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(বিদেশী অভিিাসন েপ্তর িা কর্্ততৃপক্ষ) 
আয় এিং সম্পদের ওপর ননজস্ব বিি্তভর্ / স্বদ�াষণা

নাম (প্রথম)

পেবি (পাবরিাবরক নাম)

ডুফ (DUF) নম্বর

আপনি আর্্থথিক সাহায্্য এবং আিষুনগিক সব রকম অিদুাি সম্পর্কথি  জাির্ে পারর্বি “ রাষ্ট্রীয় 
অ্থবা সরকারর উদ্াস্তু রিরবর্র অ্থবা আশ্রর্য় বসবাসকারীর্দর জি্য আর্্থথিক সাহার্য্্যর 
নিয়মাবলীর্ে রকংবা নিয়মাবলী পর্ে ” (আর্্থথিক নিয়মকািিু)।

রবর্দিীর্দর অভিবাসর্ির কে্তথিপক্ষ (UDI) আপিার্ক আর্্থথিক সাহায্্য দদর্ব একমাত্র েখিই, 
য্খি আপিার জীবি ধারর্ের অি্য দকাি সংস্াি বা উপায় ্থাকর্ব িা। য্রদ আপিার দকাি 
আয় এবং / অ্থবা সম্পদ ্থার্ক, য্ার অ্থথি জীবি নিবথিাহ করার মর্ো আংরিক অ্থবা পুর্রাপুরর 
উপায় অ্থবা সাম্থথি্য আর্ে, ের্ব আপনি আর্্থথিক সাহায্্য দপর্ে পার্রি িা অ্থবা সাহার্য্্যর 
পররমাে কর্ম য্ার্ব এবং ো নিিথি র করর্ে মুলেঃ আপিার আয় এবং / অ্থবা আপিার 
সম্পর্দর ওপর। আপিার মাভসক আয় নির্দথি ষ্ট সীমার ঊর্ধ্থি ্থাকর্ল আপিার কাে দ্থর্ক 
বানেিাো দারব করা হর্ব। 

ননজস্ব কোকান আয় অথিা সম্পে থাকদে জানাদিন
আপিার্ক সরিক আর্্থথিক সাহায্্য দদবার জি্য আপনি অবি্যই উদ্াস্তু রিরবর্র / আশ্রর্য় 
আপিার আয় বা সম্পদ সম্বর্ধে অবরহে করর্বি বা জািার্বি। এই কাজটা আপনি নিজস্ব 
রবব্তভের্ে / স্বর্�াষোয় সই ক’দরই করর্ে পার্রি। এই ে্থ্যগুর্ল শুধুমাত্র আপিার আর্্থথিক 
সাহার্য্্যর পররমাে রিক বা নিধথিারে করার জি্য আবি্যক / ব্যবহৃে হর্ব।

নবথপত্র োবিে করুন / এগিদয় বেন 
আপিার রিরবর দ্থর্ক য্খি আপিার্ক ির্থপত্র রদর্ে অিরু্রাধ করর্ব আপনি েখি অবি্যই 
রিরবর্রর কার্ে আর্্থথিক সাহায্্য পাবার িেথি  বা নিয়মগুর্ল এখিও পূরে করর্েি / বা এখিও 
আপনি দসই সাহায্্য পাবার উপয্ুক্ত বর্ল সংরলিষ্ট ির্থপত্র দারখল করর্বি। য্রদ আপনি রবর্দিী 
অভিবাসি দপ্তর দয্ সমস্ত ির্থপত্র চাইর্ে দসগুর্ল দারখল িা কর্রি, ের্ব আপিার আর্্থথিক 
অিদুাি বধে কর্র দদওয়া হর্ব।



ননম্নলেবির্ নবথপত্র আপনাদক োবিে করদর্ হদি
• আপিার য্রদ ধায্থির্বের্ির বা আয়পত্র ্থার্ক ের্ব োর দিষ রহর্সব পর্ত্রর করপ

• আপিার য্রদ ধায্থির্বেি বা আয়পত্র ্থার্ক ের্ব কার্জর চুভক্তপর্ত্রর করপ

• আপিার য্রদ িরওর্য়র্জয়াি ব্যার্কের অ্যাকাউন্ট ্থার্ক, ের্ব ব্যার্কের দ্থর্ক আপিার দিষ 
মার্সর মজেু অর্্থথির রহসার্বর করপ

• আয়কর রবিার্ের (কে্তথিপক্ষ) দ্থর্ক প্াপ্ত আপিার দিষ বৎসর্রর  ধায্থি বা নিধথিাররে আর্য়র 
রহসার্বর নিরীক্ষা পত্র 

• িরওর্য়র্জয়াি শ্রম বা শ্ররমক ও জিরহেকর প্িাসি দপ্তর (NAV) দ্থর্ক প্াপ্ত দিষ বার্রা 
মার্সর অিদুার্ির মুভরিে পত্র 

ননজস্ব বিি্তভর্ / স্বদ�াষণা

আরম নিজস্ব রবব্তভের অন্তবথিস্তু ও অ্থথি বা গুরুত্ব বুর্েনে এবং আরম য্্থাসাধ্য সরিক বা নিিুথি ল 
ে্থ্যারদ রদর্য়নে বা জানির্য়নে।

আরম উদ্াস্তু রিরবর্রর কার্ে আমার ব্যাকে দ্থর্ক সম্াব্য বা মুলেঃ প্াপ্য অর্্থথির রহসাব রদর্য়নে। 
দয্ সমর্য় আরম উদ্াস্তু রিরবর্র বাস করনে দসই সমর্য়র মর্ধ্য আমার য্রদ দকাি আয় হয় বা 
দকাি সম্পদ লাি করর, ের্ব আমার রিরবর্র দসটা ির্থপত্র সর্মে জািার্িা আমার কেথি ব্য। য্রদ 
আমার আয় এবং / বা সম্পর্দর পররমার্ের দকাি পররবেথি ি হয়, োহর্ল আমার্ক োর্দর কার্ে 
দসই আবি্যকীয় ির্থপত্রও দারখল করর্ে হর্ব।

এটা আমার কার্ে স্পষ্ট বা আরম িালিার্বই জানি দয্ আরম য্রদ সর্চেিিার্ব কে্তথিপক্ষর্ক 
িুল বা দবরিক ে্থ্য জ্াপি করর বা জািাই অ্থবা আমার আয় এবং বা সম্পদ সম্পর্কথি  ে্থ্য 
সংরক্ষে করর বা আটর্ক রারখ োহর্ল আমার রবরুর্ধে পুর্লর্ির কার্ে অভির্য্াে দার্য়র করা 
হর্ব।. 

আরম এটাও জানি দয্ য্রদ আরম িুল ে্থ্য রদই রকংবা আমার আয় এবং / বা সম্পদ সম্পর্কথি  
ে্থ্যারদ সংরক্ষে করর বা আটর্ক রারখ োহ’দল আমার প্াপ্য আর্্থথিক সাহার্য্্যর পররমাে 
কর্মও দয্র্ে পার্র বা হারার্েও পারর অ্থথিাৎ আর্্থথিক সাহায্্য দ্থর্ক বনচিে হর্ে পারর।.

োররখ

দয্ ব্যাভক্ত এর্দর্ি উদ্াস্তু রহর্সর্ব

আশ্রয় রিরবর্রর কমথিচারীর
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