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 ভা া িনেদ িশকা – িনবি ত মাইে শন এেজ  

(registered migration agents)
একজন ব ি  িনবি ত মাইে শন এেজ , অে িলয়ােত িলগাল   াক শনার অথবা অব াহিত া  ব ি  না হেল িতিন অে িলয়ােত 

অিভবাসন সং া  সহায়তা  দান করাটা  বআইিন হেব।  কােনা ব ি  অে িলয়ােত অিভবাসন সং া   বআইিন সহায়তা  দান করেল 

তার িব ে  Department of Home Affairs এর ওেয়বসাইেট Border Watch Online Report ব বহার কের িরেপাট  করেত হেব। এটা 

জানা    পূণ   য, িযিন আপনােক অিভবাসেনর   ে  সহায়তা কেরন িতিন আপনােক িভসার গ ারাি  িদেত পােরন না।

_________________________________________________________________________________________
______________________________

িনবি ত মাইে শন এেজ  (Registered Migration 

Agents) 

িনবি ত মাইে শন এেজ েদরেক অবশ ই  েফশনাল মানদ  পূরণ 

করেত হেব, এক  আচরণিবিধ অনুসরণ করেত হেব এবং 

অিভবাসন আইন ও  ি য়া স েক  হালনাগাদ  ান থাকেত হেব।

সকল িনবি ত মাইে শন এেজে র এক  অনন  Migration 

Agents Registration Number (MARN) রেয়েছ।  কােনা ব ি  

িনবি ত িকনা তা আপিন OMARA-এর ওেয়বসাইট 

www.mara.gov.au এ  চক করেত পােরন

The Office of the Migration Agents Registration 
Authority (OMARA) হেলা Department of Home Affairs

এর এক  অংশ এবং অে িলয়ােত িনবি ত মাইে শন এেজ েদর 

িনয় ক সং া। OMARA:

 অে িলয়ােত একজন মাইে শন এেজ  িহেসেব িনব েনর জন  

আেবদন মূল ায়ন কের এবং িস া   দয় 

 িনবি ত মাইে শন এেজ েদর আচরণ পয েব ণ কের, 

অিভেযােগর তদ  কের এবং  েয়াজেন শাি মূলক ব ব া  হণ 

কের।

OMARA আপনােক িভসা বা  নসরিশেপর আেবদেনর   ে  

সহায়তা করেত পাের না অথবা আপনােক িফ  ফরত  দওয়ার 

জন   কােনা িনবি ত মাইে শন এেজ েক আেদশ িদেত পাের না।

আচরণিবিধ

িনবি ত মাইে শন এেজ েদর জন   েযাজ  আচরণিবিধ অনুযায়ী 

িনবি ত মাইে শন এেজ েদরেক িন িলিখত েলা আবশ কতা েলা 

পূরণ করেত হেব:

● আপনার িভসা পাওয়ার স াবনা স েক  সৎ থাকা

● স ক পরামশ   দান করা এবং আপনার আেবদেনর অ গিত 

স েক  এবং এ েক  ভািবত করেত পাের এমন  যেকােনা 

পিরবত ন স েক  আপনােক অবিহত করা 

● আইেনর মেধ   থেক কাজ করা, আপনার  াথ  এবং আপনার 

 গাপনীয়তা র া করা

● আপনার  াথ িবেরাধী তােদর  কােনা  াথ  আেছ িকনা তা 

আপনােক জানােনা এবং যথাযথ ব ব া  নওয়া

● আপনােক  য পিরেষবা েলা  দান করা হেব  স েলা িনেয় 

কাজ    করার আেগ আনুমািনক িফ ও অন ান  খরচ 

স েক  আপনােক এক  িলিখত িববৃিত  দওয়া

● আপিন অি ম অথ   দান করেল  স  এক  পৃথক ব াংক 

অ াকাউে  রাখা

●  দ  পিরেষবা এবং  েদয় অেথ র পিরমাণ উে খ কের এক  

ইনভেয়স  দওয়া

● আপনার আেবদন  ি য়াকরণ স েক  স ক  রকড  রাখা।

স ূণ  Code of Conduct OMARA ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

িনবি ত মাইে শন এেজ  স িক ত উে গসমূহ

আপনার িনবি ত মাইে শন এেজে র সােথ আপনার  কােনা সমস া 

হেল,  থেম তার সােথ এ  সমাধান করার  চ া ক ন। যিদ 

আপিন আপনার এেজে র সােথ িবষয়  সমাধান করেত না 

পােরন, আপনার সাহােয র  েয়াজন হেল আপিন OMARA-এর 

সােথ  যাগােযাগ করেত পােরন। আপিন OMARA ওেয়বসাইেটর 

complaint form পূরণ কের আপনার িনবি ত মাইে শন এেজ  

স েক  এক  অিভেযাগ জমা িদেত পােরন।

অিভেযাগ জমা িদেল তা আপনার বত মান িভসার আেবদনেক 

 ভািবত করেব না, অথবা পূব বত   কােনা িভসা  ত াখ ান বা 

বািতেলর িস াে র ফলাফলেক পিরবত ন করেব না।

অে িলয়ান িলগাল   াক শনার এবং অব াহিত া  

ব ি  (Exempt Persons)

িকছু িনিদ   ব ি ,  যমন অে িলয়ান িলগাল   াক শনার ও 

অব াহিত া  ব ি েদর, অে িলয়ােত অিভবাসন সং া  সহায়তা 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
http://www.mara.gov.au/
https://www.mara.gov.au/tools-for-agents-subsite/Files/code-of-conduct-march-2022.pdf
https://www.mara.gov.au/get-help-with-a-visa/help-from-registered-agents/steps-to-choose/complain/make-a-complaint


 ভা া িনেদ িশকা  |  2

 দােনর জন  মাইে শন এেজ  িহেসেব িনবি ত হওয়া আবশ ক 

নয়৷ 

অে িলয়ান িলগাল   াক শনারেদরেক অবশ ই তােদর সংি   

আইিন কতৃ পে র  েফশনাল আচরণ িবিধ অনুসাের কাজ করেত 

হেব। যিদ আপিন  কােনা িলগাল   াক শনার স েক  অিভেযাগ 

জমা িদেত চান তাহেল ‘Consumer guide – legal practitioners’

পড়ুন যা Department of Home Affairs website এ রেয়েছ।

অব াহিত া  ব ি েদর মেধ  ঘিন  পািরবািরক সদস  ও  নসর 

অ ভু   রেয়েছন। অব াহিত া  ব ি েদর এক  স ূণ  তািলকা 

Form 956 – Appointment of a registered migration agent, 
legal practitioner or exempt person এ পাওয়া যােব৷ 

অব াহিত া  ব ি রা অিভবাসন স েক  সহায়তা  দােনর জন  

 কােনা িফ িনেত পারেবন না।

অ াপেয় েম  সমা  করা 

আপিন  কােনা অ াপেয় েম  সমা  করেত চাইেল Form 956

পূরণ ক ন।

অনুবাদ ও  দাভাষী পিরেষবা 

অনুবাদ ও  দাভাষী পিরেষবার (TIS National) মাধ েম একজন 

 দাভাষীর সােথ কথা বলুন

www.tisnational.gov.au ☎ 131 450      জলুাই 2021 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-legal-practitioner
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
http://www.tisnational.gov.au/
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