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েথ্য অথ্বা োর সাস্ট্রথ্ সংলিষ্ট অনয চকানও প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর পেয বা চসবার ববিোর অনুস্ট্রমাদন প্রদান কস্ট্রর না। এই
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ভূলমকা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে জীবন শুরু (BaLIA) বুকস্ট্রিটটি Department of Social Services (DSS) -এর প্রস্ট্রোলজে এবং
অনিাইস্ট্রন www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
-চে প্রকালশে।
এই বুকস্ট্রিস্ট্রট অস্ট্রনক ওস্ট্রয়বসাইট লিংক থ্াকায় কলম্পউটার বা অনযানয েস্ট্রে এটা চদিা আপনার জনয সুলবিাজনক হস্ট্রব।
আপলন লনম্নস্ট্ররিালিে নীি চিিাগুস্ট্রিাস্ট্রে লিক করস্ট্রি আপনাস্ট্রক চসইসব সাইট বা লিংস্ট্রক লনস্ট্রয় োস্ট্রব। আপলন এই
বুকস্ট্রিস্ট্রটর মুলিে সংস্করে বযবহার করস্ট্রি সম্পূেু ওস্ট্রয়ব অযাস্ট্রেস চসিাস্ট্রনও চদয়া আস্ট্রে।
আপনার চদার্াষীর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি চিান করুন 131 450 নম্বস্ট্রর ট্রান্সস্ট্রিশন অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স (TIS
National)– এ। অলেলরক্ত েস্ট্রথ্যর জনয আরও চদিুন অিযায় 3, ইংস্ট্ররলজ র্াষা। BaLIA বুকস্ট্রিটটির অনুবাদ
আমাস্ট্রদর ওস্ট্রয়বসাইট www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-inaustralia -এ পাওয়া োস্ট্রব।
এই বুকস্ট্রিটটি লনস্ট্রম্নাক্ত লবষয়গুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর েথ্য প্রদান কস্ট্রর।
1. আসার পর েথ্াশীঘ্র লক করা উলেৎ
2. সাহােয লনন
3. ইংস্ট্ররলজ র্াষা
4. লশক্ষা ও প্রলশক্ষে
5. কমুসংস্থান
6. অস্ট্রেলিয়ার আইন
7. বাসস্থান
8. পলরবহন
9. স্বাস্থয ও কিযাে
10. আপনার পলরবার
11. টাকাপয়সা
12. নাগলরক অংশগ্রহে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে জীবন শুরু এই বুকস্ট্রিটটির বযাপাস্ট্রর আপনার চকানও মন্তবয বা পরামশু থ্াকস্ট্রি ো
www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries -এ অনিাইন লিিবযাক
িমু পূরে কস্ট্রর পাঠাস্ট্রে পাস্ট্ররন।
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সোসবাস্ট্রদর হুমলক ............................................................................................................... 27
চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট বা স্থায়ী হস্ট্রে সাহােয .............................................................................................. 28
Humanitarian Settlement Services .................................................................................. 28
Complex Case Support Program..................................................................................... 29
Settlement Service Grants............................................................................................... 29
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ভূলমকা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে স্বাগেম
এই পুলস্তকাটি অস্ট্রেলিয়ার সব প্রেযালশে এবং সদয আগে স্থায়ী এবং অস্থায়ী অলর্বাসীস্ট্রদর জনয। এোিাও িন্সররাও
এই পুলস্তকা কাস্ট্রজ িাগস্ট্রে পাস্ট্ররন। উোস্তু এবং লহউমযালনটযালরয়ান উস্ট্রেস্ট্রশয আগমনকারীরা োস্ট্রদর জনয লনলদু ষ্টর্াস্ট্রব
সরবরাহকৃ ে েথ্য চপস্ট্রে পিুন Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ও
Department of Social Services (DSS)।
সরকার ও কলমউলনটি সংগঠন অস্ট্রেলিয়ান অলিবাসীস্ট্রদর অস্ট্রনক চসবাই প্রদান কস্ট্রর। এই বুকস্ট্রিটটি সাহােয ও
সহস্ট্রোলগো চকাথ্ায় পাওয়া োস্ট্রব এবং আপলন চকাথ্ায় পরামস্ট্রশুর জনয চেস্ট্রে পাস্ট্ররন এই বযাপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক একটি
আর্াস চদস্ট্রব।
লকেু স্থায়ী অলর্বাসী এবং চবশীরর্াগ অস্থায়ী লর্সা িারনকারীরা এই বুকস্ট্রিস্ট্রট বলেুে সবগুস্ট্রিা চসবার জনয চোগয নাও
হস্ট্রে পাস্ট্ররন, অথ্বা োস্ট্রদর হয়স্ট্রো লকেু িরে করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
দয়া কস্ট্রর এই বুকস্ট্রিটটি েত্ন সহকাস্ট্রর পিুন। আপলন েিন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে নেু ন জীবন শুরু করস্ট্রবন েিন এটা সহায়ো
করস্ট্রে পাস্ট্রর। ‘Settle in Australia’ ওস্ট্রয়বস্ট্রপস্ট্রজর www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia -এই প্রকাশনাটি আপনার বযবহার করা উলেৎ।
আপনার অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার প্রথ্ম সপ্তাস্ট্রহর গুরুত্বপূেু লবষয়গুস্ট্রিা অিযায় 1-3 এ রস্ট্রয়স্ট্রে। সিির্াস্ট্রব বসবাস্ট্রসর জনয
অপলরহােু উপাদান -ইংস্ট্ররলজ র্াষা, লশক্ষা ও কমুসংস্থান-এর জনয অিযায় 3-5 আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রব।
আপলন আপনার নেু ন জীবন শুরু করার সাস্ট্রথ্ সাস্ট্রথ্ই চদিস্ট্রবন চে অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাস করার বযাপারগুস্ট্রিা আপনার
স্বস্ট্রদস্ট্রশ বসবাস্ট্রসর চথ্স্ট্রক সম্পূেুরূস্ট্রপ লর্ন্ন। েস্ট্রব আপনাস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ান সমাস্ট্রজর একজন মূিযবান সদসয হওয়ার বযাপাস্ট্রর
এবং এিাস্ট্রন সিির্াস্ট্রব বসবাস করায় সাহােয করার জনয অস্ট্রনক চসবাই রস্ট্রয়স্ট্রে, চেমনর্াস্ট্রব িক্ষ িক্ষ মানুষ আপনার
পূস্ট্রবু অস্ট্রেলিয়ায় এস্ট্রসস্ট্রেন এবং বসবাস কস্ট্ররস্ট্রেন।
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1 আগমস্ট্রের পর শীঘ্রই লক করা উলিৎ
এই অংস্ট্রশ
অস্ট্রেলিয়া আসার পর চেসব গুরুত্বপূেু লজলনষ েে োিাোলি সম্ভব করস্ট্রে হস্ট্রব ো এই অিযাস্ট্রয় আস্ট্রিােনা করা
হস্ট্রয়স্ট্রে। আপনার জনয সব প্রস্ট্রোজয নাও হস্ট্রে পাস্ট্রর লকন্তু এগুস্ট্রিাস্ট্রক আপনার লবস্ট্রবেনা করা উলেৎ।
•

আপনার কী জানা দরকার

•

টযাক্স িাইি নাম্বার-এর জনয আস্ট্রবদন

•

Medicare-এ লনবন্ধন

•

Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন

•

Health Undertaking Service-এ চোগাস্ট্রোগ

•

ইংস্ট্ররলজ র্াষা িাস্ট্রসর জনয লনবন্ধন করুন

•

আপনার বাচ্চা/বাচ্চাস্ট্রদর স্কু স্ট্রি র্লেু করুন

•

োইর্ার্স িাইস্ট্রসস্ট্রন্সর জনয আস্ট্রবদন করুন

•

বযাংক একাউন্ট িুিুন

•

একজন পালরবালরক িাক্তার িুুঁজন
ু

•

গুরুত্বপূেু লিি

•

ো ো করস্ট্রে হস্ট্রব োর চেকলিস্ট

আপনার েলদ নলথ্ অনুবাদক বা চদার্াষীর প্রস্ট্রয়াজন হয়, অিযায় 3, ইংস্ট্ররলজ র্াষা চদিুন।

আপোর কী জাো দরকার
অস্ট্রেলিয়ার সরকার
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে সরকাস্ট্ররর লেনটি স্তর রস্ট্রয়স্ট্রে – কমনওস্ট্রয়িথ্ (বা চিিাস্ট্ররি/চকন্দ্রীয়), চস্টট/রাজয বা
চটলরস্ট্রটালর/আঞ্চলিক এবং চিাকাি/স্থানীয় – ো অলর্বাসী ও অলিবাসীস্ট্রদর জনয চসবা প্রদান কস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ার চস্টটগুস্ট্রিা (লনউ সাউথ্ ওস্ট্রয়িস (New South Wales (NSW), কুইন্সিযান্ড (Queensland (Qld),
সাউথ্ অস্ট্রেলিয়া (South Australia (SA), োসমালনয়া (Tasmania (Tas.), লর্স্ট্রক্টালরয়া (Victoria (Vic.) ও
ওস্ট্রয়স্টানু অস্ট্রেলিয়া (Western Australia (WA) এবং নদু ান চটলরস্ট্রটালর (Northern Territory (NT) অস্ট্রনকগুস্ট্রিা
চিাকাি গর্নুস্ট্রমন্ট এলরয়াস্ট্রে লবর্ক্ত এবং চিাকাি কাউলন্সি োরা পলরোলিে। কযানস্ট্রবরাস্ট্রে অস্ট্রেলিয়ান কযালপটাি
চটলরস্ট্রটালর (Australian Capital Territory (ACT) গর্নুস্ট্রমন্ট চিাকাি কাউলন্সি সালর্ু স সহ আরও অস্ট্রনক সালর্ু স
লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক, ো সেরাের চস্টট গর্নুস্ট্রমন্ট োরা প্রদত্ত।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে সরকার লকর্াস্ট্রব কাজ কস্ট্রর এ বযাপাস্ট্রর আরও েথ্য চপস্ট্রে চদিুন www.australia.gov.au/aboutgovernment
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টেলিস্ট্র াে - কি করা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লিক্সি-িাইন চিান (বা িযান্ড-িাইন), চপ-চিান বা চমাবাইি চিান লদস্ট্রয় কি করা চেস্ট্রে পাস্ট্রর। চিান
নম্বরগুস্ট্রিা শুরু হয়
•

13/1300 (চিাকাি চরট)

•

1800 (ফ্রী কি)

•

04 (চমাবাইি) অথ্বা

•

02,03,07,08 (চিাকাি বা লজওগ্রালিক এলরয়া চকাি)

আপলন েলদ একই এলরয়া চকাি লবলশষ্ট একটি নম্বর চথ্স্ট্রক চিান কস্ট্ররন োহস্ট্রি এলরয়া চকাস্ট্রির দরকার পিস্ট্রব না। এক
চমাবাইি চথ্স্ট্রক আস্ট্ররক চমাবাইস্ট্রি চিান করস্ট্রে এলরয়া চকাি িাস্ট্রগ না।
আপলন কী িরস্ট্রনর চিান বযবহার করস্ট্রেন, চকান চকাম্পালনর চসবা গ্রহে করস্ট্রেন এবং কী প্লযান মস্ট্রনানীে কস্ট্ররস্ট্রেন
োর ওপর আপনার চিাস্ট্রনর িরে লনর্ু র কস্ট্রর। আপলন আপনার কি িরস্ট্রের বযাপাস্ট্রর লনলিে না হস্ট্রি আপনার
চটলিস্ট্রিান চকাম্পালনর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করা উলেৎ।
13/1300 অথ্বা 1800 নম্বরগুস্ট্রিার কি োস্ট্রজুর বযাপাস্ট্রর েথ্য চপস্ট্রে হস্ট্রি চদিুন
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-forcalls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
চেসব নম্বর 13, 1300 বা 1800 লদস্ট্রয় শুরু হয় না চসসব নম্বস্ট্রর কি করস্ট্রে হস্ট্রিেঃ
•

অস্ট্রেলিয়া চথ্স্ট্রক চিান করস্ট্রি, প্রথ্স্ট্রম এলরয়া চকাি লদন ও োর পর নম্বর। উদাহরেস্বরূপ, চমিস্ট্রবানু চথ্স্ট্রক
লসিনী কি করস্ট্রে হস্ট্রি, আপলন িায়াি করস্ট্রবন এলরয়া চকাি 02 (লসিনীর জনয), োরপর নম্বরটি।

•

অস্ট্রেলিয়ার বাইস্ট্রর চথ্স্ট্রক চিান করস্ট্রি
o িযান্ড িাইন বযবহাস্ট্ররর সময়, আপলন চে চদশ চথ্স্ট্রক চিান করস্ট্রেন োর ইন্টারনযাশনাি িায়ালিং
চকাি লদন, এরপর অস্ট্রেলিয়ান লপ্রলিক্স বা চকাি 61, 0 োিা এলরয়া চকাি, এবং োরপর নম্বর
লদন।
o চমাবাইি বযবহাস্ট্ররর সময়, +61িায়াি করুন, এরপর 0 োিা এলরয়া চকাি, এবং োরপর নম্বর
লদন।
o অস্ট্রেলিয়ার চকানও চমাবাইস্ট্রি কি করস্ট্রে হস্ট্রি, আপনার চিাকাি চপ্রার্াইিাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ
করুন ইন্টারনযাশনাি িায়ালিং চকাি প্রস্ট্রয়াজন লকনা এবং িায়াি করুন +61, এরপর 0 োিা
নম্বরটি িায়াি করুন।

আপলন েলদ অস্ট্রেলিয়া চথ্স্ট্রক আন্তজুালেক চকানও নম্বস্ট্রর চিান করস্ট্রে োন, োহস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ার ইন্টারনযাশনাি
িায়ালিং চকাি – 0011বযবহার করুন।
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টেলিস্ট্র াে লিস্ট্ররক্টলর
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে প্রিানে দুই িরস্ট্রনর চটলিস্ট্রিান লিস্ট্ররক্টলর রস্ট্রয়স্ট্রে। লবজস্ট্রনস নম্বর চেমন বযবসা বা পস্ট্রেযর িরে অনুোয়ী
চদাকান এবং চট্রড্সমযান বা কালরগরস্ট্রদর চিান নম্বর Yellow Pages -এর োলিকার্ু ক্ত। White Pages বযবসা
এবং বালসন্দাস্ট্রদর নামানুসাস্ট্রর োলিকার্ু ক্ত কস্ট্রর। White Pages-এ এোিাও রস্ট্রয়স্ট্রে সরকারী অিযায় োস্ট্রে চিাকাি,
চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর এবং অস্ট্রেলিয়ান গর্নুস্ট্রমন্ট এস্ট্রজলন্সর চোগাস্ট্রোস্ট্রগর লববরে আস্ট্রে। এগুস্ট্রিা এই বুকস্ট্রিস্ট্রটর সবুে
উস্ট্রেি করা হস্ট্রয়স্ট্রে।
এই চিান বইগুস্ট্রিা লবনামূস্ট্রিয প্রাপয এবং প্রলে বের প্রস্ট্রেযক ঘস্ট্ররঘস্ট্রর চপৌুঁস্ট্রে চদয়া হয়। এগুস্ট্রিা চপাস্ট অলিস এবং
িাইস্ট্রিরীস্ট্রেও পাওয়া োয়। অনিাইস্ট্রন আপলন Yellow Pages www.yellowpages.com.au -এ এবং White
Pages www.whitepages.com.au -এ অযাস্ট্রক্সস কস্ট্রর করস্ট্রে পাস্ট্ররন অথ্বা লিস্ট্ররক্টলর অযালসস্ট্রস্টন্স-এ চিান করুন
1223 (লফ্র কি)।

োইম টজাে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লেনটি টাইম চজান রস্ট্রয়স্ট্রে – অস্ট্রেলিয়ান ইস্টানু স্টযান্ডািু টাইম (Australian Eastern Standard
Time AEST বা EST), অস্ট্রেলিয়ান চসন্ট্র্াি স্টযান্ডািু টাইম (Australian Central Standard Time ACST)
এবং অস্ট্রেলিয়ান ওস্ট্রয়স্টানু স্টযান্ডািু টাইম (Australian Western Standard Time AWST)।
চিিাইট চসলর্ং টাইম অস্ট্রক্টাবর চথ্স্ট্রক এলপ্রস্ট্রি লকেু লকেু চস্টস্ট্রটর চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয – আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving চদিুন।

টসি -সালভিস (স্ব-টসবা)
আপনাস্ট্রক চেন োস্ট্রদর অলিস্ট্রস চেস্ট্রে না হয় োর জনয অস্ট্রনক প্রলেষ্ঠাস্ট্রনই সমসযা সমািাস্ট্রনর জনয বা চসবা পাবার
লনবন্ধস্ট্রনর জনয অপশন রস্ট্রয়স্ট্রে। চিান িাইন এবং অনিাইন অযাকাউন্ট চসিি-সালর্ু স অপশস্ট্রনর অন্তর্ুু ক্ত।
আপনার চবশীরর্াগ Centrelink, Medicare এবং Child Support কােুাবিী আপলন সম্পন্ন
করস্ট্রে পাস্ট্ররনেঃ
•

myGov www.my.gov.au -এ

•

Express Plus mobile apps www.humanservices.gov.au/expressplus -এ

•

চসিি-সালর্ু স -এর জনয চিান করুন 136 240 অথ্বা

•

www.humanservices.gov.au/selfservice –ওস্ট্রয়ব সাইটটি চদিুন।

েযাক্স

াইি েম্বস্ট্ররর জেয আস্ট্রবদে

অস্ট্রেলিয়ান শ্রলমকরা োস্ট্রদর আস্ট্রয়র উপর সরকারস্ট্রক িাজনা পলরস্ট্রশাি কস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ায় আপনার চবেন গ্রহে করার
জনয, আপনার একটি টযাক্স িাইি নম্বর (TFN) প্রস্ট্রয়াজন।
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TFN হস্ট্রচ্ছ বযলক্ত ও বযবসার নাস্ট্রম ইসুযকৃ ে একটি স্বেে নম্বর ো করাস্ট্ররাপস্ট্রের েদারলক ও অনযানয সরকারী চপ্রাগ্রাস্ট্রম
সরকারস্ট্রক সাহােয কস্ট্রর। কর চথ্স্ট্রক সংগৃহীে টাকা েহলবি লহস্ট্রসস্ট্রব লবলর্ন্ন সরকারী চপ্রাগ্রাম ও চসবা,চেমন রাস্তা,
লবদযািয় ও হাসপাোস্ট্রি বযবহার করা হয়।
একটা োকলর চথ্স্ট্রক মজুলর বা চবেন, সরকাস্ট্ররর কাে চথ্স্ট্রক চপস্ট্রমন্ট, এবং সঞ্চয়ী লহসাস্ট্রবর উপর সুদ সহ লবলনস্ট্রয়াগ
চথ্স্ট্রক অলজুে টাকা, এসবই আস্ট্রয়র অন্তর্ুু ক্ত।

েযাক্স

াইি েম্বস্ট্ররর জেয লকভাস্ট্রব আস্ট্রবদে করস্ট্রবে

আপলন েলদ অস্ট্রেলিয়ায় মাইস্ট্রগ্রট কস্ট্ররন বা চটস্ট্রম্পারালর চরলসস্ট্রিন্স লর্সার অলিকারী হন ো আপনাস্ট্রক অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে
কাজ করার অনুমলে চদয়, োহস্ট্রি আপলন Australian Taxation Office (ATO) -এর ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট লগস্ট্রয়, ATO-চে
চিান কস্ট্রর বা চকানও ATO চসবা চকস্ট্রন্দ্র লগস্ট্রয় TFN-এর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে পাস্ট্ররন। দ্রুেেম উপাস্ট্রয় TFN পাবার
উপায় হস্ট্রচ্ছ অনিাইস্ট্রন www.ato.gov.au/tfn - আপনার পাসস্ট্রপাটু ও অস্ট্রেলিয়ান ঠিকানার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রব।
আপলন র্াস্ট্রিা ইংস্ট্ররলজ না বিস্ট্রে পারস্ট্রি ট্রান্সস্ট্রিটিং অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স্ট্রসর জনয চিান করুন 131 450
(TIS National)
Australian Taxation Office

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

চটলিস্ট্রিান

132 861

অলিস পলরদশুন করুন

www.ato.gov.au/visitus

ইংস্ট্ররলজ োিা অনযানয র্াষায় েথ্য

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ATO ওস্ট্রয়বসাইট

www.ato.gov.au

আরও েস্ট্রথ্যর জনয অিযায় 11, টাকা পয়সা চদিুন।

Medicare - এর সস্ট্রে লেবন্ধে
Medicare অস্ট্রেলিয়ার জােীয় চহিথ্ চকয়ার লসস্ট্রস্টম, ো অস্ট্রেিীয় এবং স্থায়ী অলিবাসীস্ট্রদর লবনামূস্ট্রিয বা র্েুু লক
বযবস্থায় স্বাস্থয চসবা প্রদান কস্ট্রর। লকেু অস্থায়ী অলর্বাসীরাও Medicare চসবা পাবার জনয চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন।
আপলন Medicare-এর জনয চোগয হস্ট্রি আপনার চহিথ্ চকয়ার সালর্ু স্ট্রসর জনয অলবিস্ট্রম্ব প্রস্ট্রবশালিকার আস্ট্রে। এগুস্ট্রিার
মস্ট্রিয লবনামূস্ট্রিয পাবলিক হাসপাোস্ট্রির চসবা, হাসপাোস্ট্রির বাইস্ট্ররর িরে, এবং র্েুু লক ওষুি লদস্ট্রয় সাহােয অন্তর্ুু ক্ত।
Medicare সালর্ু স্ট্রসস -এর েথ্য চপস্ট্রে www.humanservices.gov.au/medicare -োন অথ্বা আপনার স্থানীয়
Medicare সালর্ু স চসন্টার পলরদশুন করুন।

লকভাস্ট্রব Medicare-এর সাস্ট্রে লেবলন্ধে হস্ট্রবে
Medicare-এর সাস্ট্রথ্ লনবলন্ধে হস্ট্রে আপনার পাসস্ট্রপাটু এবং অনযানয ট্রযাস্ট্রর্ি িকুযস্ট্রমন্ট লনস্ট্রয় চেস্ট্রকাস্ট্রনা Medicare
সালর্ু স চসন্টাস্ট্রর োন। আপলন সব প্রস্ট্রয়াজনীয়ো পূরে করস্ট্রি আপনাস্ট্রক একটি অস্থায়ী Medicare কািু নম্বর চদওয়া
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হস্ট্রব। আনুমালনক লেন সপ্তাহ পস্ট্রর চপাস্ট্রস্ট আপনার Medicare কািু পাস্ট্রবন। আপলন বাসার ঠিকানা পলরবেু ন করস্ট্রি
ো অবশযই Medicare চক জানাস্ট্রে হস্ট্রব।
পাবলিক হাসপাোস্ট্রির ইমারস্ট্রজলন্স লিপাটুস্ট্রমস্ট্রন্ট প্রলেলদন 24 ঘণ্টা ইমারস্ট্রজলন্স চমলিকযাি লট্রটস্ট্রমন্ট পাওয়া োয়।
Medicare

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

Medicare ওস্ট্রয়বসাইট

www.humanservices.gov.au/medicare

মাইগ্রযান্ট,লরলিউলজ ও লর্লজটরস্ট্রদর জনয েথ্য

www.humanservices.gov.au/multicultural

ইংস্ট্ররলজ োিা অনযানয র্াষায় েথ্য

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

চটলিস্ট্রিান

132 011

সালর্ু স চসন্টার পলরদশুন

http://humanservices.gov.au/findus

চেসব সালর্ু স Medicare-এর আওোয় পস্ট্রি না োস্ট্রদর জনয অস্ট্রনক প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স িাণ্ড রস্ট্রয়স্ট্রে োরা
ইনসুযস্ট্ররস্ট্রন্সর বযবস্থা কস্ট্রর, চেমন, চবশীরর্াগ চিন্টাি চকয়ার, অপটিকযাি চকয়ার এবং চস্টট ও চটলরস্ট্রটালরবযাপী
অযাম্বুযস্ট্রিন্স ট্রান্সস্ট্রপাটু।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয অিযায় 9, স্বাস্থয ও কিযাে চদিুন।

Centrelink-এর সাস্ট্রে ট াগাস্ট্র াগ করুে
Centrelink-এর মািযস্ট্রম Department of Human Services চসাশযাি লসলকউলরটি চপস্ট্রমন্ট বা র্াো ও চসবাসমূহ
প্রদান কস্ট্রর। Centrelink সদয আগে পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্টস্ট্রদরস্ট্রক কাজ চিাুঁজার জনয, চকাসু বা প্রলশক্ষস্ট্রের জনয এবং
ওর্ারসীজ লস্কিস লরকলেশস্ট্রনর প্রলক্রয়াস্ট্রে সাহােয কস্ট্রর। আপলন চসাশযাি লসলকউলরটি র্াোর জনয চোগয লকনা ো
জানার জনয Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন। আপনার চপস্ট্রমন্ট পাবার আস্ট্রগ একটি ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি থ্াকার
সম্ভাবনা আস্ট্রে, ো আপনার লর্সার ওপর লনর্ু র কস্ট্রর।
আপলন চোগয হস্ট্রি, আপলন চেলদন Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রবন চসলদন চথ্স্ট্রকই আপনার চপস্ট্রমন্ট পাবার
সম্ভাবনা রস্ট্রয়স্ট্রে। আপলন চেলদন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে এস্ট্রসস্ট্রেন চসলদন চথ্স্ট্রকই চপস্ট্রমন্ট চপস্ট্রে হস্ট্রি, আপলন বা আপনার পস্ট্রক্ষ
চকউ – উদাহরেস্বরূপ, আপনার লহউমযালনটযালরয়ান চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সালর্ু স্ট্রসস Humanitarian Settlement Services
(HSS) প্রদানকারী বা প্রস্তাবকস্ট্রক – অবশযই আপলন চেলদন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে এস্ট্রসস্ট্রেন চসলদন Centrelink-এর সাস্ট্রথ্
চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে হস্ট্রব এবং 14 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয দাবী দাস্ট্রয়র করস্ট্রে হস্ট্রব।
লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্ান্টসরা অনযানয চসাশযাি লসলকউলরটি চপস্ট্রমন্টস এর সাস্ট্রথ্ একটি Crisis Payment জনযও
চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন লহউমযালনটযালরয়ান চপ্রাগ্রাস্ট্রমর অিীস্ট্রন এস্ট্রস থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক অবশযইেঃ
•

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার সাে লদস্ট্রনর মস্ট্রিয দাবী দাস্ট্রয়র করস্ট্রে হস্ট্রব, অথ্বা

•

দাবী দাস্ট্রয়স্ট্ররর ইচ্ছা চপাষে কস্ট্রর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার সাে লদস্ট্রনর মস্ট্রিয Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ
করস্ট্রে হস্ট্রব এবং এই চোগাস্ট্রোস্ট্রগর 14 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয দাবী দাস্ট্রয়র করস্ট্রে হস্ট্রব।
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আপনার সন্তানালদ চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি, আপলন সরকারী অনুদানকৃ ে চপস্ট্রমন্টস ির দয কস্ট অি চরইলজং লেিস্ট্রেন -এর জনয
চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন (www.humanservices.gov.au/ftb চদিুন) অথ্বা োইল্ড চকয়ার িী -এর জনয
(www.humanservices.gov.au/childcare চদিুন)।
Centrelink

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

Centrelink ওস্ট্রয়বসাইট

www.humanservices.gov.au/centrelink

মাইগ্রযান্ট,চরলিউলজ ও লর্লজটরস্ট্রদর জনয েথ্য

www.humanservices.gov.au/multicultural

অনযানয র্াষায় েথ্য

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

চিান চসিি সালর্ু স

136 240

কাজ সন্ধানকারীরা

132 850

অক্ষমো সম্পন্ন বযলক্তরা এবং চকয়ারার

132 717

বয়স্ক অস্ট্রেলিয়ান

132 300

লশক্ষাথ্ী এবং প্রলশক্ষে

132 490

অনিাইন অযাকাউন্ট সাস্ট্রপাটু

132 307

কমস্ট্রপ্লইন্টস অযান্ড লিিবযাক

1800 132 468

অস্ট্রেলিয়ান লশক্ষানলবস

133 633

পলরবার

136 150

অনযানয র্াষায় েথ্য

131 202

সালর্ু স চসন্টার পলরদশুন

http://humanservices.gov.au/findus

অনযানয Centrelink চিান নম্বর

www.humanservices.gov.au

অিযায় 5, কমুসংস্থান এবং অিযায় 10, আপনার পলরবার চদিুন

Health Undertaking Service-এর সাস্ট্রে ট াগাস্ট্র াগ করুে
আপলন Department of Immigration and Border Protection -এর অনুস্ট্ররাস্ট্রি Health Undertaking
(Form 815) স্বাক্ষর কস্ট্রর থ্াকস্ট্রি আপলন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার 28 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয Health Undertaking Service
চক আপনার অনস্ট্রশার-এর চোগাস্ট্রোস্ট্রগর লববরে জানাস্ট্রনার জনয সম্মে হস্ট্রয়স্ট্রেন। আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.bupamvs.com.au/faqs -ওস্ট্রয়বসাইটটি চদিুন।
আপনাস্ট্রক অবশযই 28 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয Health Undertaking চসবা প্রদানকারী সংস্থা Bupa Medical Visa
Services (BUPA) -এর সাস্ট্রথ্ এপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমস্ট্রন্টর জনয বযবস্থা ও লনবন্ধন করস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন চিান করস্ট্রে পাস্ট্ররন
1300 794 919 (চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার সকাি 8টা চথ্স্ট্রক সন্ধযা 6টা) অথ্বা ইস্ট্রমইি করস্ট্রে পাস্ট্ররন
hus@bupamvs.com.au। োরা আপনাস্ট্রক লনকটেম Health Authority Clinic -এর কাস্ট্রে সুপালরশ করস্ট্রব,
োরা আপনার সাস্ট্রথ্ এপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমন্ট চদবার বযাপাস্ট্রর চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রব।
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আপলন লহউমযালনস্ট্রটলরয়ান লর্সায় এস্ট্রস থ্াকস্ট্রি আপনার Humanitarian Settlement Services চসবাদানকারী
প্রলেষ্ঠানস্ট্রক জানান চে আপলন একটি Health Undertaking-এ স্বাক্ষর কস্ট্ররস্ট্রেন। োরা আপনাস্ট্রক BUPA-এর সাস্ট্রথ্
চোগাস্ট্রোস্ট্রগর বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রব।

ইংস্ট্ররলজ ভাষা োস্ট্রসর জেয লেবন্ধে করুে
ইংস্ট্ররলজস্ট্রে র্াস্ট্রবর আদান প্রদান করা সিির্াস্ট্রব বসবাস্ট্রসর বযাপাস্ট্রর অপলরহােু। আপলন ইংস্ট্ররলজস্ট্রে কথ্া না বিস্ট্রে
পারস্ট্রি েস্ট্রো োিাোলি সম্ভব ো লশস্ট্রি চিিার জনয চজারাস্ট্রিার্াস্ট্রব পরামশু চদয়া হস্ট্রচ্ছ।
নেু ন আগেস্ট্রদর জনয Adult Migrant English Program (AMEP) ইংলিশ িযােুস্ট্রয়জ চকাসু প্রদান কস্ট্রর। আপলন
লবনামূস্ট্রিয সস্ট্রবুাচ্চ 510 ঘণ্টা পেুন্ত ইংলিশ িযােুস্ট্রয়জ টিউশস্ট্রনর দাবীদার হস্ট্রে পাস্ট্ররন। AMEP চকাসুগুস্ট্রিা সময় ও
োইল্ড চকয়াস্ট্ররর বযাপাস্ট্রর লশলথ্ি হওয়ায় কাজ, পলরবার বা অনযানয দালয়ত্ব থ্াকা স্বস্ট্রত্বও আপনার পস্ট্রক্ষ ইংস্ট্ররলজ চশিা
সম্ভব।
অিযায় 3, ইংস্ট্ররলজ র্াষা চদিুন

আপোর সন্তােসন্তলেস্ট্রদর স্কু স্ট্রি ভলেি করাে
েস্ট্রো োিাোলি সম্ভব আপনার বাচ্চাস্ট্রদর অবশযই স্কু স্ট্রি র্লেু করাস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন আপনার বাচ্চাস্ট্রদর চে স্কু স্ট্রি র্লেু
করস্ট্রে োন চসই স্কু স্ট্রির সাস্ট্রথ্ আস্ট্রবদনপস্ট্রের বযাপাস্ট্রর চোগাস্ট্রোগ করুন।
আপনার ভ্রমে বৃত্তান্ত/ট্রযাস্ট্রর্ি িকুযস্ট্রমন্টস এবং আপনার বাচ্চার টিকা/ইমুযইলনজাইস্ট্রনশান চরকিু চদিাস্ট্রে হস্ট্রব। বাচ্চারা
োস্ট্রে স্কু স্ট্রি চেস্ট্রে পাস্ট্রর োর জনয অবশযই োস্ট্রদর প্রস্ট্রয়াজনীয় টিকা চদয়া থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব। োস্ট্রদর অনযানয স্কু স্ট্রির চরকিু
এবং পূবুবেী লশক্ষার সাটিুলিস্ট্রকট সস্ট্রে আনুন।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে পাুঁে বের বয়স চথ্স্ট্রক শুরু কস্ট্রর দশম চশ্রেী চশষ করা পেুন্ত বাচ্চাস্ট্রদরস্ট্রক অবশযই স্কু স্ট্রি চেস্ট্রে হস্ট্রব।
েরুেরা োরা দশম চশ্রেী সম্পন্ন কস্ট্ররস্ট্রে োস্ট্রদরস্ট্রক অবশযই পূেু সময় লশক্ষা, প্রলশক্ষে বা োকুরীস্ট্রে অংশগ্রহে করস্ট্রে হস্ট্রব
(প্রলে সপ্তাস্ট্রহ সবুলনম্ন 25 ঘণ্টা) অথ্বা োস্ট্রদর 17 বের বয়স না হওয়া পেুন্ত এইসব কােুকিাস্ট্রপর একটি সমন্বয় ঘটাস্ট্রে
হস্ট্রব।
চেসব বাচ্চাস্ট্রদর ইংস্ট্ররলজ চশিা প্রস্ট্রয়াজন োস্ট্রদর জনয ইস্ট্রন্টলন্সর্ ইংলিশ িযােুস্ট্রয়জ অযালসস্ট্রস্টন্স রস্ট্রয়স্ট্রে।
অিযায় 4, লশক্ষা এবং প্রলশক্ষে চদিুন

ড্রাইভারস িাইস্ট্রসস্ট্রের জেয আস্ট্রবদে করুে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে গািী োিাস্ট্রে হস্ট্রি আপনার অবশযই োইর্ারস িাইস্ট্রসন্স থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব এবং গািী অবশযই চরলজেীকৃ ে
থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন িাইস্ট্রসন্স োিা বা চরলজস্ট্রেশনলবহীন গািী োিাস্ট্রি আপনার িাইন হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং আপনার
িাইস্ট্রসন্স বালেি হস্ট্রে পাস্ট্রর। চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর গর্নুস্ট্রমন্ট গািীর িাইস্ট্রসন্স এবং চরলজস্ট্রেশন প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
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আপলন পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট হস্ট্রি এবং আপনার েলদ সাম্প্রলেক লবস্ট্রদশী িাইস্ট্রসন্স চথ্স্ট্রক থ্াস্ট্রক ো ইংস্ট্ররলজস্ট্রে বা
সরকারীর্াস্ট্রব অনুলদে, োহস্ট্রি চবশীরর্াগ চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার পর প্রথ্ম লেন মাস আপনাস্ট্রক
গািী োিাস্ট্রনার অনুমলে চদস্ট্রব। নলথ্পে অনুবাস্ট্রদর জনয আরও েথ্য চপস্ট্রে চদিুন অিযায় 3, ইংস্ট্ররলজ র্াষা।
এই প্রারলম্ভক সমস্ট্রয়র পর গািী োিাস্ট্রে হস্ট্রি আপনাস্ট্রক েথ্ােথ্র্াস্ট্রব অস্ট্রেলিয়ান োইর্ারস িাইস্ট্রসন্স চপস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনাস্ট্রক নস্ট্রিজ চটস্ট, প্রযালক্টকযাি োইলর্ং চটস্ট এবং আইসাইট চটস্ট পাস করস্ট্রে হস্ট্রব। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কস্ট্রঠার ট্রযালিক
এবং লেংক োইলর্ং আইন রস্ট্রয়স্ট্রে, ো আপনাস্ট্রক অবশযই পািন করস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর কেৃু পস্ট্রক্ষর সাস্ট্রথ্ এসব োোই করা উলেেেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

িাইস্ট্রসলেং এবং টমাের
টভলহকযাি টরলজস্ট্রেশস্ট্রের
এস্ট্রজলে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

13 2213

www.rms.nsw.gov.au

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

13 2380

http://www.tmr.qld.gov.au/

13 1084

www.transport.sa.gov.au

NSW
NT

SA

Department of Transport
and Main Roads
Transport

Tas.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 1156

www.transport.wa.gov.au/index.asp

Qld

োইর্ারস িাইস্ট্রসন্স পাবার জনয সরকারী কমুকেু াস্ট্রক উপহার বা ঘুষ চদয়া চবআইলন।
অিযায় 8, পলরবহন চদিুন

