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Privacy Notice and Consent  গ োপনীয়তোর গনোটিশ ও সম্মতত 
We want you to understand how we receive your 
personal information and what we do with your 
information for the Red Cross Family and 
Domestic Violence Financial Assistance 
Program (this Program). Personal information is 
information about you that can identify you. 

আমরা চাই আপনি বুঝতে পাতরি যে আমরা কীভাতব আপিার বযনিগে 

েথ্যগুত া যপতে থ্ানক এবং গরড ক্রস ফ্যোতিতি অ্যোন্ড ডমিতিক 

ভোময়োমিন্স তফ্নযোনতশয়োি অ্যোতসমিন্স গরোগ্রোি (Red Cross 

Family and Domestic Violence Financial 
Assistance Program) এই গরোগ্রোি (this Program)-

এর জিয এই েথ্যগুত া নিতে আমরা কী কনর। 

ব্যক্তিগত তথ্য হল ো আপনোর সম্পলকে  এমন তথ্য যো আপনোলক সনোি 

করলত পোলর। 

We are the Australian Red Cross Society and our 
Australian Business Number (ABN) is 50 169 561 
394. 

আমরা হনি অতেন োি যরডক্রস যসাসাইটি  (Australian Red 

Cross Society) এবং আমাতের অতেন োি নবজতিস িম্বর 

(Australian Business Number-ABN) হতি 50 169 

561 394। 

Why we are collecting your personal 
information. 

গকন আিরো আপনোর ব্যতি ত তথ্য সংগ্রহ করতি। 

We need your personal information so that we can 
respond to your request for support and provide 
services to you. If we do not get your personal 
information, we might not be able to provide 
services to you. 

আপিার বযনিগে েথ্য আমাতের এজিয প্রতোজি োতে আমরা আপিাতক 

সহােো যেওোর জিয আপিার অিুতরাধটিতে প্রনেনক্রো জািাতে পানর এবং 

আপিাতক যসবাসমূহ সরবরাহ করতে পানর। আমরো যক্তি আপনোর ব্যক্তিগত 

তথ্য নো পোই তলব্ আমরো আপনোলক পক্তরলেব্ো সরব্রোহ করলত সক্ষম নোও 

হলত পোক্তর। 

We might also use your information so we can 
work with another organisation to support you or to 
ask them to support you. 

আমরো আপনোর তথ্য এজলনযও ব্যব্হোর করলত পোক্তর যোলত আমরো আপনোলক 

সহোয়তো করোর জনয অনয সংস্থোর সোলথ্ কোজ করলত পোক্তর ব্ো তোলির 

আপনোলক সহোয়তো করলত ব্ লত পোক্তর। 

Sometimes, we use it to contact you or the person 
you have asked us to contact on your behalf in an 
emergency situation. 

কখনও কখনও, জরুরী পক্তরক্তস্থক্ততলত আমরো আপনোর সোলথ্ ব্ো আপক্তন 

আপনোর পক্ষ থথ্লক যোাঁ র সোলথ্ থযোগোলযোগ করলত ব্ল লেন তোাঁ র সোলথ্ 

থযোগোলযোলগর জনয এটি ব্যব্হোর কলর থ্োক্তক। 

Where we get your personal information from. আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ক াথ্া কথ্ক  পাই। 

We will ask you to give us your personal 
information.   

আমরা আপিাতক আপিার বযনিগে েথ্য নেতে ব ব। 

 

Sometimes other people and organisations may 
give us your personal information, including 
organisations that are helping you already. This is 
so we can support you and so you don’t have to 
share your information twice.  

কখনও কখনও ইক্ততমলযয আপনোলক সহোয়তো করলে এমন অনযোনয ব্যক্তি 

এব্ং সংস্থোগুক্ত  আপনোর ব্যক্তিগত তথ্য আমোলিরলক ক্তিলত পোলর। এটি এজিয 

োতে আমরা আপিাতক সহােো করতে পানর এবং আপিাতক আপিার েথ্য 

দু’বার যেি যেোর করতে িা হে। 

 

What information we collect আিরো তক তথ্য সংগ্রহ কতর 

Personal information is your name, date of birth, 
gender, contact information, visa status, bank 
account information, health information or other 
information connected with your history or 
relationship to Red Cross and the services we 
provide. 

