COVIDSafe অ্যাপটির জন্য প্রাইভেসি পসিসি
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবব্ পক্তরচালনা করা হয় তা জেবন ক্তনন।
এই পৃ ষ্ঠাভে আভে
• জকান ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হবব্, এব্ং জকন তা সংগ্রহ করা হবে?
• কীভাবব্ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ হরা হবব্?
• কীভাবব্ ব্যক্তিগত তথ্য সঞ্চয় করা হবব্?
• কীভাবব্ ব্যক্তিগত তথ্য ব্যব্হার এব্ং প্রকাশ করা হবব্?
• ব্যক্তিগত তথ্য ক্তক মু বে জেলা যাবব্?
• জকান ইউোর ব্া ব্যব্হারকারী ক্তক ব্যক্তিগত তথ্য ঠিক করবত ব্া অ্যাবেস করবত পারবব্ন?
• জগাপনীয়তার ক্তব্ষবয় আবরা তথ্য
• আমাবের সাবথ্ জযাগাবযাগ করুন
COVIDSafe-এর গ াপন্ীয়োর ন্ীসে ইংভরজী োড়া অ্ন্য োষায় পড়ুন্।
ক্তিক্তেটাল ট্রান্সেবমেশন এবেক্তন্সর সহায়তায় অ্বেক্তলয়ান ক্তিপাটেবমন্ট অ্ে জহলথ্ COVID-19 এর
ক্তব্স্তার জরাবে জেট এব্ং জটক্তরবটাক্তর স্বাস্থ্য কমীবের (স্বাস্থ্য কর্মী ণ) কন্টাক্ট জট্রক্তসং করবত সাহাযয
করার েনয COVIDSafe ব্াস্তব্ায়ন করবে।
কন্টাক্ট জট্রক্তসং হবে মহামারীর সময় েনস্বাস্থ্য সু রক্ষার একটি জমৌক্তলক হাক্ততয়ার। এটি এমন জলাকবের
সনাি করার প্রক্তিয়া যাাঁরা COVID-19 আিান্ত ব্যক্তির সংস্পবশে এবসক্তেবলন, যাবত তাবের
COVID-19 এর আরও ক্তব্স্তার জরাবে সহায়তা করার ব্যব্স্থ্া গ্রহবের পরামশে জেওয়া জযবত পাবর
(বযমন পরীক্ষা করা ব্া স্ব-ক্তব্ক্তেন্ন হওয়া) ।
এই প্রাইবভক্তস পক্তলক্তসটি প্রাইবভক্তস অ্যাক্ট ১৯৮৮ (Privacy Act 1988) অ্নু সাবর COVIDSafe-এর
মােযবম সংগ্রহ করা ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবব্ পক্তরচালনা করা হবব্ তা ক্তনেোরে কবর। COVIDSafe
অ্যাবপর ব্যব্হারকারী এব্ং এই অ্যাপ জথ্বক সংগৃ হীত তবথ্যর জগাপনীয়তা রক্ষা আবরা জোরোর করার
েনয ২০২০ সাবলর জম’ মাবস এই আইনটি প্রাইবভক্তস আবমন্ডবমন্ট (পাব্ক্তলক জহলথ্ কন্টযাক্ট
ইনেরবমশন) অ্যাক্ট ২০২০) দ্বারা সংবশাক্তেত করা হবয়বে।
ক্তিপাটেবমন্ট অ্ে জহলথ্-এর জসবিটারী ক্তনেোরে কবরবেন জয ক্তিক্তেটাল ট্রান্সেবমেশন এবেক্তন্স (আমরা)
COVIDSafe-এর নযাশনাল িাটা জোর অ্যািক্তমক্তনবেটর (National COVIDSafe Data Store
Administrator)। এটি শুেু মাত্র এই নীক্তত এব্ং প্রাইবভক্তস অ্যাক্ট ১৯৮৮ (Privacy Act 1988)
অ্নু যায়ী আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যব্হার ব্া প্রকাশ করবব্। এই অ্যাপটি ব্যব্হাবরর সময়
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আপনার ব্যাপাবর আপনার ব্যক্তিগত তবথ্য অ্বেক্তলয়ায়র ক্তিপাটেবমন্ট অ্ে জহলথ্-এর জকান অ্যাবেস
জনই।

