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১ ১ . ১২. ২০০০ এর কাউ��ল  হেত 

 ইউেরাডাক – েভা (কনেভনশন (ইিস) ২৭২৫/২০০০ ধারা. ১৮ (১) 
অনুসাের রাজৈনিতক আ�য় �াথ�েদর জন� তথ�  

 
আপিন অি�য়ােত আ�জ�ািতক সুর�ার জন� আেবদন  কেরেছন। অতএব, অি�য়ার �েয়াগেযাগ� 
আইনী িনয়ম অনুসাের (ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন) আপনার আঙ� েলর ছাপ েনয়া হেব।   
 
েফডােরল অিফেসর  একজন �ীকৃত এেজ� অথবা জন িনরাপ�া েসবার �ীকৃত এেজ� এই 
কাজ�ট করেবন।   

 
“ইউেরাডাক” িসে�েমর ে��াপেট  আপনার আঙ� েলর ছােপর ত�লনা করা হেব। এই ত�লনায় বত�মান 
আইনী ���য়া অনুসাের, আপনার আঙ� েলর ছাপ একটা েক�ীয় তথ� ভা�ার েযখােন ইউেরাপীয়ান 
ইউিনয়েনর অন�ান� সদস� রা� এবং নরওেয়ও, আইসল�া�, সুইজারল�া� এবং িল্কেটন�াইন  তথ� 
পা�ঠেয়েছ তার সােথ যাচাইকৃত হেব। এর উে�শ� হেলা েকান সদস� রা� আপনার রাজৈনিতক আ�য় 
িবেবচনার দািয়� পােব তা �ত �িত�া করা, যিদ আপিন এরই মেধ� অন� েকান  ডাবিলন �িবধােনর 
আওতাভ�� েদেশ েথেক থােকন। 

 
আপনার তথ� অি�য়ার আইনগতভােব �ীকৃত রাজৈনিতক আ�য় এবং িনরাপ�া কতৃ�প� ও 
“ইউেরাডাক”– িসে�েমর েক�ীয় তথ� ভা�ার �ারা গহৃীত হেব। দরকার হেল, এক বা একািধক সদস� 
রা� েযখােন আপিন এরই মেধ� েথেকেছন তারা আপনার তথ� �হণ করেব।  

 
যিদ আপিন অি�য়ােত  রাজৈনিতক আ�েয়র জন� আেবদন  কের থােকন (আর আপিন ১৪ বছর 
বয়েসর েবশী হন), অি�য়া ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর আইন অনুসাের এর জন� আপনার আঙ� েলর 
ছাপ িনেত বাধ�।    

 
“ইউেরাডাক”– িসে�েম আপনার আঙ� েলর ছােপর তেথ�র উৎস ও মা�া স�েক� আপনার জানার 
অিধকার আেছ। 

 
আপিন আেরা দাবী করেত পােরন েয, ভ�লভােব গহৃীত তথ� �� করেত হেব বা েবআইনীভােব 
গহৃীত তথ� বাদ িদেত হেব।  
 
আেরা তেথ�র জন� দয়া কের েফডােরল অিফেসর অথবা জন িনরাপ�া কতৃ�পে�র কম� যারা 
আপনার ঘটনা েদখেছন তােদর কােছ যথা সমেয় হা�জর েহান। একজন রাজৈনিতক আ�য় �াথ� 
িহেসেব, েফডােরল অিফেসর উপযু� আ�িলক শাখায় েফডােরল আভ��রীণ ম�ণালেয়র আইনী 
পরামশ �ক  এবং েফডােরল অিফেসর উপযু� �থম �হণ েকে�  েফডােরল আভ��রীণ ম�ণালেয়র 
আইনী পরামশ �ক  আপনার সাহােয�র জন� পােবন।    
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