
সম্মতি 

এই ফরমটিতি আপনার ব্যাতিগি িথ্যসহ অনযানয িথ্য তিত়েতেন। কমনওত়েলথ্ প্রাইতেসী আযাক্টসহ (অনযানয) আইন দ্বারা আপনার ব্যাতিগি িথ্য

সুরতিি। 

আমরা “ডাটা এক্সতেন্জ” (Data Exchange) নামক একটি িথ্য প্রযুতি তসসতটম ব্যব্হার কতর আপনার িথ্যাব্লী সংরিন করতে। এই তসসতটমটি অতেতল়োন

সরকাতরর তডপাটট তমন্ট অব্ সসাশাল সাতেট তসস (তডএএস) দ্বারা পতরোতলি। আপনার সকসটি ব্যব্স্থাপনার উতেতশয ডাটা এক্সতেতন্জ জমাকৃি আপনার িথ্যাব্লী

শুধুমাত্র আমাতির কাতে প্রকাশ করা হ়ে। 

আপনার ব্যাতিগি িথ্য তডএএস এর সাতথ্ সশ়োর করার অনুমতি সিও়োর ব্যাপাতর সকান ব্াধযব্াধকিা সনই। আপনার ব্যাতিগি িথ্য যতি আমাতির সশ়োর

করার অনুমতি না সিন িাতিও আপতন সয সসব্া পাতেন িা পাও়োর ব্যাপাতর সকান সমসযা তিতর হতব্ না। যতি আপনার ব্যাতিগি িথ্য তডএএস এর সাতথ্

সশ়োতরর অনুমতি সিন, িতব্ আপতন িা সয সকান  সম়ে প্রিযাহাতরর জনয ব্লতি পাতরন। 

আপনাতক সনাি করা যা়ে এমন িথ্য তডএসএস ব্াি তিতব্। িার অথ্ট হতে আপনাতক সনাি করা যা়ে এমন িথ্য িারা অপসারন করতব্ অথ্ব্া আপনাতক

পুনরা়ে সনাি করার জনয িা ব্যব্াহার করা হতি পাতর (উিাহরন: আপনার নাম)।

সপ্রাগ্রাতমর সলতব্ল প্রব্নিা সনাি করতি “ডাটা এক্সতেন্জ” (Data Exchange) এ আপনার ও অনযানযতির সম্পতকট ি িথ্য তডএসএস একতত্রি কতর। এই

সব্ িথ্যাব্লী কমটপন্থা উন্ন়েন, অনুিান কমটসূেী, এব্ং গতব্ষনা পতরোলনা ও মূলযা়েন করতি ব্যব্হৃি হ়ে। 

তরতপাটট  তিরী করতি তডএসএস এই উপাত্ত (Data) ব্যব্হার করতি পাতর। এই তরতপাটট  অনযানয সংগঠতনর সাতথ্ তব্তনম়ে করা হতি পাতর। এই তরতপাতটট

আপনাতক সনাি করা যা়ে এমন িথ্য ব্াি সিও়ো হতব্।

তডএসএস তকোতব্ আপনার সম্পতকট ি  ব্যতিগি িথ্যাব্লী ব্যব্হার কতর িা জানতি হতল  িাতির ওত়েে সাইট  

https://www.dss.gov.au/privacy-policy এ তগত়ে তডএসএস প্রাইতেসী পতলতস সিখতি পাতরন।

এই কমটপন্থা ব্যাখযা কতর: 

• ডাটা এক্সতেন্জ এ আপনার সম্পতকট ি ব্যাতিগি উপাত্ত (Data) তকোতব্ পাও়ো যাতব্

• এই িথ্যগুতলা পতরব্িট ন ব্া অপসারন করার জনয তকোতব্ ব্লতি পারতব্ন।
• সকান পতরতস্থতিতি তডএসএস তব্তিশী গ্রাহতকর কাতে (আপনার সম্পতকট ি) ব্যাতিগি িথ্যপ্রকাশ করতি পাতর।
• তডএসএস যতি অতেতল়োন প্রাইতেসী  নীতিমালা েংগ কতর িতব্ তকোতব্ অতেতযাগ করতব্ন, এব্ং তডএসএস তকোতব্ আপনার অতেতযাগ

সমাকাতব্লা করতব্।

হাাঁ  না 

আতম আমার ব্যাতিগি িথ্য ডাটা এক্সতেন্জ এ সংরিতনর অনুমতি তিতে 

আতম সমূ্পরক গতব্ষনা, জতরপ অথ্ব্া মূলযা়েতন অংশগ্রহতনর সম্মতি তিতে 
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