গকান্ ধরভণর ব্যসি ে েথ্য িংগ্রহ করা হভব্, এব্ং গকন্ িংগ্রহ করা হভে?
আপক্তন COVIDSafe-এ িাটা জরক্তেোর, আপবলাি, ব্যব্হার করার সময় কন্টাক্ট
জট্রক্তসং করায় সহায়তার েনয আমরা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ কক্তর।
আপসন্ যখন্ COVIDSafe-এর জন্য সন্ব্ন্ধন্ করভব্ন্
আমরা ক্তনবনাি ক্তব্ষবয় তথ্য সংগ্রবহর েনয আপনার সম্মক্তত চাইবব্া
•

•

•

•

গর্মাব্াইি গ ান্ ন্ম্বর - যাবত কন্টাক্ট জট্রক্তসং-এর প্রবয়ােন হবল আপনার সাবথ্ জযাগাবযাগ
করা জযবত পাবর
ন্ার্ম - যাবত সংক্তিষ্ট স্বাস্থ্য কমেকতে ারা ক্তনক্তিত করবত পাবরন জয তারা কন্টাক্ট জট্রক্তসং-এর সময়
সঠিক ব্যক্তির সাবথ্ কথ্া ব্লবেন। আপক্তন যক্তে আপনার পু বরা নামটি সরব্রাহ কবরন তবব্ এটি
সব্বচবয় সহে হবব্ তবব্ আপক্তন যক্তে পেন্দ কবরন তবব্ আপক্তন েদ্মনাম ব্া নকল নাম ব্যব্হার
করবত পাবরন
ব্য়িিীর্মা – যাবত স্বাস্থ্য কমীরা প্রবয়ােন হবল কন্টাক্ট জট্রক্তসং-এর জক্ষবত্র জকসগুবলাবক
অ্গ্রাক্তেকার ক্তেবত পাবরন
গপাস্টভকাড – ক্তনক্তিত করার েনয জয আপনার অ্ঞ্চবল কমেরত সঠিক জেট ব্া জটক্তরবটাক্তর
জথ্বক স্বাস্থ্য কমীরা আপনার সাবথ্ জযাগাবযাগ করবত পাবরন এব্ং কন্টাক্ট জট্রক্তসং-এর জক্ষবত্র
জকসগুক্তলবক অ্গ্রাক্তেকার ক্তেবত পাবরন, উোহরেস্বরূপ, হটস্পট অ্ঞ্চল

