আয় এবং স�েদর ওপর িনজ� িববৃিত / �েঘাষণা

নাম (�থম)
পদিব (পািরবািরক নাম)
ডুফ ( DUF ) ন�র

আপিন আিথর্ক সাহাযয্ এবং আনুষি�ক সব রকম অনুদান স�েকর্ জানেত পারেবন “ রা�ীয়
অথবা সরকাির উ�া� িশিবের অথবা আ�েয় বসবাসকারীেদর জনয্ আিথর্ক সাহােযয্র
িনয়মাবলীেত িকংবা িনয়মাবলী পেড় ” (আিথর্ক িনয়মকানুন)।
িবেদশীেদর অিভবাসেনর কতৃর্ প� (UDI) আপনােক আিথর্ক সাহাযয্ েদেব একমা� তখনই, যখন
আপনার জীবন ধারেণর অনয্ েকান সং�ান বা উপায় থাকেব না। যিদ আপনার েকান আয়
এবং / অথবা স�দ থােক, যার অথর্ জীবন িনবর্াহ করার মেতা আংিশক অথবা পুেরাপুির
উপায় অথবা সামথর্য্ আেছ, তেব আপিন আিথর্ক সাহাযয্ েপেত পােরন না অথবা সাহােযয্র
পিরমাণ কেম যােব এবং তা িনভর্ র করেছ মুলতঃ আপনার আয় এবং / অথবা আপনার
স�েদর ওপর। আপনার মািসক আয় িনিদর্ � সীমার ঊে�র্ থাকেল আপনার কাছ েথেক
বািড়ভাড়া দািব করা হেব।

িনজ� েকান আয় অথবা স�দ থাকেল জানােবন
আপনােক সিঠক আিথর্ক সাহাযয্ েদবার জনয্ আপিন অবশয্ই উ�া� িশিবের / আ�েয় আপনার
আয় বা স�দ স�ে� অবিহত করেবন বা জানােবন। এই কাজটা আপিন িনজ� িববৃিতেত /
�েঘাষণায় সই ক’েরই করেত পােরন। এই তথয্গিল শধুমা� আপনার আিথর্ক সাহােযয্র পিরমাণ
িঠক বা িনধর্ারণ করার জনয্ আবশয্ক / বয্বহৃত হেব।

নিথপ� দািখল করন / এিগেয় িদন
আপনার িশিবর েথেক যখন আপনােক নিথপ� িদেত অনুেরাধ করেব আপিন তখন অবশয্ই
িশিবেরর কােছ আিথর্ক সাহাযয্ পাবার শতর্ বা িনয়মগিল এখনও পূরণ করেছন / বা এখনও
আপিন েসই সাহাযয্ পাবার উপযু� বেল সংি�� নিথপ� দািখল করেবন। যিদ আপিন িবেদশী
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অিভবাসন দ�র েয সম� নিথপ� চাইেছ েসগিল দািখল না কেরন, তেব আপনার আিথর্ক
অনুদান ব� কের েদওয়া হেব।

িন�িলিখত নিথপ� আপনােক দািখল করেত হেব
• আপনার যিদ ধাযর্েবতেনর বা আয়প� থােক তেব তার েশষ িহেসব পে�র কিপ
• আপনার যিদ ধাযর্েবতন বা আয়প� থােক তেব কােজর চু ি�পে�র কিপ
• আপনার যিদ নরওেয়িজয়ান বয্াে�র অয্াকাউ� থােক, তেব বয্াে�র েথেক আপনার েশষ
মােসর মজুত অেথর্র িহসােবর কিপ
• আয়কর িবভােগর (কতৃর্ প�) েথেক �া� আপনার েশষ বৎসেরর

ধাযর্ বা িনধর্ািরত

আেয়র িহসােবর িনরী�া প�
• নরওেয়িজয়ান �ম বা �িমক ও জনিহতকর �শাসন দ�র (NAV) েথেক �া� েশষ
বােরা মােসর অনুদােনর মুি�ত প�

িনজ� িববৃিত / �েঘাষণা
☐

আিম িনজ� িববৃিতর অ�বর্� ও অথর্ বা গর� বুেঝিছ এবং আিম যথাসাধয্ সিঠক বা
িনভুর্ ল তথয্ািদ িদেয়িছ বা জািনেয়িছ।

☐

আিম উ�া� িশিবেরর কােছ আমার বয্া� েথেক স�াবয্ বা মুলতঃ �াপয্ অেথর্র িহসাব
িদেয়িছ। েয সমেয় আিম উ�া� িশিবের বাস করিছ েসই

সমেয়র মেধয্ আমার যিদ

েকান আয় হয় বা েকান স�দ লাভ কির, তেব আমার িশিবের েসটা

নিথপ� সেমত

জানােনা আমার কতর্ বয্। যিদ আমার আয় এবং / বা স�েদর পিরমােণর েকান
পিরবতর্ ন হয়, তাহেল আমােক তােদর কােছ েসই আবশয্কীয় নিথপ�ও দািখল করেত হেব।
☐

এটা আমার কােছ �� বা আিম ভালভােবই জািন েয আিম যিদ সেচতনভােব কতৃর্ প�েক
ভু ল বা েবিঠক তথয্ �াপন কির বা জানাই অথবা আমার আয় এবং বা স�দ স�েকর্
তথয্ সংর�ণ কির বা আটেক রািখ তাহেল আমার িবরে� পুিলেশর কােছ অিভেযাগ
দােয়র করা হেব।

☐

আিম এটাও জািন েয যিদ আিম ভু ল তথয্ িদই িকংবা আমার আয় এবং / বা স�দ
স�েকর্ তথয্ািদ সংর�ণ কির বা আটেক রািখ তাহ’েল আমার �াপয্ আিথর্ক সাহােযয্র
পিরমাণ কেমও েযেত পাের বা হারােতও পাির অথর্াৎ আিথর্ক সাহাযয্ েথেক বি�ত হেত
পাির।

তািরখ

েয বয্াি� এেদেশ উ�া� িহেসেব

আ�য় িশিবেরর কমর্চারীর

