
আ"জ$ািতক িশ+ামূলক /ক0 "ে3াবাল অ6াটিমক কুইজ"-এ অংশ=হণ 

এবং ব6@Aগত তথ6 /@Dয়াকরণ সংDা" চI @A 

আমার ব'()গত তথ' এবং আ/জ1ািতক 
িশ5ামূলক 8ক9 "ে<াবাল অ'াটিমক কুইজ" 
(এখন Dথেক "8ক9" িহসােব উেHখ করা 
হেয়েছ), Mয়ং(Nয়, অ-Mয়ং(Nয়, িমP 
8(Nয়াকরণ (এরপের "8(Nয়াকরণ" িহসােব 
উেHখ করা হেয়েছ) এ অংশSহেণর জন' 
আমার সTিত 8কাশ করিছ ।  8কে9 
অংশSহণ িনবVন করার সময় আমার Wারা 
অথবা আমার পে5 অন'ান' ব'()েদর 8ণীত 
তথ', পারমাণিবক তথ' DকেZর উ[য়েনর জন' 
Mায়\শািসত অলাভজনক সং^া "এনা(জ1 অফ 
দা িফউচার" (এএনও এনা(জ1 অফ দ' িফউচার), 
bঠকানাঃ ১১৭১০৫, রািশয়ান Dফডােরশন , মেjা, 
ভারশাভসেকা সেস ৩ এবং কুইজ সাইট 
atomforyou.com এ সংরি5ত থাকেব (এরপের 
"8ক9 সংগঠক" িহসােব উেHখ করা হেয়েছ)। 
ব'()গত তেথ'র 8(Nয়াকরেণর মেধ' রেয়েছ 
সংSহ, পwিতগতকরণ, সxয়, yz{করণ 
(আপেডট, পিরবত1ন), ব'বহার, িবধান, ^ানা/র, 
ব'()গতকরণ, অব|wকরণ এবং }ংস। 
8(Nয়াকরেণর সময়, কােরা ব'()গত তথ' 
Dগাপনীয়তা এবং সুর5া সােপে5, 8ক9 চালনা 
এবং পিরচালনার সােথ জিড়ত তৃতীয় পে5র 
কােছ ^ানা/র করার অিধকার রেয়েছ৷  

আিম 8েজে� অংশSহেণর জন' 
আমার ব'()গত তেথ'র 8(Nয়াকরণ, 
8েজে�র িনয়ম অনুযায়ী 8েজে� আমার 
অংশSহেণর িব�ি�, বাত 1া, আম�ণ, পুরjার 
এবং অন'ান' ফলাফল পাঠােনার জন' আমার 
সTিত 8দান করিছ । 

আিম ৩১.১২.২০২২ পয 1/ আমার 
ব'()গত তথ' 8(Nয়াকরেণ আমার সTিত 
িদ(�। 

আিম িন�িলিখত ব'()গত তথ' 
8(Nয়াকরেণ আমার সTিত িদ(�: নাম, 
উপািধ, প�ৃেপাষক, বাসার bঠকানা, জ� তািরখ, 
�বধ Dমাবাইল Dফান ন�র এবং �বধ ইেমইল, 
আিম Dয িডভাইসbট ব'বহার কির তার িসিরয়াল 
না�ার, কুইেজ আমার অংশSহেণর ফলাফল 

আমার ব'()গত তথ' এবং আ/জ1ািতক 
িশ5ামূলক 8ক9 "ে<াবাল অ'াটিমক কুইজ" 
(এখন Dথেক "8ক9" িহসােব উেHখ করা 
হেয়েছ), Mয়ং(Nয়, অ-Mয়ং(Nয়, িমP 
8(Nয়াকরণ (এরপের "8(Nয়াকরণ" িহসােব 
উেHখ করা হেয়েছ) এ অংশSহেণর জন' 
আমার িপতামাতা/আইন 8িতিনিধর সTিত 
Dপেয়িছ ।  8কে9 অংশSহণ িনবVন করার 
সময় আমার Wারা অথবা আমার পে5 অন'ান' 
ব'()েদর 8ণীত তথ', পারমাণিবক তথ' 
DকেZর উ[য়েনর জন' Mায়\শািসত 
অলাভজনক সং^া "এনা(জ1 অফ দা িফউচার" 
(এএনও এনা(জ1 অফ দ' িফউচার), bঠকানাঃ 
১১৭১০৫, রািশয়ান Dফডােরশন , মেjা, 
ভারশাভসেকা সেস ৩ এবং কুইজ সাইট 
atomforyou.com এ সংরি5ত থাকেব (এরপের 
"8ক9 সংগঠক" িহসােব উেHখ করা হেয়েছ)। 
ব'()গত তেথ'র 8(Nয়াকরেণর মেধ' রেয়েছ 
সংSহ, পwিতগতকরণ, সxয়, yz{করণ 
(আপেডট, পিরবত1ন), ব'বহার, িবধান, ^ানা/র, 
ব'()গতকরণ, অব|wকরণ এবং }ংস। 
8(Nয়াকরেণর সময়, কােরা ব'()গত তথ' 
Dগাপনীয়তা এবং সুর5া সােপে5, 8ক9 চালনা 
এবং পিরচালনার সােথ জিড়ত তৃতীয় পে5র 
কােছ ^ানা/র করার অিধকার রেয়েছ৷ 