আপক্তন যক্তে ১৬ ব্েবরর কম ব্য়সী হন তবব্ আপনার ক্তপতামাতা ব্া অ্ক্তভভাব্কবক আপনার জরক্তেবেশন
তথ্য এব্ং জযাগাবযাবগর িাটা সংগ্রবহর েনয সম্মক্তত োনাবত হবব্।
আপসন্ যখন্ COVIDSafe ব্যব্হার করভব্ন্
আপনার অ্যাক্তিবকশনটি জকব্লমাত্র ক্তননক্তলক্তিত জযাগাবযাবগর িাটা জরকিে করবব্: (১) এনক্তিপ্ট করা
ইউোর আইক্তি, (২) জযাগাবযাবগর তাক্তরি ও সময়, (৩) আপনার সংস্পবশে আসা অ্নযানয
COVIDSafe ব্যব্হারকারীবের ব্লুটুথ্ ক্তসগনযাল জেংথ্, (৪) আপনার জোবনর েরন ও মবিল। এই তথ্য
অ্নযানয ব্যব্হারকারীর ক্তিভাইবসও জরকিে করা হবব্ এব্ং এনক্তিবপ্টি েবমে জোর করা হবব্।
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একটি এনক্তিপ্ট করা ইউোর আইক্তি প্রক্তত ২ ঘণ্টায় ততক্তর করা হবব্। কন্টাক্ট জট্রক্তসং-এর েনয আপনাবক
ক্তচক্তিত করার প্রবয়ােবন ক্তিক্তেটাল ট্রান্সেবমেশন এবেক্তন্স পক্তরচাক্তলত নযাশনাল COVIDSafe িাটা
জোর (ডাটা গস্টার) এ এটি লগ ইন করা হবব্।
জকানও অ্ব্স্থ্াবনর িাটা (আপনার চলাচলগুক্তল ট্রযাক করবত ব্যব্হৃত হবত পাবর এমন িাটা) কিনই
সংগ্রহ করা হবব্ না। এনক্তিবপ্টি হওয়ায় জকানও ব্যব্হারকারী তাবের ক্তিভাইবস সক্তঞ্চত জযাগাবযাবগর
িাটা জেিবত সক্ষম হবব্ না। জযাগাবযাবগর তথ্য ক্তিক্তিপ্ট করার জয জকানও প্রয়াস একটি অ্পরাে।
জকানও ক্তিভাইবস সক্তঞ্চত জযাগাবযাবগর িাটা ২১ ক্তেন পর স্বয়ংক্তিয়ভাবব্ জমাো হবব্।
আমরা জকানও ক্তিভাইবস সক্তঞ্চত জযাগাবযাবগর িাটা অ্যাবেস করবত পাক্তর না, ব্া জকানও
COVIDSafe ব্যব্হারকারী িাটা জোরটিবত িাটা আপবলাি করার েনয সম্মক্তত না ক্তেবল, স্বাস্থ্য
কমেকতে াবের সাবথ্ এটি জশয়ার করবত পাক্তর না।
আপসন্ যসি COVID-19 গটভস্ট ইসেব্াচক ি আভি
একেন স্বাস্থ্য কমী আপনার সাবথ্ জযাগাবযাগ করবব্ন এব্ং এসএমএবসর মােযবম আপনাবক পাঠাবনার
েনয একটি ক্তপন ততক্তর করবত িাটা জোরটিবত আপনার জমাব্াইল নম্বর প্রবব্বশর অ্নু মক্তত চাইবব্।
আপক্তন যক্তে ক্তপনটি প্রবব্শ কবরন, তবব্ আপক্তন কন্টাক্ট জট্রক্তসং সক্তিয় করবত আপনার ক্তিভাইবস
জযাগাবযাবগর িাটা স্বাস্থ্য কমীবের সাবথ্ জশয়ার কবর জনওয়ার েনয িাটা জোবর আপবলাি করার
সম্মক্তত জেবব্ন।
যক্তে অ্নয জকানও ব্যব্হারকারী COVID-19 এ ইক্ততব্াচক েল জপবয় থ্াবকন তবব্ তারা তাবের
জযাগাবযাবগর িাটা আপবলাি করবত পাবর, এব্ং এবত আপনার সাবথ্ তাবের জযাগাবযাবগর ক্তব্শে
ক্তব্ব্রে অ্ন্তভুেি থ্াকবত পাবর।

কীোভব্ ব্যসি ে েথ্য িংগ্রহ করা হভব্?
COVIDSafe এর ব্যব্হার সম্পূ েে ঐক্তেক। আপক্তন জয জকানও সময় COVIDSafe ইনেল ব্া ক্তিক্তলট
করবত পাবরন।
আপনার COVIDSafe ব্যব্হাবরর অ্ংশ ক্তহসাবব্, আমরা সংগ্রহ করব্ঃ
•

আপক্তন সেলভাবব্ এসএমএবসর মােযবম জপ্রক্তরত একটি ক্তপন প্রবব্শ করার পবর আপনার
জরক্তেবেশবনর তথ্য
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•

