বয্বহারকারীর িনেদর্ িশকা
েরিজ�াডর্ মাইে�শন এেজ�রা হেলন দ� েলাক যােদর েপশাগত মান বজায় রাখেত হয়, আচরণ িবিধ েমেন চলেত হয় এবং
অিভবাসন সং�া� আইন ও �ি�য়া স�িকর্ত হাল নাগাদ তথয্ জানা থাকেত হয়।
আপনার এেজ�েক অবশয্ই OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority) এর সােথ িনবি�কৃ ত হেত হেব
যা িনি�ত কের েয েকবল উপযু� বয্ি�রাই যােত অিভবাসন সং�া� সহায়তা েদওয়ার জনয্ িনবি�ত হয়। একজন বয্ি�
িনবি�কৃ ত িকনা তা েদখার জনয্ OMARA এর ওেয়বসাইট www.mara.gov.au েদখুন।

মাইে�শন এেজ� এবং আচরণিবিধ
আচরণিবিধ িনি�ত কের েয আপনার িনব�ীকৃ ত মাইে�শন
এেজ�:

Office of the Migration Agents
Registration Authority (OMARA)
অে�িলয়ার আইনানুসাের, OMARA:

•

আপনার িভসা পাওয়ার স�াবনা স�েকর্ আপনােক সতয্
কথা বলেব;

•

মাইে�শেন এেজ� িহেসেব িনব�েনর জনয্ আেবদনপ�
মূলয্ায়ন কের এবং এ বয্াপাের িস�া� েনয়;

•

আপনার আেবদেনর অ�গিত এবং েযেকােনা পিরবতর্ ন
যা এেত �ভাব েফলেত পাের তা স�েকর্ আপনােক
অবগত রাখেব;

•

এেজ�েদর জনয্ চলমান েপশাগত উ�য়ন কাযর্�ম
অনুেমাদন কের;

•

িনব�ীকৃ ত মাইে�শন এেজ�েদর আচরন পযর্েব�ণ কের;
এবং

•

িনব�ীকৃ ত মাইে�শন এেজ�েদর িবরে� অিভেযােগর তদ�

•

এর সােথ কমর্সমেয় েযাগােযাগ করা যােব এবং যিদ
তােদর সােথ েযাগােযােগর িববরণ পিরবিতর্ ত হয় তাহেল
তা আপনােক জানােব;

•

আইনানুযায়ী আপনার সেবর্া� �ােথর্ কাজ করেব এবং
আপনার েগাপনীয়তা বজায় রাখেব;

•

আপনার আেবদনপ�েক �ভািবত করেত পাের এধরেণর েকােনা
�াথর্ থাকেল তা �কাশ করেব এবং যিদ েকােনা �ােথর্র ��
থােক েসে�ে� আপনার জনয্ েকােনা কাজ করেব না;

•

কাজ শরর আেগ আপনােক �দত্ত েসবা, আনুমািনক িফ
এবং অনয্ানয্ খরচ স�েকর্ একিট িলিখত িববৃিত েদেব;

•

আপনার কােছ একিট নয্াযয্ িফ চাইেব এবং যিদ আপিন
অি�ম েকােনা অথর্ পিরেশাধ কের থােকন তেব তা
একিট আলাদা বয্াংক অয্াকাউে� রাখেব;

•

সিতয্কার অেথর্ েযসকল পিরেষবা �দান করা হেয়েছ তার
এবং �েদয় অেথর্র তািলকাসহ একিট চালানপ� েদেব;

•

আপনােক সময়মত এবং সিঠক পরামশর্ েদেব এবং যত
শীি� স�ব আপনার আেবদনপে�র ফলাফল স�েকর্

কের এবং �েয়াজন পড়েল তােদর শাি�র বয্ব�া কের।
OMARA আপনার িভসার আেবদনপ� িকংবা ��রিশেপর
ে�ে� আপনােক েকােনা সাহাযয্ করেত পারেব না, িকংবা
আপনার িনব�ীকৃ ত মাইে�শন এেজে�েক আপনার িফ েফরত
েদওয়ার িনেদর্ শ িদেত পারেব না।
www.mara.gov.au ওেয়বসাইেট অিতির� তথয্ পাওয়া যােব:
•

আচরণিবিধ

•

িনব�ীকৃ ত মাইে�শন এেজে� বয্বহােরর পরামশর্

•

এেজ�েদর গড় িফ

একজন বয্ি� িনব�ীকৃ ত িকনা তা
www.mara.gov.au ওেয়বসাইেট পরী�া কের
েদখুন:

আপনােক িলিখতভােব জানােব।

অিভেযাগ
আপিন যিদ আপনার েরিজ�াডর্ মাইে�শন এেজ�েক িনেয়
েকােনা সমসয্ায় পেড়ন তাহেল আপনােক তােদর সােথ িবষয়িট
সমাধােনর েচ�া করেত হেব। সহায়তার জনয্ OMARA এর
সােথ েযাগােযাগ করন।
OMARA এর কােছ অিভেযাগ জানােল আপনার িভসার

আেবদনপে� েকােনা �ভাব পড়েব না।

Office of the Migration Agents Registration Authority

www.mara.gov.au

1300 226 272
Bengali