বযনিগে হতি আপিার িাম, জন্ম োনরখ, ন ঙ্গ, যোগাতোতগর েথ্য, নভসার 

অবস্থা, বযাংক অযাকাউন্ট েথ্য, স্বাস্থযগে েথ্য বা অিযািয েথ্য যেগুত া 

আপিার ইনেবৃত্ত বা যরড ক্রস (Red Cross) বা যেসব যসবা আমরা সরবহার 

কনর যসগুত ার সাতথ্ সম্পনকি ে। 

Who we share your personal information with আিরো কোমের সোমথ্ আপনোর ব্যতি ত তথ্য গশয়োর কতর 

If you apply for financial assistance under this 
Program, we will share your personal information 
with people and organisations that can support you 
or help us support you. If you are worried about 
this, you can speak to us. 

আপক্তন যক্তি এই থরোগ্রোলমর আওতোয় আক্তথ্েক সহোয়তোর জনয আলব্িন কলরন 

তলব্ আমরো আপনোর ব্যক্তিগত তথ্য থসই ব্যক্তি ব্ো সংস্থোগুক্ত র সোলথ্ থেয়োর 

করব্ যোরো আপনোলক সহোয়তো করলত পোলর ব্ো আমোলির সোহোযয করলত 
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সহোয়তো করলত পোলর। আপক্তন যক্তি এ ব্যোপোলর উক্তিগ্ন থ্োলকন, তলব্ আপক্তন 

আমোলির সোলথ্ কথ্ো ব্ লত পোলরন। 

 

Sometimes we need to share your personal 
information to keep people safe. For example, Red 
Cross staff and volunteers must follow the law in 
sharing information to keep children safe.  

মািুষতের সুরনিে রাখতে মাতঝ মাতঝ আমাতের আপিার বযনিগে েথ্য 

যেোর কতর যিওো েরকার।  

উিোহরণস্বরূপ, ক্তেশুলির সুরক্তক্ষত রোখলত থরডক্রস  (Red Cross)-এর 

কমী এব্ং থস্বচ্ছোলসব্ীলির অব্েযই তথ্য থেয়োর কলর থনওয়োর আইনটি থমলন 

চ লত হলব্। 

Do we share your information overseas? আিরো তক তব্মেমশ আপনোর তথ্য গশয়োর কতর? 

We do not share your personal information with 
anyone overseas. 

আমরা আপিার বযনিগে েথ্য নবতেতের কারও সাতথ্ যেোর কনর িা। 

 

How we store your personal information. আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য  ীভাকব্ সঞ্চয়  ক্তর। 

We only keep your personal information for as long 
as we need to or as long as we are required to by 
law.  

আমরা যকব মাত্র আপিার বযনিগে েথ্য েেিণ রানখ েেিণ আমাতের 

প্রতোজি হে বা েেিণ আইিগেভাতব আমাতের প্রতোজি হে। 

 

My Rights  আিোর অ্তিকোরসিূহ 

You have the right to ask for access your personal 
information. 

আপিার নিতজর বযনিগে েথ্য অযাতেতসর জিয নজতেস অনধকার আপিার 

রতেতে। 

You have the right to ask us to fix your personal 
information if it is incorrect. 

আপনোর ব্যক্তিগত তথ্য ভু  হল  তো আমোলির ঠিক করলত ব্ োর অক্তযকোর 

আপনোর রলয়লে। 

You have the right to make a complaint to Red 
Cross: 

থরড ক্রস (Red Cross)-এর কোলে অক্তভলযোগ করোর অক্তযকোর আপনোর 

রলয়লে: 

Head of Legal  
Australian Red Cross Society  
23–47 Villiers St North Melbourne VIC 3051  

Head of Legal  
Australian Red Cross Society  
23–47 Villiers St North Melbourne VIC 3051  

Tel: 1800 RED CROSS (733 276)  
Fax: 61 3 9345 1800  
Email: privacy@redcross.org.au 

যেন ত াি: 1800 RED CROSS (733 276)  

 যাে: 61 3 9345 1800  

ইতমই : privacy@redcross.org.au 

You can also make a complaint direct to the 
Privacy Commissioner at oaic.gov.au   

আপনি প্রাইতভনস কনমেিার (Privacy Commissioner)-এর 

কাতেও সরাসনর অনভতোগ জািাতে পাতরি oaic.gov.au ওতেবসাইতে 

You can find out more by reading the Red Cross 
Privacy Policy www.redcross.org.au/privacy   

যরড ক্রস প্রাইতভনস পন নস (Red Cross Privacy Policy) 

www.redcross.org.au/privacy  পতে আপনি আতরা যজতি 

নিতে পাতরি  
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Consent সম্মতত 

 
 
I _______________________________________  
(or my guardian/custodian/carer)  
have been told how Red Cross will collect, use and 
share my personal information. I agree and 
consent to my personal information being 
collected, used and shared so Red Cross and 
other people and organisations can support me 
and provide services to me, including under this 
Program.  