•

•

•

যিন আপনার ক্তিভাইবস COVIDSafe সক্তিয় ব্া চলমান থ্াবক তিন আপনার এনক্তিপ্ট করা
ইউোর আইক্তি সম্পক্তকেত তথ্য
আপক্তন জয COVID-19 জত ইক্ততব্াচক েল জপবয়বেন জস সম্পক্তকেত তথ্য যিন আপক্তন
জকানও স্বাস্থ্য কমীবক আপনার জযাগাবযাবগর িাটা আপবলাি করবত সক্ষম করার েনয একটি
এসএমএস জপ্ররবে সম্মত হন
আপনার জযাগাবযাবগর িাটা, যিন আপক্তন COVID-19- জত ইক্ততব্াচক েল পান এব্ং
ক্তিভাইবস জযাগাবযাবগর িাটা আপবলাি করা জব্বে জনন
COVIDSafe ব্যব্হারকারী অ্নয আবরকেবনর জযাগাবযাবগর িাটা, যিন ঐ ব্যব্হারকারীর
COVIDSafe পরীক্ষায় ইক্ততব্াচক েল আবস এব্ং তাাঁরা তাাঁবের জযাগাবযাবগর িাটা তাাঁবের
ক্তিভাইবস আপবলাি করা জব্বে জনন, যার মবেয আপনার সাবথ্ তাাঁবের জযাগাবযাবগর
ক্তব্স্তাক্তরতও অ্ন্তভুেি থ্াকবত পাবর।

COVIDSafe ইনেল করবত ব্া চাক্তলবয় যাওয়া ব্া িাটা জোরটিবত জযাগাবযাবগর িাটা আপবলাি
করবত সম্মত হওয়ার েনয জকানও ব্যব্হারকারীর চাপ অ্নু ভব্ করা উক্তচত নয়। এটি প্রাইবভক্তস অ্যাক্ট
১৯৮৮-এর অ্েীবন ক্তনক্তষদ্ধ। যক্তে আপক্তন এইগুক্তলর মবেয জকানও ক্তকেু করার েনয চাপ অ্নু ভব্ কবরন
তবব্ আপক্তন Office of the Australian Information Commissioner, এব্ং/ অ্থ্ব্া Australian
Federal Police– এর কাবে অ্ক্তভবযাগ করবত পাবরন।

কীোভব্ ব্যসি ে েথ্য িংরক্ষণ করা হভব্?
আমরা জরক্তেবেশবনর সমস্ত তথ্য, এনক্তিপ্ট করা ইউোর আইক্তি এব্ং জযাগাবযাবগর িাটা, িাটা
জোবর সংরক্ষে করব্। এটি অ্বেক্তলয়ায় অ্ব্ক্তস্থ্ত অ্ব্কাঠাবমা ব্যব্হার কবর একটি ক্লাউি-বব্েি
সু ক্তব্ো, যা ‘সু রক্তক্ষত’ সু রক্ষা স্তর পযেন্ত িাটা সংরক্ষবের েনয উপযু ি ক্তহসাবব্ জেেীব্দ্ধ করা হবয়বে।
প্রাইবভক্তস অ্যাক্ট ১৯৮৮ অ্নু যায়ী জহলথ্ ক্তমক্তনোর কতৃেক ক্তনেোক্তরত COVIDSafe িাটা ক্তপক্তরয়ি জশষ
হব্ার সাবথ্ সাবথ্ যত তাড়াতাক্তড় সম্ভব্ আমরা িাটা জোবরর জথ্বক সকল িাটা মু বে জেলবব্া।
জযাগাবযাগ হওয়ার ২১ ক্তেন পর আপনার ক্তিভাইবসর জযাগাবযাবগর িাটা স্বয়ংক্তিয়ভাবব্ আপনার
ক্তিভাইস জথ্বক মু বে জেলা হবব্। আপক্তন যক্তে আপনার ক্তিভাইস জথ্বক COVIDSafe অ্যাপটি মু বে
জেবলন ব্া িাটা জোরটিবত আপনার জযাগাবযাবগর িাটা আপবলাি কবরন তবব্ এটিও মু বে জেলা
হবব্।

কীোভব্ ব্যসি ে েথ্য ব্যব্হার এব্ং প্রকাশ করা হভব্?
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আমরা স্বাস্থ্য কমীবের দ্বারা কন্টাক্ট জট্রক্তসং সক্তিয় করবত আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যব্হার ব্া প্রকাশ
করব্। এর মবেয অ্ন্তভুেি হবেঃ
•