বযাংক একাউন্ট খুিুে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চিাকজন বযাংক, লবলল্ডং চসাসাইটি বা চক্রলিট ইউলনয়স্ট্রন োস্ট্রদর টাকাপয়সা রাস্ট্রি। চবশীরর্াগ আয়,
চেমন চবেন, মজুরী, সরকারী র্েুু লক, ইেযালদ আপনার নাস্ট্রম চিািা বযাংক একাউস্ট্রন্ট জমা হয়। অস্ট্রেলিয়ানরা বযাংক
একাউন্ট চথ্স্ট্রক টাকা চোিার জনয এবং লবলর্ন্ন লজলনস চকনার জনয চিলবট কািু বযবহার কস্ট্রর।
সম্ভব হস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার েয় সপ্তাস্ট্রহর মস্ট্রিযই বযাংক, লবলল্ডং চসাসাইটি বা চক্রলিট ইউলনয়ন একাউন্ট িুস্ট্রি
চিিুন। সািারেে আপলন আপনার পাসস্ট্রপাটু লদস্ট্রয়ই পলরলেলে সম্পাদন করস্ট্রে পারস্ট্রবন, লকন্তু েয় সপ্তাহ পস্ট্রর আপনাস্ট্রক
অলেলরক্ত পলরলেলে সরবরাহ করস্ট্রে হস্ট্রব। আপনার পলরলেলের জনয েলদ চেমন চকানও নলথ্পে না থ্াস্ট্রক েস্ট্রব এই
বযাপারটা ঝাস্ট্রমিাপূেু হস্ট্রে পাস্ট্রর। উপালজুে সুস্ট্রদর ওপর অলিক মাোয় করাস্ট্ররাপস্ট্রের হার এিাস্ট্রে বযাংস্ট্রক আপনার টযাক্স
িাইি নম্বর (TFN) জমা লদন।
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অিযায় 11, টাকা পয়সা চদিুন

একজে পালরবালরক িাক্তার খুুঁজে
ু
একজন 'পালরবালরক িাক্তার' আপনার পলরবার এবং োস্ট্রদর স্বাস্ট্রস্থযর োলহদা জানস্ট্রে পাস্ট্ররন এবং লেলকৎসা লবষস্ট্রয়
আপনার প্রথ্ম চোগাস্ট্রোগ মািযম হস্ট্রবন। এই িাক্তারস্ট্রদর General Practitioners বা GPs বিা হয়। োরা সািারে
চরাগস্ট্রশাস্ট্রকর জনয এবং বাসায় বসবাসকারী দীঘুস্থায়ী পীিায় আক্রান্ত বযলক্তস্ট্রদর জনয সািারে লেলকৎসা সহায়ো প্রদান
কস্ট্ররন।
লকেু লকেু চদস্ট্রশর মস্ট্রো অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে িাক্তার চদিাস্ট্রনার জনয হাসপাোস্ট্রি োওয়া বািযোমূিক নয়, এিাস্ট্রনর GP রা
সািারেে অলিস (সাজুালর) বা শহরেিীর লিলনক চথ্স্ট্রক কাজ কস্ট্ররন। মানুষজন সািারেে চেিাস্ট্রন থ্াস্ট্রকন োর
কাস্ট্রেই চকানও িাক্তার চদিস্ট্রে োন। আপলন েলদ োস্ট্রদর চসবায় িুশী বা সন্তুষ্ট না হন, েস্ট্রব আপলন আপনার িাক্তার
পলরবেু ন করস্ট্রে পারস্ট্রবন।
অিযায় 9, স্বাস্থয ও কিযাে চদিুন

গুরুত্বপূণি লিংকসমূহ
লবষয়বস্তু

ওস্ট্রয়বসাইে

TIS National ওস্ট্রয়বসাইট

www.tisnational.gov.au

জরুরী অবস্থার জনয েথ্য

www.triplezero.gov.au

সরকারী লবষস্ট্রয় েথ্য ও চসবাসমূহ

www.australia.gov.au

অস্ট্রেলিয়ার ইলেহাস, সংস্কৃ লে, সমাজ বযবস্থা
এবং মূিযস্ট্রবাি

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-inAustralia-book

া া করস্ট্রবে োর টিকলিে











আলম অস্ট্রেলিয়ায় জীবন শুরু পস্ট্রিলে
আলম টযাক্স িাইি নম্বর (TFN) এর জনয আস্ট্রবদন কস্ট্ররলে /আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম Medicare এ র্লেু হস্ট্রয়লে /আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম Centrelink এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ কস্ট্ররলে/আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম Health Undertaking Service এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ কস্ট্ররলে/আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম ইংলিশ িযাংগুস্ট্রয়জ িাস্ট্রস চরলজস্ট্রেশন কস্ট্ররলে/আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম আমার বাচ্চা/বাচ্চাস্ট্রদরস্ট্রক স্কু স্ট্রি র্লেু কস্ট্ররলে/আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম োইর্ারস িাইস্ট্রসস্ট্রন্সর জনয আস্ট্রবদন কস্ট্ররলে/আমার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয়
আলম একটি বযাংক অযাকাউন্ট িুস্ট্রিলে
আলম একজন পালরবালরক িাক্তার িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রয়লে
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2 সাহা য লেে
এই অংস্ট্রশ
•

ইমারস্ট্রজলন্স সালর্ু স্ট্রসস

•

চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সাহােয

•

সংকটাবস্থায় সাহােয

ইমারস্ট্রজলে সালভিস্ট্রসস
জরুরী অবস্থায় চটলিস্ট্রিান করুন - 000চেেঃ
•

পুলিস্ট্রশর জেয

•

এযাম্বুস্ট্রিস্ট্রের জেয

•

ায়ার লিস্ট্রগস্ট্রির জেয

ইমারস্ট্রজলন্স বা জরুরী অবস্থা, ো প্রাকৃ লেক (চেমন বুশিায়ার বা দাবানি, বনযা, ঝি, র্ু লমকম্প) অথ্বা অপ্রাকৃ লেক
(চেমন রাসায়লনক দুঘুটনা, ট্রযালিক দুঘুটনা বা সলহংসোপূেু র্য়াবহ অপরািমূিক কমুকাণ্ড), োই চহাক না চকস্ট্রনা,
সেকু বােী োিাই চেস্ট্রকাস্ট্রনা জায়গায় হস্ট্রে পাস্ট্রর। কাস্ট্ররা জরুরী সাহাস্ট্রেযর দরকার হস্ট্রি 000 -চে আপনার চিান করা
উলেৎ।
000 (লট্রপি লজস্ট্ররা) -চে করা সমস্ত কিই ফ্রী এবং আপলন অস্ট্রেলিয়ার চেস্ট্রকাস্ট্রনা চিান চথ্স্ট্রকই করস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনার
নাম, আপলন চকাথ্ায় আস্ট্রেন এবং আপনার লক িরস্ট্রনর সাহাস্ট্রেযর দরকার ো বিার বযাপাস্ট্রর প্রস্তুে থ্াকুন।
আপলন ইংস্ট্ররলজ না বিস্ট্রে পারস্ট্রি অপাস্ট্ররটরস্ট্রক প্রথ্স্ট্রমই বিুন আপনার কী িরস্ট্রনর সাহাস্ট্রেযর প্রস্ট্রয়াজন – “Police”,
“Ambulance” বা “Fire” – এবং এরপর আপনার র্াষা কী ো বিুন। আপনাস্ট্রক একজন চদার্াষীর সাস্ট্রথ্
চোগাস্ট্রোগ করাস্ট্রনা হস্ট্রব, োই ট াে কােস্ট্রবে ো। চদার্াষী আপনাস্ট্রক পুলিশ, এযাম্বুস্ট্রিন্স বা িায়ার সালর্ু স্ট্রসর সাস্ট্রথ্
কথ্া বিার জনয সাহােয করস্ট্রব।
আপলন বাসার চটলিস্ট্রিান বযবহার করস্ট্রি আপলন চকাথ্ায় আস্ট্রেন ো ইমারস্ট্রজলন্স সালর্ু স িুুঁস্ট্রজ চবর করস্ট্রে পারস্ট্রব
েেক্ষে চিানটি বযবহৃে হস্ট্রচ্ছ, োই চিান কাটস্ট্রবন না।
আপলন স্মাটুস্ট্রিান বযবহার করস্ট্রি Emergency+ অযাপটি
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট
গুস্ট্রগাি চস্টার চথ্স্ট্রক এবং http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট Attorney General's Department চথ্স্ট্রক লবনামূস্ট্রিয িাউনস্ট্রিাি করস্ট্রে পারস্ট্রবন। এটা আপনার
অবস্থাস্ট্রনর েথ্য জানার জনয ইমারস্ট্রজলন্স সালর্ু সস্ট্রক সহায়ো করস্ট্রব।
000 (লট্রপি লজস্ট্ররা) সালর্ু স্ট্রসর েথ্য চপস্ট্রে (ইংস্ট্ররলজ োিা অনযানয র্াষাসহ) www.triplezero.gov.au -এ োন।
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পুলিশ
জরুরী অবস্থায় পুলিস্ট্রশর সাহাস্ট্রেযর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি 000-চে চিান করুন এবং বিুন “Police”। মস্ট্রন রািস্ট্রবন, আপলন
ইংস্ট্ররলজ না জানস্ট্রি চিান কাটস্ট্রবন না – আপনার র্াষার নাম বিুন এবং আপনাস্ট্রক চদার্াষীর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করাস্ট্রনা
হস্ট্রব।
অনযানয অগুরুত্বপূেু বযাপাস্ট্রর 13 1444 এ বা আপনার স্থানীয় পুলিশ চস্টশস্ট্রন চিান করুন, ো White Pages এ
‘পুলিশ চস্টশন’ এর অন্তর্ুু ক্ত। পুলিশ চসবা লবনামূস্ট্রিয চদয়া হয়।
পুলিশস্ট্রদর িক্ষয হস্ট্রচ্ছ সমাস্ট্রজর সবার জীবন ও সম্পলত্তর লনরাপত্তা, অপরাস্ট্রির প্রলেস্ট্ররাি ও সনাক্তকরে, এবং শালন্তরক্ষা।
পালরবালরক বযাপার, চেমন গৃহস্থালি ঝগিা বা চেিাস্ট্রন শারীলরক, চেৌন বা মানলসক লনেুােস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর উস্ট্রেগ রস্ট্রয়স্ট্রে
চসিাস্ট্রন পুলিশ হস্তস্ট্রক্ষপ করস্ট্রে পাস্ট্রর। পুলিশ লমলিটালর বালহনীর সাস্ট্রথ্ সম্পকু েুক্ত নয় এবং রাজনীলেস্ট্রে চকানও র্ূ লমকা
পািন কস্ট্রর না।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা

পুলিশ সালভিস

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South Wales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

www.pfes.nt.gov.au/police.aspx

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

জােীয়

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

এযাম্বুস্ট্রিে
ইমারস্ট্রজলে বা জরুরী অবস্থার সময়, চেমন গুরের অসুস্থো বা এমন আঘাে োর অলবিস্ট্রম্ব লেলকৎসা সাহাস্ট্রেযর
প্রস্ট্রয়াজন, 000 -চে চিান করুন এবং “Ambulance” -এর কথ্া বিুন। এযাম্বুস্ট্রিন্স হাসপাোস্ট্রি জরুরী পলরবহে এবং
অলবিস্ট্রম্ব লেলকৎসার বযবস্থা কস্ট্রর। মস্ট্রন রািস্ট্রবন, আপলন ইংস্ট্ররলজ না জানস্ট্রি ট াে কােস্ট্রবে ো – আপনার র্াষার
নাম বিুন এবং আপনাস্ট্রক চদার্াষীর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করাস্ট্রনা হস্ট্রব।
আপলন চকাথ্ায় থ্াস্ট্রকন, আপলন এযাম্বুস্ট্রিস্ট্রন্স কস্ট্রর কেদূর োস্ট্রবন, আপনার অসুস্থোর প্রকৃ লে এবং আপলন কস্ট্রন্সশন
পাওয়ার চোগয লকনা োর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর আপনাস্ট্রক এযাম্বুস্ট্রিস্ট্রন্সর জনয টাকা লদস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। এযাম্বুস্ট্রিস্ট্রন্সর িরে
Medicare-এর আওোয় পস্ট্রি না, লকন্তু লকেু প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স এবং এযাম্বুস্ট্রিন্স চমম্বারশীস্ট্রপর অিীস্ট্রন পস্ট্রি।
(অিযায় 9, স্বাস্থয ও কিযাে চদিুন)।
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চেসব লেলকৎসা সংক্রান্ত বযাপার চেমন জরুরী নয় চসগুস্ট্রিার জনয চদিুন অিযায় 9, স্বাস্থয ও কিযাে।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর
ACT

অযাম্বুস্ট্রিে সালভিস

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

ায়ার লিস্ট্রগি
ইমারস্ট্রজলের সময় েিন আগুন িাগার র্য় থ্াস্ট্রক, চেমন বাসাবালিস্ট্রে আগুন বা গযাস লিক হবার সম্ভাবনা থ্াকস্ট্রি,
000 –চে চিান করুন এবং বিুন “Fire brigade”। মস্ট্রন রািস্ট্রবন, আপলন ইংস্ট্ররলজ না জানস্ট্রি ট াে কােস্ট্রবে ো –
আপনার র্াষার নাম বিুন এবং আপনাস্ট্রক চদার্াষীর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করাস্ট্রনা হস্ট্রব।
িায়ার লিস্ট্রগি আগুন চনর্ায়, জ্বিন্ত র্বন চথ্স্ট্রক মানুষ উদ্ধার কস্ট্রর এবং গযাস বা রাসায়লনক পদাস্ট্রথ্ুর চথ্স্ট্রক লবপস্ট্রদর
সম্ভাবনা থ্াকস্ট্রি চসসব পলরলস্থলেস্ট্রে সাহােয কস্ট্রর।
িায়ার সালর্ু স লবনামূস্ট্রিয চদয়া হয়।
আপলন লকর্াস্ট্রব আগুন িাগা চঠকাস্ট্রে পাস্ট্ররন এবং আগুন িাগস্ট্রি লক করনীয় এ বযাপাস্ট্রর েস্ট্রথ্যর জনয চদিুন অিযায় 12,

নাগলরক অংশগ্রহে এবং আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর িায়ার সালর্ু স ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট োনেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

ায়ার সালভিস

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service
NT Police, Fire and Emergency
Service
Queensland Fire and Emergency
Services
SA Metropolitan Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-andRescue.aspx

SA Country Fire Service

www.cfs.sa.gov.au

NT
Qld
SA

www.fire.qld.gov.au
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
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টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

ায়ার সালভিস

ওস্ট্রয়বসাইে

Tas.

Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Vic.

Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority
Department of Fire and Emergency
Services

www.cfa.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

প্রাকৃলেক লবপ ি য়
প্রাকৃ লেক লবপেুস্ট্রয়র সময়, চেমন বুশিায়ার বা দাবানি, বনযা বা সাইস্ট্রিান ইেযালদস্ট্রে চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর গর্নুস্ট্রমন্ট
কেৃু পক্ষ ইমারস্ট্রজলন্স সালর্ু স্ট্রসর সমন্বয় ঘটায়। চস্বচ্ছাস্ট্রসবী চসবা সমূহ চেমন চস্টট অযান্ড চটলরস্ট্রটালর সালর্ু স্ট্রসস (SES)
এবং গ্রামাঞ্চস্ট্রির িায়ার সালর্ু স্ট্রসস চপশাদার আগুন, পুলিশ ও উদ্ধার কােুক্রস্ট্রম সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
প্রাকৃ লেক লবপেুয় এবং অনযানয জরুরী অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান লিস্ট্রিন্স চিাসু সহ অস্ট্রেলিয়ার সরকারী এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিাও
সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ার সামলরক বালহনী রাজনীলেস্ট্রে চকানও র্ূ লমকা পািন কস্ট্রর না।
প্রাকৃ লেক দুস্ট্রেুাগ চথ্স্ট্রক পুনরুদ্ধাস্ট্ররর বযাপাস্ট্রর আপলন সাহােয চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.disasterassist.gov.au চে োন।
অস্ট্রেলিয়ান সরকাস্ট্ররর প্রলেটি স্তরই প্রাকৃ লেক দুস্ট্রেুাগ বা জরুরী অবস্থা চমাকাস্ট্রবিার জনয প্রস্তুে। আরও েস্ট্রথ্যর জনয
আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর ওস্ট্রয়বসাইট চদিুনেঃ
ইমারস্ট্রজলে টসন্টার

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis
Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

প্রাকৃ লেক দুস্ট্রেুাস্ট্রগর
বযাপাস্ট্রর েথ্য

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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বুশ ায়ার বা দাবােি
বুশিায়ার বা দাবানি হস্ট্রচ্ছ এমন আগুন ো ঘাস, চঝাপঝাি বা বনর্ূ লম চপািায় এবং জনজীবন, সম্পলত্ত ও পলরস্ট্রবস্ট্রশর
প্রলে ো হুমলকস্বরূপ। বুশিায়ার বেস্ট্ররর চেস্ট্রকাস্ট্রনা সমস্ট্রয়ই হস্ট্রে পাস্ট্রর লকন্তু উষ্ণের মাসগুস্ট্রিাস্ট্রে েিন চঝাপঝাি, ঘাস
বা মাজা লকেু টা শুকস্ট্রনা অবস্থায় থ্াস্ট্রক েিন এর ঝুুঁ লক চবশী। আগুন িুবই গরম ও েীি হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং অলে দ্রুে
েলিস্ট্রয় পিস্ট্রে পাস্ট্রর। আগুস্ট্রনর ঘন চিাুঁয়ার জনয র্াস্ট্রিার্াস্ট্রব চদিস্ট্রে পাওয়া বা লনেঃশ্বাস চনয়া কঠিন হস্ট্রে পাস্ট্রর।
বুশিায়াস্ট্ররর েীিোর জনয অস্ট্রেলিয়া পলরলেে।
আপলন অলে-প্রবন এিাকায় বাস করস্ট্রি আস্ট্রগর্াস্ট্রগই বুশিায়ার চথ্স্ট্রক বাুঁোর পলরকল্পনা করুন। এস্ট্রে কস্ট্রর আপলন
আগুন িাগস্ট্রি লক করস্ট্রে হস্ট্রব এ বযাপাস্ট্রর গুরুত্বপূেু লসদ্ধান্ত লনস্ট্রে পারস্ট্রবন – চেমন কিন জায়গা োিস্ট্রে হস্ট্রব, লক লক
সাস্ট্রথ্ লনস্ট্রে হস্ট্রব এবং গৃহপালিে প্রােীস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ লক
করস্ট্রে হস্ট্রব ইেযালদ।
লকর্াস্ট্রব প্রস্তুলে চনস্ট্রবন এবং বুশিায়াস্ট্ররর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয উপস্ট্ররালেলিে চটলবস্ট্রি আপনার চস্টট বা
চটলরস্ট্রটালর িায়ার সালর্ু স্ট্রসর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।

অেযােয ইমাস্ট্রজিলে বা জরুরী েম্বরসমূহ
ইমাস্ট্রজুলন্স জরুরী চটলিস্ট্রিান নম্বরগুস্ট্রিা White Pages - এর োলিকার্ু ক্ত, োস্ট্রে আস্ট্রেেঃ
ইমাস্ট্রজিলে সালভিস
Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

24 ঘণ্টা টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

13 1126

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

সন্ত্রাসবাস্ট্রদর হুমলক
অস্ট্রেলিয়া সলহংস সোসবাদ প্রলেস্ট্ররাস্ট্রি বদ্ধপলরকর। সলহংস সোসবাদ হস্ট্রচ্ছ মোদশুগে, িমীয় বা রাজননলেক উস্ট্রেশয
অজুস্ট্রনর িস্ট্রক্ষয সলহংসোর সমথ্ুন। সলহংস সোসবাস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর সস্ট্রেেন হস্ট্রি এবং ো বুঝস্ট্রে পারস্ট্রিই সবাই
অস্ট্রেলিয়ার লনরাপত্তার জনয অবদান রািস্ট্রে পারস্ট্রব।
আরও জানস্ট্রে অথ্বা আপনার উস্ট্রেগ লরস্ট্রপাটু করার জনযেঃ
জােীয়

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au
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টসস্ট্রেিস্ট্রমন্ট বা স্থায়ী হস্ট্রে সাহা য
অস্ট্রেলিয়ার সরকার অস্ট্রেলিয়ার বহুসাংস্কৃ লেক সম্প্রদায়গুস্ট্রিাস্ট্রক সহায়ো প্রদান কস্ট্রর। আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুন
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia
চেসব লহউমযালনস্ট্রটলরয়ান এন্ট্র্ান্টস এবং চোগয অলর্বাসীরা সদয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাস করস্ট্রে এস্ট্রসস্ট্রেন এবং
অস্ট্রেলিয়ান সমাস্ট্রজর অংশীদার সদসয লহস্ট্রসস্ট্রব থ্াকস্ট্রবন োস্ট্রদরস্ট্রক সাহােয করার জনয অস্ট্রেলিয়ার সরকাস্ট্ররর েহলবি
সাহাস্ট্রেযর বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে। এর মূি িক্ষয হস্ট্রচ্ছ চসস্ট্রটিস্ট্রমস্ট্রন্টর প্রথ্ম পাুঁে বের। চসবাগুস্ট্রিার মস্ট্রিয রস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
•

চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সালর্ু স গ্রযান্টস

•

Adult Migrant English Program (AMEP)

•

ট্রান্সস্ট্রিশান অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স (TIS National)।

শুিুমাে লহউমযালনস্ট্রটলরয়ান এন্ট্র্যান্টসস্ট্রদর জনয চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট চসবাসমূহ হস্ট্রচ্ছেঃ
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
সেীহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক লহউমযালনটযালরয়ানস্ট্রদর জনয সহায়ো।

Humanitarian Settlement Services এবং Complex Case Support চপ্রার্াইিারস্ট্রদর িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে হস্ট্রি
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/settlement-services-locator -এ োন।
অনযানয চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট েথ্যগুস্ট্রিা www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources -এ পাওয়া োস্ট্রব।
TIS National এবং AMEP-এর বযাপাস্ট্রর আর েথ্য চপস্ট্রে হস্ট্রি অিযায় 3, ইংস্ট্ররলজ র্াষা চদিুন।

Humanitarian Settlement Services
Humanitarian Settlement Services (HSS) সদয আগে শরোথ্ী ও লহউমযালনস্ট্রটলরয়ান এন্ট্র্যান্টসস্ট্রদর
আগমস্ট্রনর পর এবং োস্ট্রদর প্রারলম্ভক চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সমস্ট্রয়র সবস্ট্রক্ষস্ট্রেই লনলবির্াস্ট্রব চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট
চসবা প্রদান কস্ট্রর।
HSS চপ্রাগ্রামটি েরুেস্ট্রদর লনলদু ষ্ট োলহদাসহ বযলক্তগে বা স্বেে োলহদা চমটাস্ট্রনার উপস্ট্রোগী কস্ট্রর বানাস্ট্রনা হস্ট্রয়স্ট্রে।
অস্ট্রেলিয়ার অথ্ুননলেক ও সামালজক জীবস্ট্রন অংশগ্রহস্ট্রের বযাপাস্ট্রর HSS োর মস্ট্রেিস্ট্রদর সাহােয কস্ট্রর। র্লবষযস্ট্রে
স্বািীনর্াস্ট্রব চসবাগুস্ট্রিা পাবার বযাপাস্ট্রর এই চপ্রাগ্রামটি োস্ট্রদরস্ট্রক দক্ষো ও জ্ঞান লদস্ট্রয় বেরী কস্ট্রর চদয়।
HSS চসবাগুস্ট্রিার মস্ট্রিয থ্াকস্ট্রে পাস্ট্ররেঃ
•

আগমস্ট্রনর পর লবমানবন্দস্ট্রর অর্যথ্ুনা এবং স্বল্পস্ট্রময়াদী বাসস্থাস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর িারনা প্রদান

•

দীঘুস্ট্রময়াদী বাসস্থান িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে সাহােয
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•

মূিিারার সংস্থাসমূহ, কলমউলনটি চপ্রাগ্রাম, স্বাস্থয ও অনযানয চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট চসবার বযাপাস্ট্রর
েথ্য ও চরিাস্ট্ররি

•

একটি অনস্ট্রশার ওলরস্ট্রয়স্ট্রন্টশান চপ্রাগ্রাম

মস্ট্রেিরা সািারেে েয় – 12 মাস HSS চপ্রাগ্রাস্ট্রম থ্াস্ট্রকন।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুনেঃ
Humanitarian Settlement Services
েেয
Humanitarian Settlement Services

বেু মান HSS সালর্ু স চপ্রার্াইিারস্ট্রদর োলিকা

ওস্ট্রয়বসাইে
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/humanitarian-settlement-services-hss
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

Complex Case Support Program
Complex Case Support (CCS) চপ্রাগ্রাম চোগয লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্টসস্ট্রদর জনয চিশািাইজি ও
ইস্ট্রন্টলন্সর্ চকস মযাস্ট্রনজস্ট্রমন্ট সালর্ু স্ট্রসস প্রদান কস্ট্রর োস্ট্রদর চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট চসবাসমূস্ট্রহর আওোর বাইস্ট্ররও োলহদা রস্ট্রয়স্ট্রে।
মস্ট্রেিরা আগমস্ট্রনর পর পাুঁে বের পেুন্ত CCS চপ্রাগ্রাস্ট্রমর চোগয। CCS এর আরও েস্ট্রথ্যর জনয োন
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme -ওস্ট্রয়ব সাইস্ট্রট।
আপলন েলদ এমন কাউস্ট্রক চেস্ট্রনন োর এই িরস্ট্রনর সহায়ো দরকার, বা আপলন লনস্ট্রজ েলদ এমন বযলক্ত হন, োহস্ট্রি
Complex Case Support দিস্ট্রক 1300 855 669 নম্বস্ট্রর চিান করুন।

Settlement Service Grants
এই চপ্রাগ্রাম অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে নেু ন আগেস্ট্রদর জনয চসস্ট্রটিস্ট্রমস্ট্রন্টর বযাপাস্ট্রর েহলবস্ট্রির বযবস্থা কস্ট্রর।
আপলন পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি এবং লবগে পাুঁে বেস্ট্ররর মস্ট্রিয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে এস্ট্রস থ্াকস্ট্রি লনস্ট্রম্নাক্তর্াস্ট্রব
Settlement Grants -এর চসবাগুস্ট্রিাস্ট্রে প্রস্ট্রবশ করস্ট্রে পাস্ট্ররনেঃ
•

লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্ট

•

িযালমলি লেম মাইগ্রযান্ট োস্ট্রদর ইংস্ট্ররলজস্ট্রে দক্ষো কম

•

লস্কল্ড মাইগ্রযাস্ট্রন্টর লিস্ট্রপস্ট্রন্ডন্ট োস্ট্রদর ইংস্ট্ররলজস্ট্রে দক্ষো কম এবং োরা গ্রামীে বা আঞ্চলিক /লরলজওনাি
এিাকায় বসবাস করস্ট্রেন।

লকেু লকেু চটস্ট্রম্পারালর চরলসস্ট্রিন্ট (প্রস্ট্রিলক্টর্ মযাস্ট্ররজ এবং চপ্রালর্শনাি পাটুনার লর্সা চহাল্ডার ও োস্ট্রদর লিস্ট্রপস্ট্রন্ডন্টস)
োরা লবগে পাুঁে বেস্ট্রর এস্ট্রস গ্রামীে ও আঞ্চলিক এিাকায় বসবাস করস্ট্রেন এবং ইংস্ট্ররলজস্ট্রে কম দক্ষো আস্ট্রে, োরাও
চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন। অনযানয চপ্রালর্শনাি বা চটস্ট্রম্পারালর লর্সা চহাল্ডাররা এইসব চসবার জনয চোগয নন।
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এসব োিাও Settlement Grants নেু ন আগমনকারী কলমউলনটি চেিাস্ট্রন নেু ন আগমনকারীস্ট্রদর সংিযা
উস্ট্রেিস্ট্রোগযর্াস্ট্রব চবলশ োস্ট্রদরস্ট্রক সংগঠন, পলরকল্পনা ও উলকলি সহায়োর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি সাহােয কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
চসবা প্রদানকারীরা আপনাস্ট্রক চমইনলেম সালর্ু স /চসবা চেমন হাউলজং সহায়ো, োইল্ড চকয়ার, কমুসংস্থান, স্কু লিং
এসব বযাপাস্ট্রর অযাস্ট্রক্সস /প্রস্ট্রবশালিকার চপস্ট্রে সহায়ো কস্ট্রর। োরা সমাস্ট্রজ বসবাস করার জনয আপনাস্ট্রক সাস্ট্রপাটু
চনটওয়াস্ট্রকুর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ কলরস্ট্রয় লদস্ট্রে পাস্ট্রর এবং ইংস্ট্ররলজ র্াষা প্রলশক্ষে, লশক্ষা ও কমুসংস্থাস্ট্রনর অযাস্ট্রক্সস্ট্রসর
বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
Humanitarian Settlement Services েেয
Settlement Services grants program প্রসস্ট্রে
DSS Grants Service Directory

ওস্ট্রয়বসাইে
www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-factsheet
http://serviceproviders.dss.gov.au

সেীহীে লহউমযালেেযালরয়াে মাইেরস্ট্রদর জেয সহায়ো
এই চপ্রাগ্রামটি চোগয অপ্রাপ্তবয়স্কস্ট্রদর েত্ন, েত্ত্বাবিান ও সমথ্ুন লদস্ট্রয় (োস্ট্রদর পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট, চটস্ট্রম্পারালর
লহউমযালনটযালরয়ান, চটস্ট্রম্পারালর চপ্রাস্ট্রটকশান বা সমেু িয সাবস্ট্রস্টলন্সর্ চটস্ট্রম্পারালর লর্সা আস্ট্রে) সাহােয কস্ট্রর।
সেীহীন লহউমযালনটযালরয়ান মাইনরস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয োন
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme - ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট

টসস্ট্রেিস্ট্রমন্ট লিলভলি সমূহ
আলফ্রকা অযান্ড এলশয়া চথ্স্ট্রক আসা শরনাথ্ীস্ট্রদর জনয Department of Immigration and Border Protection
একটি লিলর্লি বেরী কস্ট্ররস্ট্রে োর নাম অস্ট্রেলিয়া – এ লনউ চহাম ির লনউলি এরাইর্ি। এই লিলর্লিস্ট্রে বাসস্থান,
স্বাস্থয, লশক্ষা, টাকাপয়সা, কাজ, পলরবার, অস্ট্রেলিয়ান আইন এবং অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাস এসব বযাপাস্ট্রর েথ্য আস্ট্রে।
আলফ্রকান শরোথ্ীস্ট্রদর জনয লিলর্লি আমহালরক, লিংকা, লকরুলন্ড, সুদাস্ট্রনর আরলব, চসায়ালহলি এবং লেগলরলনয়া
র্াষায় পাওয়া োস্ট্রব।
এলশয়ান শরোথ্ীস্ট্রদর জনয লিলর্লি বালমুজ, েীন (হাো), কাস্ট্ররন, চনপািী ও চরালহো র্াষায়
পাওয়া োস্ট্রব।
দুস্ট্রটা লিলর্লিস্ট্রেই ইংস্ট্ররলজ র্াষা অপশন এবং ইংস্ট্ররলজ সাবটাইস্ট্রটি রস্ট্রয়স্ট্রে। এোিাও Border TV - চে ইংস্ট্ররলজস্ট্রে
পবুগুস্ট্রিা রস্ট্রয়স্ট্রে – www.youtube.com/user/ImmiTV এ োন এবং ‘orientation information’ চিাুঁজ করুন।
লিলর্লি কলপর জনয আপনার চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সালর্ু স চপ্রার্াইিারস্ট্রক বিুন, DVD.Requests@border.gov.au
ঠিকানায় ইস্ট্রমইি করুন বা www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia এ
Department of Immigration and Border Protection এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
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টেে এবং টেলরস্ট্রোলর টসস্ট্রেিস্ট্রমন্ট সাহা য
সকি চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর সরকাস্ট্রর মালল্টকািোরাি ও মাইগ্রযান্ট অযাস্ট্রিয়াস্ট্রসুর অলিস রস্ট্রয়স্ট্রে। চিাকাি গর্নুস্ট্রমন্ট বা
স্থানীয় সরকারও নেু ন বালসন্দাস্ট্রদর সাহােয প্রদান করস্ট্রে পাস্ট্রর। অিযায় 12, নাগলরক অংশগ্রহে চদিুন।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুনেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

এস্ট্রজলে

ACT

Office of Multicultural Affairs

ওস্ট্রয়বসাইে

Multicultural Services
NSW

NT

Multicultural NSW language
services
Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities/

Office of Multicultural Affairs

http://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

NT Multicultural Information
Directory
Qld

http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services
www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural Affairs Queensland
Queensland Multicultural
Resource Directory

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resourcedirectory
www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

SA

Multicultural SA

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

Community Directory

www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm

WA

www.multicultural.tas.gov.au
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টিাকাি গভেিস্ট্রমন্ট বা স্থােীয় সরকাস্ট্ররর টসবাসমূহ
আপনার স্থানীয় কাউলন্সি আপলন চে এিাকায় বসবাস কস্ট্ররন োর চদিাস্ট্রশানা কস্ট্রর এবং আপনার স্থানীয়
কলমউলনটিস্ট্রে বসবাসকারী মানুষস্ট্রদর জনয অস্ট্রনক গুরুত্বপূেু চসবাসমূহ প্রদান কস্ট্রর। কাউলন্সিগুস্ট্রিার েহলবি স্থানীয়
সম্পলত্ত মালিকস্ট্রদর চদয়া কর চথ্স্ট্রক লনিুালরে হয়। স্থানীয় সরকাস্ট্ররর চসবা পাবার জনয আপনার চকানও সম্পলত্ত থ্াকার
প্রস্ট্রয়াজন চনই।
অস্ট্রনক কাউলন্সিই স্থানীয় চসবা ও সুলবিার বযাপাস্ট্রর (চেমন আবজুনা সংগ্রস্ট্রহর সময়, জনস্বাস্থয, লবস্ট্রনাদন সুলবিা) েথ্য
পুলস্তকা বা লনউ চরলসস্ট্রিন্ট লকটস প্রকাশ কস্ট্রর। আপলন এগুস্ট্রিা কাউলন্সি চথ্স্ট্রক বা চপাস্ট্রস্টর মািযস্ট্রম সংগ্রহ করস্ট্রে
পাস্ট্ররন।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয আপনার স্থানীয় কাউলন্সি বা িাইস্ট্রিরী পলরদশুন করুন। চজিার নাম অনুোয়ী White Pages -এ
কাউলন্সি চটলিস্ট্রিান নম্বর ও ঠিকানা োলিকার্ু ক্ত।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা
ACT
NSW
NT
Qld
SA

টিাকাি গভেি স্ট্রমন্ট ইে রস্ট্রমশে
ACT Government – Canberra
Connect

ওস্ট্রয়বসাইে

Office of Local Government

www.olg.nsw.gov.au

Department of Local Government
and Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA
National

Department of Local Government
and Communities
Australian Local Government
Association - লিিসমূহ

www.act.gov.au

http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council
www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219

জালেগে এবং জেকিযাণমূিক সংস্থা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অস্ট্রনক জালেগে এবং জনকিযােমূিক সংস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে চেগুস্ট্রিা লবলর্ন্ন সাংস্কৃ লেক, র্াষাগে ও িমীয়
পটর্ূ লম চথ্স্ট্রক আসা মানুষস্ট্রদর চসবা প্রদান কস্ট্রর ও জনগস্ট্রের স্বাস্ট্রথ্ু প্রলেলনলিত্ব কস্ট্রর। এই সংস্থাগুস্ট্রিা আপনাস্ট্রক সাহােয
করস্ট্রে পাস্ট্রর বা োরা আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর োস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর লদক লনস্ট্রদুশনা লদস্ট্রে পাস্ট্রর। Yellow Pages -এ
‘Clubs’ এবং ‘Organisations’-এর অিীস্ট্রন জালেগে ও জনকিযােমূিক িাব, অযাস্ট্রসালসস্ট্রয়শান এবং িমীয়
সংস্থাগুস্ট্রিা োলিকার্ু ক্ত।

কি করুন 131 450
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চবলশরর্াগ এিাকাস্ট্রেই মাইগ্রযান্ট লরস্ট্রসাসু চসন্টারসহ চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সালর্ু স চপ্রার্াইিার রস্ট্রয়স্ট্রে। এই সংস্থাগুস্ট্রিা গর্নুস্ট্রমন্ট
োরা পলরোলিে নয়, েস্ট্রব চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট চসবা চদয়ার জনয চকউ চকউ েহলবি গ্রহে কস্ট্রর। োরা আপনাস্ট্রক সাহােয
করস্ট্রে পাস্ট্রর বা আপনার োলহদা বা স্বাথ্ু অনুোয়ী অনযানয সংস্থা িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা

এস্ট্রজলে

ওস্ট্রয়বসাইে

National

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

National

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

National

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

সঙ্কে-এর সময় সাহা য
আপনার জরুরীর্াস্ট্রব িাদয, বস্ত্র, আশ্রয় বা আসবাবপস্ট্রের প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপলন চবসরকারী সংস্থার সাহােয চপস্ট্রে
পাস্ট্ররন। সাহাস্ট্রেযর জনয লজজ্ঞাসা করস্ট্রে লেিা করস্ট্রবন না।
লকেু লনলদু ষ্ট চসবা চপস্ট্রে হস্ট্রি আপনার চোগযো োোই বা লবস্ট্রশষ প্রস্ট্রয়াজনীয়ো পূরস্ট্রের প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুনেঃ
জােীয় এস্ট্রজলে

ওস্ট্রয়বসাইে

The Salvation Army

www.salvos.org.au

St Vincent de Paul Society

www.vinnies.org.au

The Smith Family

www.thesmithfamily.com.au

Mission Australia

www.missionaustralia.com.au

Anglicare Australia

www.anglicare.asn.au

Red Cross

www.redcross.org.au/contact-us.aspx

Department of Human Services

www.humanservices.gov.au/crisis

টেলিস্ট্র াে ক্রাইলসস কাউস্ট্রেলিং
লবনামূস্ট্রিয ক্রাইলসস কাউস্ট্রন্সলিং-এর জনয লদনরাে 24 ঘণ্টা, সপ্তাস্ট্রহ সাে লদন চটলিস্ট্রিান কাউস্ট্রন্সলিং চসবাসমূহ রস্ট্রয়স্ট্রে।
আপনার মলরয়া অবস্থায়, লকংবা শুিুমাে কারও সাস্ট্রথ্ কথ্া বিার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি অথ্বা োস্ট্রদর চিশালিষ্ট কাউস্ট্রন্সলিং
সালর্ু স বযবহাস্ট্ররর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি চিান করুন। সাহাস্ট্রেযর জনয লজজ্ঞাসা করস্ট্রে চকানও বািা চনই।
জােীয় এস্ট্রজলে

24 ঘণ্টা
টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au
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জােীয় এস্ট্রজলে

24 ঘণ্টা
টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia
Crisis Line
1800 RESPECT
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3 ইংস্ট্ররলজ ভাষা
এই অংস্ট্রশ
•

ট্রান্সস্ট্রিশান অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স (TIS National)

•

ইংস্ট্ররলজ চশিা

ট্রােস্ট্রিশাে অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটং সালভিস (TIS National)
ইন্টারস্ট্রপ্রটং বা টদাভাষী টসবা
ট্রান্সস্ট্রিশান অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স (TIS National) চটলিস্ট্রিাস্ট্রন োৎক্ষলেক ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স প্রদান কস্ট্রর। 160
টিরও চবলশ র্াষা ও উপর্াষার জনয চদার্াষী রস্ট্রয়স্ট্রে। আপনার র্াষায় কথ্া বস্ট্রি না এমন কারও সাস্ট্রথ্ আপনার
চোগাস্ট্রোস্ট্রগর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি TIS National আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
লদনরাে 24 ঘণ্টা, সপ্তাস্ট্রহ সাে লদন চটলিস্ট্রিান চদার্াষী পাওয়া োয় এবং োরা জরুরী পলরলস্থলেস্ট্রে আপনাস্ট্রক সাহােয
করস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন সরকারী সংস্থা, কলমউলনটি দি এবং বযবসার সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে TIS National বযবহার
করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
সািারের্াস্ট্রব, ইংস্ট্ররলজ র্াষা বিস্ট্রে পাস্ট্ররন না এমন মানুষস্ট্রদর জনয TIS National লবনামূস্ট্রিয চসবা প্রদান কস্ট্রর।
আপলন একটি সরকার লবর্াস্ট্রগর সস্ট্রে চোগাস্ট্রোগ করা হস্ট্রি, চসই সংগঠন চদার্াষীর িরস্ট্রের জনয দায়ী। লকেু বযবসা
এবং কলমউলনটি সালর্ু সও লবনামূস্ট্রিয চদার্াষী চসবা প্রদান করস্ট্রে পাস্ট্রর।
একজন TIS National চদার্াষী বযবহার করস্ট্রে হস্ট্রি 131 450 নম্বস্ট্রর চিান করুন এবং আপলন চকান র্াষায় কথ্া
বস্ট্রিন ো অপাস্ট্ররটরস্ট্রক বিুন। অপাস্ট্ররটর একজন চদার্াষীর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রবন। চদার্াষীর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর
পর আপলন চকান প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিস্ট্রে োন োর নাম ও চটলিস্ট্রিান নম্বর প্রদান করুন।
আপলন চে প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে োন োর সাস্ট্রথ্ োস্ট্রদর বযবসা েিাকািীন সমস্ট্রয় চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে হস্ট্রব।
িাক্তার চদিাস্ট্রনার সময় আপনার চদার্াষীর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার িাক্তারস্ট্রক বিুন একজন চদার্াষীর জনয িক্টরস
প্রাইওলরটি িাইন (Doctor’s Priority Line’) -এ TIS National -এর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিস্ট্রে। একজন িাক্তার অনসাইট
ইন্টারস্ট্রপ্রটাস্ট্ররর বযবস্থাও করস্ট্রে পাস্ট্ররন। ঔষস্ট্রির বযাপাস্ট্রর কথ্া বিার জনয িাস্ট্রমুসীগুস্ট্রিা চদার্াষী বযবহার করস্ট্রে
পাস্ট্রর। এই সালর্ু স সরকার চথ্স্ট্রক লবনামূস্ট্রিয চদয়া হয়।
লনস্ট্রম্নাক্ত চগাষ্ঠীগুস্ট্রিার সস্ট্রে চোগাস্ট্রোস্ট্রগর চক্ষস্ট্রে লবনামূস্ট্রিয চটলিস্ট্রিান ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স পাওয়া চেস্ট্রে পাস্ট্ররেঃ
•

অিার্জনক, চবসরকারী, কলমউলনটি লর্লত্তক সংগঠন

•

সংসদ সদসয

•

স্থানীয় সরকার (চেমন চরইট, আবজুনা সংগ্রহ, শহুস্ট্রর চসবা লবষয়ক)

•

চট্রি ইউলনয়ন

•

লরস্ট্রয়ি এস্ট্রস্টট এস্ট্রজলন্সস
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TIS National -এর জেয কাজ করা
কন্ট্র্াক্ট ইন্টারস্ট্রপ্রটার লহস্ট্রসস্ট্রব কাজ করস্ট্রে ইচ্ছুক অস্ট্রেলিয়ান পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট ও লসটিস্ট্রজনস্ট্রদর কাে চথ্স্ট্রক অনুসন্ধান
TIS National স্বাগে জানায়। আরও েস্ট্রথ্যর জনয অনুগ্রহপূবুক TIS National ওস্ট্রয়বসাইট
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters পলরদশুন করুন।

আপোর গুরুত্বপূণি েলে অেুবাদ
চোগয অলর্বাসীরা োস্ট্রদর চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সংক্রান্ত বযলক্তগে কাগজপে ইংস্ট্ররলজস্ট্রে অনুবাদ করস্ট্রে পাস্ট্ররন (উদাহরেস্বরূপ,
জ্ম বা লবস্ট্রয়র সাটিুলিস্ট্রকট, োইলর্ং িাইস্ট্রসন্স, লশক্ষা ও কমুসংস্থান কাগজপে)। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার প্রথ্ম দুই বেস্ট্ররর
মস্ট্রিয অথ্বা পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিলন্স মনজুস্ট্ররর জনয এই চসবা লবনামূস্ট্রিয চদয়া হয়।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুনেঃ
TIS National সালভিস

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

ট্রান্সস্ট্রিশন অযান্ড ইন্টারস্ট্রপ্রটিং সালর্ু স
(TIS National) 24 ঘণ্টা সালর্ু স

131 450

TIS National ওস্ট্রয়বসাইট

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers

িকুস্ট্রমন্ট ট্রান্সস্ট্রিশস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর েথ্য

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

“আই েীি অযাে ইন্টারস্ট্রপ্রোর” বা “আমার একজে টদাভাষী প্রস্ট্রয়াজে” কািি
োরা ইংস্ট্ররলজ র্াষা বস্ট্রিন না োস্ট্রদর সরকালর এস্ট্রজলন্স, কলমউলনটি গ্রুপ এবং বযবসা সংস্থাগুস্ট্রিার সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর
প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি একটি “আই নীি অযান ইন্টারস্ট্রপ্রটার” কািু বযবহার কস্ট্রর একজন চদার্াষীর জনয অনুস্ট্ররাি করস্ট্রে
পাস্ট্ররন। এই কাস্ট্রিু TIS National-এর চোগাস্ট্রোস্ট্রগর লববরেসহ আপনার মস্ট্রনানীে র্াষার নাম চিিার জনয স্থান
রস্ট্রয়স্ট্রে। আপনার চদার্াষীর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি এই কািুটি চদিান।
গ্রাহকস্ট্রদর চদয়ার জনয TIS National এই কািুগুস্ট্রিা সরকারী সংস্থা, কলমউলনটি গ্রুপ এবং নট-ির-প্রলিট
এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিাস্ট্রক সরবরাহ কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
আপনার নাস্ট্রম চপাস্ট্রস্ট কািু চপস্ট্রে হস্ট্রি TIS National চক ইস্ট্রমইি করুন tispromo@border.gov.au বা চিান
করুন 1300 655 820 নম্বস্ট্রর।

ইন্টারস্ট্রপ্রোর বা টদাভাষী প্রেীক

কি করুন 131 450
36

ইন্টারস্ট্রপ্রটার প্রেীক (উপস্ট্রর এবং এই বুকস্ট্রিস্ট্রটর প্রলেটি পৃষ্ঠায়) সীলমে ইংস্ট্ররলজ জ্ঞানসম্পন্ন বযলক্তস্ট্রদরস্ট্রক অবগে কস্ট্রর
চে োরা সরকারী চসবা বযবহাস্ট্ররর সময় র্াষা সহায়োর জনয অনুস্ট্ররাি করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
আপলন এই প্রেীকটি সরকালর হাসপাোস্ট্রি, পুলিশ চস্টশস্ট্রন, চস্টট স্কু স্ট্রি, কলমউলনটি চসন্টারগুস্ট্রিাস্ট্রে, হাউলজং এবং
কমুসংস্থান অলিস্ট্রস, স্থানীয় কাউলন্সি এবং চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট সালর্ু স চপ্রার্াইিার চেমন মাইগ্রযান্ট লরস্ট্রসাসু চসন্টারগুস্ট্রিাস্ট্রে
চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন।

ইংস্ট্ররলজ টশখা
Adult Migrant English Program (AMEP) বা অযািাল্ট মাইগ্র্যান্ট
ইংলিশ টপ্রাগ্র্ামট
ইংস্ট্ররলজ অস্ট্রেলিয়ার জােীয় র্াষা। অস্ট্রেলিয়ার মানুস্ট্রষরা অস্ট্রনক র্াষায় কথ্া বস্ট্রি, লকন্তু অস্ট্রেলিয়ার জীবস্ট্রন
সম্পূেুরূস্ট্রপ অংশগ্রহস্ট্রের জনয আপনাস্ট্রক ইংস্ট্ররলজস্ট্রে কথ্া বিস্ট্রে এবং ইংস্ট্ররলজ র্াষা বুঝস্ট্রে হস্ট্রব। ইংস্ট্ররলজ োিা গুরুত্বপূেু
চসবাগুস্ট্রিা পাওয়া অথ্বা স্বািীনর্াস্ট্রব েিাস্ট্রিরা করা আপনার জনয কঠিন হস্ট্রব। আপলন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কাজ করার
বযাপাস্ট্রর ইচ্ছুক হস্ট্রি ইংস্ট্ররলজ র্াষাস্ট্রে দক্ষো িুবই গুরুত্বপূেু।
আপলন অস্ট্রেলিয়ান লসটিস্ট্রজন হবার কথ্া মনেঃস্থ করস্ট্রি লকর্াস্ট্রব ইংস্ট্ররলজস্ট্রে কথ্া বিস্ট্রে হয় ো অবশযই জানস্ট্রে হস্ট্রব।
অযািাল্ট মাইগ্রযান্ট ইংলিশ চপ্রাগ্রামটি Adult Migrant English Program (AMEP) অস্ট্রেলিয়ার সরকাস্ট্ররর
অথ্ুায়স্ট্রন চোগয মাইগ্রযান্টস এবং লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্টসস্ট্রদর জনয 510 ঘণ্টা পেুন্ত ইংস্ট্ররলজ র্াষা লশক্ষাদান কস্ট্রর
থ্াস্ট্রক।
আপলন একজন অযািাল্ট মাইগ্রযান্ট বা লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্ট হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি, আপনার পামুাস্ট্রনন্ট লর্সা মঞ্জুর হস্ট্রয়
থ্াকস্ট্রি এবং আপলন সামানয বা চকানই ইংস্ট্ররলজ না বিস্ট্রে পারস্ট্রি AMEP এর চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন। 15 চথ্স্ট্রক 17 বের
বয়লস লকেু নাবািক মাইগ্রযান্ট্র্রাও এর চোগয হস্ট্রে পাস্ট্রর। https://docs.education.gov.au/node/37165 এ প্রাপ্ত
এই িযাক্ট শীট আপনাস্ট্রক আরও েথ্য চদস্ট্রব।
একটি AMEP িাস্ট্রস আপলন ইংস্ট্ররলজ র্াষায় দক্ষো অজুন করস্ট্রবন এবং অস্ট্রেলিয়ান সমাজ সম্পস্ট্রকু েথ্য লশিস্ট্রবন।
আপনার মে একই িরস্ট্রনর পটর্ূ লম, অলর্জ্ঞো ও িক্ষয রস্ট্রয়স্ট্রে এমন আপলন অনযানয নেু ন আগমনকারীস্ট্রদর চদিা
পাস্ট্রবন এবং নেু ন নেু ন বন্ধু বেলর করস্ট্রে পারস্ট্রবন।
AMEP অস্ট্রেলিয়ার সরকার অনুস্ট্রমালদে সালর্ু স চপ্রার্াইিারস্ট্রদর মািযস্ট্রম চদয়া হয়। অনযানয র্াষার্াষীস্ট্রদর ইংস্ট্ররলজ
চশিাস্ট্রে পারস্ট্রবন এমন দক্ষোসম্পন্ন লশক্ষকস্ট্রদর োরাই িাস্ট্রস লশক্ষা চদয়া হয়।
আপনার প্রস্ট্রয়াজন অনুোয়ী সস্ট্রবুাত্তম িিািি লনলিে করার িস্ট্রক্ষয আপনার সালর্ু স চপ্রার্াইিার একটি িাস লনবুােস্ট্রনর
বযাপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রব। আপনার সুলবিানুোয়ী লবলর্ন্ন সমস্ট্রয় িু ি টাইম ও পাটু টাইস্ট্রম (লদস্ট্রন, সন্ধযায় এবং
সপ্তাহাস্ট্রন্ত) এবং লবলর্ন্ন জায়গায় িাস চনয়া হয়। এোিাও দূর লশক্ষে, অনিাইন এবং বািীস্ট্রে লশক্ষস্ট্রের বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে।
আপনার সন্তান চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি চদিুন AMEP child care
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AMEP এর জেয গুরুত্বপূণি সময়সূিী
AMEP এর মািযস্ট্রম ইংস্ট্ররলজ র্াষা লশক্ষে চসবা চপস্ট্রে হস্ট্রি আপনার অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার েয় মাস্ট্রসর মস্ট্রিয অথ্বা
আপলন ইলেমস্ট্রিয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে উপলস্থে চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি আপনার লর্সা প্রবেু স্ট্রনর োলরি অনুোয়ী আপনাস্ট্রক অবশযই
একটি অনুস্ট্রমালদে সালর্ু স চপ্রার্াইিাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চরলজস্টার করস্ট্রে হস্ট্রব। আপনার অস্ট্রেলিয়া আসার অথ্বা লর্সা
প্রবেু স্ট্রনর োলরস্ট্রির এক বেস্ট্ররর মস্ট্রিয আপনাস্ট্রক অবশযই ইংস্ট্ররলজ িাস শুরু করস্ট্রে হস্ট্রব।
AMEP এর মািযস্ট্রম ইংস্ট্ররলজ লশিস্ট্রে হস্ট্রি আপনার অস্ট্রেলিয়া আসার োলরি অথ্বা লর্সা প্রবেু স্ট্রনর োলরি চথ্স্ট্রক শুরু
কস্ট্রর আপনাস্ট্রক পাুঁে বের পেুন্ত সময় চদয়া হস্ট্রব। আপনার চকানও লবস্ট্রশষ প্রস্ট্রয়াজন চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি, সীলমে লশক্ষা সুস্ট্রোগ
চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি অথ্বা দুলবুষহ প্রাক-অলর্বাসন অলর্জ্ঞো চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি আপলন অলেলরক্ত লশক্ষািাস্ট্রর্র জনয চোগয হস্ট্রে
পাস্ট্ররন।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয
AMEP

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

চটলিস্ট্রিান

13 38 73

AMEP ওস্ট্রয়বসাইট

www.education.gov.au/amep

ইস্ট্রমইি

skilling@education.gov.au

ইংস্ট্ররলজ োিা অনযানয র্াষাস্ট্রে েথ্য

www.education.gov.au/amep-informationother-languages

আলম চকাথ্ায় ইংস্ট্ররলজ লশিস্ট্রে পালর?
AMEP চসবা প্রদানকারী এবনং লশক্ষা চকন্দ্রসমুহ

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP অনিাইন

http://amepdl.net.au

AMEP সমালপ্তর পর আপনার চসবা প্রদানকারী অলেলরক্ত অিযয়স্ট্রনর পলরকল্পনার জনয আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে
পাস্ট্রর।

Skills for Education and Employment (SEE) লস্কিস

র এিু স্ট্রকশাে অযান্ড

এমপ্লয়স্ট্রমন্ট
আপলন েলদ কমুসংস্থাস্ট্রনর চিাুঁস্ট্রজ থ্াস্ট্রকন েস্ট্রব Skills for Education and Employment (SEE) চপ্রাগ্রামটি
আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর। কমু সক্ষম কাজ সন্ধানকারীরা োস্ট্রদর ইংস্ট্ররলজস্ট্রে স্বল্প স্বাক্ষরো বা র্াষা দক্ষোর
কারস্ট্রে কাজ িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে সমসযা হস্ট্রচ্ছ োস্ট্রদরস্ট্রক SEE 800 ঘণ্টা পেুন্ত র্াষা, অক্ষর এবং সংিযা লবষয়ক প্রলশক্ষে ও
বৃলত্তমূিক লশক্ষা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। এই চপ্রাগ্রামটি আপনাস্ট্রক দুই বের পেুন্ত সহায়ো করস্ট্রে পাস্ট্রর।
োরা সলক্রয়র্াস্ট্রব কাজ িুুঁজস্ট্রেন এবং একটি চোগয ইনকাম সাস্ট্রপাটু চপস্ট্রমন্ট বা অযািাওস্ট্রয়ন্স পাস্ট্রচ্ছন শুিুমাে োরাই
SEE এর দাবীদার। চকউ চকউ Adult Migrant English Program (AMEP) সমাপ্ত করার পর অথ্বা AMEP
এর জনয চোগয না হস্ট্রি SEE অংশগ্রহে কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন।
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আরও েস্ট্রথ্যর জনয, Centrelink এ চিান বা পলরদশুন করুন, আপনার এমপ্লয়স্ট্রমন্ট সালর্ু স চপ্রার্াইিাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ কথ্া
বিুন, অথ্বা www.education.gov.au/skills-education-and-employment -এ SEE এর ওস্ট্রয়বস্ট্রপইস্ট্রজ োন।
আরও চদিুন অিযায় 5, কমুসংস্থান
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4 লশক্ষা এবং প্রলশক্ষণ
এই অংস্ট্রশ
•

োইল্ড চকয়ার বা লশশু েত্ন

•

চপ্লগ্রুপ

•

স্কু ি এবং লপ্র-স্কু ি

•

বৃলত্তগে লশক্ষা এবং প্রলশক্ষে

•

নযাশনাি চট্রইলনং কমস্ট্রপ্লইন্টস হটিাইন

•

ইউলনর্ালসুটি

•

লশক্ষা বা প্রলশক্ষস্ট্রের উস্ট্রেস্ট্রশয চোগযো ও দক্ষোর স্বীকৃ লে

•

স্টু স্ট্রিন্টস সাস্ট্রপাটু চপস্ট্রমন্টস

•

স্টু স্ট্রিন্টস কস্ট্রন্সশন কািু

•

কলমউলনটি শটু চকাস্ট্রসুস

আপনার ইংস্ট্ররলজ চশিার জনয েস্ট্রথ্যর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি চদিুন অিযায় 3, ইংস্ট্ররলজ র্াষা

িাইল্ড টকয়ার
কাজ, অিযয়ন বা অনয চকানও কারস্ট্রন আপনার বাচ্চার েত্ন চনয়ার জনয আপনাস্ট্রক আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব কারও কাস্ট্রে
আপনার বাচ্চা রািস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর – এস্ট্রক োইল্ড চকয়ার বস্ট্রি। সঠিক োইল্ড চকয়ার বা আলিু িালনুং সালর্ু স লনবুােন
করা চেস্ট্রকাস্ট্রনা পলরবাস্ট্ররর জনযই একটি কঠিন লসদ্ধান্ত হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপনার পলরবাস্ট্ররর প্রস্ট্রয়াজনীয়ো এবং চে পলরস্ট্রবস্ট্রশ
আপলন এবং আপনার বাচ্চা সবস্ট্রেস্ট্রয় স্বাচ্ছন্দয চবাি করস্ট্রবন এটা োর ওপর লনর্ু র করস্ট্রব। প্রস্ট্রেযক োইল্ড চকয়ার
চপ্রার্াইিারস্ট্রক অবশযই চোগযোসম্পন্ন হস্ট্রে হস্ট্রব, অথ্বা লশক্ষা বা চসবা সংলিষ্ট চক্ষস্ট্রে অনুস্ট্রমালদে চোগযোিাস্ট্রর্র
উস্ট্রেস্ট্রশয কমুরে থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।
োইল্ড চকয়ার নেু ন আগে লশশু এবং োস্ট্রদর অলর্র্াবকস্ট্রদর অস্ট্রনক সুলবিা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রনক
পলরবারই এইসব চসবা বযবহার কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
োইল্ড চকয়ার এবং আলিু িালনুং সালর্ু স্ট্রসস লশশুস্ট্রদর সামালজক, মানলসক এবং লশক্ষাগে দক্ষোর বযাপাস্ট্রর সাহােয কস্ট্রর।
লবলর্ন্ন পটর্ূ লম চথ্স্ট্রক আগে লশশুরা ইংস্ট্ররলজ লশিস্ট্রে এবং োস্ট্রদর নেু ন পলরস্ট্রবস্ট্রশর সাস্ট্রথ্ পলরলেে হস্ট্রে পারস্ট্রব। উচ্চ
গুনমানসম্পন্ন আলিু োইল্ডহুি িালনুং এবং োইল্ড চকয়ার চপ্রাগ্রাম একটি লশশুর সালবুক উন্নয়ন, লশক্ষা এবং পরবলেু স্ট্রে
কমুজীবস্ট্রন সুিি বস্ট্রয় আনস্ট্রে বযাপক র্ূ লমকা পািন কস্ট্রর।
োইল্ড চকয়ার থ্াকার মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ আপলন প্রলশক্ষে, অিযয়ন বা কাস্ট্রজ চেস্ট্রে পারস্ট্রবন, ো আপনার পলরবার র্রেস্ট্রপাষস্ট্রে
সমথ্ুন চোগায় এবং আপনার সিি চসস্ট্রটিস্ট্রমস্ট্রন্টর সম্ভাবনা বৃলদ্ধ কস্ট্রর।
লবলর্ন্ন িরস্ট্রনর োইল্ড চকয়ার চসবা রস্ট্রয়স্ট্রে। এস্ট্রদর মস্ট্রিয িং চি চকয়ার, িযালমলি চি চকয়ার, অকযাশনাি চকয়ার এবং
ইন-চহাম চকয়ার োিাও র্যাস্ট্রকশন চকয়ার এবং প্রাইমারী স্কু ি বয়সী বাচ্চাস্ট্রদর জনয আউটসাইি স্কু ি আওয়ারস
চকয়ার অন্তর্ুু ক্ত।
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•

িং চি চকয়ারস্ট্রক (long day care) মাস্ট্রঝমাস্ট্রঝ চসন্টার-চবজি চকয়ারও বিা হয় এবং এমন লবলল্ডং বা
লবলল্ডস্ট্রের অংস্ট্রশ চদয়া হয় ো লনলদু ষ্টর্াস্ট্রব োইল্ড চকয়ার চসন্টার লহস্ট্রসস্ট্রব বযবহাস্ট্ররর জনয লনমুাে করা হস্ট্রয়স্ট্রে।

•

িযালমলি চি চকয়ার (family day care) হস্ট্রচ্ছ চেিাস্ট্রন একজন চরলজস্টািু এিু স্ট্রকটর োস্ট্রদর লনজস্ব বাসর্বস্ট্রন
লশশুস্ট্রদর োইল্ড চকয়ার প্রদান কস্ট্ররন।

•

চেসব পলরবাস্ট্ররর লনয়লমের্াস্ট্রব োইল্ড চকয়াস্ট্ররর প্রস্ট্রয়াজন চনই োস্ট্রদর জনয অকযাশনাি (occasional care)
চকয়ার উপেুক্ত।

•

ইন-চহাম চকয়ার (in-home care) হস্ট্রচ্ছ এক িরস্ট্রনর সহজবশয োইল্ড চকয়ার চেিাস্ট্রন একজন অনুস্ট্রমালদে
এিু স্ট্রকটর লশশুস্ট্রদর বাসায় লগস্ট্রয় োইল্ড চকয়ার চসবা প্রদান কস্ট্ররন। এটা শুিুমাে লকেু লনলদু ষ্ট পলরলস্থলেস্ট্রে
পাওয়া োয়।

•

লশশুস্ট্রদরস্ট্রক স্কু স্ট্রির বযাপাস্ট্রর প্রস্তুে করার জনয লশশুরা োইল্ড চকয়াস্ট্ররর অিীস্ট্রন লপ্রস্কু ি বা লকন্ডারগাস্ট্রটুন
চপ্রাগ্রাস্ট্রমও চোগদান করস্ট্রে পাস্ট্রর। এগুস্ট্রিা চটলিস্ট্রিান লিস্ট্ররক্টলরস্ট্রে White Pages এ োলিকার্ু ক্ত।

National Child Care Access Hotline এ চিান করুন 1800 670 305 নম্বস্ট্রর অথ্বা MyChild ওস্ট্রয়বসাইট
www.mychild.gov.au -এ োন লনস্ট্রম্নাক্ত বযাপাস্ট্রর জানার জনযেঃ
•

আপনার এিাকায় অনুস্ট্রমালদে োইল্ড চকয়ার চসবাসমূহ

•

চে সব িরস্ট্রনর োইল্ড চকয়ার পাওয়া োয় এবং সম্ভাবয শুনযপদ

•

অনুস্ট্রমালদে োইল্ড চকয়ার িরস্ট্রে সরকারী সাহােয

•

চিশযাি নীিস লেিস্ট্রেন বা লবস্ট্রশষ প্রস্ট্রয়াজস্ট্রনর লশশুস্ট্রদর জনয চসবা

•

লবলর্ন্ন সাংস্কৃ লেক পটর্ূ লম চথ্স্ট্রক আসা লশশুস্ট্রদর জনয চসবা।

েযাশোি িাইল্ড টকয়ার ইে রস্ট্রমশে

ওস্ট্রয়বসাইে

আপনার লনকটস্থ োইল্ড চকয়ার চসন্টার িুুঁজন
ু

www.mychild.gov.au

সরকাস্ট্ররর পক্ষ চথ্স্ট্রক োইল্ড চকয়ার িী লদস্ট্রে সহায়ো

www.humanservices.gov.au/childcare

সরকাস্ট্ররর সহায়োয় পলরবেু ন

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
আলিু োইল্ডহুি অযান্ড োইল্ড চকয়ার

www.education.gov.au/early-childhood-andchild-care

আপনার পলরবাস্ট্ররর জনয সঠিক চকয়ার চসবা লনবুােন

https://docs.education.gov.au/node/29716

AMEP িাইল্ড টকয়ার
স্কু স্ট্রি োওয়ার সময় হয়লন এমন বাচ্চাস্ট্রদর অলর্র্াবকরা AMEP িাস্ট্রস চোগদান কস্ট্ররন শুিুমাে োস্ট্রদরস্ট্রকই Adult
Migrant English Program (AMEP) লবনামূস্ট্রিয োইল্ড চকয়ার চসবা প্রদান কস্ট্রর। AMEP সমালপ্তর পস্ট্রর
আপনাস্ট্রক অবশযই আপনার োইল্ড চকয়ার বযবস্থা পেুাস্ট্রিােনা করস্ট্রে হস্ট্রব কারন এই িরেগুস্ট্রিা অনযানয চকানও
চপ্রাগ্রাস্ট্রমর আওোয় আসস্ট্রব না।

কি করুন 131 450
41

িাইল্ড টকয়াস্ট্রর কাজ করা
লশশুরা চেন সস্ট্রবুাত্তম েত্ন চপস্ট্রে পাস্ট্রর এ বযাপাস্ট্রর অস্ট্রেলিয়া সুলনয়লেে। োইল্ড চকয়াস্ট্ররর বযাপাস্ট্রর অস্ট্রেলিয়ার
চিিাস্ট্ররি সরকার এবং চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর সরকার চেৌথ্র্াস্ট্রব দায়ী।
োইল্ড চকয়ার সালর্ু স এবং চেসব এিু স্ট্রকটররা চসিাস্ট্রন কাজ কস্ট্ররন োস্ট্রদরস্ট্রক অবশযই নানালবি আইন এবং
লনয়মকানুন চমস্ট্রন েিস্ট্রে হস্ট্রব, চেমন লশশু লশক্ষা, লনরাপত্তা ও লশশুকিযাে এবং োইল্ড চকয়ার চপস্ট্রমন্টস।
আপলন আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব োইল্ড চকয়ার কমুকাস্ট্রণ্ড অংশগ্রহে করস্ট্রে োইস্ট্রি আপনার এসব বযাপাস্ট্রর এবং অনযানয
দায়দালয়ত্ব সম্বস্ট্রন্ধ সস্ট্রেেন হস্ট্রে হস্ট্রব। এোিাও এিু স্ট্রকশান অযান্ড চকয়ার-এ আপনার অনুস্ট্রমালদে চোগযো থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব,
বা আপলন ো অজুস্ট্রনর জনয কাজ করস্ট্রেন এমন থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব, এই চোগযোটি সািারেে হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক একটি Certificate
III in Children's Services, ো চকানও Registered Training এর মািযস্ট্রম অলজুে, চেমন Technical and
Further Education (TAFE) প্রলেষ্ঠানগুস্ট্রিা।
আপনাস্ট্রক অবশযই Centrelink এবং Australian Taxation Office এর কাস্ট্রে আপনার আয় চঘাষো করস্ট্রে হস্ট্রব।
এই প্রস্ট্রয়াজনীয়ো সবিরস্ট্রনর আনুষ্ঠালনক োইল্ড চকয়াস্ট্ররর চক্ষস্ট্রেই প্রস্ট্রোজয।
চেসব োইল্ড চকয়ার সালর্ু স এবং এিু স্ট্রকটররা োস্ট্রদর দায়দালয়ত্ব চমস্ট্রন েস্ট্রিন না োস্ট্রদর জনয গুরুের জলরমানার
বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে, ো অথ্ুদণ্ড চথ্স্ট্রক অপরাস্ট্রির েদন্ত ও মামিা দাস্ট্রয়র পেুন্ত লবস্তৃ ে।
োইল্ড চকয়ার এিু স্ট্রকটর হওয়ার বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর গর্নুস্ট্রমন্টএর এিু স্ট্রকশন
লিপাটুস্ট্রমস্ট্রন্টর ওস্ট্রয়বসাইট পলরদশুন করুন।

টপ্লগ্রুপ
চপ্লগ্রুপ হস্ট্রচ্ছ একটি ঘস্ট্ররায়া অলিস্ট্রবশন চেিাস্ট্রন মাো, লপো, মাোমহ/লপোমহ, শুশ্রূষাকারী, সন্তান ও লশশুরা একটি
স্বচ্ছন্দ পলরস্ট্রবস্ট্রশ একসাস্ট্রথ্ সাক্ষাৎ কস্ট্রর।
অনযানয বাচ্চাস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ নেু ন অলর্জ্ঞোয় অংশগ্রহন এবং চমিাস্ট্রমশার মািযস্ট্রম চপ্লগ্রুপ লশশুস্ট্রদর লশক্ষা ও উন্নয়স্ট্রন
সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর। চপ্লগ্রুস্ট্রপ চোগদান পালরবালরক লবলচ্ছন্নো হ্রাস কস্ট্রর, কারে চপ্লগ্রুপ লনয়লমের্াস্ট্রব সামালজক
কােুক্রম সরবরাহ কস্ট্রর এবং স্থানীয় কলমউলনটির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর সুস্ট্রোগ কস্ট্রর চদয়।
চপ্লগ্রুপ লবলর্ন্নস্থাস্ট্রন সংঘটিে হয় এবং অলর্র্াবক এবং শুশ্রূষাকারীস্ট্রদর োরা সংগঠিে হয়। চোগদাস্ট্রনর লসদ্ধান্ত গ্রহস্ট্রের
আস্ট্রগ আপলন সািারেে লনিরোয় পলরদশুন করস্ট্রে পাস্ট্ররন। পরবেী প্রলেটি পলরদশুস্ট্রনর সময় নাস্তা বা লশল্প সরঞ্জাম
বাবদ সামানয িরে লদস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর ো এস্ট্রকক চপ্লগ্রুস্ট্রপর জনয এস্ট্রকক রকম।
Playgroup Australia এর সাস্ট্রথ্ 1800 171 882-এ চোগাস্ট্রোগ করুন অথ্বা একটি চপ্লগ্রুপ িুুঁজস্ট্রে পলরদশুন করুন
www.playgroupaustralia.com.au/

স্কু ি এবং লপ্রস্কু ি
সব বাচ্চাস্ট্রদর জনযই স্কু ি শুরু করার পূবুবেী বেস্ট্রর লপ্রস্কু ি বা লকন্ডারগাস্ট্রটুন রস্ট্রয়স্ট্রে। স্কু স্ট্রি োওয়ার আস্ট্রগ লপ্রস্কু ি
বাচ্চাস্ট্রদর শারীলরক, মানলসক এবং সামালজক লবকাস্ট্রশ সাহােয কস্ট্রর।
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পাুঁে বের বয়স চথ্স্ট্রক দশম চশ্রেী চশষ করা পেুন্ত প্রস্ট্রেযক বাচ্চাস্ট্রকই স্কু স্ট্রি চেস্ট্রে হস্ট্রব। দশম চশ্রেী সম্পন্ন করার পর
োস্ট্রদরস্ট্রক অবশযই পূেু সময় লশক্ষা, প্রলশক্ষে বা োকুরীস্ট্রে অংশগ্রহে করস্ট্রে হস্ট্রব (প্রলে সপ্তাস্ট্রহ সবুলনম্ন 25 ঘণ্টা) অথ্বা
এইসব কােুকিাস্ট্রপর একটি সমন্বয় ঘটাস্ট্রে হস্ট্রব োস্ট্রদর 17 বের বয়স না হওয়া পেুন্ত।
সািারেে বাচ্চারা 12 বা 13 বের বয়স পেুন্ত প্রাইমারী স্কু স্ট্রি োয় এবং োরপর োস্ট্রদর 17 বা 18 বয়স না হওয়া
পেুন্ত হাই স্কু ি (বা চসস্ট্রকন্ডালর স্কু ি) এ অংশগ্রহে কস্ট্রর। লকেু কস্ট্রিজ (লসলনয়র চসস্ট্রকন্ডালর স্কু ি) শুিুমাে একাদশ ও
োদশ চশ্রেীর লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর জনয, োরা হাই স্কু ি েূ িান্ত পরীক্ষার জনয প্রস্তুলে গ্রহে করস্ট্রে।
আপলন সরকারী বা চবসরকারী চেস্ট্রকাস্ট্রনা স্কু স্ট্রি আপনার সন্তানস্ট্রদর পাঠাস্ট্রে পাস্ট্ররন। স্কু িগুস্ট্রিা White Pagesএর
োলিকার্ু ক্ত।
সরকারী স্কু িগুস্ট্রিা লবনামূস্ট্রিয লশক্ষাদান কস্ট্রর। েস্ট্রব চবশীরর্াগ স্কু িই লশক্ষা ও ক্রীিা চপ্রাগ্রাস্ট্রমর বাবস্ট্রদ সামানয
বাৎসলরক লি অনুস্ট্ররাি কস্ট্রর। অলর্র্াবকস্ট্রদর চপলন্সি, কিম, পাঠযবই এবং স্কু ি ইউলনিমুসহ লকেু অলেলরক্ত উপকরে
সরবরাহ করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
চটস্ট্রম্পারালর লর্সা িারেকারী লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর পূেু স্কু ি লি চদয়ার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর – স্কু স্ট্রির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
চবসরকারী স্কু িগুস্ট্রিা লি োজু করস্ট্রে পাস্ট্রর, এবং োস্ট্রদর িমীয় অন্তর্ুু লক্ত বা একটি লনলদু ষ্ট লশক্ষাগে দশুন থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর।
চবসরকারী লশক্ষা সম্পস্ট্রকু জানস্ট্রে হস্ট্রি সরাসলর লনবুালেে স্কু িটির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন অথ্বা সংলিষ্ট চবসরকারী
লশক্ষা কেৃু পস্ট্রক্ষর সাস্ট্রথ্ এপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমন্ট লনন।
স্কু ি েু টি েিাকািীন সমস্ট্রয় আপনার স্কু ি পূবুবেী বা পরবেী চকয়াস্ট্ররর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি স্কু িস্ট্রক জানান।

ভলেি হওয়া
আপনার বাচ্চাস্ট্রক স্কু স্ট্রি র্লেু করস্ট্রে হস্ট্রি স্কু িটাস্ট্রে চিান করুন বা স্কু স্ট্রি োন। আপনার লর্সা অথ্বা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে
প্রস্ট্রবস্ট্রশর নলথ্, আপনার বাচ্চার জ্ম োলরস্ট্রির প্রমাে, োস্ট্রদর পূবুবেী লশক্ষা সংক্রান্ত স্কু ি লরস্ট্রপাটুসহ অনযানয কাগজপে,
ইেযালদ আপনাস্ট্রক সস্ট্রে লনস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। এোিাও টিকা সম্বন্ধীয় কাগজপে চদিাস্ট্রনার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রব। অিযায় 9, স্বাস্থয

এবং কিযাে চদিুন।
স্কু ি লনবুােন করা কষ্টসািয হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন MySchool ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট www.myschool.edu.au/ এ স্থানীয়
স্কু িগুস্ট্রিা সম্পস্ট্রকু আরও জানস্ট্রে পাস্ট্ররন।

েে-ইংলিশ লিলকং বা ইংস্ট্ররলজ ো-বিা স্কু স্ট্রির বাচ্চারা
ইংস্ট্ররলজ লশক্ষার জনয সহায়ো চসবার বযাপাস্ট্রর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে োরেময রস্ট্রয়স্ট্রে। আরও েস্ট্রথ্যর জনয আপনার চস্টট বা
চটলরস্ট্রটালর কেৃু পস্ট্রক্ষর সাস্ট্রথ্ বা আপনার বাচ্চার স্কু স্ট্রির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

েেয

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect
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টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

েেয

ওস্ট্রয়বসাইে

NSW

Department of Education

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php

NT

Department of Education

https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students

Qld

Department of Education and
Training

SA

Department for Education and Child
Development

Tas.