আনম 

 
_______________________________________  
(অথ্বা আমার অনভভাবক/ রিক/ যকোরার)-যক যরড ক্রস (Red 

Cross) কীভাতব আমার বযনিগে েথ্য সংগ্রহ করতবি, বযবহার করতবি 

এবং যেোর করতবি ো জািাতিা হতেতে।  

আনম আমার বযনিগে েথ্য সংগ্রহ, বযবহার এবং যেোর কতর যিওোর 

নবষতে সম্মে এবং সম্মনে জািাই োতে যরড ক্রস (Red Cross) এবং 

অিযািয বযনি এবং সংস্থাগুন  এই যপ্রাগ্রাতমর আওোধীি আমাতক সহােো 

করতে এবং আমাতক পনরতষবা সরবরাহ করতে পাতর। 

I also understand that I can change my mind and 
tell Red Cross not to use or share my personal 
information. I understand that if I withdraw my 
consent, Red Cross might not be able to provide 
support or services to me. 

আক্তম এটোও বু্ঝলত থপলরক্তে থয আক্তম আমোর মন পক্তরব্তে ন করলত এব্ং থরড 

ক্রস (Red Cross)-থক আমোর ব্যক্তিগত তথ্য ব্যব্হোর ব্ো থেয়োর নো 

করোর জনয ব্ লত পোক্তর। আক্তম বু্ঝলত সমথ্ে হলয়ক্তে থয আক্তম যক্তি আমোর 

সম্মক্তত রতযোহোর কক্তর তলব্ থরড ক্রস (Red Cross) হয়ত আমোলক 

সহোয়তো করলত ব্ো পক্তরলেব্ো সরব্রোহ করলত সক্ষম হলব্ নো। 

 
 
Signature________________________________ 
 
 
Date____________________________________ 
 

 
 
স্বাির________________________________ 

 
 
োনরখ____________________________________ 

 

If this consent form is not provided in a written 
language that I can understand then this form has 
been translated into  
 
___________________________________ 
  
by ________________________________  
who is a person I have nominated or is an Certified 
interpreter in Australia. Reference No ________. 

এই সম্মনে  মিটি েনে আনম বুঝতে পানর এমি যকািও ন নখে ভাষাে 

সরবরাহ িা হতে থ্াকত  েতব এই  মিটি অিুবাে করা হতেতে  

 
___________________________________ 
  
কেৃি ক ________________________________  

ক্তযক্তন হলচ্ছন আক্তম মলনোনীত কলরক্তে এমন ব্যক্তি ব্ো অলেক্ত য়োয় একজন 

রতযক্তয়ত থিোভোেী।  যর াতরন্স িম্বর ________। 

Verbal consent (Client is not able to sign) 

 
I, _____________________________________  
(name of agency worker)  
 
of ____________________________________ 
(agency name), have read out this Privacy Notice 
to the person named above.  I am satisfied that the 
person named understands the notice, and agrees 
to their personal information being collected, used 
and shared in accordance with this notice. 

কমৌক্তি  সম্মক্তত (ক্লাকয়ন্ট স্বাক্ষর  রকত সক্ষম নন) 

আক্তম, 

_______________________________________ 
(এলজক্তি কমীর নোম) 

 
______________________________________ 
এর 

(এলজক্তির নোম), উপলর ব্ক্তণেত ব্যক্তির কোলে এই থগোপনীয়তো থনোটিেটি 

পলেক্তে। আক্তম সন্তুষ্ট থয উলেক্তখত নোলমর ব্যক্তিটি থনোটিেটি থব্োলঝন এব্ং এই 

থনোটিেটি অনুসোলর তোলির ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যব্হোর এব্ং থেয়োর কলর 

থনওয়োলত সম্মত হন। 

 