•

•

আপনার নম্বরটি ক্তনক্তিত করবত ব্া আপনার জযাগাবযাবগর িাটা আপবলাি করবত আপনাবক
একটি এসএমএস জপ্ররে করার েনয আপনার জমাব্াইল নম্বর ব্যব্হার করা
ক্তব্গত ২১ ক্তেবনর মবেয ইক্ততব্াচক COVIDSafe ব্যব্হারকারীর সাবথ্ জযাগাবযাগ ক্তেল এমন
অ্নযানয COVIDSafe ব্যব্হারকারীবের সনাি করবত আপবলাি করা জযাগাবযাবগর িাটাবত
এনক্তিপ্ট করা ইউোর আইক্তি ব্যব্হার করা (ইউজার-এর িাভথ্ গযা াভযা ব্া contact
user)
কন্টাক্ট জট্রক্তসং সক্তিয় করবত স্বাস্থ্য কমেকতে াবের অ্যাবেস সহ জরক্তেবেশন তথ্য এব্ং contact
users-জের জযাগাবযাবগর িাটা সরব্রাহ করা

Contact Users-জের তাবের জেট ব্া জটক্তরবটাক্তরর প্রবয়ােন অ্নু যায়ী ব্যব্স্থ্া গ্রহবের পরামশে জেওয়া
জযবত পাবর (বযমন স্ব-ক্তব্ক্তেন্নকরে)। এই পেবক্ষপগুক্তল জমবন চলবত ব্যথ্েতা জেট ব্া জটক্তরবটাক্তর
আইবনর লঙ্ঘন হবত পাবর।
আমরা ক্তনবনাি জক্ষবত্রও আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যব্হার ব্া প্রকাশ করবব্াঃ
•
•

•

•

•

COVIDSafe ব্া িাটা জোবরর যথ্াযথ্ কাযেকারীতা, সম্পূ েেতা ব্া ক্তনরাপত্তা ক্তনক্তিত করবত
COVIDSafe-এর মােযবম জমাট ক্তনব্ন্ধবনর সংিযার ব্যাপাবর ক্তব্-ক্তনেোক্তরত পক্তরসংিযানমূ লক
তথ্য প্রস্তুত করার েনয
আপক্তন যিন িাটা জোবর রািা ব্যক্তিগত িাটা মু বে জেলার অ্নু বরাে োনান, তিন তা
সঠিকভাবব্ মু বে জেলা হবে ক্তকনা তা ক্তনক্তিত করবত
Information Commissioner-এর কাবে Privacy Act 1988 -এর Part VIIIA -এর
অ্েীবন ব্া অ্নু যায়ী ক্তিয়া সম্পােন ব্া ক্ষমতার অ্নু শীলন করবত
যক্তে প্রবয়ােন পবড়, Privacy Act 1988 -এর Part VIIIA -এর অ্েীবন মামলা লঙ্ঘন এব্ং
তেবন্তর উবেবশয

এগুবলা োড়া আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য অ্নয জকানও উবেবশয ব্যব্হার ব্া প্রকাশ করবব্া না।

ব্যসি ে েথ্য র্মুভে গ িা যাভব্?
আপক্তন জয জকানও সময় COVIDSafe আনইনেল করবত পাবরন। এটি স্বয়ংক্তিয়ভাবব্ আপনার
ক্তিভাইবস সক্তঞ্চত সমস্ত তথ্য মু বে জেলবব্ এব্ং অ্নযানয ব্যব্হারকারীবের আপনার জযাগাবযাবগর িাটা
সংগ্রহ জথ্বক ক্তব্রত করবব্।
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COVIDSafe আনইনেল করা িাটা জোরটিবত ইক্ততমবেয আপবলাি করা তথ্য ব্া অ্নয জকানও
ব্যব্হারকারীর ক্তিভাইবস সক্তঞ্চত আপনার জযাগাবযাবগর িাটা ক্তব্গত ২১ ক্তেবনর মবেয স্বয়ংক্তিয়ভাবব্ মু বে
জেলা হবব্ না, কারে এগুবলা এিনও িাটা জোবর আপবলাি হবত পাবর এব্ং জযাগাবযাবগর সন্ধাবনর
উবেবশয ব্যব্হার করা জযবত পাবর। আপক্তন যক্তে িাটা জোরটিবত আপবলাি করা আপনার জকানও
জযাগাবযাবগর িাটা মু বে জেলবত চান তবব্ আমাবেরবক স্পষ্টভাবব্ আপনার তথ্য মু বে জেলার
অ্নু বরাে (ask us to delete your information) করবত পাবরন।

