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অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অলিবাসন সম্পস্ট্রকে  সহায়ো প্রদান করা

অলিবাসন সংক্রান্ত সহায়ো কী?

অভিবাসন সংক্রান্ত সহায়তা হললা যখন ক ালনা ব্যভি ভিসার 
আলবদন অথবা অন্যান্য ভিসা সম্পভ ি ত ভবষলয় সহায়তা  রার 
জন্য ভনম্নভলভখতিালব অভিবাসন প্রভক্রয়ার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা 
ব্যবহার  লরন:

• ভিসার আলবদন অথবা অন্যান্য  াগজপত্র প্রস্তুত  রলত সাহায্য
 রা অথবা প্রস্তুত  রা

• ভিসার আলবদন অথবা ভিসা সম্পভ ি ত ভবষলয় পরামর্ি কদওয়া

• ভিসা সম্পভ ি ত ক ালনা ভবষলয় আদাললতর অথবা পযিাললাচনা

 ততি পলের শুনাভনর জন্য প্রস্তুভত কনওয়া অথবা প্রভতভনভিত্ব  রা।

অলিবাসন সংক্রান্ত সহায়োর মস্ট্রে লনম্নলিলিেগুস্ট্রিা অন্তিভে ক্ত 
নয়:

• ক ালনা আলবদন অথবা অন্যান্য  াগজপত্র প্রস্তুত (অথবা প্রস্তুত
 রলত সাহায্য)  রার জন্য  রভিল র  াজ  রা, কযমন স্ক্যান
 রা অথবা  াগজপত্র কপাস্ট  রা

• অনুবাদ বা কদািাষী পভরলষবা প্রদান  রা

• অন্য ব্যভিল  এর ম পরামর্ি কদওয়া কয তাল  অবশ্যই ভিসার জন্য
আলবদন  রলত হলব

• তথ্য সম্পল ি  উলেখলযাগ্য মন্তব্য অথবা ব্যাখ্যা না ভদলয় তত তীয়

ব্যভির ততভর  রা তথ্য প্রদান  রা।

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অলিবাসন সংক্রান্ত সহায়ো কারা 
লদস্ট্রে পাস্ট্রর?

শুিু ভনবভিত মাইলের্ন এলজন্ট (registered migration

agent), অলেভলয়ান ভলগাল প্রযা টির্নার অথবা এ জন 
অব্যাহভতপ্রাপ্ত ব্যভি অলেভলয়ালত আইনগতিালব অভিবাসন 
সংক্রান্ত সহায়তা ভদলত পালরন। 

লনবলিে মাইস্ট্রেশন এস্ট্রেন্ট (registered migration agent)

Office of the Migration Agents Registration Authority 

(OMARA) এর www.mara.gov.au ওলয়বসাইলে কয 
Register of Migration Agents আলে কসটিলত তাভল ািুি 

হওয়ার জন্য মাইলের্ন এলজন্টলদরল  অবশ্যই ভ েু ভনভদিষ্ট জ্ঞান 
ও চাভরভত্র  র্তি াবভল পরূি  রলত হলব

লিগাি প্রযাকটিশনার

এ জন ভলগাল প্রযা টির্নার হললন এ জন আইনজীবী যার

অলেভলয়ায় আইন অনুর্ীললনর জন্য এ টি সনদ রলয়লে। ভলগাল
প্রযা টির্নাররা আইন অনুর্ীললনর সালথ সংভিষ্টিালব অভিবাসন

সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান  রলত পালরন।

অব্যাহলেপ্রাপ্ত ব্যলক্ত (Exempt person)

এ জন ব্যভি আইনগতিালব অভিবাসন সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান 
 রলত পালরন যভদ ভতভন তার সহায়তার জন্য ক ালনা ভি না 
কনন এবং ভতভন হললন:

• ভিসা আলবদন ারীর এ জন নভমলনের, স্পন্সর অথবা ঘভনষ্ঠ
পাভরবাভর  সদস্য

• এ জন সংসদ সদস্য, ক ালনা কূেননভত  ভমর্ন,  নসু্যলার পদ
অথবা আন্তজি াভত  সংস্থার সদস্য

• Public Service Act 1999-এর অিীলন ভনযিু ক ালনা ব্যভি
অথবা ক ালনা কস্টে বা অঞ্চললর পাবভল  সাভিি লসর ক ালনা
সদস্য ভযভন তার চা ভরর অংর্ ভহলসলব অভিবাসন সহায়তা
প্রদান  লরন

• এ জন ব্যভি ভযভন মন্ত্রীর  ালে জমা কদওয়ার জন্য আলবদন প্রস্তুত

 রলত ভবনামলূে সহায়তা প্রদান  লরন।

আস্ট্ররা েথ্য

অভিবাসন সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান ারীলদর সম্পল ি  উলেগগুললা
ভ িালব ভরলপােি   রলত হয় কস ভবষলয় তথ্যসহ অলেভলয়ালত অভিবাসন
সংক্রান্ত সহায়তা  ারা ভদলত পালরন কস সম্পল ি  আলরা তলথ্যর জন্য
অনুেহ  লর Department of Home Affairs এর ওলয়বসাইলের

‘Who can help you with your application?’ কপইজ কদখনু।

Language: Bengali

http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview


 

 
 

 
                                                                                           

 

পতষ্ঠা 2 এর 2 অলেভলয়ালত অভিবাসন সম্পল ি  সহায়তা প্রদান  রা 

লশক্ষা এস্ট্রেন্ট (Education agents) 

ভর্ো এলজন্টরা অব্যাহভতপ্রাপ্ত ব্যভি নন এবং আইনগতিালব 
অলেভলয়ায় অভিবাসন সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান  রলত পালরন 
না, যভদ না তারা ভনবভিত মাইলের্ন এলজন্ট অথবা ভলগাল 
প্রযা টির্নার হন। 

অলিবাসন সংক্রান্ত ববআইলন সহায়ো প্রদান করার 
েন্য দণ্ড 

এ জন ব্যভি ভনবভিত মাইলের্ন এলজন্ট, ভলগাল প্রযা টির্নার 
অথবা অব্যাহভতপ্রাপ্ত ব্যভি না হলল ভতভন অলেভলয়ালত 
অভিবাসন সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান  রাো এ টি অপরাি হলব। 

অভিবাসন সংক্রান্ত কবআইভন সহায়তা প্রদালনর জন্য র্াভি 10 

বের পযিন্ত  ারাদণ্ড হলত পালর। 

অলিবাসন সংক্রান্ত ববআইলন সহায়ো প্রদান 
সম্পস্ট্রকে  লরস্ট্রপার্ে  করা 

ক ালনা ব্যভি অলেভলয়ালত অভিবাসন সংক্রান্ত কবআইভন সহায়তা 
প্রদান  রলল তার ভবরুলে Department of Home Affairs এর 
ওলয়বসাইলে Border Watch Online Report ব্যবহার  লর 
ভরলপােি   রলত হলব। 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