Multicultural Access Point

Vic.

Department of Education and
Training

WA

Department of Education

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english
www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eald-school-programs/

স্কু স্ট্রি টদাভাষী
অলর্র্াবক বা চকয়ারার োরা ইংস্ট্ররলজস্ট্রে স্বল্প বা একদমই কথ্া বিস্ট্রে পাস্ট্ররন না োরা োস্ট্রদর বাচ্চাস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর কথ্া
বিস্ট্রে হস্ট্রি একজন চদার্াষী উপলস্থে থ্াকস্ট্রে পাস্ট্ররন। স্কু স্ট্রি চদিা করার আস্ট্রগ 131 450 নম্বস্ট্রর TIS National এর
সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন (24 ঘণ্টা, সপ্তাস্ট্রহ সাে লদন) অথ্বা www.tisnational.gov.au এ োন।

বৃলিমূিক লশক্ষা ও প্রলশক্ষণ
োরা কালরগলর বা চট্রি দক্ষো োন, অথ্বা একটি লনলদু ষ্ট কাস্ট্রজর জনয দক্ষো িুুঁজস্ট্রেন োস্ট্রদর জনয Vocational
Education and Training (VET) চকাসু রস্ট্রয়স্ট্রে। েথ্য প্রেুলক্ত, বযবসা চসবা, লশল্প ও লমলিয়া, পেুটন ও
আলেস্ট্রথ্য়ো, োইল্ড চকয়ার, পলরবহন ও সরবরাহ, লনমুাে, িনন, উৎপাদন এবং গ্রামীে লশল্পস্ট্রক্ষস্ট্রে অস্ট্রনক িরস্ট্রনর
বৃলত্তমূিক প্রলশক্ষে চকাসু রস্ট্রয়স্ট্রে।
VET স্টালিজ অযাস্ট্রক্সস করার আস্ট্রগ আপলন চকান চকাসুগুস্ট্রিা করস্ট্রে োন এবং অস্ট্রেলিয়ায় োকলর পাবার জনয চকান
চকান কাস্ট্রজর োলহদা রস্ট্রয়স্ট্রে এ বযাপাস্ট্রর আপনার গস্ট্রবষো করা উলেৎ। MySkills ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রটর
www.myskills.gov.au এ আপলন এ বযাপাস্ট্রর সাহােয চপস্ট্রে পাস্ট্ররন।
MySkills ওস্ট্রয়বসাইট এোিাও চেসব প্রলেষ্ঠান VET চকাসুগুস্ট্রিা সরবরাহ কস্ট্রর োস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর েথ্য চদয়। এস্ট্রদর
মস্ট্রিয Technical and Further Education (TAFE) ইন্সটিটিউটগুস্ট্রিা, Adult and Community Education
(ACE) প্রলেষ্ঠানগুস্ট্রিা এবং Private Registered Training Organisations (RTOs) অন্তর্ুু ক্ত।
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চসস্ট্রকন্ডালর স্কু ি লশক্ষাথ্ীরা োস্ট্রদর েূ িান্ত বেস্ট্রর VET চকাসুগুস্ট্রিা লনস্ট্রে সক্ষম হস্ট্রে পাস্ট্রর। VET চকাস্ট্রসুর জনয লি চনয়া
হয় এবং লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর োস্ট্রদর লনস্ট্রজর বই, উপকরে এবং সরঞ্জাম লকনস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। লকেু চকাসু করার চোগযো
অজুস্ট্রনর জনয লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর অবশযই চসস্ট্রকন্ডালর স্কু ি সম্পন্ন করস্ট্রে হস্ট্রব।
লিস্ট্রপ্লামা এবং েদূর্ধ্ু লকেু VET চকাস্ট্রসু র্লেু হওয়া লকেু চোগয োেস্ট্রদর জনয অস্ট্রেলিয়ান সরকাস্ট্ররর পক্ষ চথ্স্ট্রক VET
FEE-HELP চিান স্কীস্ট্রমর বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে। লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর লি চেন আগাম না লদস্ট্রে হয় এ বযাপাস্ট্রর VET FEE-HELP
লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর অথ্ুননলেক সহায়ো প্রদান কস্ট্রর। চেসব লশক্ষাথ্ীরা VET FEE-HELP চিান গ্রহে কস্ট্রর োরা োস্ট্রদর ঋে
সবুলনম্ন আস্ট্রয়র সীমা অলেক্রান্ত হস্ট্রি টযাক্স লসস্ট্রস্টস্ট্রমর মািযস্ট্রম পলরস্ট্রশাি কস্ট্রর। এই ঋে চনয়ার আস্ট্রগ এবং আস্ট্রবদস্ট্রনর
সময় এ সম্বন্ধীয় োবেীয় বািযবািকো এবং প্রস্ট্রয়াজনীয়ো সম্পস্ট্রকু আপনার সস্ট্রেেন হওয়া আপনার দালয়ত্ব। VET
FEE-HELPএর বযপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয োন
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
এিাকা

VET েেয

টেলিস্ট্র াে

জােীয়

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

NT

Northern Territory Training
Entitlement

ওস্ট্রয়বসাইে
www.myskills.gov.au

Department of Business

08 8999 5511

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

SA

Work Ready

1800 506 266

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.skills.act.gov.au/?q=s
kills-training-act
www.smartandskilled.nsw.
gov.au
https://nt.gov.au/learning/a
dult-education-andtraining/vocationaleducation-and-trainingVET
http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training
.qld.gov.au
www.skills.sa.gov.au/traini
ng-learning
http://www.skills.tas.gov.au
/learners
www.education.vic.gov.au/
training/learners/vet/pages/
funding.aspx
www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages
/default.aspx

চোগযো ও দক্ষোর স্বীকৃ লে সম্পস্ট্রকু আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুন অিযায় 5, কমুসংস্থান
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েযাশোি টট্রইলেং কমস্ট্রপ্লইন্টস হেিাইে
National Training Complaints Hotline হস্ট্রচ্ছ বৃলত্তমূিক লশক্ষা ও প্রলশক্ষে সংক্রান্ত অলর্স্ট্রোগ চরলজস্টার করার
বযাপাস্ট্রর চর্াক্তাস্ট্রদর জনয একটি জােীয় চসবা। এই চসবা সংলিষ্ট সংস্থা/কেৃু পক্ষ/এিলেয়াস্ট্ররর কাস্ট্রে চর্াক্তাস্ট্রদর
অলর্স্ট্রোগগুস্ট্রিা চপৌুঁস্ট্রে চদয়।
অস্ট্রেলিয়ান, চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর সরকারসহ অনযানয অস্ট্রনক প্রলেষ্ঠান জলিে থ্াকার কারস্ট্রন বৃলত্তমূিক লশক্ষা ও
প্রলশক্ষে িােটি একটু জটিি। অলর্স্ট্রোগ উপস্থাপস্ট্রনর চক্ষস্ট্রে চর্াক্তারা একটি অনািম্বর এবং সরি উপাস্ট্রয়র দাবীদার।
Hotline অলর্স্ট্রোগ েদন্ত কস্ট্রর না লকন্তু সবস্ট্রেস্ট্রয় উপেুক্ত সংস্থা, কেৃু পক্ষ বা এিলেয়াস্ট্ররর কাস্ট্রে লবস্ট্রবেনার জনয
অলর্স্ট্রোগ চপৌুঁস্ট্রে চদয়। Hotline সম্পস্ট্রকু আরও েথ্য https://www.education.gov.au/NTCH এ রস্ট্রয়স্ট্রে।
Hotline চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার সকাি 8টা চথ্স্ট্রক সন্ধযা 6টা পেুন্ত চিািা থ্াস্ট্রক। চটলিস্ট্রিান নম্বর হস্ট্রচ্ছ 13 38 73।
লিলিে অলর্স্ট্রোগ ইস্ট্রমইি করা োয় skilling@education.gov.au এ। আপনার চোগাস্ট্রোস্ট্রগর ঠিকানাসহ েে চবলশ
সম্ভব লবস্তালরে েথ্য অন্তর্ুু ক্ত করুন চেন আপনার অলর্স্ট্রোগ পুঙ্খানুপুঙ্খর্াস্ট্রব করা োয়।
131 450 নম্বস্ট্রর চিান কস্ট্রর TIS National এর মািযস্ট্রম চদার্াষীর বযবস্থা পাওয়া োস্ট্রব। National Training
Complaints Hotline এর বযাপাস্ট্রর লজস্ট্রজ্ঞস করুন।

লবশ্বলবদযািয়সমূহ
অস্ট্রেলিয়ান লবশ্বলবদযািয়গুস্ট্রিা লবস্ট্রশ্বর চসরা ইউলনর্ালসুটিগুস্ট্রিার মস্ট্রিয গেয। স্নােক লিলগ্র চকাসু সম্পন্ন করস্ট্রে
সািারেে লেন বের সময় িাস্ট্রগ, লকন্তু এোিাও আস্ট্রে িবি লিগ্রী এবং স্নােস্ট্রকাত্তর গস্ট্রবষো ো সম্পন্ন করস্ট্রে লকেু টা
চবশী সময় িাগস্ট্রে পাস্ট্রর। লকেু চকাসু লিস্টযান্স (অনিাইন) িালনুং এবং পাটু-টাইম অপশন আস্ট্রে। লবশ্বলবদযািয়গুস্ট্রিা
এোিাও সংলক্ষপ্ত চপশাদারী উন্নয়ন চকাসু প্রদান লদস্ট্রে পাস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ার লশক্ষা বযবস্থার বযাপাস্ট্রর আরও জানস্ট্রেেঃ
•

আপলন েলদ অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে মাইস্ট্রগ্রশান বা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে পিাস্ট্রশানা করস্ট্রে োন, োহস্ট্রি
www.studyinaustralia.gov.au এ োন।

•

আপলন িস্ট্রমলস্টক স্টু স্ট্রিন্ট বা লহউমযালনটযালরয়ান লর্সা চহাল্ডার হস্ট্রি www.studyassist.gov.au এ োন।

আপলন অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ লশক্ষা প্রলেষ্ঠানসমূহ এবং লশক্ষাস্ট্রক্ষেগুস্ট্রিার েু িনা করস্ট্রে োইস্ট্রি www.qilt.edu.au এ ো
করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
প্রস্ট্রবস্ট্রশর আবলশযক শেু , র্লেু হওয়া এবং চকাসু সম্পস্ট্রকু আরও েস্ট্রথ্যর জনয আপলন চে ইউলনর্ালসুটিস্ট্রে র্লেু হস্ট্রে োন
বা আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর টারলশয়ালর এিলমশন চসন্টাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে পাস্ট্ররন
(http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrol
ling-in-a-course -এ)
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ইংস্ট্ররলজস্ট্রে সীলমে জ্ঞানসম্পন্ন লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর চকাসু সম্পন্ন করার বযাপাস্ট্রর চকান মাোর ইংস্ট্ররলজ প্রস্ট্রয়াজন এ বযাপাস্ট্রর
োস্ট্রদর ইউলনর্ালসুটির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করা উলেৎ। আপনার ইংস্ট্ররলজ চসিাস্ট্রন পিাস্ট্রশানা করার জনয েস্ট্রথ্ষ্ট র্াস্ট্রিা
লকনা এটা লনলিে করার জনয আপনাস্ট্রক হয়স্ট্রো ইংলিশ িযাংগুস্ট্রয়জ চপ্রাগ্রাস্ট্রম র্লেু করাস্ট্রনার দরকার হস্ট্রে পাস্ট্রর।
ইউলনর্ালসুটি চকাস্ট্রসুর িরে ইউলনর্ালসুটি এবং চকাস্ট্রসুর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর। র্লেু হওয়ার আস্ট্রগ চকাস্ট্রসুর চমাট িরে কে
হস্ট্রব, লকর্াস্ট্রব োর জনয টাকা লদস্ট্রে হস্ট্রব এবং বইপে, বাসস্থান ও সািারন জীবনোপস্ট্রনর বযবস্থা আপলন লকর্াস্ট্রব
করস্ট্রবন এসব বযাপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক লবস্ট্রবেনা করস্ট্রে হস্ট্রব।
িস্ট্রমলস্টক লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর সাহােয করার জনয সরকার ইউলনর্ালসুটি িাস্ট্রে র্েুু লক প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক এবং চোগয
লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর Higher Education Loan Program (HELP) চপ্রাগ্রাস্ট্রম অযাস্ট্রক্সস লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। আপলন চোগয হস্ট্রি
আপনাস্ট্রক টিউশন লি অলগ্রম লদস্ট্রে হস্ট্রব না, বরং আপনার আয় সবুলনম্ন ঋে পলরস্ট্রশাস্ট্রির সীমা পূরে হস্ট্রিই টযাক্স
লসস্ট্রস্টস্ট্রমর মািযস্ট্রম আপনার HELP ঋে পলরস্ট্রশাি করস্ট্রে পাস্ট্ররন। এইসব প্রালন্তক মান বালষুকর্াস্ট্রব সূেীবদ্ধ করা হয়
এবং StudyAssist (www.studyassist.gov.au) এ পাওয়া োয়।

ইন্টারেযাশোি েু স্ট্রিন্ট সাস্ট্রপােি
আপলন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চিিাপিা করাকািীন সমস্ট্রয় আপনার লশক্ষা এবং প্রলশক্ষে প্রলেষ্ঠানই হস্ট্রচ্ছ আপনার চোগাস্ট্রোস্ট্রগর
প্রিান চকন্দ্র। আপলন ইন্টারনযাশনাি স্টু স্ট্রিন্টস্ট্রদর চসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট েথ্য www.studyinaustralia.gov.au/global/livein-australia এ এবং লনস্ট্রম্নাক্ত সাইটগুস্ট্রিাস্ট্রে চপস্ট্রে পাস্ট্ররনেঃ
আন্তজিালেক লশক্ষােীস্ট্রদর জেয েেয

ওস্ট্রয়বসাইে

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

লশক্ষা বা প্রলশক্ষস্ট্রণর জেয ট াগযো ও দক্ষোর স্বীকৃলে
আপলন অস্ট্রেলিয়ায় পিাস্ট্রশানা বা প্রলশক্ষে গ্রহে করস্ট্রে োইস্ট্রি প্রথ্স্ট্রম আপনার চোগযো বা লবস্ট্রদস্ট্রশ কাস্ট্রজর অলর্জ্ঞো
আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব প্রলশক্ষে প্রদানকারী, লবশ্বলবদযািয়, বা দক্ষো মূিযায়ন কেৃু পক্ষ োরা স্বীকৃ ে করা থ্াকস্ট্রি সহায়ক হস্ট্রে
পাস্ট্রর। এটা চকাস্ট্রসু র্লেু র প্রস্ট্রয়াজনীয়ো চমটাস্ট্রে এমনলক চট্রলনং-এর সময় হ্রাস করস্ট্রেও সহায়ো করস্ট্রে পাস্ট্রর।
চোগযো ও দক্ষোর স্বীকৃ লের বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয অিযায় 5, কমুসংস্থান।

েু স্ট্রিন্ট সাস্ট্রপােি টপস্ট্রমন্টস
চেসব অস্ট্রেলিয়ার চরলসস্ট্রিন্ট চকানও অনুস্ট্রমালদে চকাস্ট্রসু িু ি-টাইম স্টু স্ট্রিন্ট লহস্ট্রসস্ট্রব আস্ট্রেন এবং োস্ট্রদর আয় ও সম্পদ
লনলদু ষ্ট সীমার মস্ট্রিয রস্ট্রয়স্ট্রে োস্ট্রদর জনয Youth Allowance (16 – 24 বের বয়স্কস্ট্রদর জনয) এবং Austudy (25
বের বয়স্ক এবং োর ঊর্ধ্ু) অথ্ুননলেক সহায়ো প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
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চবশীরর্াগ নেু ন আগে চরলসস্ট্রিন্টস্ট্রদর জনয একটি ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি রস্ট্রয়স্ট্রে। চরলিউলজ এবং লহউমযালনটযালরয়ান
এন্ট্র্যান্টস্ট্রদরস্ট্রক এই ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি চথ্স্ট্রক চরহাই চদয়া হয়। আরও েস্ট্রথ্যর জনয Centrelink এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ
করুন www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees এ।
এোিাও চদিুন অিযায় 10, আপনার পলরবার

েু স্ট্রিন্ট কস্ট্রেশাে কািি
লকেু চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে স্কু ি এবং উচ্চ লশক্ষার লশক্ষাথ্ীরা স্টু স্ট্রিন্ট কাস্ট্রিুর জনয চোগয হস্ট্রে পাস্ট্রর ো পাবলিক
ট্রান্সস্ট্রপাস্ট্রটুর মে চসবা বযবহাস্ট্ররর িরস্ট্রের চক্ষস্ট্রে লিসকাউন্ট বা োস্ট্রির বযবস্থা কস্ট্রর চদয়। স্টু স্ট্রিন্ট কািু পাবার জনয
আপনার স্কু ি বা প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন।

কলমউলেট শেি টকাস্ট্রসিস
15 বেস্ট্ররর চবলশ বয়স্ক লশক্ষাথ্ীস্ট্রদর Adult and Community Education (ACE) জনয স্থানীয় কলমউলনটিস্ট্রে
লশক্ষেীয় চকাসুসমূহ প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। ACE চকাসুগুস্ট্রিা সািারেে িুবই নমনীয় এবং নানারকম দক্ষো ও পটর্ূ লম
চথ্স্ট্রক আসা মানুষস্ট্রদর োলহদা চমটায়। সেরাের চকাস্ট্রসুর সময়কাি সপ্তাস্ট্রহ দুই চথ্স্ট্রক লেন ঘণ্টা, েয় চথ্স্ট্রক আট সপ্তাস্ট্রহর
বযবিাস্ট্রন, অথ্বা পূেু-লদস্ট্রনর ওয়াকু শস্ট্রপর মািযস্ট্রম সম্পন্ন হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। প্রায়ই চকাসু সন্ধযায় বা সপ্তাহাস্ট্রন্ত অনুলষ্ঠে হয়।
ACE চকাসু সািারেে চোগযোয় রূপান্তলরে হয় না, লকন্তু োরা আস্ট্ররা প্রথ্াগে লশক্ষা ও কাজ-সম্পলকু ে প্রলশক্ষস্ট্রের
বযাপাস্ট্রর একটি পথ্ প্রদান করস্ট্রে পাস্ট্রর। ACE এোিাও কাজ সম্পলকু ে দক্ষো এবং পলরেয়পে প্রদান বা বযলক্তগে,
জীবননশিী বা সামালজক োলহদা পূরে করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
লকেু শটু চকাসু স্বীকৃ ে এবং লশল্পস্ট্রক্ষস্ট্রে, েথ্য প্রেুলক্তস্ট্রে, চোট বযবসায়, অনযানয র্াষায় এবং ক্রীিাস্ট্রক্ষস্ট্রে জ্ঞান ও দক্ষো
অজুস্ট্রনর উস্ট্রেস্ট্রশয পলরকলল্পে।
Technical and Further Education (TAFE) এবং Vocational Education Training (VET) প্রলেষ্ঠানগুস্ট্রিা
স্বীকৃ ে শটু চকাসুসহ আনুষ্ঠালনক মূিযায়ন চনই এমন িরস্ট্রনর অস্বীকৃ ে শটু চকাসুও প্রদান করস্ট্রে পাস্ট্রর।
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5 কমি সংস্থাে
এই অংস্ট্রশ
•

কাজ চিাুঁজা

•
•

Centrelink
চোগযো ও দক্ষোর স্বীকৃ লে

•

কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে অলিকার ও প্রলেস্ট্ররাি

•

কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে স্বাস্থয ও লনরাপত্তা

•

সুপার এযানুস্ট্রয়শন

কাজ টখাুঁজা
অস্ট্রেলিয়ান শ্রম বাজার িুব প্রলেস্ট্রোলগোমূিক হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন কস্ট্রো দ্রুে কাজ পাস্ট্রবন ো অথ্ুননলেক চপ্রক্ষাপট,
আপনার চোগযো, দক্ষো ও ইংস্ট্ররলজ বিার ক্ষমো এবং আপলন লক িরস্ট্রনর কাজ িুুঁজস্ট্রেন এসব বযাপাস্ট্ররর ওপর লনর্ু র
কস্ট্রর। কমুসংস্থাস্ট্রনর প্রাপযো অস্ট্রেলিয়ার লবলর্ন্ন অংস্ট্রশ লবলর্ন্ন রকম।
বদলনক পলেকাগুস্ট্রিা সািারেে 'Job Vacancies' (বা ‘Positions Vacant’) লবজ্ঞাপন চদয়। কমুিালি অনিাইস্ট্রনও
োলিকার্ু ক্ত করা হয়। প্রাইস্ট্রর্ট এমপ্লয়স্ট্রমন্ট এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিা চটলিস্ট্রিান লিস্ট্ররক্টলর এবং বহু অনিাইন লনস্ট্রয়াগ ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট
োলিকার্ু ক্ত।
আপলন jobactive - এ অস্ট্রেলিয়ার সবুে কমুিালি লবজ্ঞাপন অনুসন্ধান করস্ট্রে পাস্ট্ররন, www.jobactive.gov.au/
অস্ট্রেলিয়ার একটি অনযেম বৃহৎ লফ্র অনিাইন কমুসংস্থান ওস্ট্রয়বসাইট।
চস্বচ্ছাস্ট্রসবা বা র্িালন্টয়ালরং কমুসংস্থাস্ট্রনর সুস্ট্রোগ কস্ট্রর লদস্ট্রে পাস্ট্রর। অিযায় 12, নাগলরক অংশগ্রহে চদিুন।

Centrelink
কমুপ্রাথ্ীস্ট্রদর জনয Centrelink চপস্ট্রমন্টস বা র্াো ও চসবা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। আপলন কমুপ্রাথ্ী হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি, চকানও
অনুস্ট্রমালদে লশক্ষাস্ট্রক্ষস্ট্রে থ্াকাকািীন অবস্থায় বা চকানও অনুস্ট্রমালদে কােুক্রস্ট্রম কােুরে থ্াকা অবস্থায় ইনকাম সাস্ট্রপাটু
চপস্ট্রমস্ট্রন্টর চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন।
Centrelink

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

Centrelink ওস্ট্রয়বসাইট

www.humanservices.gov.au

মাইগ্রযান্ট, চরলিউলজ ও লর্লজটরস্ট্রদর জনয েথ্য

www.humanservices.gov.au/multicultural

অনযানয র্াষায় েথ্য

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

অনযানয র্াষায় েস্ট্রথ্যর জনয

131 202

চটলিস্ট্রিান জব লসকারস বা োকরী চিাুঁজকারীরা চিান
করুন

132 850
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আপনার কাজ চিাুঁজায় সহায়ো করার জনয Centrelink আপনাস্ট্রক jobactive অথ্বা
Disability Employment Services-এর মস্ট্রো চকানও এমপ্লয়স্ট্রমন্ট সালর্ু স চপ্রার্াইিার (Employment
Services Provider)-এর বযাপাস্ট্রর পরামশু লদস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন দূরবেী চকানও জায়গায় বসবাস করস্ট্রি আপনাস্ট্রক
একটি কলমউলনটি চিস্ট্রর্িপস্ট্রমন্ট চপ্রাগ্রাম (Community Development Program)
-এ অংশগ্রহে করাস্ট্রনা হস্ট্রে পাস্ট্রর।

jobactive
jobactive কমুপ্রাথ্ীস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ লনস্ট্রয়াগকারীস্ট্রদর চোগাস্ট্রোগ কলরস্ট্রয় চদয় এবং এটি অস্ট্রেলিয়াবযাপী 1,700 টিরও চবলশ
জায়গায় লবেরে করা হয়। jobactive চসবা প্রদানকারীরা োস্ট্রদর মস্ট্রেিস্ট্রদর োলহদা অনুোয়ী োস্ট্রদর চসবার সলন্নস্ট্রবশ
কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। মস্ট্রেিস্ট্রদর কাজ পাবার জনয োরা স্থানীয় লনস্ট্রয়াগকারী, চরলজস্টািু চট্রলনং প্রলেষ্ঠান, গর্নুস্ট্রমন্ট,
কলমউলনটি এবং স্বাস্থয সংস্থাগুস্ট্রিার সাস্ট্রথ্ কাজ কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
আপলন চট্রলনং ও কাস্ট্রজর অলর্জ্ঞো, স্থানান্তস্ট্ররর সহায়ো, মজুলর র্েুু লক, অযাস্ট্রপ্রলন্টসলশপ, অথ্বা নেু ন বযবসা শুরুর
জনয New Enterprise Incentive Scheme চথ্স্ট্রক সাহােয চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। কমুপ্রাথ্ীস্ট্রদর জনয সহায়ো
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers এ পাওয়া োয়।
আপনার jobactive চপ্রার্াইিার একটি কমু পলরকল্পনা বেলর করার বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রব ো আপনাস্ট্রক কাজ িুুঁস্ট্রজ
চপস্ট্রে এবং োস্ট্রে বহাি থ্াকার বযাপাস্ট্রর লনস্ট্রদুশনা চদস্ট্রব। এস্ট্রে চরলজউলম বানাস্ট্রনা, কাস্ট্রজর অলর্জ্ঞো অজুন, নেু ন
চোগযো বা দক্ষো চনয়া ইেযালদ বযাপার অন্তর্ুু ক্ত
থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপলন চরলিউলজ বা লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্ট হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি আপলন চেলদন অস্ট্রেলিয়ায় এস্ট্রসস্ট্রেন চসলদন চথ্স্ট্রকই সব
িরস্ট্রের োকুরী চসবা পাবার দাবীদার। অনযানয মাইগ্রযান্টরা লকেু টা সীলমে োকুরী চসবা পাস্ট্রবন। আরও েস্ট্রথ্যর জনয
Centrelink - এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
আপনার স্থানীয় jobactive চপ্রার্াইিার িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে www.jobactive.gov.au -এ োন।
োরা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আইনে কাজ করার চোগয (েথ্ােথ্ ওয়াকু লর্সাসহ অস্ট্রেলিয়ার লর্লজটররা) হাস্ট্রর্ুস্ট ওয়াকু করস্ট্রে
পাস্ট্ররন, চেিাস্ট্রন আঞ্চলিক এিাকাগুস্ট্রিাস্ট্রে িি এবং অনযানয িসি চোিা হয়। jobactive - এর মািযস্ট্রম Harvest
Labour Services চপ্রার্াইিাররা োস্ট্রদর চসবা প্রদান কস্ট্ররন।
jobactive

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

Job Seeker Hotline

136 268

jobactive ওস্ট্রয়বসাইট

www.jobactive.gov.au

jobactive ইংস্ট্ররলজ বযেীে অনযানয র্াষায় েথ্য

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

অস্ট্রেলিয়ার Labour Market Update পাবলিস্ট্রকশন

http://employment.gov.au/australian-labourmarket-update-publication

Harvest Labour Services েথ্য

www.harvesttrail.gov.au
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লনস্ট্রম্নাক্ত চসবাগুস্ট্রিাও সহায়োয় আসস্ট্রে পাস্ট্রর।
এস্ট্রজলে বা সালভিস

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

Jobguide – েুব কমুসংস্থাস্ট্রনর জনয
Experience+ – বয়স্ক কমুসংস্থাস্ট্রনর জনয

www.education.gov.au/job-guide
13 1764

MyFuture – োকুরী চিাুঁজার পরামস্ট্রশুর
জনয একটি ওস্ট্রয়বসাইট

www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au

www.employment.gov.au/selfemployment-new-enterprise-incentivescheme-neis
www.jobaccess.gov.au/people-with1800 464 800
disability

একটি ক্ষু ি বযবসা শুরু করার সময় সহায়ো 13 62 68
JobAccess – অক্ষমো বা লবকিােো
আস্ট্রে এমন কমুোরীস্ট্রদর জনয

ট াগযো ও দক্ষোর স্বীকৃলে
আপনার চোগযো, দক্ষো বা চকানও লনলদু ষ্ট চপশায় কাস্ট্রজর অলর্জ্ঞো থ্াকস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কমুসংস্থাস্ট্রনর জনয আপলন
এগুস্ট্রিা আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব স্বীকৃ ে করার বযাপাস্ট্রর আগ্রহী হস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনার জ্ঞান এবং দক্ষো স্বীকৃ ে করা থ্াকস্ট্রি
র্লবষযস্ট্রে কাস্ট্রজর সম্ভাবনা ও কমুজীবন উন্নয়স্ট্রন সমথ্ুন করস্ট্রে পাস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ায় পিাস্ট্রশানা বা প্রলশক্ষে গ্রহে করস্ট্রে ইচ্ছুক হস্ট্রি আপলন আপনার চোগযো বা লবস্ট্রদস্ট্রশ কাস্ট্রজর অলর্জ্ঞো
মূিযায়ন এবং স্বীকৃ ে করা থ্াকস্ট্রি র্লেু প্রস্ট্রয়াজনীয়ো পূরস্ট্রে, অথ্বা এমনলক অিযয়স্ট্রনর সময় হ্রাস্ট্রসর জনযও সহায়ো
করস্ট্রে পাস্ট্রর।
চোগযো স্বীকৃ লে েস্ট্রথ্যর জনয োন http://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট।
আপনার দক্ষো ও চোগযোর মূিযায়ন এবং স্বীকৃ লের জনয চবশ কস্ট্রয়কটি উপায় আস্ট্রে:

পূবিবেী লশক্ষা স্বীকৃলে
Recognition of Prior Learning (RPL) হস্ট্রচ্ছ এমন একটি প্রলক্রয়া ো একজস্ট্রনর লশক্ষা, প্রলশক্ষে, কমু ও বাস্তব
অলর্জ্ঞোর মািযস্ট্রম অলজুে জ্ঞান ও দক্ষোর মূিযায়ন কস্ট্রর এবং োর স্বীকৃ লে প্রদান কস্ট্রর। এটি আপনাস্ট্রক পূেুরূস্ট্রপ বা
আংলশকর্াস্ট্রব একটি অস্ট্রেলিয়ান চকায়ালিলিস্ট্রকশান লদস্ট্রে পাস্ট্রর।
RPL মূিযায়নগুস্ট্রিা অস্ট্রেলিয়ার Registered Training Organisations (RTOs) োরা পলরোলিে হয়।
উচ্চলশক্ষা প্রদানকারী প্রলেষ্ঠান (ইউলনর্ালসুটি) এবং বৃলত্তমূিক লশক্ষা ও প্রলশক্ষে প্রদানকারী প্রলেষ্ঠান, ো সরকারী বা
চবসরকালর উর্য়ই হস্ট্রে পাস্ট্রর, RTO-এর অন্তর্ুু ক্ত।
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লনস্ট্রম্নাক্ত চক্ষস্ট্রে আপলন RPL -এর চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররনেঃ
•

একটি লবস্ট্রদশী চোগযো

•

প্রাসলেক লশক্ষা লববৃলে

•

প্রালেষ্ঠালনক এবং অনবেলনক কাস্ট্রজর অলর্জ্ঞো, বাস্তব অলর্জ্ঞো বা কলমউলনটি ওয়াকু চথ্স্ট্রক অলজুে দক্ষো
এবং জ্ঞাস্ট্রনর প্রমাে।

অস্ট্রেলিয়ান চকায়ালিিাইি অযাস্ট্রসসর োরা RTO-এর জনয বা এর পস্ট্রক্ষ কাজ কস্ট্ররন শুিুমাে োরাই RPL-এর
অযাস্ট্রসসস্ট্রমন্ট করস্ট্রে পাস্ট্ররন। অযাস্ট্রসসর একটি লনিুালরে কাজ করার সময় আপনাস্ট্রক পেুস্ট্রবক্ষে করস্ট্রে পাস্ট্ররন এবং
আপনার দক্ষো সম্পস্ট্রকু আস্ট্রিােনা করস্ট্রে পাস্ট্ররন। এোিাও োরা আপনার চদয়া প্রমাে, অলর্জ্ঞো ও চোগযো
(প্রালেষ্ঠালনক লশক্ষা এবং কমু অলর্জ্ঞোসহ) অস্ট্রেলিয়ার মাপকাঠিস্ট্রে লবোর করস্ট্রব। আপনার চোগযো বা প্রদত্ত
লসদ্ধান্ত চেন সমস্ত RTO োরা স্বীকৃ ে হস্ট্রে পাস্ট্রর এজনয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চকায়ালিলিস্ট্রকশস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর একটি জােীয়
কাঠাস্ট্রমা রস্ট্রয়স্ট্রে।
অযাস্ট্রসসর আপনাস্ট্রক বিস্ট্রবন আপনার কী কী প্রমাে জমা চদয়া প্রস্ট্রয়াজন – উদাহরেস্বরূপ, আপনার চকায়ালিলিস্ট্রকশন
বা চট্রলনং সাটিুলিস্ট্রকট, লনস্ট্রয়াগকেু ার চরিাস্ট্ররন্স, কমু লববরে লববৃলে এবং
কাস্ট্রজর নমুনা।
আপনার পেন্দমস্ট্রো চট্রলনং প্রলেষ্ঠান বাোই করার পর চসই প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ আপনার RPL অপশনগুস্ট্রিা এবং
আপনার চোগযো ও দক্ষো মূিযায়স্ট্রনর জনয কী পলরমান িরে হস্ট্রে পাস্ট্রর, এসব বযাপাস্ট্রর আপনার আস্ট্রিােনা করা
উলেৎ। RPL অযাস্ট্রসসস্ট্রমস্ট্রন্টর জনয সািারেে লি োজু করা হয়।
RTO গুস্ট্রিার চোগাস্ট্রোস্ট্রগর লববরে এবং অবস্থান আপলন লনস্ট্রম্নাক্ত ওস্ট্রয়সাইটগুস্ট্রিাস্ট্রে চপস্ট্রে পাস্ট্ররনেঃ
•

MySkills – www.myskills.gov.au – বৃলত্তমূিক লশক্ষা ও প্রলশক্ষে (VET)– এর জনয ো আপনার
এিাকাস্ট্রে অযাস্ট্রক্সস করা োয়।

•

MyFuture – www.myfuture.edu.au – ইউলনর্ালসুটি এবং RPL আস্ট্রবদস্ট্রনর প্রলক্রয়ার বযাপাস্ট্রর
অলেলরক্ত েথ্যসহ অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত RTO -চদর চোগাস্ট্রোস্ট্রগর লববরস্ট্রের জনয।

লস্কিস অযাস্ট্রসসস্ট্রমন্ট অেলরট
লস্কিস অযাস্ট্রসসস্ট্রমন্ট অথ্লরটি অযাস্ট্রসসস্ট্রমন্ট পলরোিনা কস্ট্রর এবং একজন মাইগ্রযাস্ট্রন্টর চকানও লনলদু ষ্ট বৃলত্ত বা চপশায়
অস্ট্রেলিয়ার মাপকাঠিস্ট্রে কাজ করার জনয দক্ষো বা অলর্জ্ঞো রস্ট্রয়স্ট্রে লকনা ো পলরক্ষা কস্ট্রর। এসব চসবা সািারেে
মাইস্ট্রগ্রশাস্ট্রনর উস্ট্রেস্ট্রশয চদয়া হস্ট্রিও অস্ট্রনক কেৃু পক্ষই কলেপয় অনযানয চক্ষস্ট্রেও অযাস্ট্রসসস্ট্রমন্ট এবং চটলস্টং কস্ট্রর থ্াস্ট্রক,
চেমনেঃ
•

