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OMARA কী?

•

OMARA (Office of the Migration Agents Registration
Authority) হেলা অিভবাসন অিধদ�র DIBP (Department of
Immigration and Border Protection) এর একিট েসকশন।
OMARA একিট িনয়�ক সং�া যা িনি�ত কের েকবল উপযু�
এবং সিঠক বয্ি�েদরই যােত েরিজ�াডর্ মাইে�শন এেজ� িহেসেব
অনুেমাদন েদওয়া হয় এবং এেজ�েদর িবরে� েকােনা অিভেযাগ
থাকেল তার তদ� কের।

এেজে�র সােথ আপনার সকল আেলাচনা এবং িনেদর্ শাবলী
িলিখতভােব িনি�ত করেত হেব। এমনিক অনয্ েকউ
আপনার হেয় ফমর্ পূরণ কের িদেলও DIBP এর কােছ
�দত্ত সকল তেথয্র জনয্ আপিন দায়ী থাকেবন।

•

এেজে�র িফ এর অংশ িহেসেব কী কী পিরেষবা যু� করা
হেয়েছ তা জানেত হেব। OMARA এর ওেয়বসাইেট

মাইে�শন এেজ� বাছাই করা
•

সকল মাইে�শন এেজ�েদর একিট �ত� মাইে�শন এেজ�
েরিজে�শন ন�র, বা MARN (Migration Agents
Registration Number) রেয়েছ।

•

একজন বয্ি� িনবি�কৃ ত িকনা তা েদখার জনয্ OMARA
এর ওেয়বসাইেট তােদর MARN খুঁেজ েদখুন।

•

েকউই আপনার িভসার িন�য়তা িদেত পারেব না -

এেজ�েদর গড় িফ এর একিট তািলকা পাওয়া যােব।

আপনার মাইে�শন এেজ� িনেয় েকােনা উে�গ
থাকেল
•

আপনার যিদ পরামেশর্র �েয়াজন হয় তাহেল OMARA
এর সােথ েযাগােযাগ করন।

•

অিভেযাগ করেল তা আপনার িভসার আেবদন পে�
�ভাব েফলেব না।

•

অে�িলয়ায় যিদ েকােনা অিনবি�ত বয্ি� অিভবাসন
সং�া� সহায়তা �দান কের তাহেল 1800 009 623
ন�ের িডপাটর্েমে�র কােছ তা িরেপাটর্ করন।

•

আপিন যিদ আপনার মাইে�শন এজে�েক আর বয্বহার
করেত না চান তাহেল ফমর্ 956 এর পাটর্ B ও C পূরণ
কের DIBP েক জানান।

এমনিক বয্ি�িট িনবি�কৃত মাইে�শন এেজ� হেলও।
•

যিদ েকউ OMARA এর সােথ িনবি�কৃ ত না হয় তাহেল
িতিন অে�িলয়ায় অিভবাসন সং�া� পরামশর্ িদেত
পারেবন না, যিদ না তােক এই িনয়ম েথেক ছাড় েদওয়া
হয়। এই িনয়ম েথেক অবয্াহিত পাওয়া বয্ি�েদর একিট
তািলকা পাওয়া যােব 956 ফেমর্।

মাইে�শন এেজ� বয্বহােরর সময় �েয়াজনীয়
পরামশর্ এবং িনেদর্ শাবলী

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

আপনার এেজ� অবশয্ই:
•

আপনার জনয্ কাজ করেত স�ত হওয়ার পর আপনােক
বয্বহারকারীর িনেদর্ িশকা (Consumer Guide) এর একিট
কিপ িদেত হেব। আপিন OMARA এর ওেয়বসাইট েথেকও
একিট কিপ েপেত পােরন।

•

আপনােক েযসকল েসবার জনয্ তারা চাজর্ করেব তার মূলয্
পিরেশােধর পূেবর্ই েসগেলা উে�খপূবর্ক আপনােক একিট
পিরেষবা িববরিণ (Statement of Services) েদেব।

•

আপনার েযেকােনা কাগজপ� েফরত চাওয়ার ৭ িদেনর
মেধয্ আপনােক েফরত েদেব।

অিতির� তথয্

•

আপনার সােথ এবং DIBP এর সােথ আপনার আেবদনপ�
স�িকর্ত সকল েযাগােযােগর েরকডর্ রাখেব।

Office of the Migration Agents Registration Authority:
www.mara.gov.au অথবা েফান: 1300 226 272

আপনােক:
•

Department of Immigration and Border Protection:
www.border.gov.au অথবা েফান: 131 881

আপনার মূল কাগজপ� েযমন পাসেপাটর্ এবং জ� সনদপ�
একজন েদাভাষীর সােথ কথা বলার জনয্ 131 450 ন�ের
িনেজর কােছ রাখেত হেব। DIBP েযসকল কাগজপ� চায় তার
�া�েলিটং অয্া� ই�ারে�িটং (TIS) এর সােথ েযাগােযাগ
েবশীরভাগই সতয্ািয়ত অনুিলিপ িহেসেব েদওয়া েযেত পাের।
করন।

Office of the Migration Agents Registration Authority

www.mara.gov.au

1300 226 272
Bengali