আিম 8েজে� অংশSহেণর জন' 
আমার ব'()গত তেথ'র 8(Nয়াকরণ, 
8েজে�র িনয়ম অনুযায়ী 8েজে� আমার 
অংশSহেণর িব�ি�, বাত 1া, আম�ণ, পুরjার 
এবং অন'ান' ফলাফল পাঠােনার জন' আমার 
সTিত 8দান করিছ ।  

আিম ৩১.১২.২০২২ পয 1/ আমার 
ব'()গত তথ' 8(Nয়াকরেণ আমার সTিত 
িদ(�।  

আিম িন�িলিখত ব'()গত তথ' 
8(Nয়াকরেণ আমার সTিত িদ(�: নাম, 
উপািধ, প�ৃেপাষক, বাসার bঠকানা, জ� তািরখ, 
�বধ Dমাবাইল Dফান ন�র এবং �বধ ইেমইল, 
আিম Dয িডভাইসbট ব'বহার কির তার িসিরয়াল 



8কে9র কাঠােমা (পেয়� Djার আকাের)। 
আিম 8কে9র ওেয়বসাইট 
quiz.atomforyou.com-এ আমার পুেরা নাম 
এবং পেয়ে�র আকাের 8কে9র মেধ' কুইেজ 
আমার অংশSহেণর ফলাফল 8কােশর জন' 
আমার সTিত িন(�ত করিছ। 

আিম 8কে9 অংশSহেণর জন' 
িনবVেনর সময় আমার Wারা D8নীত ব'()গত 
তেথ'র সত'তা িন(�ত করিছ।   

আমােক সতক1 করা হেয়েছ Dয, যিদ 
আিম কুইেজ অংশSহেণর ফেল সেব 1া� 
সংখ'ক পেয়� অজ1ন কির,  তেব পুরjার 
পাওয়ার জন', Mা5রসহ সTিতপে�র একbট 
j'ান করা কিপ সরবরাহ করেত হেব।  

আমােক সতক1 করা হেয়েছ Dয িনে�া) 
bঠকানায় Dনাbটশ পাbঠেয়, স�ূণ 1 বা 
আংিশকভােব ব'()গত তথ' 8(Nয়াকরণ 
সংNা/ সTিত 8ত'াহার করার অিধকার 
আমার আেছ : ১১৭১০৫, রািশয়ান Dফডােরশন , 
মেjা, ভারশাভসেকা সেস ৩।  

আমােক সতক1 করা হেয়েছ Dয, 
ব'()গত তথ' 8(Nয়াকরেণ সTিত 8ত'াহােরর 
মাধ'েম আমার পে5 কুইেজ অংশSহণ করা 
এবং পুরjার Dথেক ব(xত হওয়া িন(�ত করিছ। 

আিম 8ক9 পিরচালনার সােথ স�িক1ত 
Dযেকান ইেমইল Dপেত সTত।  

 

না�ার, কুইেজ আমার অংশSহেণর ফলাফল 
8কে9র কাঠােমা (পেয়� Djার আকাের)। 
আিম 8কে9র ওেয়বসাইট 
quiz.atomforyou.com-এ আমার পুেরা নাম 
এবং পেয়ে�র আকাের 8কে9র মেধ' কুইেজ 
আমার অংশSহেণর ফলাফল 8কােশর জন' 
আমার সTিত িন(�ত করিছ।  

আিম 8েজে� অংশSহেণর জন' 
িনবVন করার সময় আিম/আমার িপতা-মাতা 
(আইিন 8িতিনিধ) 8দ\ আমার ব'()গত 
তেথ'র সত'তা িন(�ত করিছ। 

আমােক সতক1 করা হেয়েছ Dয, যিদ 
আিম/আমার বাবা-মা (আইিন 8িতিনিধরা) 
8কে9র কাঠােমার মেধ' কুইেজ অংশSহেণর 
ফেল যিদ সেব 1া� সংখ'ক পেয়� অজ1ন কির, 
পুরjার পাওয়ার জন', িপতামাতার (আইিন 
8িতিনিধ) Mা5র এবং তথ'সহ সTিতপে�র 
অনুিলিপ j'ান কের  পাঠােনার 8েয়াজন হেব  ।  

আমােক সতক1 করা হেয়েছ Dয িনে�া) 
bঠকানায় Dনাbটশ পাbঠেয়, স�ূণ 1 বা 
আংিশকভােব ব'()গত তথ' 8(Nয়াকরণ 
সংNা/ সTিত 8ত'াহার করার অিধকার 
আমার/আমার বাবা-মা (আইিন 8িতিনিধরা) 
আেছ : ১১৭১০৫, রািশয়ান Dফডােরশন , মেjা, 
ভারশাভসেকা সেস ৩।  

আমােক সতক1 করা হেয়েছ Dয, 
ব'()গত তথ' 8(Nয়াকরেণ সTিত 8ত'াহােরর 
মাধ'েম আমার পে5 কুইেজ অংশSহণ করা 
এবং পুরjার Dথেক ব(xত হওয়া িন(�ত করিছ। 

আিম 8ক9 পিরচালনার সােথ স�িক1ত 
Dযেকান ইেমইল Dপেত সTত।  

 
 

 