Australian Qualification Framework চকায়ালিলিস্ট্রকশন চনবার সময়

•

লনলদু ষ্ট চপশায় িাইস্ট্রসলন্সং এবং চরলজস্ট্রেশন অযাস্ট্রক্সস করার সময়

•

একটি চপশাদারী সলমলের সস্ট্রে অযাস্ট্রক্রলিস্ট্রটশন চনবার সময়।
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লবস্ট্রদস্ট্রশ অলজুে দক্ষো ও অলর্জ্ঞো মূিযায়স্ট্রনর জনয বেু মাস্ট্রন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে 37 টি কেৃু পক্ষ আস্ট্রে। আপনার জীলবকা বা
চপশা চকানও কেৃু পস্ট্রক্ষর আওোয় পস্ট্রি লকনা ো জানার জনয www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skillsassessment-and-assessing-authorities -এ লিস্ট অি অথ্লরটিস চদিুন।

টট্রিস লরকগলেশে অস্ট্রেলিয়া – দক্ষোর স্বীকৃলে
Trades Recognition Australia (TRA) হস্ট্রচ্ছ অস্ট্রেলিয়ান সরকাস্ট্ররর Department of Education and
Training -এর অিীস্ট্রন অবলস্থে একটি লবজস্ট্রনস ইউলনট। এটি Australian Department of Immigration and
Border Protection (DIBP) োরা লনিুালরে প্রায় 130টি কালরগলর ও চট্রিসপারসন জীলবকা মূিযায়স্ট্রনর কেৃু পক্ষ।
TRA লবলর্ন্ন িরস্ট্রের দক্ষো মূিযায়ন চসবা প্রদান কস্ট্রর ো আস্ট্রবদনকারীর অবস্থা এবং োস্ট্রদর কালিে মাইগ্রযাশন
িিািস্ট্রির ওপর লনর্ু র কস্ট্রর।
TRA Trades Recognition Service এবং TRA Optional Skills Assessment Service কমুসংস্থান ও
িাইস্ট্রসলন্সং দক্ষোর স্বীকৃ লের কাজ গ্রহে কস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ার সবুে TRA অনুস্ট্রমালদে Registered Training
Organisations (RTOs) এইসব চসবা প্রদান কস্ট্রর। অযাস্ট্রসসস্ট্রমস্ট্রন্টর পর একটি চকায়ালিলিস্ট্রকশন, একটি Offshore
Technical Skills Record বা চস্টটস্ট্রমন্ট অি অযাস্ট্রটইনস্ট্রমন্ট োরা আপনার চোগযো আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব স্বীকৃ ে হস্ট্রে
পাস্ট্রর, ো অস্ট্রেলিয়ান কমুস্ট্রক্ষস্ট্রের মাপকাঠি অনুোয়ী বা চকানও িাইস্ট্রসন্স অজুস্ট্রনর জনয আপনাস্ট্রক অলেলরক্ত চট্রইলনং
গ্রহস্ট্রের সুস্ট্রোগ কস্ট্রর চদস্ট্রব।
TRA লস্কিস অযাস্ট্রসসস্ট্রমন্ট আপনার জনয সঠিক লকনা ো জানার জনয
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx চে
TRA Pathfinder-এ োন।
এোিাও আপলন TradeSET চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন, এটি www.tradeset.com.au -এ আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব আপনার লস্কিস
অযাস্ট্রসসস্ট্রমস্ট্রন্টর প্রস্ট্রয়াজন আস্ট্রে লকনা োর লসদ্ধান্ত লনস্ট্রে আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রব।
টট্রি টরকগলেশে অস্ট্রেলিয়া
চটলিস্ট্রিান (অস্ট্রেলিয়ার বাইস্ট্রর)

চটলিস্ট্রিান (অস্ট্রেলিয়ার চর্েস্ট্রর)

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ
+61 2 6240 8778
অস্ট্রেলিয়ান ইস্টানু ষ্টযাণ্ডািু টাইম চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার সকাি 10 টা
চথ্স্ট্রক দুপুর 12 টা এবং দুপুর 1 টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা পেুন্ত, সরকারী েু টির
লদন োিা (লজএমটি +10 ঘণ্টা)
1300 360 992
উপলরলেলিে বযবসা সময় অনুোয়ী

ইস্ট্রমইি

traenquiries@education.gov.au

TRA ওস্ট্রয়বসাইট

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au
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োরলশয়ারী টকায়ালিল স্ট্রকশস্ট্রের স্বীকৃলে
অস্ট্রেলিয়ান চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর লর্লত্তক Overseas Qualification Units সািারন উস্ট্রেস্ট্রশয ওর্ারলসজ
চকায়ালিলিস্ট্রকশস্ট্রনর স্বীকৃ লে চদয় (আবশযক লশক্ষা, মাইগ্রযাশন বা কমুসংস্থাস্ট্রনর জনয নয়)। OQUগুস্ট্রিা Australian
Qualification Framework বযবহার কস্ট্রর লবনামূস্ট্রিয আপনার চোগযো অস্ট্রেলিয়ার সমেু িয চকানও একটির সাস্ট্রথ্
েু িনা কস্ট্রর।
ওর্ারলসজ চকায়ালিলিস্ট্রকশস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর Department of Education and Training (DET) সািারন েথ্য ও
পরামশু প্রদান কস্ট্রর। (DET)-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর আস্ট্রগ আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর OQU-এর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন।
প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি OQU আপনাস্ট্রক DET-এর কাস্ট্রে চরিার করস্ট্রব।
এস্ট্রজলে

ওস্ট্রয়বসাইে

Department of Education and Training

http://internationaleducation.gov.au/Services-AndResources/services-for-individuals/Pages/Servicesfor-individuals.aspx

State and territory Overseas
Qualification Units

http://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

ওর্ারলসজ চট্রইলনং প্রস্ট্রিশনািরা োস্ট্রদর চকায়ালিলিস্ট্রকশস্ট্রনর স্বীকৃ লের জনয লিলজং স্টালি চনয়ার প্রস্ট্রয়াজন োরা
টিউশন িীর জনয চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন। FEE-HELP এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন 1800 020 108 বা
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP -এ োন

কমি স্ট্রক্ষস্ট্রত্র অলিকার ও লেরাপিা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কমুরে সবারই কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে চমৌলিক অলিকার ও লনরাপত্তার দাবী রস্ট্রয়স্ট্রে।
এস্ট্রে আপনার কাস্ট্রজর েু লক্তস্ট্রে উস্ট্রেলিে আপনার কাস্ট্রজর আওোয় পস্ট্রি এমন সবলকেু ই অন্তর্ুু ক্ত, চেমন নূযনেম মজুরী
পলরস্ট্রশাি, মিযাহ্ন লবরলে, অসুস্থোজলনে েু টি, নূযনেম অলিকাস্ট্ররর উপিলি ইেযালদ।
www.fairwork.gov.au চে Fair Work Ombudsman ইংস্ট্ররলজসহ অনযানয র্াষায় োকুরীপ্রাথ্ী ও
লনস্ট্রয়াগকারীস্ট্রদর জনয অস্ট্রেলিয়ার কমুসংস্থান আইস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর লবনামূস্ট্রিয পরামশু ও েথ্য প্রদান কস্ট্রর।

েূেযেম টবেে
অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কমুোরী নূনযেম মজুরীর দাবীদার। আপলন চকান চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে কাজ কস্ট্ররন, আপনার
বয়স, চকান পালরশ্রলমক প্রস্ট্রোজয এবং আপনার োকুলরর েু লক্তপস্ট্রের ওপর চবেস্ট্রনর পলরমাে লনর্ু র করস্ট্রব।
আপনার লনস্ট্রয়াগকেু াস্ট্রক অবশযই লনয়লমের্াস্ট্রব চবেন প্রদান করস্ট্রে হস্ট্রব এবং আপনার অনুমলে োিা (টযাক্স ও
সুপারঅযানুস্ট্রয়শন বযেীে) আপনার চবেন চথ্স্ট্রক চকানও রকম অথ্ু কেু ন করস্ট্রে পারস্ট্রব না। আপনার কাজ শুরু

কি করুন 131 450
54

করার আস্ট্রগ এসব বযাপাস্ট্রর আপনার লনস্ট্রয়াগকেু ার সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন। আপনার চবেন চথ্স্ট্রক এসব কেু ন আপলন লনস্ট্রজ
লনলদু ষ্ট করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
এোিাও আপনাস্ট্রক চবেন লদবস্ট্রসর এক লদস্ট্রনর মস্ট্রিয চপ লিপ লদস্ট্রে হস্ট্রব।

িাকুরীর শেিাবিী
অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কমুজীবীরা নুযনেম োকুরী শেু াবিীর দাবীদার। এইসব শেু াবিী কমুঘণ্টা, ওর্ারটাইম চপস্ট্রমন্ট,
মিযাহ্ন লবরলে, অসুস্থোজলনে েু টি এবং অবকাশজলনে েু টির জনয প্রস্ট্রোজয।

প্রলেলেলিত্ব অলিকার
অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কমী চট্রি ইউলনয়স্ট্রন চোগদান করার এবং োস্ট্রদর োরা প্রলেলনলিত্ব হবার অলিকার রাস্ট্রি।
ইউলনয়নগুস্ট্রিা োস্ট্রদর সদসযস্ট্রদর মজুরী, কাস্ট্রজর শেু াবিী, কমুস্ট্রক্ষস্ট্রের অলিকার এসব বযাপাস্ট্রর উপস্ট্রদশ চদয়। োরা
কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে সমসযা হস্ট্রি োস্ট্রে সাহােয কস্ট্রর এবং লনস্ট্রয়াগকেু াস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ চবেন ও কাস্ট্রজর শেু াবিীগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর মিযস্থো
কস্ট্রর।
আপলন চে ইউলনয়স্ট্রনর সদসয ো আপনার লনস্ট্রয়াগকেু াস্ট্রক বিার প্রস্ট্রয়াজন চনই। আপলন চকানও ইউলনয়স্ট্রনর সাস্ট্রথ্
জলিে বস্ট্রি আপনার সাস্ট্রথ্ লবরূপ আেরে বা কাস্ট্রজর চথ্স্ট্রক বরিাস্ত করার অলিকার আপনার লনস্ট্রয়াগকেু ার চনই।
আপলন চকানও ইউলনয়স্ট্রন চোগদান করস্ট্রে োইস্ট্রি লকন্তু চকান ইউলনয়স্ট্রন চোগদান করস্ট্রবন এবযপাস্ট্রর লেিালন্বে হস্ট্রি
www.australianunions.com.au - এ Australian Unions-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন। Australian Unions
একটি চমম্বারলশপ এবং পরামশু সংস্থা ো Australian Council of Trade Unions োরা পলরোলিে। কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে
আপনার অলিকার এবং আনুষালেক বযাপাস্ট্রর আপনার চকানও প্রশ্ন থ্াকস্ট্রি এটি আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।

ববষস্ট্রমযর লবরুস্ট্রে সুরক্ষা
আপনার জালে, িমু, লিে, গর্ু াবস্থা, চেৌন অলর্রুলে, অক্ষমো বা চট্রি ইউলনয়স্ট্রনর সদসয হওয়ার কারস্ট্রন আপলন
কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে হয়রানীর লশকার হস্ট্রি আপলন ববষময এবং “অযাির্ারস অযাকশন” -এর লবরুস্ট্রদ্ধ সুরলক্ষে।
“অযাির্ারস অযাকশন” হস্ট্রচ্ছ েিন চকউেঃ
•

একটি কাজ পাবার জনয প্রেযািযাে হয়

•

কমুসংস্থান চথ্স্ট্রক বরিাস্ত হয়

•

প্রলশক্ষস্ট্রের সুস্ট্রোগ চথ্স্ট্রক বলঞ্চে হয়

•

পস্ট্রদান্নলে বলঞ্চে হয়

•

োকুরীর শেু াবিীস্ট্রে উস্ট্রেলিে শেু িঙ্ঘন করা সাস্ট্রপস্ট্রক্ষ কম অনুকূি কমুপলরস্ট্রবশ বা শস্ট্রেু লনস্ট্রয়ালজে হয়।

ববষময আইস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর আরও জানস্ট্রে চদিুন www.humanrights.gov.au/employers/good-practicegood-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
চকানও অলর্স্ট্রোগ করস্ট্রে হস্ট্রি োন www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-youcan-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
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কমি স্ট্রক্ষস্ট্রত্র অেযােয অলিকার
আপনার কমুসংস্থাস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর অলিক েথ্য জানস্ট্রে োওয়ার কারস্ট্রন বা অলর্স্ট্রোগ উত্থাপস্ট্রনর জনয (আপনার
লনস্ট্রয়াগকেু ার কাস্ট্রে বা েথ্ােথ্ কেৃু পস্ট্রক্ষর কাস্ট্রে) অথ্বা আপলন আপনার অলিকার বিবে করস্ট্রে োওয়ার কারস্ট্রন
আপনার লনস্ট্রয়াগকেু া কিনই আপনার সাস্ট্রথ্ লবরূপ আেরে বা আপনাস্ট্রক বরিাস্ত করস্ট্রে পাস্ট্ররন না।

আরও েেয
আপনাস্ট্রক কমুস্ট্রক্ষস্ট্রের অলিকার ও শেু ানুসাস্ট্রর সঠিকর্াস্ট্রব চবেন চদয়া হস্ট্রচ্ছ লকনা এ বযাপাস্ট্রর আপলন লেিালন্বে হস্ট্রি,
অথ্বা আপনার লনস্ট্রয়াগকেু া সম্পস্ট্রকু অলর্স্ট্রোগ উত্থাপন করার বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
েযাশোি এস্ট্রজলে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

Fair Work Ombudsman
(ইংস্ট্ররলজ বযেীে অনযানয র্াষায়)

13 1394

www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help

Fair Work Ombudsman মাইগ্রযান্ট

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holdersand-migrants

এবং লর্সা চহাল্ডারস্ট্রদর জনয
Australian Unions

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

অস্ট্রেলিয়ার সরকার

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/working-conditions

Department of Immigration and
Border Protection

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workp
lace-rights

কমি স্ট্রক্ষস্ট্রত্র স্বাস্থয ও লেরাপিা
একটি লনরাপদ এবং স্বাস্থযকর পলরস্ট্রবস্ট্রশ কাজ করার অলিকার আপনার রস্ট্রয়স্ট্রে। সকি কমুোরীস্ট্রক োস্ট্রদর লনস্ট্রয়াগকেু ার
স্বাস্থয এবং লনরাপত্তা পদ্ধলে অনুসরে করস্ট্রে হস্ট্রব।
আপলন কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে আহে হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি আপলন ক্ষলেপূরস্ট্রের দাবীদার হস্ট্রে পাস্ট্ররন।
Work Health and Safety (WHS) (এোিাও বিা হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক Occupational Health and Safety)
আইনগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিা প্রাথ্লমকর্াস্ট্রব দায়ী। এই আইনগুস্ট্রিা লনস্ট্রয়াগকেু া, সরকারী কেৃু পক্ষ
এবং স্বাস্থয ও লনরাপত্তার সাস্ট্রথ্ সংলিষ্ট অনযানযস্ট্রদর দায়দালয়স্ট্রত্বর বযাপাস্ট্রর লনস্ট্রদুশনা লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক।
আপলন েলদ মস্ট্রন কস্ট্ররন আপনার কমুস্ট্রক্ষে লনরাপদ নয়, োহস্ট্রি আপনার কমুস্ট্রক্ষস্ট্রের সংলিষ্ট লনয়েক বা স্বাস্থয ও
লনরাপত্তা প্রলেলনলির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন (েলদ চথ্স্ট্রক থ্াস্ট্রক)। আপলন আপনার ইউলনয়স্ট্রনর সাস্ট্রথ্ও চোগাস্ট্রোগ
করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর লনরাপত্তা লনয়েকগুস্ট্রিা হস্ট্রচ্ছেঃ
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এিাকা

টহিে অযান্ড টস ট টরগুস্ট্রিের

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

WorkSafe ACT

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au

NT

NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

National

Comcare

1300 366 979

National

Safe Work Australia

1300 551 832

www.comcare.gov.au
http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whsinformation/working-safely-inaustralia/pages/default

লকেু লকেু লশল্পস্ট্রক্ষস্ট্রে, চেমন, িলন, চেি এবং গযাস, পৃথ্ক লনরাপত্তা লনয়েস্ট্রকর বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে। শ্রলমকস্ট্রদর ক্ষলেপূরেসহ
সম্পূেু লনয়েকস্ট্রদর োলিকার জনয োন www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-workwith/regulators/pages/whs-regulators

সুপারঅযােুস্ট্রয়শে
সুপারঅযানুস্ট্রয়শন হস্ট্রচ্ছ আপনার অবসর গ্রহস্ট্রের পূবুবেী সঞ্চস্ট্রয়র একটি পন্থা। আপলন এবং/অথ্বা আপনার লনস্ট্রয়াগকেু া
সুপারঅযানুস্ট্রয়শন েহলবস্ট্রি অথ্ু অবদান রািস্ট্রে পাস্ট্ররন, ো আপলন সািারেে আপনার ষাট বের বয়স হবার পর
অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে পারস্ট্রবন।
অলিকাংশ চক্ষস্ট্রে, আপনার লনস্ট্রয়াগকেু া আপনার পেস্ট্রন্দর একটি সুপারঅযানুস্ট্রয়শন েহলবস্ট্রি আপনার উপাজুস্ট্রনর নয়
শোংশ সমেু িয অথ্ু লদস্ট্রে আইনে বািয। এোিাও আপনার সুপারঅযানুস্ট্রয়শস্ট্রন আপলন লনস্ট্রজ অলেলরক্ত অথ্ু অবদান
রািস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনার লনস্ট্রয়াগকেু া সঠিক পলরমাে অথ্ু জমা লদস্ট্রচ্ছন লকনা ো জানস্ট্রে হস্ট্রি আপনার
সুপারঅযানুস্ট্রয়শন েহলবস্ট্রির সাস্ট্রথ্ োোই করুন।
আপলন েলদ লনস্ট্রজর জনয লনস্ট্রজ কাজ কস্ট্ররন োহস্ট্রি আপনার অবসর গ্রহে এবং সুপারঅযানুস্ট্রয়শস্ট্রন টাকা জমা চদবার
কথ্া কথ্া লবস্ট্রবেনা করা উলেৎ।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
সুপার অযােুস্ট্রয়শে েেয
Australian Taxation Office

টেলিস্ট্র াে
13 1020

ওস্ট্রয়বসাইে
www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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6 অস্ট্রেলিয়ার আইে
এই অংস্ট্রশ
এটা আশা করা োয় চে অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাসরে সবাই অস্ট্রেলিয়ার আইন মানয কস্ট্রর েিস্ট্রব। লকেু লবষয় আস্ট্রে ো
অনযানয চদস্ট্রশ গৃহীে, লকন্তু অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অনবি এবং কস্ট্রঠার শালস্তর বযবস্থা হস্ট্রে পাস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ান আইস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ পলরলেলে আপনার অস্ট্রেলিয়ার সমাজ জীবস্ট্রন এবং সমসযা এিাস্ট্রে সহায়ো করস্ট্রব।
•

চিৌজদালর অপরাি

•

সলহংসো

•

গাহু স্থ ও পালরবালরক সলহংসো এবং চেৌন লনেুােন

•

কনস্ট্রসস্ট্রন্টর আইনগে বয়স

•

লশশুস্ট্রদর অলিকার

•

লশশু সুরক্ষা

•

চজারপূবুক লববাহ

•

নারী প্রজনন স্বাস্থয ও অলিকার

•

আস্ট্রেয়াস্ত্র এবং েু লর

•

পশুপালি এবং বনযপ্রােী

•

িূমপান, মদযপান এবং মাদকিবয

•

উলিদ বা প্রােী আমদালনর ওপর লবলিলনস্ট্রষি

•

অনযানয আইন

•

আইনগে সহায়ো

ট ৌজদালর অপরাি
এটি হস্ট্রচ্ছ চেস্ট্রকাস্ট্রনা আেরে বা কাজ ো আইনলবরুদ্ধ এবং োর জনয শালস্ত হস্ট্রে পাস্ট্রর।
গুরুের অপরািগুস্ট্রিার মস্ট্রিয হেযা, লনেুােন, চেৌন লনেুােন, সম্পলত্ত ক্ষলে বা েু লর, িাকালে, আইনসেে বয়স না
হওয়া লশশু বা নাবািক চেস্ট্রিস্ট্রমস্ট্রয়র সস্ট্রে চেৌনসম্পকু , লবপজ্জনক োইলর্ং, অনবি মাদক িবয রািা, বযবহার, লবক্রয়,
এবং জালিয়ালে অন্তর্ুু ক্ত। চকানও পুলিশ অলিসার বা চিিাস্ট্ররি, চস্টট বা স্থানীয় সরকারী কমুোরীস্ট্রক ঘুষ চদয়া
(অথ্ুপ্রস্তাব রািা) বা ঘুষ চদয়ার চেষ্টা করা গুরের অপরাি। সরকালর কমুোরীস্ট্রদর লসদ্ধান্ত প্রর্ালবে করার জনয
উপহার বা ঘুস্ট্রষর প্রস্তাব চদয়া চবআইনী এবং ো লরস্ট্রপাটু করা হস্ট্রব।
িাইস্ট্রসন্স োিা আস্ট্রেয়াস্ত্র, চেমন বন্দুক, রািা বা বহন করা চবআইলন। চবশীরর্াগ চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিাস্ট্রে অনযানয
সম্ভাবয অস্ত্র, চেমন েু লর, প্রকাস্ট্রশয বহন করার ওপর লবলিলনস্ট্রষি আস্ট্রে।
জরুরী অবস্থায় অথ্বা আপলন বা অনয চকউ আশু লবপস্ট্রদর মস্ট্রিয থ্াকস্ট্রি 000 – চে চটলিস্ট্রিান করুন এবং
“Police”-চক োন। অিযায় 2, সাহােয লনন চদিুন।
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আপলন চকানও অপরাি প্রেযক্ষ কস্ট্রর থ্াকস্ট্রি বা চকানও অপরাস্ট্রির সুরাহা বা প্রলেস্ট্ররাস্ট্রির বযাপাস্ট্রর আপনার কাস্ট্রে
চকানও েথ্য চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি আপনার উলেৎ www.crimestoppers.com.au -এ Crime Stoppers-এর সাস্ট্রথ্
চোগাস্ট্রোগ করা অথ্বা 1800 333 000 নম্বস্ট্রর চিান করা। আপনাস্ট্রক আপনার পলরেয় প্রকাশ করস্ট্রে হস্ট্রব না।

সলহংসো
অনয বযলক্তর প্রলে সলহংসো অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চবআইলন এবং একটি গুরুের অপরাি লহস্ট্রসস্ট্রব গেয করা হয়। নারী বা পুরুষ
চেই চহান না চকস্ট্রনা, একজন বযলক্ত লেলন সলহংস অপরাি কস্ট্ররন, লেলন চজস্ট্রি চেস্ট্রে পাস্ট্ররন।
বালিস্ট্রে সংঘটিে সলহংসোসহ (গাহু স্থ ও পালরবালরক সলহংসো) অপরাি বা সলহংসোর লশকার সবার জনয লবলর্ন্ন
িরস্ট্রের চসবা লবদযমান।

গাহিস্থ ও পালরবালরক সলহংসো এবং ট ৌে লে ি ােে।
একজন ঘস্ট্ররায়া অংশীদার বা পাটুনার অথ্বা অনয একজন পালরবালরক সদসযস্ট্রক লনয়েন করার িস্ট্রক্ষয োস্ট্রদরস্ট্রক র্য়
চদিাস্ট্রনা বা োস্ট্রদর লনরাপত্তার প্রলে হুমলক প্রদান করা গাহু স্থ ও পালরবালরক সলহংসোর মস্ট্রিয অন্তর্ুু ক্ত। গাহু স্থ ও
পালরবালরক সলহংসো অস্ট্রেলিয়ার আইস্ট্রনর পলরপন্থী। এস্ট্রদর মস্ট্রিয থ্াকস্ট্রে পাস্ট্ররেঃ
•

চকানও পালরবালরক সদসয বা পাটুনারস্ট্রক আঘাে করা, গিা টিস্ট্রপ িরা বা আহে করা

•

পালরবালরক সদসয বা পাটুনারস্ট্রক প্রস্ট্রয়াজনীয় অথ্ু লদস্ট্রে অসম্মে হওয়া

•

পলরবার এবং বন্ধুস্ট্রদর কাে চথ্স্ট্রক পাটুনারস্ট্রক পৃথ্ক রািা

•

পাটুনারস্ট্রক ক্রমাগে অপমান করা বা লনরন্তর োর সমাস্ট্রিােনা করা।

•

লশশু বা চপাষা প্রােীস্ট্রদর হুমলক প্রদান করা।

চেৌন লনেুােন হস্ট্রচ্ছ একজস্ট্রনর সম্মলে োিা োর প্রলে চেৌনোপূেু আেরে প্রকাশ করা। চেৌন লনেুােস্ট্রনর মস্ট্রিয
অন্তর্ুু ক্তেঃ
•

চজারপূবুক কারও সাস্ট্রথ্ চেৌনকস্ট্রমু লিপ্ত হওয়া বা চেৌনোমূিক কাজ সম্পাদন করা।

•

পস্ট্রনুাগ্রালি চদিার জনয কাউস্ট্রক বািয করা।

•

চকানও লশশুর সাস্ট্রথ্ চেৌনকস্ট্রমু লিপ্ত হওয়া বা চেৌনোমূিক কাজ সম্পাদন করা।

কাউস্ট্রক চেৌন লনেুােন করা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আইন লবরুদ্ধ। নারী বা পুরুষ চেই চহান না চকস্ট্রনা, একজন চেৌন
লনেুােনকারী বযলক্ত চজস্ট্রি চেস্ট্রে পাস্ট্ররন। লববাহ, পলরবার বা সম্পকু থ্াকাকািীন বযলক্তস্ট্রদর মস্ট্রিয চেৌন লনেুােনও
আইন লবরুদ্ধ।
নারী ও পুরুষস্ট্রদর সমান অলিকার রস্ট্রয়স্ট্রে। অস্ট্রেলিয়ান আইন নারী পুরুষ সবাইস্ট্রক সমানর্াস্ট্রব লবোর কস্ট্রর। সবারই
সলহংসোমুক্ত একটি সুলি সম্পস্ট্রকু এবং কলমউলনটিস্ট্রে বসবাস করার অলিকার রস্ট্রয়স্ট্রে। নারীস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ িারাপ আেরে
করা বা োস্ট্রদর ক্ষলেগ্রস্ত করা কিনই গ্রহেস্ট্রোগয নয়।
আপলন বা আপনার পলরলেে চকউ লবপস্ট্রদর মস্ট্রিয থ্াকস্ট্রি 000 – চে চটলিস্ট্রিান করুন এবং “Police”-চক োন।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে পুলিশরা লনরাপদ এবং লবশ্বাসস্ট্রোগয।
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আপনার অলিকার চবাঝার বযাপাস্ট্রর এবং আপনার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপলন চকাথ্ায় সাহােয পাস্ট্রবন এসব বযাপাস্ট্রর Family
Safety Pack আপনাস্ট্রক সহায়ো করস্ট্রব। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কািোরালি চসনলসটির্ কাউস্ট্রন্সলিং সালর্ু স রস্ট্রয়স্ট্রে এবং
োস্ট্রদরস্ট্রক সহায়োর বযাপাস্ট্রর লজস্ট্রজ্ঞস করা গ্রহেস্ট্রোগয। এই পযাকটি লবলর্ন্ন র্াষায় অনূলদে এবং
www.dss.gov.au/family-safety-pack চথ্স্ট্রক পাওয়া োস্ট্রব।
1800 RESPECT চথ্স্ট্রক লবনামূস্ট্রিয এবং চগাপস্ট্রন চটলিস্ট্রিাস্ট্রন এবং অনিাইস্ট্রন কাউস্ট্রন্সলিং এবং েথ্য পাওয়া োয়।
কাউস্ট্রন্সিররা আপনার কথ্া শুনস্ট্রবন, আপনার প্রস্ট্রশ্নর জবাব চদস্ট্রবন এবং প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার স্থানীয় এিাকায়
অনযানয সাস্ট্রপাটু সালর্ু স্ট্রসর বযাপাস্ট্রর পরামশু চদস্ট্রবন। 1800 737 732 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা
www.1800respect.org.au -এ োন।
MensLine কাউস্ট্রন্সলিং সালর্ু স পুরুষস্ট্রদরস্ট্রক সলহংসোসহ পালরবালরক এবং সম্পকু সম্বন্ধীয় সমসযা চমাকাস্ট্রবিায়
সহায়ো কস্ট্রর। 1300 789 978 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা www.mensline.org.au -এ োন।
আপনার চদার্াষীর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি 131 450 নম্বস্ট্রর Translating and Interpreting Service (TIS National)
চক লবনামূস্ট্রিয চিান করুন। TIS National কাউস্ট্রন্সলিং কস্ট্রর না লকন্তু অনযানয চসবাগুস্ট্রিার সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর
বযাপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
এিাকা
National

টিাস্ট্রমলেক অযান্ড যালমলি ভাস্ট্রয়াস্ট্রিে সালভিস
Domestic Violence and Sexual Assault – 24 ঘণ্টা চহল্পিাইন অথ্বা
www.1800respect.org.au

National

Child Abuse Prevention Service
- 24 ঘণ্টা চহল্পিাইন অথ্বা
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia – 24 ঘণ্টা চহল্পিাইন
http://mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au
Domestic Violence Advocacy Service – Sydney Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
Domestic Violence Advocacy Service – লসিনীর বাইস্ট্রর ফ্রী কি

National
National
ACT
NSW

NT

Qld

Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline

টেলিস্ট্র াে
1800 200 526
অথ্বা
1800 737 732
1800 688 009

1300 789 978
1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999

1800 810 784
1800 656 463

1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
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এিাকা

SA

Tas.

Vic.

WA

টিাস্ট্রমলেক অযান্ড যালমলি ভাস্ট্রয়াস্ট্রিে সালভিস
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
Response and Referral – কাউস্ট্রন্সলিং অযান্ড সাস্ট্রপাটু সালর্ু স
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার, সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা পেুন্ত
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার, সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা পেুন্ত
Counselling and Support
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, লরেমন্ড
লর্স্ট্রক্টালরয়াস্ট্রে ফ্রী কি
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, লরেমণ্ড,
চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার, সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা পেুন্ত
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service
পাথ্ু-এর বাইস্ট্রর চথ্স্ট্রক কি
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

টেলিস্ট্র াে
1800 600 636
1300 782 200

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

03 9322 3555

1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188
1800 000 599

গাহু স্থয বা পালরবালরক সলহংসোর লবষয়গুস্ট্রিা চমাকাস্ট্রবিা করস্ট্রে আপনার আইনী সহায়ো প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর। আরও
েস্ট্রথ্যর জনয এই অিযাস্ট্রয়র চশষ র্াগ চদিুন।
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কেস্ট্রসস্ট্রন্টর আইেসম্মে বয়স
কনস্ট্রসস্ট্রন্টর আইনসম্মে বয়স হস্ট্রচ্ছ আইনানুোয়ী লনিুালরে চসই বয়স চে বয়স্ট্রস আপলন অনয একজস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ চেৌন
লমিস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর সম্মলে (কনস্ট্রসন্ট) লদস্ট্রে পারস্ট্রবন।
চবশীরর্াগ চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে নারী ও পুরুষ উর্স্ট্রয়র চক্ষস্ট্রে কনস্ট্রসস্ট্রন্টর আইনসম্মে বয়স হস্ট্রচ্ছ 16। েস্ট্রব সাউথ্
অস্ট্রেলিয়া (South Australia) এবং োসমালনয়াস্ট্রে (Tasmania) এই বয়স 17 বের।
প্রাপ্তবয়স্ক চকানও বযলক্তর লশশুস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ বা কনস্ট্রসস্ট্রন্টর আইনসম্মে বয়স সীমার নীস্ট্রে থ্াকা কারও সাস্ট্রথ্ চেৌন সম্পকু
চবআইলন। চসই লশশু সম্মলে প্রদান করুক বা না করুক, এসব আইন র্েকারীস্ট্রদর জনয গুরুের জলরমানার বযবস্থা
রস্ট্রয়স্ট্রে। এই আইনগুস্ট্রিা চেৌন চশাষে চথ্স্ট্রক েরুেস্ট্রদর রক্ষা কস্ট্রর।
আপলন একজন িাক্তাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ কথ্া বস্ট্রি, অথ্বা একটি চসক্সুয়াি চহিথ্ লিলনক বা িযালমলি প্লযালনং লিলনস্ট্রকর সাস্ট্রথ্
কথ্া বস্ট্রি এসব বযাপাস্ট্রর আরও জানস্ট্রে পারস্ট্রবন। এগুস্ট্রিা White Pages-এ োলিকার্ু ক্ত।

লশশুস্ট্রদর অলিকার
অস্ট্রেলিয়া লশশুস্ট্রদর অলিকার রক্ষাস্ট্রথ্ু বদ্ধপলরকর।
বািী এবং স্কু ি উর্য় জায়গাস্ট্রেই লশশুরা শারীলরক, চেৌন ও মানলসক লনেুােন এবং অবস্ট্রহিা ও সলহংসো চথ্স্ট্রক আইন
োরা সুরলক্ষে হয়। লশশুস্ট্রদর েদারলক ও েত্ন চনবার জনয েথ্ােথ্ বযবস্থা থ্াকা আবশযক। শারীলরক শালস্ত, চেমন
কাউস্ট্রক আঘাে করা লনরুৎসালহে করা হয় এবং ো েলদ কাউস্ট্রক গুরুেরর্াস্ট্রব আহে কস্ট্রর েস্ট্রব ো চবআইলন।
শারীলরক শালস্ত স্কু স্ট্রি অনুমলে চদওয়া হয় না।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লকেু লকেু মানুষ, চেমন িাক্তার বা লশক্ষক, চকানও লশশুর বযাপাস্ট্রর উলেে হস্ট্রি বা লশশুটি ক্ষলেগ্রস্ত হস্ট্রচ্ছ
এবযাপাস্ট্রর সস্ট্রন্দহ করস্ট্রি োরা বযাপারটি চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর লশশু প্রলেরক্ষা কেৃু পক্ষস্ট্রক জানাস্ট্রে বািয।

লশশু সুরক্ষা
চেসব জায়গায় বা কমুকাস্ট্রণ্ড লশশু বা েরুেস্ট্রদর ক্ষলে হয় বা ক্ষলের সম্ভাবনা ঘটার আশংকা ঘটায় চসসব চক্ষস্ট্রে
বাচ্চাস্ট্রদর সুরক্ষা ও লনরাপত্তা লনলিে করার জনয লশশু প্রলেরক্ষা চসবাসমূহ জলিে হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপনার বা আপনার
পলরলেে কারও সলহংসো বা লনেুােস্ট্রনর হাে চথ্স্ট্রক সুরক্ষার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার পুলিশ বা োইল্ড চপ্রাস্ট্রটকশান
সালর্ু স্ট্রসর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করা উলেৎ।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা

লশশু সুরক্ষা এস্ট্রজলে এবং ওস্ট্রয়বসাইে

National Child Abuse Prevention Services
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
ACT

ACT Government Community Services
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

টেলিস্ট্র াে
24 ঘণ্টা সালভিস
1800 688 009
1300 556 729
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টেলিস্ট্র াে

এিাকা

লশশু সুরক্ষা এস্ট্রজলে এবং ওস্ট্রয়বসাইে

NSW

Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

132 111

NT

Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

1800 700 250

Qld

Department of Communities, Child Safety and
Disability Services
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

1800 811 810

Tas.

Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639

Vic.