গকান্ও ইউজার ব্া ব্যব্হারকারী সক ব্যসি ে েথ্য িংভশাধন্ করভে ব্া অ্যাভেি
করভে পাভর?
আপক্তনঃ
•

•

•

COVIDSafe ক্তিক্তলট কবর এব্ং পু নরায় ইনেল কবর আপনার জরক্তেবেশবনর তথ্য পক্তরব্তে ন
করবত পাবরন
আমাবের িাটা জোবর থ্াকা জরক্তেবেশবনর তথ্য মু বে জেলবত পাবরন আমাবের সাবথ্
জযাগাবযাগ কবর
COVIDSafe- এ সঠিক তথ্য ক্তনব্ন্ধ করবত পাবরন

আপনার COVIDSafe িাটার সব্োক্তেক সু রক্ষা ক্তনক্তিত করবত িাটা জোবরর মবেয থ্াকা আপনার িাটা
আপক্তন অ্যাবেস করবত পারবব্ন না।

প্রাইভেসি িম্পভকে আরও েথ্য
COVIDSafe অ্যাপ এব্ং আপনার জগাপনীয়তার অ্ক্তেকারগুবলা সম্পবকে আবরা তথ্য জপবত, অ্ক্তেস
অ্ে েয অ্বেক্তলয়ান ইনেরবমশন কক্তমশনার (Office of the Australian Information
Commissioner) রূপবরিা প্রোন কবরবেন জয কীভাবব্ প্রাইবভক্তস অ্যাক্ট ১৯৮৮-টি অ্বেক্তলয়া
সরকাবরর COVIDSafe অ্যাপটিবত প্রবযােয হবব্।
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আর্মাভির িাভথ্ গযা াভযা করুন্:

COVIDSafe গ াপন্ীয়োর অ্ন্ু িন্ধান্ এব্ং অ্সেভযা
COVIDSafe Privacy সম্পবকে আবরা োনবত অ্থ্ব্া জগাপনীয়তার অ্নু সন্ধান ব্া অ্ক্তভবযাগ োনাবত
আমাবের সাবথ্ জযাগাবযাগ করুন।
প্রাইবভক্তস অ্ক্তেসার privacy@dta.gov.au
জোন
02 6120 8707
িাক ঠিকানা:
Digital Transformation Agency
GPO Box 457, Canberra, ACT 2601
প্রাইবভক্তস অ্ক্তেসার (Privacy Officer) সাোরে প্রকৃক্ততর অ্নু সন্ধানগুবলার উত্তর প্রোন করার েনয
অ্বেক্তলয়ান গভনেবমন্ট ক্তিপাটেবমন্ট অ্ে জহলথ্ (Australian Government Department of
Health)-এর উবেি করবব্ন। প্রাইবভক্তস অ্ক্তেসার (Privacy Officer) জগাপনীতার ব্যাপাবর জযবকান
স্বতন্ত্র অ্ক্তভবযাগ প্রাইবভক্তস অ্যাক্ট ১৯৮৮ (Privacy Act 1988) অ্নু যায়ী ব্যব্স্থ্া জনবব্ন, যার মবেয
তেবন্তর েনয অ্ক্তেস অ্ে েয অ্বেক্তলয়ান ইনেরবমশন কক্তমশনার (Office of the Australian
Information Commissioner)-এর সাবথ্ জগাপনীয়তা লঙ্ঘবনর উবেবির আব্ক্তশযকতা অ্ন্তভুেি।
অ্নযথ্ায়, আপক্তন যা করবত পাবরনঃ
• Office of the Australian Information Commissioner -এর কাবে সরাসক্তর অ্ক্তভবযাগ
োনাবত পাবরন এব্ং/ অ্থ্ব্া
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• Australian Federal Police -এর কাবে অ্ক্তভবযাগ োনাবত পাবরন
িব্ে ভশষ আপভডটঃ
৭ই েু লাই, ২০২০
Tags:
•
•

সংিামক জরাগসমূ হ
েরুরী স্বাস্থ্য ব্যব্স্থ্া
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