রভারবত করলব স্স সম্পলকভূ  রবস্তাররত তথ্য 
প্রদান করলব।
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ডাবরেন কাযভূপ্রর্য়ার আওতাভগু তি আশ্রয় প্রাথথীলদর জন্য 
নীরতমাো (EU) নম্বর 604/2013 এর 4 নং ধারা অনগুসালর তথ্য

‘আরম ডাবরেন 
কাযভূপ্রর্য়ায় রলয়রছ 
– এর অথভূ কী?’
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