Department of Human Services - Family Services
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection
Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

131 278

SA

WA

24 ঘণ্টা সালভিস

131 478

1800 199 008

টজারপূবিক লববাহ
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চকউ লবস্ট্রয় করস্ট্রব লক করস্ট্রব না এ বযাপাস্ট্রর োরা লনস্ট্রজরা লসদ্ধান্ত চনস্ট্রব। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কাউস্ট্রক চজার কস্ট্রর
লবস্ট্রয় করাস্ট্রনা একটি অপরাি। চজারপূবুক লববাহ হস্ট্রচ্ছ েিন চকানও বযলক্তর সম্পূেু এবং অবাি সম্মলে োিা লবস্ট্রয় চদয়া
হয়, কারন চসই বযলক্তস্ট্রক হুমলক চদয়া হস্ট্রয়লেস্ট্রিা, বািয করা হস্ট্রয়লেস্ট্রিা অথ্বা প্রোলরে করা হস্ট্রয়লেস্ট্রিা।
কাউস্ট্রক শারীলরক, মানলসক বা মনস্তালত্ত্বকর্াস্ট্রব োপ লদস্ট্রয় লবস্ট্রয় করাস্ট্রনার বযাপাস্ট্রর কারও অনুমলে চনই। োস্ট্রদর িমীয়
বা জালেগে চপ্রক্ষাপট, োস্ট্রদর লিে বা চেৌন অলর্রুলে, োস্ট্রদর বয়স কস্ট্রো ইেযালদ লবষয়গুস্ট্রিা এসব চক্ষস্ট্রে চকানও
গুরুত্ব রাস্ট্রি না।
কাউস্ট্রক চজারপূবুক লবস্ট্রয় করাস্ট্রনার উস্ট্রেস্ট্রশয অনয চদস্ট্রশ পাঠাস্ট্রনা, অথ্বা অনয কাউস্ট্রক লদস্ট্রয় ো সংঘটিে করা, এগুস্ট্রিাও
চবআইলন।
16 বেস্ট্ররর নীস্ট্রে কারও লবস্ট্রয় করার অনুমলে চনই। 16 চথ্স্ট্রক 18 বের বয়সীরা শুিুমাে অলর্র্াবস্ট্রকর সম্মলেক্রস্ট্রম
এবং একজন লবোরক বা মযালজস্ট্রেস্ট্রটর অনুস্ট্রমাদস্ট্রন একটি অস্ট্রেলিয়ান চকাটু অিুাস্ট্ররর মািযস্ট্রম লবস্ট্রয় করস্ট্রে পাস্ট্রর।
অযাস্ট্ররঞ্জি মযাস্ট্ররজ অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে ববি। উর্য় পস্ট্রক্ষরই োস্ট্রে সম্মলে থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।
চজারপূবুক লববাহ এবং সাহােয োওয়ার সময় আপলন লনস্ট্রজস্ট্রক এবং অনযানযস্ট্রদর লকর্াস্ট্রব লনরাপত্তা লদস্ট্রে পাস্ট্ররন এসব
বযাপাস্ট্রর আরও জানস্ট্রে হস্ট্রি োন www.ag.gov.au/forcedmarriage
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Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack ) এ চজারপূবুক লববাহ এবং বািযলববাস্ট্রহর
বযাপাস্ট্রর একটি িযাক্ট লশট রস্ট্রয়স্ট্রে।
আপনার েলদ মস্ট্রন হয় চকউ চজারপূবুক লববাস্ট্রহর মস্ট্রিয বসবাস করস্ট্রে অথ্বা চজারপূবুক লববাস্ট্রহর ঝুুঁ লকর মস্ট্রিয আস্ট্রে
োহস্ট্রি 131 237 নম্বস্ট্রর Australian Federal Police চক চিান করুন।
লনস্ট্রম্নাক্ত প্রলেষ্ঠানগুস্ট্রিাও সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্ররেঃ
এিাকা

প্রলেষ্ঠাে এবং ওস্ট্রয়বসাইে

টেলিস্ট্র াে

National

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence
Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

Family Law Information
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/fa
mily-law-matters/getting-help/migrants-refugees-languagesupport
National / Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au
NSW

1300 352 000

National / My Blue Sky
www.mybluesky.org.au
NSW

02 9515 8815 অথ্বা

National

02 9514 9662

0481 070 844 (চটক্সট)
Vic.

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

03 9481 3000

োরী প্রজেে স্বাস্থয এবং অলিকার
নারীস্ট্রদর চেৌনাস্ট্রে অেহালন বা িৎনা (FGM/C)এর অনুশীিন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চবআইলন।
লেলকৎসা োিা অনযানয কারস্ট্রন সম্পালদে পদ্ধলেস্ট্রে নারী চেৌনাস্ট্রের আংলশক বা সম্পূেু অপসারে, বা নারী চেৌনাস্ট্রে
অনযানয আঘাে, ইেযালদ FGM/C -এর অন্তরর্ু ক্ত।
এোিা কারও FGM/C করাস্ট্রনার জনয চসই বযলক্তস্ট্রক লবস্ট্রদস্ট্রশ লনস্ট্রয় োওয়া বা পাঠাস্ট্রনা অথ্বা অনয চকানও পস্ট্রক্ষর
মািযস্ট্রম এসব কাজ সম্পাদন করাও চবআইলন।
FGM/C-এর পলরোম গুরুের এবং দীঘুস্থায়ী হস্ট্রে পাস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আগমনকারী মলহিা ও চমস্ট্রয়স্ট্রদর এসব কারস্ট্রন
স্বাস্থযগে সমসযা চদিা লদস্ট্রে পাস্ট্রর।
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লনস্ট্রম্নাক্ত চিশালিষ্ট চসবাগুস্ট্রিা সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
এিাকা

োরী প্রজেে অলিকার টসবা

টেলিস্ট্র াে

National National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au
ACT

NSW

NT

Qld

SA

Tas.

Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

02 6247 3077

Women’s Health Service
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-andchildren/womens-health-service

02 6205 1078

Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

1800 817 227

Education Program on FGM
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-FemaleGenital-Mutilation/default.aspx

02 9840 3877

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs

08 8922 6472
08 8955 4500

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

08 8948 0144

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au অথ্বা
www.true.org.au
Multicultural Women’s Health – FGM
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm

07 3250 0240

Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au

1800 188 158

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au

08 8444 0700

07 3250 0240

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
- Child protection service
- www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
Tasmania police
www.police.tas.gov.au
Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

1300 737 639
131 444
1800 333 000
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এিাকা

োরী প্রজেে অলিকার টসবা

টেলিস্ট্র াে

Vic.

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
গ্রামীন লফ্র কি

03 8345 3058

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
ফ্রী কি – 24 ঘণ্টা ক্রাইলসস

WA

1800 442 007
1800 806 292
03 9594 2289

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-forresponsible-reporting-on-female-genital-cutting

03 9481 3000

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
ফ্রী কি, চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার, সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি 4টা পেুন্ত

1800 199 174

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php

আস্ট্রেয়াস্ত্র এবং ছু লর
েু লর বা বন্দুস্ট্রকর মস্ট্রো অস্ত্র বহন করা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চবআইলন। বন্দুস্ট্রকর মালিকানা বা বন্দুক বহন করার জনয
আপনার অবশযই িাইস্ট্রসন্স থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।
সািারেে বন্দুক বযবহাস্ট্ররর উপর বয়স সীমাবদ্ধো এবং অপ্রাপ্তবয়স্কস্ট্রদর কাস্ট্রে বন্দুক বা েু লর লবক্রস্ট্রয়র ওপর
লবলিলনস্ট্রষি আস্ট্রে। প্রলেটি চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে বন্দুক বযবহার এবং মালিকানা সম্পস্ট্রকু লবলর্ন্ন িরস্ট্রের আইন
রস্ট্রয়স্ট্রে।

পশুপালখ এবং বেযপ্রাণী
চদশীয় প্রােী লশকার ও জােীয় উদযান বা অনযানয প্রকৃ লে সংরক্ষে চকস্ট্রন্দ্র চকাস্ট্রনা পশু লশকার করার সািারেে অনুমলে
চনই।
চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিাস্ট্রে লশকার এবং মােিরা আইস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর োরেময রস্ট্রয়স্ট্রে এবং এবযাপাস্ট্রর আপনার
এিাকায় অনুসন্ধান করা উলেৎ। আপলন লনলদু ষ্ট লকেু অঞ্চস্ট্রি বনয প্রােী লশকাস্ট্ররর অনুমলে চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। লশকার করার
জনয আপনার িাইস্ট্রসন্স বা পারলমস্ট্রটর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং আপলন চেসব অস্ত্র বযবহার করস্ট্রবন চসসব িাইস্ট্রসন্স
করা থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।
একটি িাইস্ট্রসন্স বা পারলমট থ্াকস্ট্রি সািারেে সাগস্ট্রর বা নদীস্ট্রে লবস্ট্রনাদনমূিক মােিরার অনুমলে চদয়া হয়। েস্ট্রব
আপলন কস্ট্রোগুস্ট্রিা মাে িরস্ট্রে পারস্ট্রবন এবং োস্ট্রদর আকার ও আয়েস্ট্রনর সীমা লনলদু ষ্ট।
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অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লনষ্ঠুরো ও অবস্ট্রহিা চথ্স্ট্রক পশুস্ট্রদর রক্ষা করার জনয আইন রস্ট্রয়স্ট্রে। চেসব চিাস্ট্রকরা পশুপালির সস্ট্রে
দুবুযবহার কস্ট্রর োস্ট্রদর জলরমানা বা কারারুদ্ধ, বা উর্য়ই করা চেস্ট্রে পাস্ট্রর। স্থানীয় আইন পশুস্ট্রদর বািীস্ট্রে রািার
অনুমলে চদয় লকন্তু অস্ট্রেলিয়ান চদশীয় প্রােী রািার জনয সািারেে একটি লবস্ট্রশষ িাইস্ট্রসন্স প্রস্ট্রয়াজন।
বালির চপেস্ট্রনর উদযাস্ট্রন প্রােী হেযা করা লনলষদ্ধ।
এোিাও চদিুন অিযায় 12, নাগলরক অংশগ্রহে।

িূমপাে, মদযপাে এবং মাদকদ্রবয
িূমপান স্বাস্ট্রস্থযর জনয ক্ষলেকারক, এবং অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে মৃেুয ও চরাস্ট্রগর অনযেম বি কারে।
োমাক এবং লকর্াস্ট্রব িূমপান েযাগ করস্ট্রবন এবযাপাস্ট্রর েথ্য লবলর্ন্ন স্বাস্থয চপশাজীবী চেমন িাক্তার বা িামুালসস্টস্ট্রদর
কাস্ট্রে পাওয়া োয়। এোিাও 13 7848 (13 Quit) নম্বস্ট্রর Quitline বা www.quitnow.gov.au -এ েথ্য চপস্ট্রে
পাস্ট্ররন।
গালি, চেিাস্ট্রন লশশুরা উপলস্থে এবং অলিস, কমুস্ট্রক্ষে, শলপং চসন্টার, হাসপাোি, স্বাস্থয লিলনক, লবস্ট্রনাদন স্থানগুস্ট্রিাস্ট্রে
এবং চরস্টু স্ট্ররন্ট সহ অনযানয প্রকাশয স্থাস্ট্রন িূমপান অনুস্ট্রমালদে নয়।
এোিাও 18 বের বয়স্ট্রসর নীস্ট্রে কারও কাস্ট্রে োমাকজাে পেয লবক্রয় বা সরবরাহ করা চবআইলন।
মদযপান অস্ট্রেলিয়ায় ববি, লকন্তু শুিুমাে লনলদু ষ্ট সমস্ট্রয় এবং লনলদু ষ্ট স্থাস্ট্রন। মদযপাস্ট্রনর জনয লনস্ট্রদুলশকায় এক লদস্ট্রন দুটি
ষ্টযাণ্ডািু লেংস্ট্রকর চবলশ পান না করার সুপালরশ করা হয়।
চকানও নাবািকস্ট্রক এিস্ট্রকাহি সরবরাহ করা আইন লবরুদ্ধ। বযলক্তগে সম্পলত্ত, চেমন বযলক্তগে বালি োিা অনযানয
জায়গায় 18 বের বয়স্ট্রসর নীস্ট্রের বযলক্তস্ট্রদর জনয মদযপান করা লনলষদ্ধ। এোিাও অস্ট্রনক পাবলিক এিাকায় মদযপান
লনলষদ্ধ।
মাদকিবয বহন, লবক্রয় বা বযবহাস্ট্ররর বযাপাস্ট্রর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আইন রস্ট্রয়স্ট্রে। োগ আইন র্ে করস্ট্রি জলরমানা ও
কারাদণ্ড সহ কস্ট্রঠার শালস্ত হস্ট্রে পাস্ট্রর। চবআইলন মাদকিবয বযবহারকারীস্ট্রদর জনয এবং এসব মাদকিস্ট্রবযর সরবরাহ,
উৎপাদন বা লবক্রস্ট্রয়র সাস্ট্রথ্ জলিে বযলক্ত োরা মাদকিস্ট্রবযর বযবসা কস্ট্ররন োস্ট্রদর জনয অস্ট্রস্ত্রলিয়াস্ট্রে পৃথ্ক পৃথ্ক আইন
রস্ট্রয়স্ট্রে।
মাদক বা অযািস্ট্রকাহস্ট্রির প্রর্াস্ট্রব োইলর্ং চবআইলন। আপলন োগ চনবার পর বা অযািস্ট্রকাহি পাস্ট্রনর পর োইলর্ং করস্ট্রি
িাইস্ট্রসন্স হারাস্ট্রে পাস্ট্ররন, আপনার জলরমানা হস্ট্রে পাস্ট্রর, আপলন চজস্ট্রি চেস্ট্রে পাস্ট্ররন বা এসব দস্ট্রণ্ডর সবগুস্ট্রিাই হস্ট্রে
পাস্ট্রর। এোিাও চদিুন অিযায় 8,পলরবহন
আপলন বা আপনার পলরলেে কারও চবআইলন মাদকিবয বা অযািস্ট্রকাহি পাস্ট্রনর সমসযা থ্াকস্ট্রি আপনার িাক্তার,
স্থানীয় কলমউলনটি চহিথ্ সালর্ু স বা আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর অযািস্ট্রকাহি বা োগ চহল্পিাইস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন।
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টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

অযািস্ট্রকাহি ও ড্রাগ েেয টসবার জেয টেলিস্ট্র াে

ACT

02 6207 9977

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (NSW চদশবযাপী)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (চসন্ট্র্াি অস্ট্রেলিয়া)
1800 131 350 (চটলরস্ট্রটালর বযাপী)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (WA চদশবযাপী)

আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এস্ট্রজলে বা কযাস্ট্রেইে

ওস্ট্রয়বসাইে

National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

Department of Health

www.alcohol.gov.au/

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38

উলিদ বা প্রাণী আমদালের ওপর লবলিলেস্ট্রষি
আপলন অনিাইস্ট্রন পেযিবয লকনস্ট্রি, বা অস্ট্রেলিয়ার চর্েস্ট্রর ও বালহস্ট্রর ভ্রমে করস্ট্রি আপলন কী িরস্ট্রের উলিদ ও প্রােী
লকনস্ট্রে পারস্ট্রবন বা সাস্ট্রথ্ রািস্ট্রে পারস্ট্রবন এসব বযাপাস্ট্রর লকেু লনয়ম আস্ট্রে।
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers -এ োন।
আপনার িাস্ট্রগজ বনযপ্রােী আইন র্ে কস্ট্রর লকনা ো জানার জনয
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs -এ
োন।
এোিা কী উলিদ এবং প্রােী অস্ট্রেলিয়ার মস্ট্রিয পলরবালহে হস্ট্রে পাস্ট্রর এ সম্পস্ট্রকু আইন আস্ট্রে। আপলন অস্ট্রেলিয়ার মস্ট্রিয
ভ্রমে করস্ট্রে ইচ্ছুক হস্ট্রি আপনার গন্তস্ট্রবয অনুস্ট্রময় িবযালদর লনয়মগুস্ট্রিা www.quarantinedomestic.gov.au/ -এ
পরীক্ষা করুন।
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অেযােয আইে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চকানও মৃেুযদণ্ড চনই।
চেিাস্ট্রন চসিাস্ট্রন আবজুনা চিিা, পলরস্ট্রবশ দূষে, অনুমলে োিা আবজুনা চিিা বা অলেলরক্ত শব্দ দূষস্ট্রের বযাপাস্ট্রর
আইন রস্ট্রয়স্ট্রে।

প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রদর সস্ট্রে লবস্ট্ররাি
লবলর্ন্ন চক্ষস্ট্রে প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রদর মস্ট্রিয লবস্ট্ররাি আইস্ট্রনর আওোয় পস্ট্রি। চকাস্ট্রটু োবার লবকল্প লহস্ট্রসস্ট্রব লিসলপউট চরস্ট্রজািুশান
অযান্ড লমলিস্ট্রয়শান বা লমমাংসাকারী চসবাগুস্ট্রিা সমসযা সমািাস্ট্রন সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

টসবা

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/

SA

Legal Services Commission of SA

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php

Tas.

Hobart Community Legal Service

Vic.

Victoria Legal Aid

WA

Legal Aid WA

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhooddisputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx

এোিাও চদিুন অিযায় 12, নাগলরক অংশগ্রহে

আইলে সহায়ো
সমস্ত চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিাস্ট্রে জনগস্ট্রের আইনগে অলিকার ও দালয়ত্ব অবলহে করার জনয এবং লবোর বযবস্থার
ওপর জনগস্ট্রের ির্যোর উন্নয়স্ট্রনর িস্ট্রক্ষয লবলর্ন্ন িরস্ট্রের প্রলেষ্ঠান রয়স্ট্রে।
Legal Aid এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিা অপরাি সম্বন্ধীয়, পলরবার র্ােন, পালরবালরক সলহংসো, মাইস্ট্রগ্রশন, মানলসক স্বাস্থয,
সামালজক লনরাপত্তা, ঋে, ট্রযালিক অপরাি ইেযালদ লবষয়গুস্ট্রিাস্ট্রে োস্ট্রদর চোগয মস্ট্রেিস্ট্রদর পরামশু লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রকেঃ
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টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

আইস্ট্রের সাহা যকারী এস্ট্রজলে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Legal Aid ACT

1300 654 314

www.legalaidact.org.au/

NSW

Legal Aid NSW

1300 888 529

www.legalaid.nsw.gov.au/

NT

Northern Territory Legal Aid
Commission

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

Qld

Legal Aid Queensland

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

SA

Legal Services Commission of
South Australia

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

Tas.

Legal Aid Commission of Tasmania

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

Vic.

Victoria Legal Aid

1300 792 387

www.legalaid.vic.gov.au/

WA

Legal Aid Western Australia

1300 650 579

www.legalaid.wa.gov.au/

কলমউলনটি লিগযাি চসন্টারগুস্ট্রিা লবলর্ন্ন লবষস্ট্রয় আইলন পরামশু ও সাহােয লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। এস্ট্রদর মস্ট্রিয চকউ চকউ
কলমউলনটি িাস্ট্রসর বযবস্থা কস্ট্রর ো আপনার আইনগে অলিকার ও দালয়ত্ব আরও চবলশ অবগে করার বযাপাস্ট্রর সাহােয
কস্ট্রর।
আইন লবষয়ক জােীয় প্রলেষ্ঠানসমূহ

ওস্ট্রয়বসাইট

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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7 হাউলজং বা বাসস্থাে
এই অংস্ট্রশ
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বাসা পাওয়া দুস্কর এবং র্ািা বযয়বহুি হস্ট্রে পাস্ট্রর। এটা লবস্ট্রশষ কস্ট্রর বৃহৎ পলরবারগুস্ট্রিার দীঘুস্ট্রময়াদী
বাসস্থাস্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজনীয়ো চমটাস্ট্রনার চক্ষস্ট্রে অস্ট্রনক কঠিন। আপনাস্ট্রক আস্ট্রপাষ করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং চে বাসা পাওয়া
োয় ো লনস্ট্রয়ই সন্তুষ্ট থ্াকস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
•

স্বল্পস্ট্রময়াদী বাসস্থান

•

একটি বযলক্তগে বালি বা ফ্ল্যাট র্ািা

•

হাউলজং প্রসস্ট্রে সাহােয

•

চটস্ট্রনন্টস অলিকার ও দালয়ত্ব

•

একটি বািী বা ফ্ল্যাট চকনা

•

গৃহস্থালির অপলরহােু চসবাসমূহ

•

গৃহস্থালির আবজুনা সংগ্রহ ও পুনবুযবহার

•

চমইি বা লেঠিপে

স্বল্পস্ট্রময়াদী বাসস্থাে
আপলন েিন প্রথ্ম আসস্ট্রবন েিন লনস্ট্রম্নাক্ত স্বল্পস্ট্রময়াদী বাসস্থানগুস্ট্রিা আপলন লবস্ট্রবেনা করস্ট্রে পাস্ট্ররনেঃ
•

চহাস্ট্রস্টি এবং চহাস্ট্রস্টিগুস্ট্রিার লিসকাউস্ট্রন্টর চরট

•

আপলন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অিযয়নরে থ্াকস্ট্রি চসস্ট্রটি হওয়া পেুন্ত আপলন চটস্ট্রম্পারালর স্টু স্ট্রিন্ট হাউলজং থ্াকস্ট্রে
পাস্ট্ররন। আরও লববরস্ট্রের জনয আপনার প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর ইন্টারনযাশনাি সাস্ট্রপাটু স্টাি বা োস্ট্রদর ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট
অনুসন্ধান করুন। আন্তজুালেক োেস্ট্রদর জনয বাসস্থান অপশস্ট্রনর জনয োন
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation -ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট

•

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে োোবস্থায় জীবনোপন িরেগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর িারনা চপস্ট্রে োন
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs -ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট

একট বযলক্তগে বালি বা ফ্ল্যাে ভািা
একটি বালি বা ফ্ল্যাট র্ািা সািারেে লরস্ট্রয়ি এস্ট্রস্টট এস্ট্রজন্টস্ট্রদর মািযস্ট্রম সম্পন্ন করা হয়, োরা বালিওয়ািাস্ট্রদর পস্ট্রক্ষ
কাজ কস্ট্ররন। এোিাও আপলন একটি বযলক্তগে বালিওয়ািা চথ্স্ট্রক সরাসলর র্ািা লনস্ট্রে পাস্ট্ররন। ‘To let’ এবং
‘Accommodation vacant’ অংস্ট্রশ অনিাইস্ট্রন এবং পলেকাস্ট্রে চরন্টাি চপ্রাপাটিুগুস্ট্রিার লবজ্ঞাপন চদয়া হয়। এোিাও
আপলন লরস্ট্রয়ি এস্ট্রস্টট এস্ট্রজন্ট অলিসগুস্ট্রিাস্ট্রে লগস্ট্রয় োস্ট্রদর িালি চরন্টাি চপ্রাপাটিুগুস্ট্রিার োলিকা চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন।
একটি ‘িীজ (lease)’ বা ‘চরলসস্ট্রিনলশয়াি চটনালন্স অযালগ্রস্ট্রমন্ট (residential tenancy agreement)’ একজন
র্ািাটিয়া এবং বালিওয়ািার মস্ট্রিয আইনী লিলিে েু লক্ত। এটি সািারেে েয় বা বাস্ট্ররা মাস্ট্রসর একটি লনলদু ষ্ট সমস্ট্রয়র
জনয হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক েলদও স্বাক্ষর করার আস্ট্রগ সমস্ট্রয়র বযাপাস্ট্রর আপনারা কথ্া বস্ট্রি লনস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন সমস্ট্রয়র চশস্ট্রষ
িীজ নবায়ন করস্ট্রে সক্ষম হস্ট্রে পাস্ট্ররন। একটি লিলিে েু লক্ত থ্াকার মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ িীস্ট্রজ উস্ট্রেলিে শেু াবিী অগ্রীমর্াস্ট্রব
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সম্মে, চেমন র্ািার পলরমাে, কিন র্ািা পলরস্ট্রশাি করস্ট্রে হস্ট্রব, ইউটিলিটি িরে চক প্রদান করস্ট্রব (ইস্ট্রিলিলসটি,
পালন, গযাস, আবজুনা বযবস্থা, ও অনযানয সালর্ু স ইেযালদ) পলরদশুস্ট্রনর পুনরাবৃলত্ত, চপাষা প্রােী রািা োস্ট্রব লকনা এবং
আপলন কেলদন এই জায়গায় থ্াকস্ট্রবন।
আপলন েেলদন থ্াকস্ট্রে পারস্ট্রবন োর চবলশ সময় উস্ট্রেলিে িীস্ট্রজর প্রলে দায়বদ্ধ হস্ট্রবন না, এস্ট্রে কস্ট্রর আপনার
অলেকারলক্রে সমস্ট্রয়র আস্ট্রগ জায়গা োিস্ট্রে হস্ট্রি আপনাস্ট্রক অলেলরক্ত িরে বহন করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর (ো “চিলকং এ িীজ
(breaking a lease)” নাস্ট্রম পলরলেে)।
র্ািার শুরুস্ট্রে আপনাস্ট্রক সািারেে আগাম এক মাস্ট্রসর র্ািার টাকা এবং একটি চরন্টাি বন্ড লদস্ট্রে হস্ট্রব। বন্ড হস্ট্রচ্ছ
একটি আমানে ো বালিওয়ািাস্ট্রক প্রদান করা হয়। এর পলরমাে লবলর্ন্ন চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে লবলর্ন্ন রকম।
বালিওয়ািা বা লরস্ট্রয়ি এস্ট্রস্টট এস্ট্রজন্টস্ট্রক আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর চরলসস্ট্রিলন্সয়াি চটনযালন্স বস্ট্রন্ডর দালয়স্ট্রত্ব
লনস্ট্রয়ালজে কেৃু পস্ট্রক্ষর সাস্ট্রথ্ অবশযই আপনার বন্ড দাস্ট্রয়র করস্ট্রে হস্ট্রব। েিন আপলন এই জায়গা চেস্ট্রি েস্ট্রি োস্ট্রবন েিন
আপনার র্ািা বালক না থ্াকস্ট্রি বা জায়গাটি পলরষ্কার থ্াকস্ট্রি এবং চকানও ক্ষলেসািন না হস্ট্রি এই বন্ড আপনাস্ট্রক
লিলরস্ট্রয় চদয়া হস্ট্রব।
আপনার থ্াকা শুরু করার আস্ট্রগ সম্পলত্তটির প্রকৃ ে অবস্থা এবং চসিানকার এোবৎ পেুন্ত ক্ষয়ক্ষলের লববরে “কলন্ডশন
লরস্ট্রপাটু (condition report)” নাস্ট্রম একটি নলথ্স্ট্রে থ্াকস্ট্রব। এটি আপলন এবং আপনার বালিওয়ািা বা োর লরস্ট্রয়ি
এস্ট্রস্টট এস্ট্রজন্ট সম্পন্ন করস্ট্রবন এবং আপলন েিন এই জায়গা চেস্ট্রি েস্ট্রি োস্ট্রবন েিন মেলবস্ট্ররাি চমটাস্ট্রে সাহােয করস্ট্রব।
চকানও ক্ষয়ক্ষলে হস্ট্রি আপনার বালিওয়ািাস্ট্রক জানাস্ট্রনা উলেৎ, চকানও পলরবেু স্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি অনুমলে লনস্ট্রে হস্ট্রব।
বালিওয়ািারা সািারেে চমরামে করার বযাপাস্ট্রর দায়বদ্ধ থ্াস্ট্রকন।

চকানও সম্পলত্ত পলরদশুস্ট্রনর আস্ট্রগ এবং উস্ট্রেলিে সমস্ত শেু াবিী না চবাঝা পেুন্ত কিনই চকানও িীস্ট্রজ স্বাক্ষর করস্ট্রবন
না, কারন আপনার স্বাক্ষস্ট্ররর পর আপলন লনস্ট্রজ এর প্রলে আইনে দায়বদ্ধ থ্াকস্ট্রবন।
আপলন এই সম্পলত্ত সাব-চিট লদস্ট্রে পারস্ট্রবন না (অথ্ুাৎ িীস্ট্রজ উস্ট্রেি চনই এমন কাউস্ট্রক র্ািা) এবং দীঘুস্ট্রময়াস্ট্রদর জনয
কাউস্ট্রক রািস্ট্রে পারস্ট্রবন না, কারন এস্ট্রে কস্ট্রর আইনানুোয়ী লনলদু ষ্ট করা বালসন্দাস্ট্রদর সংিযা অলেক্রান্ত হস্ট্রে পাস্ট্রর।
স্বল্পস্ট্রময়াদী পলরদশুক সািারেে থ্াকার জনয অনুলমে।
আপলন েস্ট্রি চেস্ট্রে োইস্ট্রি বালিওয়ািাস্ট্রক পেুাপ্ত চনাটিশ লদস্ট্রে হস্ট্রব (সািারেে সবুলনম্ন োর সপ্তাহ বা িীজ অনুোয়ী
লনিুালরে)।

হাউলজং বা বাসস্থাে সহায়ো
কম আস্ট্রয়র চিাস্ট্রকরা অস্থায়ী বাসস্থান এবং চরন্টাি বন্ড এবং প্রথ্ম মাস্ট্রসর র্ািা অলগ্রম চদয়ার জনয সরকাস্ট্ররর কাে
চথ্স্ট্রক আলথ্ুক সহায়ো পাওয়ার চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন।
কম আস্ট্রয়র চিাকস্ট্রদর র্ািা প্রদাস্ট্রন সাহােয করার জনয Rent Assistance হস্ট্রচ্ছ একটি সরকারী চপস্ট্রমন্ট
(www.humanservices.gov.au/rentassistance)।
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পাবলিক হাউলজং
আপলন Centrelink চপস্ট্রমন্ট বা স্বল্প আস্ট্রয়র ওপর লনর্ু রশীি থ্াকস্ট্রি আপলন পাবলিক হাউলজং র্ািা চনওয়ার জনয
আস্ট্রবদন করস্ট্রে পাস্ট্ররন, ো সরকাস্ট্ররর মালিকানািীন।
আপলন পাবলিক হাউলজং লনস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক র্েুু লক হাস্ট্রর র্ািা লদস্ট্রে হস্ট্রব, ো বযলক্তগের্াস্ট্রব র্ািা চদয়ার চেস্ট্রয়
কম।
আপলন চকাথ্ায় থ্াকস্ট্রে োন, আপনার পলরবাস্ট্ররর আকার এবং কস্ট্রো দ্রুে আপনার বাসস্থাস্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজন এসস্ট্রবর ওপর
পাবলিক হাউলজং পাওয়ার ওস্ট্রয়টিং টাইম বা অস্ট্রপক্ষার সময় লনর্ু র কস্ট্রর। ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি অস্ট্রনক দীঘু সমস্ট্রয়র জনযও
হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

হাউলজং অেলরট

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Housing and
Community Services

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

NSW

Housing NSW

1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au

NT
Qld

Department of
Housing
Department of
Housing and Public
Works

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing
13 74 68

www.qld.gov.au/housing/public-communityhousing
www.housing.sa.gov.au

SA

Housing SA

131 299

Tas.

Housing Tasmania

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing

Vic.

Office of Housing

1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing

WA

Department of
Housing

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au

গৃহহীেোর জেয হাউলজং সাস্ট্রপােি বা বাসস্থাে সহায়ো
আপলন গৃহহীন হস্ট্রি, বা গৃহহীন হওয়ার ঝুুঁ লকস্ট্রে থ্াকস্ট্রি, লনস্ট্রম্নাক্ত চসবাগুস্ট্রিা আপনাস্ট্রক জরুরী বাসস্থান বা চরিাস্ট্ররি
চদবার বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্ররেঃ
এিাকা
National
ACT

সালভিস এবং ওস্ট্রয়বসাইে

টেলিস্ট্র াে

Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
FirstPoint
www.firstpoint.org.au

02 6247 7744
1800 176 468
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এিাকা

সালভিস এবং ওস্ট্রয়বসাইে

টেলিস্ট্র াে

NSW

Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home

1800 152 152

NT

ShelterMe
www.shelterme.org.au

Qld

Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/

1800 474 753

SA

Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices

1800 003 308

Tas.

Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect

1800 800 588

Vic.

Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation

1800 825 955

WA

Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

1800 065 892

বালসন্দাস্ট্রদর অলিকার এবং দালয়ত্ব
সকি চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিাস্ট্রে সরকারী কেৃু পক্ষ আস্ট্রে োরা বালসন্দাস্ট্রদরস্ট্রক োস্ট্রদর অলিকার এবং দায়দালয়স্ট্রত্বর
বযাপাস্ট্রর পরামশু লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক, প্রায়শই একালিক র্াষাস্ট্রেেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রো
লর

হাউলজং এবং ট য়ার টট্রি অেলরট

টেলিস্ট্র াে

ACT

Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico

13 22 81

NSW

NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Rent
ing_a_home.page

13 32 20

NT
Qld

SA

Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies
Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/
Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately

1800 019 319
1300 366 311

131 882
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টেে বা
টেলরস্ট্রো
লর

হাউলজং এবং ট য়ার টট্রি অেলরট

টেলিস্ট্র াে

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting

1300 654 499

Vic.

Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andaccommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-andother-payments/rent-receipts

1300 558 181

WA

Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-rentinghome-wa

1300 304 054

এোিা বালসন্দাস্ট্রদর পরামশু চদবার জনয লকেু চবসরকালর প্রলেষ্ঠানও রস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

টেেযান্ট বা ভািাস্ট্রেস্ট্রদর
ওস্ট্রয়বসাইে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

www.tenantsact.org.au/contactUs/Tena
nts-Advice-Service

NSW

Tenants NSW

NT

NT Tenants’ Advice
Service

1800 812 953

www.dcls.org.au/legal-and-advocacyservices/tenants-advice

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants

SA

Tenants Information
and Advisory Service

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

1300 652 641

http://tutas.org.au

03 9416 2577

www.tuv.org.au

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

Tas.
Vic.
WA
National

Tenants Union of
Tasmania
Tenants Union of
Victoria
Tenancy WA
গ্রামীন লফ্র কি

www.tenants.org.au

Real Estate Institute of
Australia

https://reia.asn.au/consumers/rentingor-leasing-a-property

একট বাসা বা ফ্ল্যাে টকো
সািারেে পলেকায় বা অনিাইস্ট্রন বাসা বা ফ্ল্যাট লবক্রস্ট্রয়র লবজ্ঞাপন চদয়া হয়। আপলন েলদ অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে প্রথ্মবাস্ট্ররর
মস্ট্রো বালি লকস্ট্রন থ্াস্ট্রকন, োহস্ট্রি চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর সরকাস্ট্ররর পক্ষ চথ্স্ট্রক িাস্টু চহাম ওউনার গ্রযাস্ট্রন্টর জনয চোগয
হস্ট্রে পাস্ট্ররন (চদিুন www.firsthome.gov.au)।
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আপলন অস্ট্রেলিয়ার পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট না হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি আপনার িস্ট্ররন ইনস্ট্রর্স্টস্ট্রমন্ট অযাপরুর্াি বা লবস্ট্রদলশ
লবলনস্ট্রয়াগ অনুস্ট্রমাদস্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর (চদিুন www.firb.gov.au/real-estate)।
আপনার বালি বা সম্পলত্ত চকনার জনয ঋস্ট্রের প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার বযাংক বা অনযানয আলথ্ুক প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর সাস্ট্রথ্
চোগাস্ট্রোগ করুন। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে সম্পলত্ত চকনার সময় চিাকজস্ট্রনরা সািারেে একজন আইনজীবী বা কনস্ট্রর্স্ট্রয়ন্সার
বযবহার কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন। আপলন েু লক্তর চময়াদ এবং শেু াবিী সম্পূেুরূস্ট্রপ চবাঝা না পেুন্ত চকানও েু লক্তস্ট্রে স্বাক্ষর করস্ট্রবন
না।
সম্পলত্ত ক্রস্ট্রয়র বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয োন www.australia.gov.au/information-and-services/familyand-community/housing-and-property -ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট।

গৃহস্থালির অপলরহা ি টসবাসমূহ
আপলন বালি লকনুন বা র্ািা লনন, আপনার সম্পলত্তর সাস্ট্রথ্ সম্পলকু ে গৃহস্থালির চসবাসমূহ , চেমন পালন, ইস্ট্রিলিলসটি
এবং গযাস, আপনার সবসমস্ট্রয়ই প্রস্ট্রয়াজন। আপনার সালর্ু স চপ্রার্াইিার সরকারী এস্ট্রজলন্স নালক প্রাইস্ট্রর্ট চকাম্পালন হস্ট্রব
ো আপনার এিাকা বা অবস্থাস্ট্রনর ওপর লনর্ু র করস্ট্রব – আপনার চটলিস্ট্রিান লিস্ট্ররক্টলর চদিুন।
নেু ন চকানও সম্পলত্তস্ট্রে স্থানান্তলরে হবার আস্ট্রগ সািারেে আপনার সালর্ু স চপ্রার্াইিারস্ট্রক লকেু লদন পূস্ট্রবু চনাটিশ লদস্ট্রে
হস্ট্রব।
গৃহস্থালির চসবাসমূহ চনবার েু লক্ত স্বাক্ষর করার আস্ট্রগ আপনার চসই চসবার আস্ট্রদৌ প্রস্ট্রয়াজন আস্ট্রে লকনা ো লবস্ট্রবেনা
করুন। উদাহরেস্বরূপ, আপলন অস্থায়ী বাসস্থাস্ট্রন থ্াকাকািীন অবস্থায় আপনার লেন বেস্ট্ররর ইস্ট্রিলিলসটি সরবরাস্ট্রহর
েু লক্ত স্বাক্ষস্ট্ররর চকানও প্রস্ট্রয়াজন চনই। সরবরাহকারীর সাস্ট্রথ্ েু লক্ত স্বাক্ষস্ট্ররর পূস্ট্রবু োস্ট্রদর চদয়া চময়াদ এবং শেু াবিী
সম্পূেুর্াস্ট্রব চবাঝা আপনার জনয জরুরী। এনালজু চসবাগুস্ট্রিার লনস্ট্রদুশনার বযাপাস্ট্রর একটি চহল্প গাইি
www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home -এ পাস্ট্রবন। এোিাও
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources -এ Australian Energy Regulator অলেলরক্ত েথ্য
পলরস্ট্রবশন কস্ট্রর।
চকাম্পালনগুস্ট্রিা োস্ট্রদর চসবা িরোবাবদ আপনাস্ট্রক লনয়লমে লবি চপ্ররন করস্ট্রব। আপলন লনিুালরে োলরস্ট্রি লবি
পলরস্ট্রশাস্ট্রি অক্ষম হস্ট্রি বা োস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ েু লক্ত বযবস্থাপনার পলরবেু ন আনস্ট্রে োইস্ট্রি অলবিস্ট্রম্ব োস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ
করুন।
আপলন লবি পলরস্ট্রশাস্ট্রি অসুলবিার সম্মুিীন হস্ট্রি অথ্বা োস্ট্রদর চসবা চথ্স্ট্রক লবলচ্ছন্নো এিাস্ট্রে হস্ট্রি আপনার
সরবরাহকারী আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্ররন।

ইস্ট্রিলিলসট এবং গযাস
আপনার ইস্ট্রিলিলসটি ও গযাস সরবরাহকারী লনবুােস্ট্রন সহায়ো করার জনয লর্লিওসহ েথ্য এবং আপনার অলিকার
জানার জনয অস্ট্রেলিয়ার সরকাস্ট্ররর Energy Made Easy ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট োন www.energymadeeasy.gov.au/
সরবরাহকারী লনবুােস্ট্রনর সময় অবশযই চিয়াি রািস্ট্রবনেঃ
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•

েু লক্তর চময়াদ কস্ট্রো লদস্ট্রনর

•

চসবা সংস্ট্রোস্ট্রগর সময় বা আপলন েু লক্তর পূস্ট্রবু োস্ট্রদর চেস্ট্রি লদস্ট্রি িী লদস্ট্রে হস্ট্রব লকনা

•

আপলন কস্ট্রন্সশান বা ইনকাম সাস্ট্রপাটু চপস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি ো আপনার সরবরাহকারী জাস্ট্রনন লকনা।

এোিাও আপলন আপনার ইস্ট্রিলিলসটি বা গযাস সরবরাহকারীর সাস্ট্রথ্ চকানও সমসযা সমািাস্ট্রন অপারগ হস্ট্রি আপনার
চোগাস্ট্রোস্ট্রগর জনয Energy Made Easy ওস্ট্রয়বসাইট (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) –এ
লবলর্ন্ন র্াষায় িযাক্ট শীট এবং এনালজু অমবািসস্ট্রমন্ট-এর োলিকা (www.energymadeeasy.gov.au/usefulcontacts) –চে পাস্ট্রবন।

Centrepay
Centrelink গ্রাহকস্ট্রদর জনয Centrepay একটি চস্বচ্ছাস্ট্রসবী লবি-পলরস্ট্রশািকারী চসবা
(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay -এ োন)। র্ািা, গযাস,
ইস্ট্রিলিলসটি, পালন এবং চিান এিরস্ট্রনর লবি, বযয় এবং গৃহস্থালি িরস্ট্রের জনয আপলন আপনার লনয়লমে Centrelink
চপস্ট্রমন্ট চথ্স্ট্রক Centrepay বযবহার কস্ট্রর টাকা চকস্ট্রট রািস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন কী পলরমাে টাকা কাটস্ট্রবন ো চেস্ট্রকাস্ট্রনা
সময় শুরু বা পলরবেু ন করস্ট্রে পাস্ট্ররন। এটা করার সবস্ট্রেস্ট্রয় দ্রুে পদ্ধলে হস্ট্রচ্ছ অনিাইস্ট্রন myGov-এর
www.my.gov.au -চে আপনার Centrelink অনিাইন অযাকাউন্ট বযবহার করা।

ট াে এবং ইন্টারস্ট্রেে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চসি চিানগুস্ট্রিা ‘চমাবাইি চিান (mobile phones)’ এবং আপনার বাসায় স্থায়ী চটলিস্ট্রিানগুস্ট্রিা
‘িযান্ডিাইন চিান (landline phones)’ বা ‘িযান্ডিাইনস (landlines)’ নাস্ট্রম পলরলেে।
এসব সালর্ু স বা চসবার েু লক্তগুস্ট্রিাস্ট্রক সািারেে “প্লযান” বিা হয়। চটলিস্ট্রিান এবং ইন্টারস্ট্রনট সালর্ু স্ট্রসর েু িনামূিক
িারো চপস্ট্রে হস্ট্রি আপলন অনিাইস্ট্রন ‘চমাবাইি প্লযান (mobile plan)’, ‘িযান্ডিাইন প্লযান (landline plan)’ এবং
‘ইন্টারস্ট্রনট প্লযান (internet plan)’ অনুসন্ধান কস্ট্রর চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন।
েু লক্ত স্বাক্ষস্ট্ররর পূস্ট্রবু চকাম্পালনর শেু গুস্ট্রিা সেকু র্াস্ট্রব চিয়াি করুন এবং োস্ট্রদর বা লক্রটিকযাি ইনিরস্ট্রমশন সামালর

(Critical Information Summary) বা গুরুত্বপূেু েস্ট্রথ্যর সারাংশ পিুন।
অস্ট্রেলিয়ার চটলিস্ট্রিান এবং ইন্টারস্ট্রনট েু লক্তর লকেু সািারন ববলশষ্টয হস্ট্রচ্ছেঃ
•

সালর্ু স বা চসবাগুস্ট্রিার জনয সািারেে কাস্ট্রনকশন িী প্রস্ট্রয়াজন হয়।

•

আপনাস্ট্রক এক বের বা দুই বেস্ট্ররর েু লক্ত লনস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।

•

চবশীরর্াগ চমাবাইি চসবায় চমাবাইি িিবযান্ড বযবহাস্ট্ররর চক্ষস্ট্রে কি অযািাওস্ট্রয়ন্স বা িাটা অযািাওস্ট্রয়ন্স
থ্াস্ট্রক ো অযািাওস্ট্রয়স্ট্রন্সর চবশী বযবহার করস্ট্রি অলেলরক্ত টাকা লদস্ট্রে হয়।

•

অস্ট্রনক সালর্ু স্ট্রসই চিন্ড মযাস্ট্রনজস্ট্রমন্ট এিাটু থ্াস্ট্রক – চেিাস্ট্রন আপলন 50%, 85% বা 100%এর চবশী
অযািাওস্ট্রয়ন্স বযবহার করস্ট্রি ো এসএমএস বা ইস্ট্রমইস্ট্রির মািযস্ট্রম জানাস্ট্রনা হয়।
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•

আপলন লপ্র-চপইি (বযবহাস্ট্ররর পূস্ট্রবু িরে সাস্ট্রপস্ট্রক্ষ) নালক চপাস্ট-চপইি (সরবরাহকারী আপনাস্ট্রক লনয়লমে লবি
চপ্ররে করস্ট্রব) সালর্ু স বযবহার করস্ট্রবন ো পেন্দ করস্ট্রে পারস্ট্রবন।

আপলন চটলিস্ট্রিান বা ইন্টারস্ট্রনট লবি চপস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি এবং লনিুালরে সমস্ট্রয় লবি পলরস্ট্রশাস্ট্রি অপারগ হস্ট্রি আপনার চসই
চকাম্পালনর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করা উলেৎ।
লবস্ট্রদস্ট্রশ করা চটলিস্ট্রিান কি প্রায়শই মালসক চিান প্লযান অযািাওস্ট্রয়স্ট্রন্স থ্াস্ট্রক না। আপনার ববস্ট্রদলশক কি সাবিাস্ট্রন
লনরীক্ষে বা লপ্র-চপইি কি কািু (কনলর্লনস্ট্রয়ন্স চস্টাস্ট্রর পাওয়া োয়) বযবহার করার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপলন েলদ আপনার বালিস্ট্রে ইন্টারস্ট্রনট সংেুক্ত করস্ট্রে োন বা একটি ওয়যারস্ট্রিস লির্াইস্ট্রসর মািযস্ট্রম ইন্টারস্ট্রনট
অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে োন োহস্ট্রি একটি ইন্টারস্ট্রনট সালর্ু স চপ্রার্াইিাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ েু লক্তস্ট্রে চেস্ট্রে হস্ট্রব। চেস্ট্রকাস্ট্রনা েু লক্তস্ট্রে
চ াকার আস্ট্রগ এটা লনলিে করুন চে আপলন এর িরে চমটাস্ট্রে পারস্ট্রবন এবং এটি আপনার প্রস্ট্রয়াজন চমটাস্ট্রে সক্ষম।
এোিাও আপলন লপ্র-চপইি ওয়যারস্ট্রিস ইন্টারস্ট্রনট কাস্ট্রনকশান লনস্ট্রে পাস্ট্ররন।
অস্ট্রনক চপ্রাগ্রামই আস্ট্রে ো লবনামূস্ট্রিয বা সাশ্রয়ী মুস্ট্রিয ইন্টারস্ট্রনট অযাস্ট্রক্সস বা চট্রলনং প্রদান কস্ট্রর। উদাহরেস্বরূপ,
পাবলিক িাইস্ট্রিরী বা চিাকাি কাউলন্সিগুস্ট্রিা লবনামূস্ট্রিয ইন্টারস্ট্রনট অযাস্ট্রক্সস লদস্ট্রে পাস্ট্রর।
চেসব চকাম্পালন Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) লস্কম-এর সদসয শুিুমাে োস্ট্রদর কাে
চথ্স্ট্রকই আপনার চিান এবং ইন্টারস্ট্রনট সংস্ট্রোগ চনয়া উলেৎ (www.tio.com.au/members/members-listing -এ
োলিকার্ু ক্ত)।
আপনার চটলিস্ট্রিান বা ইন্টারস্ট্রনট সালর্ু স বযবহাস্ট্রর লবস্ট্রের সৃলষ্ট হস্ট্রি এবং আপনার সরবরাহকারী চসই সমসযা চমটাস্ট্রে
অক্ষম হস্ট্রি আপলন TIOচক 1800 062 058 নম্বস্ট্রর বা www.tio.com.au/making-a-complaint -এ লগস্ট্রয়
লবনামূস্ট্রিয অলর্স্ট্রোগ উত্থাপন করস্ট্রে পাস্ট্ররন।

গৃহস্থালি আবজিো সংগ্র্হ এবং পুেবি যবহার
স্থানীয় সরকার সািারেে বজুয সংগ্রহ পলরোিনা কস্ট্রর। সািারে গৃহস্থালি আবজুনা এবং পুনবুযবহারস্ট্রোগয আবজুনা
চেমন চবােি, কযান, কাগজ, কািুস্ট্রবািু ইেযালদ সািারেে আিাদা আিাদা লবন/পাস্ট্রে সংগ্রহ করা হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক।
আবজুনা সংগ্রস্ট্রহর লদন সম্পস্ট্রকু জানস্ট্রে হস্ট্রি আপনার চিাকাি কাউলন্সস্ট্রির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন অথ্বা আপনার
প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রক লজস্ট্রজ্ঞস করুন। এোিাও চদিুন অিযায় 12, নাগলরক অংশগ্রহে

টমইি/লিঠিপত্র
আপলন Australia Post বক্স বা অলিসগুস্ট্রিার মািযস্ট্রম লেঠি বা পাস্ট্রসুি পাঠাস্ট্রে পাস্ট্ররন। ববস্ট্রদলশক চমইস্ট্রির স্টযাম্প
িরে অস্ট্রেলিয়ান চমইস্ট্রির িরে চথ্স্ট্রক চবশী। এোিাও Australia Post অনযানয দরকালর চসবা প্রদান কস্ট্রর, চেমন,
লবি পলরস্ট্রশাি, পাসস্ট্রপাস্ট্রটুর জনয েলব চোিা ইেযালদ (www.auspost.com.au চদিুন)
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আপলন বাসা বদি করস্ট্রি আপলন আপনার চমইি বা লেঠিপে আপনার নেু ন ঠিকানায় পুনেঃলনস্ট্রদুলশে করস্ট্রে পাস্ট্ররন
(www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html -এ োন)। এসব িরস্ট্রের সময় আপলন
লকেু কনস্ট্রসশান চপস্ট্রে পাস্ট্ররন এবং Australia Post আপনার নেু ন ঠিকানা অনযানয প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর কাস্ট্রেও চপৌুঁস্ট্রে লদস্ট্রে
পাস্ট্রর।
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8 পলরবহণ
এই অংস্ট্রশ
অস্ট্রেলিয়া একটি লবশাি চদশ চেিাস্ট্রন চবশীরর্াগ শহর এবং নগরীগুস্ট্রিার মস্ট্রিয দীঘু দূরত্ব লবদযমান। শহর বা চদশ জুস্ট্রি
ভ্রমস্ট্রের জনয অস্ট্রনক পলরবহে বযবস্থাই এিাস্ট্রন আস্ট্রে।
•

পাবলিক ট্রান্সস্ট্রপাটু

•

টযালক্স চসবাসমূহ

•

সাইলিং

•

হাুঁটা

•

চবসরকারী োনবাহন

পাবলিক ট্রােস্ট্রপােি বা ােবাহে
অস্ট্রেলিয়ার পাবলিক ট্রান্সস্ট্রপাটুগুস্ট্রিার মস্ট্রিয বাস, চট্রইন, ট্রযাম এবং চিরী অন্তর্ুু ক্ত। চবশীরর্াগ চসবা বযবহাস্ট্ররর জনয
আপনার র্ািা লদস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর অথ্বা টিস্ট্রকট কাটস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। স্টু স্ট্রিন্ট, লসলনয়রস এবং Health Care Card
চহাল্ডারস্ট্রদর জনয সািারেে কনস্ট্রসশান থ্াস্ট্রক। সাপ্তালহক বা মালসক টিস্ট্রকটগুস্ট্রিা সািারেে বদলনক বা একক োো
টিস্ট্রকটগুস্ট্রিার েু িনায় সস্তা।
এগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর েথ্য এবং সময়সূেী অস্ট্রনক চিাকাি গর্নুস্ট্রমন্ট কাউলন্সি ও লর্লজটর চসন্টার, অনিাইন, চরইিওস্ট্রয়
চস্টশন, িাইস্ট্রিরী এবং পাবলিক ইনিরস্ট্রমশন চসন্টার চথ্স্ট্রক পাওয়া োয়।
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

পােলিক ট্রােস্ট্রপােি এস্ট্রজলে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling

Qld

Translink

www.translink.com.au

SA

Transport SA

www.sa.gov.au/topics/transport-travel-andmotoring/public-transport-and-travel

Tas.

Metro Tasmania

www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

েযালক্স টসবাসমূহ
অস্ট্রেলিয়ার চবশীরর্াগ জায়গায় টযালক্স বা “কযাব” সালর্ু স 24 ঘণ্টা পাওয়া োয়। টযালক্সর িযাশস্ট্রবাস্ট্রিু রািা লমটাস্ট্রর
র্ািা প্রদশুন কস্ট্রর। টযালক্স চকাম্পালনগুস্ট্রিা অনিাইস্ট্রন এবং Yellow Pages-এর আওোয় োলিকার্ু ক্ত। হুইিস্ট্রেয়ার
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বা অক্ষমো সম্পন্ন বযলক্তস্ট্রদর জনয চবশীরর্াগ শহস্ট্ররই চিশাি টযালক্স পাওয়া োয়। আপলন চোট বাচ্চা লনস্ট্রয় ভ্রমে
করস্ট্রি আপনার লশশু আসস্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজন ো টযালক্স চকাম্পালনস্ট্রক জানান।
চকানও চকানও এিাকায় টযালক্স পলরবহস্ট্রের লবকল্প লহস্ট্রসস্ট্রব Uber বা ইনিরমযাি কার-পুলিং-এর বযবস্থা থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর।

সাইলেং
রাস্তার সব লনয়মকানুন এবং লনস্ট্রদুশনা সাইলিস্টস্ট্রদর চমস্ট্রন েিস্ট্রে হস্ট্রব এবং োস্ট্রদর বাইসাইস্ট্রকস্ট্রি অবশযই কমুরে চিক
এবং ঘণ্টা থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন সাইস্ট্রকি োিাস্ট্রি, আপনাস্ট্রক এবং আপানার সাস্ট্রথ্ চকানও োেী থ্াকস্ট্রি োস্ট্রক অবশযই
চহিস্ট্রমট পলরিান করস্ট্রে হস্ট্রব। রাস্ট্রে সাইস্ট্রকি োিাস্ট্রনার সময় আপনার সাইস্ট্রকস্ট্রির সামস্ট্রন এবং চপেস্ট্রন িাইট থ্াকা
আবশযক। আপলন বাইসাইস্ট্রকি চরস্ট্রি চকাথ্াও চগস্ট্রি োস্ট্রে োিা িাগাস্ট্রে র্ু িস্ট্রবন না।
আপনার স্থানীয় এিাকা বা শহস্ট্রর সাইলিং উৎসালহে করার জনয লবস্ট্রশষ বযবস্থা থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর, চেমন লনলদু ষ্ট
বাইসাইস্ট্রকি রাস্তা (পস্ট্রথ্র ওপস্ট্রর বা পস্ট্রথ্র পাস্ট্রশ), অথ্বা সাইস্ট্রকস্ট্রির জনয চস্টাস্ট্ররজ এলরয়া ো সাইলিস্টস্ট্রদর পাবলিক
ট্রান্সস্ট্রপাস্ট্রটুর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর সুলবিা কস্ট্রর চদয়।
েলদ বাইসাইস্ট্রকি চিন থ্াস্ট্রক োহস্ট্রি আপনার চসিাস্ট্রনই সাইস্ট্রকি োিাস্ট্রনা উলেৎ, কারে ো লনরাপদ এবং লকেু চস্টট ও
চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে ো আবশযক। বাইসাইস্ট্রকি চিন না থ্াকস্ট্রি আপনার উলেৎ েেটু কু সম্ভব রাস্তার বাম লদক লদস্ট্রয় লনরাপদ
দূরস্ট্রত্ব সাইস্ট্রকি োিাস্ট্রনা। সািারেে সাইস্ট্রকি োিাস্ট্রনার সময় দুইজস্ট্রনর চবলশ োিস্ট্রকর পাশাপালশ সাইস্ট্রকি োিাস্ট্রনা
উলেৎ নয়।

হাুঁো
হাুঁটা হস্ট্রচ্ছ অস্ট্রেলিয়ার একটি জনলপ্রয় লবস্ট্রনাদনমূিক কাজ।
চেৌরাস্তার ট্রালিক িাইস্ট্রট এবং পথ্োরী পারাপাস্ট্ররর সমস্ট্রয় আপনার িাস্ট্রন এবং বাস্ট্রম ট্রালিক চদিার জনয সেকু র্াস্ট্রব
চিয়াি করুন। চিািা রাস্তায় বা চরইি ট্রযাস্ট্রক হাুঁটস্ট্রবন না।
চঝাপঝাস্ট্রির মস্ট্রিয পায়োলর করস্ট্রে ইচ্ছুক হস্ট্রি আপলন সঠিকর্াস্ট্রব সলজ্জে লকনা ো লনলিে করুন এবং আপলন চকাথ্ায়
োস্ট্রচ্ছন ো কাউস্ট্রক জানান।

প্রাইস্ট্রভে টভলহকযাি বা বযলক্তগে ােবাহে
চেসব োনবাহস্ট্রনর মালিক আপলন লনস্ট্রজ এবং চেগুস্ট্রিা আপলন লনস্ট্রজর ইচ্ছামস্ট্রো বযবহার করস্ট্রে পাস্ট্ররন চসগুস্ট্রিাস্ট্রক
প্রাইস্ট্রর্ট চর্লহকযাি বা বযলক্তগে োনবাহন বস্ট্রি। চবশীরর্াগ অস্ট্রেলিয়ান বযলক্তগে পলরবহস্ট্রনর জনয গালি বা চমাটর
সাইস্ট্রকি বযবহার কস্ট্ররন। গালির মালিকানা সুলবিাজনক হস্ট্রিও বযয়বহুি। গালির মালিকানা এবং োইলর্ং-এর সস্ট্রে
অস্ট্রনক দায়দালয়ত্ব জলিে।
লহেহাইলকং, ো হস্ট্রিা একজন অপলরলেে মানুস্ট্রষর সাস্ট্রথ্ োর গালিস্ট্রে বা ট্রাস্ট্রক লবনামূস্ট্রিয োো করা, লনরাপদ নয় এবং
এরকম না করা বাঞ্ছনীয়।
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ড্রাইলভং িাইস্ট্রসে
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে গািী বা চমাটরবাইক োিাস্ট্রনার জনয আপনার অবশযই োইর্ারস িাইস্ট্রসন্স িাগস্ট্রব। আপনার োইলর্ংএর সময় ো সব সময় আপনার সাস্ট্রথ্ রািস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার লবস্ট্রদশী িাইস্ট্রসন্স না থ্াকস্ট্রি আপনার Learner's Permit পাবার জনয একটি Driver Knowledge Test
পরীক্ষা পাস করস্ট্রে হস্ট্রব। Learner’s Permit আপনাস্ট্রক একজন িাইস্ট্রসন্সপ্রাপ্ত োইর্াস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চথ্স্ট্রক গািী োিাস্ট্রনা
চশিার সুস্ট্রোগ কস্ট্রর চদয়। আপলন গািী োিাস্ট্রনার সময় আপনার গািীস্ট্রে অবশযই “L” চপ্লট িাগাস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার গািী োিাস্ট্রনার উপেুক্ত দক্ষো অজুস্ট্রনর পর আপলন একটি Provisional োইর্ারস িাইস্ট্রসস্ট্রন্সর জনয
আস্ট্রবদন করস্ট্রে পাস্ট্ররন। Provisional Licence পাওয়ার জনয আপনাস্ট্রক অবশযই সবুলনম্ন 17 বের বয়স্ক হস্ট্রে হস্ট্রব,
নূযনেম েয় মাস্ট্রসর জনয Learner's Permit িস্ট্রর রািস্ট্রে হস্ট্রব অথ্বা আপনার ইন্টারস্ট্রস্টট বা ওর্ারসীজ িাইস্ট্রসন্স
থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন গািী োিাস্ট্রনার সময় আপনার গািীস্ট্রে অবশযই “P” চপ্লট িাগাস্ট্রে হস্ট্রব।
আপলন আপনার Provisional চময়াদ চশষ করস্ট্রি পূেু িাইস্ট্রসস্ট্রন্সর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে পারস্ট্রবন। আপনার িাইস্ট্রসস্ট্রন্স
চকানও শেু াবিীর উস্ট্রেি থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক ো মানয কস্ট্রর েিস্ট্রে হস্ট্রব।
এোিাও চদিুন অিযায় 1, আসার পর েথ্াশীঘ্র লক করেীয়

ড্রাইলভং-এর টক্ষস্ট্রত্র প্রস্ট্র াজয আইে
োইলর্ং-এর চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয আইনগুস্ট্রিা আপনাস্ট্রক অবশযই জানস্ট্রে হস্ট্রব এবং মানয করস্ট্রে হস্ট্রব। উদাহরেস্বরূপেঃ
•

আপলন চে বাহন োিাস্ট্রচ্ছন ো অবশযই সরকাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চরলজলে করাস্ট্রনা থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।

•

আপনার গালির সব োেীস্ট্রক অবশযই সীটস্ট্রবল্ট বা উপেুক্ত লশশু বন্ধনী পরস্ট্রে হস্ট্রব।

•

গািী োিাস্ট্রনার সময় চমাবাইি চিান বযবহার করা আইন লবরুদ্ধ।

•

আপলন রাস্তায় চকানও দুঘুটনায় জলিস্ট্রয় পিস্ট্রি ো সাস্ট্রথ্ সাস্ট্রথ্ পুলিশস্ট্রক জানাস্ট্রে হস্ট্রব।

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে কস্ট্রঠার ট্রালিক আইন লবদযমান। োইলর্ং আইন এবং লবলিলনস্ট্রষস্ট্রি চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর অনুসাস্ট্রর
োরেময রস্ট্রয়স্ট্রে। ট্রালিক আইস্ট্রনর অবািয হস্ট্রি বা ট্রালিক আইন র্ে করস্ট্রি বযয়বহুি জলরমানা হস্ট্রে পাস্ট্রর, আপনার
োইলর্ং িাইস্ট্রসন্স বালেি হস্ট্রে পাস্ট্রর এমনলক কারাদন্ডও হস্ট্রে পাস্ট্রর। অনবির্াস্ট্রব গািী পাকু করস্ট্রিও লবপুি জলরমানা
হস্ট্রে পাস্ট্রর। গলেসীমা জালর করা আস্ট্রে এবং োরা গলেসীমা অলেক্রম কস্ট্রর োস্ট্রদর িরার জনয িীি কযাস্ট্রমরাও বযবহার
করা হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক।
গািী োিাস্ট্রনার সময় মদযপান করা বা মদযপানরে বা অনযানয মাদকিস্ট্রবযর প্রর্াস্ট্রব থ্াকাকািীন অবস্থায় গািী
োিাস্ট্রনা চবআইলন। চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর এবং োইর্ার চকান িরস্ট্রের িাইস্ট্রসন্স বযবহার করস্ট্রেন োর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর
অনুলমে ব্লাি অযািস্ট্রকাহি চিস্ট্রর্স্ট্রির োরেময রস্ট্রয়স্ট্রে। অযািস্ট্রকাহস্ট্রির সীমা োলিস্ট্রয় লগস্ট্রয়স্ট্রে লকনা ো োোই করার
জনয পুলিশরা চেস্ট্রকাস্ট্রনা সময় োইর্ারস্ট্রদর পরীক্ষা করস্ট্রে পাস্ট্ররন। এোিাও চদিুন অিযায় 6, অস্ট্রেলিয়ার আইন
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আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

টরাি ট্রােস্ট্রপােি অেলরট
Road Transport
Authority
Roads and Maritime
Services

ACT
NSW

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

13 22 81

www.rego.act.gov.au

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
and Main Roads

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 11 56

www.transport.wa.gov.au/index.asp

সীেস্ট্রবল্ট এবং লশশু বন্ধেী
আপনার গালির সব োেীস্ট্রক অবশযই সীটস্ট্রবল্ট বা উপেুক্ত লশশু বন্ধনী পরস্ট্রে হস্ট্রব। সীটস্ট্রবল্ট পলরিান না কস্ট্রর গািী
োিাস্ট্রি জলরমানা লদস্ট্রে হস্ট্রব এবং আপনার োইলর্ং িাইস্ট্রসন্সও হারাস্ট্রে পাস্ট্ররন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং বি বাচ্চাস্ট্রদর জনয
প্রস্ট্রেযক গািীস্ট্রেই সীটস্ট্রবল্ট রস্ট্রয়স্ট্রে।
লশশু এবং সাে বের বয়স পেুন্ত বাচ্চাস্ট্রদর জনয আপনার সরকার অনুস্ট্রমালদে লবস্ট্রশষ িরস্ট্রের লশশু বন্ধনীর প্রস্ট্রয়াজন
হস্ট্রব। লশশু বন্ধনী অবশযই অস্ট্রেলিয়ার মাপকাঠি অনুোয়ী হস্ট্রে হস্ট্রব, গািীর সাস্ট্রথ্ সঠিকর্াস্ট্রব িাগাস্ট্রনা থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব
এবং বাচ্চার বয়স অনুোয়ী সঠিকর্াস্ট্রব সমলন্বে থ্াকস্ট্রে হস্ট্রবেঃ
•

েয় মাস বয়স পেুন্ত লশশুস্ট্রদর অবশযই একটি পিাদমুিী লশশু বন্ধনীর সাস্ট্রথ্ চবুঁস্ট্রি রািস্ট্রে হস্ট্রব, উদাহরেস্বরূপ,
একটি ইনিযান্ট কযাপসুযি।

•

েয় মাস চথ্স্ট্রক োর বের বয়সী লশশুস্ট্রদর অবশযই একটি পিাদমুিী বা সম্মুিমুিী লশশু বন্ধনী োরা সুরলক্ষে
করস্ট্রে হস্ট্রব, উদাহরেস্বরূপ, একটি োইল্ড চসিটি সীট।

•

োর বের চথ্স্ট্রক সাে বের বয়সী লশশুস্ট্রদর অবশযই একটি সম্মুিমুিী লশশু বন্ধনী অথ্বা একটি বুস্টার সীট ো
সীটস্ট্রবল্ট লদস্ট্রয় সঠিকর্াস্ট্রব সমলন্বে ও লনবদ্ধ অথ্বা একটি োইল্ড চসিটি হারস্ট্রনস লদস্ট্রয় সুরক্ষা প্রদান করস্ট্রে
হস্ট্রব।

চোট বাচ্চাস্ট্রদর চকানও োনবাহস্ট্রনর সামস্ট্রনর সীস্ট্রট বসার অনুমলে চনই। েলদ চপেস্ট্রনর সবগুস্ট্রিা সীটই সাে বেস্ট্ররর
নীস্ট্রের বাচ্চাস্ট্রদর দিস্ট্রি েস্ট্রি োয় শুিুমাে েিনই োর চথ্স্ট্রক সাে বয়সী বেস্ট্ররর বাচ্চারা সামস্ট্রনর সীস্ট্রট বসার অনুমলে
পাস্ট্রব।
োইল্ড চসিটি চরস্ট্রেইন্ট র্ািা করার জনয োন www.kidsafe.com.au
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গািী টকো
পলেকাস্ট্রে এবং অনিাইস্ট্রন নেু ন এবং চসস্ট্রকন্ডহযান্ড গািী লবক্রস্ট্রয়র লবজ্ঞাপন চদয়া হয়। এোিাও নেু ন গািীর চশা-রুম
এবং চসস্ট্রকন্ডহযান্ড কার ইয়ািু চথ্স্ট্রক এগুস্ট্রিা চকনা োয়।
একটি গালির ক্রয়মূস্ট্রিযর সাস্ট্রথ্ সািারেে চরলজস্ট্রেশন, স্টযাম্প লিউটি )ো চসিস টযাস্ট্রক্সর মস্ট্রো (এবং বািযোমূিক
বীমা িরে অন্তর্ুু ক্ত নয়। এসব িরে সািারেে আিাদার্াস্ট্রব লদস্ট্রে হয়।
গািী চকনার জনয ঋস্ট্রের দরকার হস্ট্রি আপনার বযাংক বা চকানও অথ্ুননলেক প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
ঋস্ট্রের েু লক্তপস্ট্রে স্বাক্ষর করার পূস্ট্রবু আপলন োস্ট্রদর শেু াবিী চে বুঝুস্ট্রেন এবযাপাস্ট্রর লনলিে হউন।
আপলন একটি গািী লকনস্ট্রি এবং োর সাস্ট্রবক মালিক েলদ এর ঋে পলরস্ট্রশাি না কস্ট্রর থ্াস্ট্রক োহস্ট্রি চেই চকাম্পালনর
কাস্ট্রে গািীটি ঋেবদ্ধ লেস্ট্রিা চসই চকাম্পালন আপনার পুনদু িি বা আপনার কাে চথ্স্ট্রক আইনসংগের্াস্ট্রব লনস্ট্রয় চেস্ট্রে
পাস্ট্রর। চকানও সাস্ট্রবক মালিক গািীর জনয দায়গ্রস্থ লকনা ো জানার জনয Personal Property Securities
Register (PPSR)-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
গািীটি েু লর করা লকনা, ট্রালিক িাইস্ট্রনর কারস্ট্রন অলনবলন্ধে লকনা, রাইট-অি লহস্ট্রসস্ট্রব চরকিু করা লকনা অথ্বা
অস্ট্রিালমটাস্ট্রর কারেু লপর কারস্ট্রে (মাইস্ট্রিজ প্রদশুস্ট্রন গরলমি) Commissioner for Fair Trading-এর সাস্ট্রথ্
চরকিুকৃ ে লকনা ো PPSR আপনাস্ট্রক বিস্ট্রে পারস্ট্রব। আরও েস্ট্রথ্যর জনয 1300 007 777 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা
www.ppsr.com.au/individuals -এ োন।
প্রস্ট্রেযক চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে চমাটলরস্ট অযাস্ট্রসালসস্ট্রয়শান রস্ট্রয়স্ট্রে ো সম্ভাবয চক্রোস্ট্রদর জনয চসস্ট্রকন্ডহযান্ড গািীর
পলরদশুন, ভ্রমে েথ্য, বীমা, চরাি সালর্ু স (আপনার গািী নষ্ট হস্ট্রয় চগস্ট্রি) ইেযালদ চসবা প্রদান কস্ট্রর। সদসয এবং সদসয
নয় উর্স্ট্রয়র জনযই এসব চসবা চদয়া হয়।
এিাকা

মেলরে অযাস্ট্রসালসস্ট্রয়শে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

National

Australian Automobile Association

02 6247 7311 www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905

SA

Royal Automobile Association (RAA)

08 8202 4600 www.raa.net

Tas.

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

132 722

www.ract.com.au

Vic.

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

137 228

www.racv.com.au

WA

Royal Automobile Club (RAC)

131 703

www.rac.com.au

www.racq.com.au
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9 স্বাস্থয এবং স্বাস্থযস্ট্রসবা
এই অংস্ট্রশ
•

র্ূ লমকা

•
•
•

Medicare
Health Care Card
প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স

•

লেলকৎসা সহায়ো

•

অযাম্বুস্ট্রিন্স িরে

•

ঔষিপে

•

চস্টট ও চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে স্বাস্থয চসবাসমূহ

•

লিজঅযালবলিটি সালর্ু স বা লবকিােো চসবা

•

মানলসক স্বাস্থয চসবা

•

লনেুােন ও মানলসক আঘাস্ট্রের কাউস্ট্রন্সলিং

•

লশশু লনরাপত্তা ও দুঘুটনা প্রলেস্ট্ররাি

•

টিকাদান

•

চিন্টাি সালর্ু স বা দাুঁস্ট্রের জনয চসবাসমূহ

•

অস্ট্রেলিয়ায় এস্ট্রজি চকয়ার সালর্ু স্ট্রসস বা বৃদ্ধ পলরেেুা চসবাসমূহ

•

এস্ট্রজি বা চহিথ্ চকয়ার সালর্ু স অথ্বা বৃদ্ধ বা স্বাস্থয পলরেেুা চসবাগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর অলর্স্ট্রোগ

•

একটি মৃেুযর পর

ভূলমকা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে জরুরী অবস্থায় োিা একজন general practitioner (GP) হস্ট্রচ্ছন আপনার স্বাস্থয চসবা সংক্রান্ত চসবার
প্রিান চকন্দ্র। একজন GP আপনার স্বাস্ট্রস্থযর োলহদা মূিযায়ন করস্ট্রবন এবং লেলকৎসার চক্ষে লনিুারে করস্ট্রবন। এর মস্ট্রিয
ঔষি লনিুারে, একটি পযাথ্িলজ, িায়াগনলস্টক চসন্টার বা একজন লবস্ট্রশষস্ট্রজ্ঞর বযাপাস্ট্রর পরামশু, চেমন সাজুন বা
লিলজলশয়ান কনসািস্ট্রটন্ট ইেযালদ বযাপার অন্তর্ুু ক্ত থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর। লবস্ট্রশষজ্ঞ পরবেীস্ট্রে অলেলরক্ত পযাথ্িলজ বা অনযানয
পরীক্ষা করার লনস্ট্রদুশ লদস্ট্রে পাস্ট্ররন, এবং এই লসদ্ধান্ত লদস্ট্রে পাস্ট্ররন চে আপনার হাসপাোস্ট্রি র্লেু হওয়া প্রস্ট্রয়াজন।
আপলন আপনার GP লনস্ট্রজ পেন্দ করস্ট্রে পাস্ট্ররন এবং আপনার GP-এর লবলিং বযবস্থার ওপর লনর্ু র কস্ট্রর Medicareএর মািযস্ট্রম GP-এর সম্পূেু বা আংলশক িরে আপনাস্ট্রক লিলরস্ট্রয় চদয়া হস্ট্রে পাস্ট্রর।

Medicare
Medicare নামক একটি নযাশনাি চহিথ্ চকয়ার স্কীস্ট্রমর মািযস্ট্রম অস্ট্রেলিয়ান সরকার লকেু লকেু চমলিকযাি এবং
হাসপাোি িরস্ট্রের বযপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক সাহােয কস্ট্রর। Medicare-এর অিীস্ট্রন আপলন একজন পাবলিক চরাগী হস্ট্রি
আপলন একটি পাবলিক হাসপাোস্ট্রি লবনামূস্ট্রিয লেলকৎসা এবং থ্াকার সুলবিা পাস্ট্রবন এবং চসই হাসপাোস্ট্রি লনস্ট্রয়ালজে
একজন পাবলিক িাক্তার আপনার লেলকৎসা করস্ট্রবন। স্বাস্থয লবস্ট্রশষজ্ঞস্ট্রদর লর্লজস্ট্রটর িরে বহন করার বযাপাস্ট্রর
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Medicare আপনাস্ট্রক সাহােয কস্ট্রর (চেমন িাক্তার, চিশালিষ্ট, অস্ট্রটাস্ট্রমটলরস্ট বা চোস্ট্রির িাক্তারএবং লকেু লকেু
চক্ষস্ট্রে চিলন্টস্ট বা দাুঁস্ট্রের িাক্তার এবং অনযানয আনুষলেক স্বাস্থয লবস্ট্রশষজ্ঞ)। আপনাস্ট্রক প্রায়শই চকানও িাক্তাস্ট্ররর কাস্ট্রে
চেস্ট্রে হস্ট্রি, বা লনয়লমে চটস্ট করাস্ট্রনার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার লেলকৎসা িরে অস্ট্রনক চবশী আসস্ট্রে পাস্ট্রর। একবার
Medicare Safety Net সীমায় চপৌুঁোস্ট্রনার পর আপনার িাক্তার লর্লজস্ট্রটর বা চটস্ট করাস্ট্রনার িরে অস্ট্রনক কস্ট্রম
োস্ট্রব।
োস্ট্রদর লর্সার ওপর লনর্ু র কস্ট্রর মাইগ্রযান্ট, লরলিউলজ এবং লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্টসরা সািারেে Medicare-এর
অিীস্ট্রন অলবিস্ট্রম্ব চহিথ্ চকয়ার অযাস্ট্রক্সস চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। অনযানয চটস্ট্রম্পারালর মাইগ্রযান্টসস্ট্রদর প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স
থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।
লকেু িাক্তার এবং চহিথ্ প্রস্ট্রিশনাি বাল্ক লবি কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন। বাল্ক লবি লর্লজস্ট্রটর জনয িাক্তাররা Medicare -চক
সরাসলর লবি পাঠিস্ট্রয় চদয় এবং আপনাস্ট্রক লনস্ট্রজর পস্ট্রকট চথ্স্ট্রক চকানও টাকা িরে করস্ট্রে হস্ট্রব না। েস্ট্রব অনযানয লকেু
িাক্তার এবং চহিথ্ প্রস্ট্রিশনাি আপনাস্ট্রক োস্ট্রদর সালর্ু স্ট্রসর জনয িী োজু করস্ট্রে পাস্ট্ররন। এরকম হস্ট্রি আপনার িাক্তার
এবং চহিথ্ প্রস্ট্রিশনাস্ট্রির সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন অথ্বা Medicare চবলনলিট দাবী করার বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.humanservices.gov.au/medicare -এ োন। আপনার িাক্তারস্ট্রক লর্লজস্ট্রটর সময় আপনাস্ট্রক অবশযই
আপনার Medicare কািু (এবং েলদ চথ্স্ট্রক থ্াস্ট্রক োহস্ট্রি Health Care Card) সস্ট্রে আনস্ট্রে হস্ট্রব।
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)-এর অিীস্ট্রন অস্ট্রেলিয়ার সরকার লকেু লকেু ঔষস্ট্রির িরস্ট্রের
বযাপাস্ট্রর সাহােয কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। আপনার অস্ট্রনক পলরমাস্ট্রে ঔষস্ট্রির প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি PBS Safety Net আপনাস্ট্রক
চপ্রসলক্রপশন চমলিলসন িরস্ট্রের বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন PBS Safety Net সীমায় চপৌুঁোস্ট্রি এবং একজন
িামুালসস্ট আপনাস্ট্রক একটি PBS Safety Net Card লদস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি চসই বেস্ট্ররর জনয আপনার PBS চমলিলসন কম
িরস্ট্রে বা লবনামূস্ট্রিয চদয়া হস্ট্রব। এরপরও েলদ আপনার দামী চকানও িযাস্ট্রন্ডর ঔষি লনস্ট্রে হয় বা আপনার িাক্তার েলদ
চকানও লনলদু ষ্ট ঔষি লনস্ট্রে বস্ট্রিন োহস্ট্রি আপনার অলেলরক্ত িরে হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন
www.pbs.gov.au/pbs/home -এ PBS-এর বযাপাস্ট্রর আরও েথ্য পাস্ট্রবন।
প্রাইস্ট্রর্ট চপস্ট্রশন্টস্ট্রদর জনয অযাম্বুস্ট্রিন্স িরে, চবশীরর্াগ চিন্টাি বা আনুষালেক স্বাস্থয চসবাসমূহ, চিক্টযাকিস বা েশমা
অথ্বা হাসপাোস্ট্রি বাসস্থান ইেযালদ িরে Medicare বহন কস্ট্রর না।
আপলন Medicare-এ চ াকার জনয চোগয লকনা ো জানার জনয চেস্ট্রকাস্ট্রনা Medicare Service Centre-এ আপনার
পাসস্ট্রপাটু বা Immicard সহ আপনার চোগযোর কাগজপে, চেমন Department of Immigration and Border
Protection চথ্স্ট্রক চদয়া লর্সা গ্রযান্ট চিটার, অথ্বা Visa Entitlement Verification Online-এর প্রমাে লনস্ট্রয়
োন। আপলন চোগয হস্ট্রি আপনাস্ট্রক একটি Medicare নম্বর চদয়া হস্ট্রব ো লদস্ট্রয় আপলন চহিথ্ চকয়ার চসবাগুস্ট্রিা
অলবিস্ট্রম্ব অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে পারস্ট্রবন। আপনার Medicare নম্বরসহ আপনার নাম এবং অনযানয পালরবালরক সদসযস্ট্রদর
নাম েলদ একই কাস্ট্রিু লনবন্ধন করা থ্াস্ট্রক েস্ট্রব আপনার Medicare কািু আপনার ঠিকানায় চপাস্ট কস্ট্রর চদয়া হস্ট্রব।
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Medicare-এর বযাপাস্ট্রর েথ্য চপস্ট্রে www.humanservices.gov.au/medicare -এ োন অথ্বা আপনার স্থানীয়
Department of Human Services সালর্ু স চসন্টাস্ট্রর োন ো আপলন http://findus.humanservices.gov.au/
-এ পাস্ট্রবন।
এোিাও চদিুন অিযায় 1, আসার পর েথ্াশীঘ্র লক করেীয়।

Health Care Card
আপলন চিা ইনকাম বা স্বল্প আস্ট্রয়র উপর থ্াকস্ট্রি অথ্বা Centrelink চপস্ট্রমস্ট্রন্টর অিীস্ট্রন থ্াকস্ট্রি আপলন সরকাস্ট্ররর
Health Care Card-এর জনয চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন (www.humanservices.gov.au/concessioncards
চদিুন(। এই কািু ঔষি, িাক্তার, চিলন্টস্ট এবং অযাম্বুস্ট্রিন্সসহ স্বাস্থয চসবাগুস্ট্রিার কস্ট্রন্সশান পাবার বযাপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক
সাহােয করস্ট্রব।
আপনার Health Care Card থ্াকস্ট্রিও আপনার সবিরস্ট্রের চমৌলিক হাসপাোি এবং চমলিকযাি িরস্ট্রের জনয
Health Care Card-এর সাস্ট্রথ্ Medicare কািু উপস্থাপন করস্ট্রে হস্ট্রব।
আরও েস্ট্রথ্যর জনয অিযায় 10, আপনার পলরবার চদিুন।

প্রাইস্ট্রভে টহিে ইেসুযস্ট্ররে
অস্ট্রনক অস্ট্রেলিয়ানই প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স বযবস্থা গ্রহে কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন ো প্রাইস্ট্রর্ট বা পাবলিক হাসপাোস্ট্রি থ্াকা
অবস্থায় প্রাইস্ট্রর্ট চপস্ট্রশন্টস্ট্রদর সম্পূেু বা আংলশক িরে বহন কস্ট্রর। চেসব িরে Medicare-এর আওোয় পস্ট্রি চসগুস্ট্রিা
এস্ট্রদর অিীস্ট্রন পস্ট্রি, চেমন চবশীরর্াগ চিন্টাি চকয়ার, অপটিকযাি চকয়ার এবং অযাম্বুস্ট্রিন্স সালর্ু স।
প্রাইস্ট্রর্ট ইনসুযস্ট্ররস্ট্রন্সর িরে এবং এস্ট্রদর প্রকার লবলর্ন্ন রকম, োই আপলন প্রাইস্ট্রর্ট ইনসুযস্ট্ররন্স লনস্ট্রে োইস্ট্রি আপনার
উলেৎ লবলর্ন্ন িান্ড এবং এস্ট্রদর লববরে সেকু র্াস্ট্রব পরীক্ষা কস্ট্রর চদিা।

ইস্ট্রেলন্টভ বা অেুস্ট্রপ্ররণা
প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স চনওয়ার বযাপাস্ট্রর উৎসালহে করার জনয অস্ট্রেলিয়ার সরকার অথ্ুননলেক অনুস্ট্রপ্ররো বা
িাইনযানলশয়াি ইনস্ট্রসনটির্ প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। আপলন প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স চনবার কথ্া চর্স্ট্রব থ্াকস্ট্রি আপনার
লনস্ট্রম্নাক্ত লবষয়গুস্ট্রিা সম্পস্ট্রকু জানা উলেেেঃ
•

Private Health Insurance Rebate – আপলন Private Health Insurance Rebate দাবী করস্ট্রে
পাস্ট্ররন েলদ আপনার Medicare এবং োর অনুবেী একটি চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স চথ্স্ট্রক থ্াস্ট্রক ো হাসপাোি
লেলকৎসা, সািারে লেলকৎসা কার্ার সরবরাহ কস্ট্রর ('আনুষলেক' বা ' অলেলরক্ত') অথ্বা উর্য়ই।

•

Medicare Levy Surcharge – Medicare Levy Surcharge হস্ট্রচ্ছ চেসব বযলক্তস্ট্রদর প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্
ইনসুযস্ট্ররন্স চনই এবং োস্ট্রদর আয় একটি লনলদু ষ্ট সীমার ওপস্ট্রর (একটি ‘চেশস্ট্রহাল্ড’) োস্ট্রদর ওপর আস্ট্ররালপে
অলেলরক্ত এক শোংশ টযাক্স।
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•

Lifetime Health Cover – এই স্কীম মানুষস্ট্রদরস্ট্রক অল্প বয়স্ট্রস হাসপাোস্ট্রির কার্ার চনবার জনয উৎসাহ
চদয়। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে নেু ন মাইগ্রযান্টস্ট্রদর জনয Lifetime Health Cover চিিিাইন বা চশষ সময়সীমা হস্ট্রচ্ছ
লনস্ট্রম্নাক্ত দুস্ট্রটা োলরস্ট্রির চশস্ট্রষর সমস্ট্রয়েঃ
o আপনার 31েম জ্মলদস্ট্রনর পরবেী 1িা জুিাই; অথ্বা,
o আপলন 31 বের বয়স্ট্রসর চবলশ হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি, আপলন চেই লদস্ট্রন Medicare চবলনলিস্ট্রটর চোগয
হস্ট্রয়স্ট্রেন োর প্রথ্ম বালষুকীর সময়।

েলদ চকউ োস্ট্রদর Lifetime Health Cover চিিিাইস্ট্রনর পস্ট্রর হসলপটাি কার্ার চনন োহস্ট্রি োস্ট্রদর হসলপটাি
কার্ার প্রথ্ম ক্রস্ট্রয়র লদন চথ্স্ট্রক শুরু কস্ট্রর 30 বেস্ট্ররর অলিক প্রস্ট্রেযক বেস্ট্ররর জনয অলেলরক্ত 2% হাস্ট্রর িরে করস্ট্রে
হস্ট্রব। উদাহরেস্বরূপ, েলদ চকউ প্রাইস্ট্রর্ট ইনসুযস্ট্ররন্স হসলপটাি কার্ার 45 বের বয়স্ট্রস ক্রয় কস্ট্ররন োহস্ট্রি হসলপটাি
কার্াস্ট্ররর জনয োস্ট্রক অলেলরক্ত 30 %লদস্ট্রে হস্ট্রব। Lifetime Health Cover-এর অলেলরক্ত চবাঝা এিাস্ট্রে আপনাস্ট্রক
অবশযই আপনার Lifetime Health Cover চিিিাইস্ট্রনর আস্ট্রগ একটি অস্ট্রেলিয়ার চরলজস্টািু চহিথ্ ইন্সুযরাস্ট্ররর কাে
চথ্স্ট্রক হসলপটাি কার্ার ক্রয় করস্ট্রে হস্ট্রব।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
প্রাইস্ট্রভে টহিে ইেসুযস্ট্ররে েেয

ওস্ট্রয়বসাইে

প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm

Lifetime Health Cover
Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

চহিথ্ িান্ড এবং পলিলসগুস্ট্রিার েু িনা

www.privatehealth.gov.au

টমলিকযাি সহায়ো
একজে পালরবালরক িাক্তার টখাুঁজা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আপনার চকানও িাক্তাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চরলজস্টার করা বািযোমূিক নয়। েস্ট্রব অলিকাংশ চিাস্ট্রকরই একজন
পালরবালরক িাক্তার থ্াস্ট্রকন - একজন চমলিকযাি প্রযাকটিশনার লেলন টিকা চদয়া, চপ্রসলক্রপশন, চমলিকযাি সাটিুলিস্ট্রকট,
স্বাস্থয পরীক্ষা, মানলসক স্বাস্থয এবং সস্ট্রবুাপলর সািারে স্বাস্থয কিযাস্ট্রের বযাপাস্ট্রর পরামশু লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন।
এসব িাক্তারস্ট্রক General Practitioners (GPs) বিা হয়। োুঁরা একটি চোট প্রাইস্ট্রর্ট লিলনস্ট্রক অথ্বা চকানও
সরকারী বা প্রাইস্ট্রর্ট চমলিকযাি চসন্টাস্ট্রর অনযানয িাক্তারস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ োস্ট্রদর কাজ বা প্রযাকটিস কস্ট্ররন। আপলন চকান
িাক্তার বা চমলিকযাি চসন্টাস্ট্রর চোগ চদস্ট্রবন ো আপলন পেন্দ করস্ট্রে পাস্ট্ররন। GP -রা অনিাইস্ট্রন চটলিস্ট্রিান
লিস্ট্ররক্টলরস্ট্রে 'চমলিকযাি প্রযাকটিশনার'-এর অিীস্ট্রন োলিকার্ু ক্ত। আপলন একই িাক্তার লদস্ট্রয় বারবার চদিাস্ট্রবন নালক
একই চসন্টাস্ট্ররর অনযানয িাক্তারস্ট্রদর লদস্ট্রয় লেলকৎসা করাস্ট্রবন চস বযাপাস্ট্ররও লসদ্ধান্ত লনস্ট্রে পাস্ট্ররন।
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আপনার পেন্দমস্ট্রো পালরবালরক িাক্তার িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে আপনাস্ট্রক একালিক িাক্তার চদিাস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। লকেু লকেু চক্ষস্ট্রে
হয়স্ট্রো নেু ন চরাগী নাও লনস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপনার লনকটেম General Practice চসবা িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে healthdirect ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রটর
www.healthdirect.gov.au -এ একটি General Practice অনুসন্ধাস্ট্রনর বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে।

স্বাস্থয লবষয়ক লেয়লমে উস্ট্রেগ
আপনার স্বাস্ট্রস্থযর বযাপাস্ট্রর উস্ট্রেগ চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি এবং ো ইমারস্ট্রজলন্স না হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি চমলিকযাি চসন্টাস্ট্রর বা আপনার
পালরবালরক িাক্তাস্ট্ররর কাস্ট্রে োন। িাক্তার চদিাস্ট্রনার আস্ট্রগ আপনাস্ট্রক লকেু ক্ষে অস্ট্রপক্ষা করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপনার োবার পূস্ট্রবু চটলিস্ট্রিাস্ট্রন বা অনিাইস্ট্রন হয়স্ট্রো অযাপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমন্ট লনস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন চেন সময়মে উপলস্থে
হস্ট্রে পাস্ট্ররন এবযাপারটি লনলিে করুন।

টউবারলকউস্ট্রিালসস বা ক্ষা
আপলন এলশয়া, আলফ্রকা, র্ারেীয় উপমহাস্ট্রদশ, দলক্ষে আস্ট্রমলরকা বা পূবু ইউস্ট্ররাস্ট্রপর চকানও চদশ চথ্স্ট্রক এস্ট্রস থ্াকস্ট্রি
আপনার টিউবারলকউস্ট্রিালসস বা েক্ষা থ্াকা এবং এর চথ্স্ট্রক আক্রান্ত এবং অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অস্ট্রনক চবশী।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার পূস্ট্রবু আপনার টিউবারলকউস্ট্রিালসস্ট্রসর বযাপাস্ট্রর পরীক্ষা করা থ্াকস্ট্রিও এর একটি সুপ্ত এবং নীরব
সংক্রমস্ট্রের আশংকা চথ্স্ট্রকই োয় ো বুক এক্স-চর করাস্ট্রনার সময় িরা পস্ট্রিলন।
আপলন অসুস্থ হস্ট্রয় পিস্ট্রি অথ্বা আপনার শরীস্ট্রর েক্ষ্মার উন্নয়ন সলক্রয় হস্ট্রয় উঠস্ট্রি আপনার পালরবালরক িাক্তাস্ট্ররর
সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন বা লনস্ট্রম্নাক্ত চসবাগুস্ট্রিার চটলিস্ট্রিান েথ্য ও উপস্ট্রদশ-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।

টিশালিষ্ট/লবস্ট্রশষজ্ঞ
চকানও লবস্ট্রশষজ্ঞ চদিাস্ট্রনার আস্ট্রগ প্রথ্স্ট্রম আপনাস্ট্রক আপনার পালরবালরক িাক্তারস্ট্রক চদিাস্ট্রে হস্ট্রব। আপনার িাক্তার
উন্নে লেলকৎসার জনয একটি চমলিস্ট্রকি বা অনয লবস্ট্রশষস্ট্রজ্ঞর কাস্ট্রে পাঠাস্ট্রে পাস্ট্ররন।

িাক্তারস্ট্রদর জেয ইন্টারস্ট্রপ্রটং প্রাস্ট্রয়ালরট িাইে বা টদাভাষী অগ্র্ালিকার িাইে
প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি িাক্তাররা TIS National-এর একজন চদার্াষী বযবহার করস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন অস্ট্রেলিয়ার পামুাস্ট্রনন্ট
চরলসস্ট্রিন্ট বা অস্ট্রেলিয়ার লসটিস্ট্রজন বা নাগলরক হস্ট্রি এই চসবা লবনামূস্ট্রিয চদয়া হস্ট্রব এবং এিরস্ট্রনর িাক্তালর িাক্তালর
পরামস্ট্রশুর িরে Medicare বহন করস্ট্রব। প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার িাক্তার একজন অন-সাইট বা লনজস্ব চদার্াষীর
বযবস্থাও করস্ট্রে পাস্ট্ররন। অিযায় 3,ইংস্ট্ররজী র্াষা চদিুন।

টমলিকযাি ইমারস্ট্রজলে বা লিলকৎসায় জরুরী অবস্থা
সরকারী হাসপাোিগুস্ট্রিার ইমারস্ট্রজলন্স লিপাটুস্ট্রমস্ট্রন্ট 24 ঘণ্টা, সাে লদন ইমারস্ট্রজলন্স চমলিকযাি লট্রটস্ট্রমন্ট পাওয়া োয়।
সরকারী হাসপাোিগুস্ট্রিা White Pages-এর ‘Hospitals’-এর অিীস্ট্রন োলিকার্ু ক্ত। লকেু প্রাইস্ট্রর্ট হাসপাোি এবং
চমলিকযাি চসন্টাস্ট্ররও ইমারস্ট্রজলন্স লট্রটস্ট্রমন্ট বা জরুরী লেলকৎসা পাওয়া োয়।
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আপলন বা অনয চকউ গুরুের অসুস্থ হস্ট্রি অলবিস্ট্রম্ব 000-চে চিান করুন এবং “Ambulance” -এর কথ্া বিুন।
আপলন হাসপাোস্ট্রি োবার সময় আপনার Medicare কািু, প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স চমম্বারলশপ, Health Care বা
Pension Concession কািুগুস্ট্রিা সস্ট্রে রািুন।
ইমারস্ট্রজলন্স বা জরুরী অবস্থা না হস্ট্রি আপনার পালরবালরক িাক্তাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।

টেলিস্ট্র াস্ট্রে স্বাস্থয েেয এবং পরামশি টসবা
প্রস্ট্রেযক চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রেই লদস্ট্রন 24 ঘণ্টা, সপ্তাস্ট্রহ সাে লদন পলরোলিে চটলিস্ট্রিান চহিথ্ সালর্ু স বা স্বাস্থয চসবা
রস্ট্রয়স্ট্রে। োরা লবনামূস্ট্রিয সহায়ো কস্ট্রর এবং স্থানীয় স্বাস্থয চসবার প্রলে লদকলনস্ট্রদুশনা লদস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপনার স্বাস্থযগে সমসযা হস্ট্রি আপনার প্রথ্স্ট্রমই উলেৎ আপনার পালরবালরক িাক্তাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করা। লকন্তু
োস্ট্রদরস্ট্রক না পাওয়া চগস্ট্রি লনস্ট্রম্নাক্ত চটলিস্ট্রিান চসবাগুস্ট্রিার মািযস্ট্রম চকায়ালিিাইি নাসু পাওয়া োস্ট্রব োরা আপনাস্ট্রক
অলবিস্ট্রম্ব লবস্ট্রশষজ্ঞ পরামশু চদস্ট্রবন।
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

টেলিস্ট্র াে টহিে
অযািভাইস
সালভিস

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT, NSW,
NT, Tas., SA
এবং WA

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

www.health.qld.gov.au/13health/default.asp

Vic.

NURSE-ONCALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

অযাম্বুস্ট্রিে খরি
অযাম্বুস্ট্রিন্স পলরবহস্ট্রের িরে Medicare বহন কস্ট্রর না। আপলন চকান চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে থ্াস্ট্রকন োর ওপর
অযাম্বুস্ট্রিন্স িরে লনর্ু র কস্ট্রর।
কুইন্সিযান্ড (Queensland) এবং োসমালনয়াস্ট্রে (Tasmania) স্থানীয় বালসন্দাস্ট্রদর জনয অযাম্বুস্ট্রিন্স সালর্ু স
সািারেে লবনামূস্ট্রিয চদয়া থ্াস্ট্রক। অনযানয সমস্তু চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরর চক্ষস্ট্রে িী োজু করা হয়। আপনাস্ট্রক কেদূর
চনয়া হস্ট্রব, আপনার অসুস্ট্রির প্রকৃ লে এবং আপলন কনস্ট্রসশাস্ট্রনর জনয চোগয লকনা এগুস্ট্রিার ওপর িী লনর্ু র করস্ট্রব।
আপনার অযাম্বুস্ট্রিন্স ইনসুযস্ট্ররন্স না থ্াকস্ট্রি স্বল্প দূরত্ব অলেক্রম করস্ট্রিও অযাম্বুস্ট্রিন্স িরে অস্ট্রনক বযয়বহুি হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপলন কুইন্সিযান্ড (Queensland) বা োসমালনয়ার (Tasmania) বাইস্ট্রর বসবাস করস্ট্রি আপলন ইনসুযস্ট্ররন্স ক্রস্ট্রয়র
বযপাস্ট্রর আগ্রহী হস্ট্রে পাস্ট্ররন। অযাম্বুস্ট্রিন্স সালর্ু স্ট্রসর চমম্বারলশপ স্কীস্ট্রমর মািযস্ট্রম বা চকানও প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স
িাস্ট্রন্ডর মািযস্ট্রম আপলন ইনসুযস্ট্ররন্স লকনস্ট্রে পাস্ট্ররন।
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আরও েস্ট্রথ্যর জনয চদিুন অিযায় 2, সাহােয লনন

ঔষি
আপনার ঔষস্ট্রির প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি চকলমস্ট শপ বা িাস্ট্রমুসীস্ট্রে চনবার জনয আপনার িাক্তার আপনাস্ট্রক চপ্রসলক্রপশন লদস্ট্রে
পাস্ট্ররন। অস্ট্রনক ঔষি, চেমন অযালন্টবাস্ট্রয়াটিক, শুিুমাে চপ্রসলক্রপশন লদস্ট্রয় পাওয়া োয়। আপনার Health Care
Card বা Centrelink চথ্স্ট্রক চদয়া Pension Concession Card থ্াকস্ট্রি আপলন লকেু লকেু ঔষস্ট্রির চক্ষস্ট্রে
কনস্ট্রসশস্ট্রনর চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনার চকলমস্ট্রস্টর কাস্ট্রে অবশযই আপনার Medicare কািু আনস্ট্রে হস্ট্রব।
ঔষস্ট্রির গাস্ট্রয় চিিা চিস্ট্রবি এবং লনস্ট্রদুশনা সেকু র্াস্ট্রব পিা িুবই জরুরী এবং চকানও বযাপাস্ট্রর অলনলিে হস্ট্রি আপনার
িাক্তার বা িামুালসস্টস্ট্রক লজস্ট্রজ্ঞস কস্ট্রর চনয়া উলেৎ। ঔষস্ট্রির বযাপাস্ট্রর সাহােয বা েস্ট্রথ্যর জনয একজন িামুালসস্ট্রস্টর
সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন অথ্বা 1300 633 424 নম্বস্ট্রর Medicine Line চক চিান করুন।
িাস্ট্রমুসীগুস্ট্রিাও চটলিস্ট্রিাস্ট্রন চদার্াষীর বযবহার করস্ট্রে পাস্ট্ররন, ো সরকার চথ্স্ট্রক লবনামূস্ট্রিয চদয়া একটি চসবা।
ঔষি এবং টপ্রসলক্রপশে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

NPS MedicineWise
Medicine Line – ঔষি
এবং চপ্রসলক্রপশস্ট্রনর বযপাস্ট্রর
েথ্য
Medicare Australia –
PBS চপ্রসলক্রপশন দাবী
করার বযপাস্ট্রর েথ্য

1300 633 424
চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার
- সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি
5টা পেুন্ত

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp

টেে এবং টেলরস্ট্রোলর টহিে সালভিস্ট্রসস
চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর গর্নুস্ট্রমন্ট হাসপাোি, কলমউলনটি চহিথ্ এবং উপশমকারী চসবা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।

কলমউলেট টহিে টসন্টার বা কলমউলেট স্বাস্থয টকন্দ্র
সব বয়স্ট্রসর মানুষস্ট্রদর জনয কলমউলনটি চহিথ্ চসন্টারগুস্ট্রিা কম িরোয় চসবা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। েস্ট্রব সব চসন্টারই এক
িরস্ট্রের চসবা প্রদান কস্ট্রর না। এসব চসবার মস্ট্রিয নালসুং, স্বাস্থয লশক্ষা ও প্রোর, লিলজওস্ট্রথ্রাপী, চিন্টাি চকয়ার,
চমলিকযাি চকয়ার, কাউস্ট্রন্সলিং এবং সমাজ কিযাে অনযেম।

পলরবার এবং টছাে বাচ্চাস্ট্রদর জেয স্বাস্থয টসবা
চেসব পলরবাস্ট্রর সদয জ্ম চনয়া লশশু চথ্স্ট্রক শুরু কস্ট্রর প্রাক-স্কু ি বয়সী বাচ্চা রস্ট্রয়স্ট্রে োস্ট্রদর জনয চমটারলনটি এবং োইল্ড
চহিথ্ সালর্ু স সািারেে লবনামূস্ট্রিয চদয়া হয়। োরা স্বাস্থয েথ্য, টিকা, লশশু উন্নয়ন, পযাস্ট্ররলন্টং এবং লশশুস্ট্রদর জনয পুলষ্ট
সম্পস্ট্রকু পরামশু লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক।
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মলহিাস্ট্রদর জেয স্বাস্থয টসবা
মলহিাস্ট্রদর স্বাস্থয চসবা প্রজনন স্বাস্থয সমসযা, সালর্ু কাি এবং স্তন কযান্সার স্ক্রীলনং, এিস্ট্রকাহি এবং োগ সমসযা, মানলসক
স্বাস্থয সমসযা এবং চেৌন লনেুােন ও পালরবালরক সলহংসো, মলহিাস্ট্রদর চেৌনাস্ট্রে অেহালন বা িৎনা ইেযালদ লবষস্ট্রয়
সহায়ো প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। আস্ট্ররা চদিুন অিযায় 6, অস্ট্রেলিয়ার আইন।

লবলভন্ন পেভূ লম টেস্ট্রক আসা মােুস্ট্রষর জেয টসবা
অস্ট্রনক হাসপাোি ও বৃহৎ স্বাস্থযস্ট্রকন্দ্রগুস্ট্রিাস্ট্রে স্বাস্থয চপশাদার রস্ট্রয়স্ট্রেন োরা চিাকাি মাইগ্রযান্ট কলমউলনটির জনয চসবা
প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন। সালর্ু সগুস্ট্রিার মস্ট্রিয কাউস্ট্রন্সলিং, পরামশু, চরিাস্ট্ররি এবং স্বাস্থয েথ্য অন্তর্ুু ক্ত।
আপনার র্াষার দস্ট্রি চকানও Multicultural Health Worker আস্ট্রেন লকনা ো জানার জনয আপনার স্থানীয়
হাসপাোি বা কলমউলনটি চহিথ্ চসন্টাস্ট্রর চিান করুন।
স্বাস্থয চসবা িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রেেঃ
টেে বা
টহিে এস্ট্রজলে
টেলরস্ট্রোলর

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

ACT Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-servicesuits-you-best

NSW

NSW Ministry of
Health

www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

NT

Department of Health

www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

SA Health

www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content
/SA+Health+Internet/

Tas.

Department of Health
and Human Services
Department of Health
and Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au

Vic.
WA

https://www2.health.vic.gov.au

লিজঅযালবলিট সালভিস বা লবকিােোর টসবা
চেসব মানুস্ট্রষর স্থায়ী এবং উস্ট্রেিস্ট্রোগয অক্ষমো বা লবকিােো রস্ট্রয়স্ট্রে োস্ট্রদরস্ট্রক, োস্ট্রদর পলরবার এবং
েদারককারীস্ট্রদরস্ট্রক েলদ োরা চোগয হয় োহস্ট্রি National Disability Insurance Scheme (NDIS) বযলক্তগে
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সহায়ো প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। NDIS সহায়ো আস্ট্রয়র ওপর লনর্ু র কস্ট্রর হয় না এবং ইনকাম সাস্ট্রপাটু চেমন
লিজঅযালবলিটি সাস্ট্রপাটু, চপনসন বা চকয়ারার চপস্ট্রমস্ট্রন্টর ওপর প্রর্াব চিস্ট্রি না।
NDIS– এর সহায়ো চপস্ট্রে হস্ট্রি এই পেুাস্ট্রয় আপনাস্ট্রক অবশযই বয়স এবং অবস্থাস্ট্রনর চোগযোর শেু পূরে করস্ট্রে হস্ট্রব।
এই চোগযো পূরস্ট্রের েথ্য www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements -এ পাস্ট্রবন।
আপলন NDIS এিাকায় বাস না করস্ট্রি আপলন অনযানয লবদযমান লিজঅযালবলিটি চসবা অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে পারস্ট্রবন। এই
চসবাগুস্ট্রিার েস্ট্রথ্যর জনয www.ndis.gov.au/people-disability/other-services -এ োন।
চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর স্বাস্থয চসবা লবকিােো আক্রান্ত বযলক্ত, োস্ট্রদর পলরবার ও েদারককারীস্ট্রদর অস্ট্রনক িরস্ট্রের চসবা
প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
টেে বা
লিস্ট্রজলবলিট এস্ট্রজলে
টেলরস্ট্রোলর

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Disability ACT

133 427

www.communityservices.act.gov.au/
disability_act

NSW

Department of Family and
Community Services
(Ageing, Disability and
Home Care)

NT

Northern Territory
Government Office of
Disability

Qld

Department of
13 QGOV
Communities, Child Safety অথ্বা
and Disability Services
13 74 68

www.communities.qld.gov.au/ndis

SA

Disability Information
Service

1300 786 117

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian Government
Disability and Community
Services

1300 135 513

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Vic.

Department of Health and
1300 650 172
Human Services

WA

Disability Services
Commission

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/su
pport

1800 139 656

(08)9426 9200
ফ্রী কি
1800 998 214

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Dis
ability/Office_of_Disability/index.aspx

www.dhhs.vic.gov.au

www.disability.wa.gov.au
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লবকিােো চসবাসমূস্ট্রহর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
জােীয় প্রলেষ্ঠােসমূহ

ওস্ট্রয়বসাইে

Department of Social Services – চপ্রাগ্রাম www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services
এবং চসবা
Department of Human Services –
অক্ষমো বা লবকিােো আস্ট্রে এমন বযলক্তস্ট্রদর

www.humanservices.gov.au/disability

জনয সাহােয
অক্ষমো সম্পলকু ে এস্ট্রজলন্স এবং সাইটসমূহ
অক্ষমো আস্ট্রে এমন বযলক্ত এবং োস্ট্রদর
চকয়ারারস্ট্রদর জনয সরকারী সহায়ো, চপস্ট্রমন্ট ও
চবলনলিট -এর বযাপাস্ট্রর েথ্য

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/related-agencies-sites
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/people-with-disability

টমন্টাি টহিে সালভিস
আপনার মানলসক স্বাস্ট্রস্থযর সমসযা বা অসুস্থো চদিা লদস্ট্রি এবং সাহাস্ট্রেযর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার পালরবালরক িাক্তার বা
কলমউলনটি চহিথ্ চসন্টাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
আপনার জরুরী সহায়োর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার লনকটস্থ হাসপাোস্ট্রির সাইলকয়ালট্রক টীম বা মানলসক স্বাস্থয লবর্াগ
অথ্বা লনস্ট্রম্নাক্ত চহল্পিাইস্ট্রন চোগাস্ট্রোগ করুনেঃ
টমন্টাি টহিে অযালসসস্ট্রেে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

Lifeline – 24 ঘণ্টা চহল্পিাইন

13 1114

www.lifeline.org.au/

Kids Helpline – 24 ঘণ্টা চহল্পিাইন

1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/

Mens Helpline Australia – 24 ঘণ্টা ক্রাইলসস

1300 789 978 www.mensline.org.au/

িাইন
Suicide Call Back Service – লবনামূস্ট্রিয

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

চদশবযাপী কাউস্ট্রন্সলিং চসবা
সামালজক স্তস্ট্রর Department of Social Services -এর চদয়া চসবাসমূহ এবং চপ্রাগ্রামগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর লনস্ট্রম্নাক্ত
লবষয়গুস্ট্রিাসহ আরও েথ্য চপস্ট্রে হস্ট্রিেঃ
•

Family Mental Health Support Service (FMHSS)
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•
•

Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

www.dss.gov.au/mental-health -এ োন।

লে ি ােে ও ট্রমা বা মােলসক আঘাস্ট্রের কাউস্ট্রেলিং
োরা লনেুােন ও ট্রমা বা মানলসক আঘাস্ট্রের লশকার হস্ট্রয়স্ট্রেন োস্ট্রদরস্ট্রক লবস্ট্রশষ চসবাগুস্ট্রিা সহায়ো কস্ট্ররেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

েিিার এবং ট্রমা কাউস্ট্রেলিং

ACT

Companion House – চশাষে এবং
02 6251 4550
লনপীিস্ট্রনর লশকার এমন বযলক্তস্ট্রদর জনয সহায়ো

www.companionhouse.org.
au

NSW

Service for the Treatment and
Rehabilitation of Torture and Trauma
Survivors (STARTTS)

02 9794 1900

www.startts.org.au

NT

Melaleuca Refugee Centre – চশাষে
এবং লনেুােন র্ু ক্তস্ট্রর্াগীস্ট্রদর জনয সহায়ো
চসবা

08 8985 3311

Qld

SA
Tas.
Vic.
WA

টেলিস্ট্র াে

Queensland Program of Assistance to
07 3391 6677
Survivors of Torture and Trauma
(QPASTT)
Survivors of Torture and Trauma
08 8206 8900
Assistance and Rehabilitation Service
(STTARS)
Phoenix Centre – চশাষে এবং লনেুােন
03 6234 9138
র্ু ক্তস্ট্রর্াগীস্ট্রদর জনয সহায়ো চসবা
Foundation House – Victorian
Foundation for Survivors of Torture
(VFST)
Association for Services to Torture
and Trauma Survivors (ASeTTS)

ওস্ট্রয়বসাইে

www.melaleuca.org.au

www.qpastt.org.au

www.sttars.org.au
http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

08 9227 2700

www.asetts.org.au

লশশু লেরাপিা ও দুঘিেো প্রলেস্ট্ররাি
Kidsafe, অস্ট্রেলিয়ার লশশু দুঘুটনা প্রলেস্ট্ররাি িাউস্ট্রন্ডশন, একটি চবসরকালর প্রলেষ্ঠান ো অলর্র্াবক এবং
কলমউলনটিগুস্ট্রিাস্ট্রক www.kidsafe.com.au -এ লশশু লনরাপত্তা এবং দুঘুটনা প্রলেস্ট্ররাস্ট্রির বযাপাস্ট্রর েথ্য এবং চসবা
প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। এই ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রটর ওস্ট্রয়স্টানু অস্ট্রেলিয়া এবং লর্স্ট্রক্টালরয়া অংস্ট্রশ লকেু অনূলদে িযাক্ট শীট চদয়া আস্ট্রে।
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টকাদাে
টিকাদান লশশু এবং প্রাপ্তবয়স্কস্ট্রদর ক্ষলেকারক সংক্রমে এবং চরাগ চথ্স্ট্রক রক্ষা কস্ট্রর। টিকাদান বািযোমূিক নয় লকন্তু
সব লশশুস্ট্রদর এবং লকেু প্রাপ্তবয়স্কস্ট্রদর জনয পরামশু চদয়া হয়। কস্ট্রয়কটি চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে বাচ্চাস্ট্রদর োইল্ড
চকয়ার বা স্কু স্ট্রি র্লেু করাস্ট্রনার পূস্ট্রবু টিকাদাস্ট্রনর চরকিু চদিস্ট্রে োওয়া হয়।
চবশীরর্াগ চক্ষস্ট্রে টিকা আপনার পালরবালরক িাক্তার বা আপনার কলমউলনটি স্বাস্থয চকন্দ্র লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। েস্ট্রব লকেু টিকা
স্কু স্ট্রিও চদয়া হয়। আরও জানার জনয আপনার পালরবালরক িাক্তার বা কলমউলনটি চহিথ্ চসন্টাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ
করুন।
www.humanservices.gov.au/acir -এর Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) বাচ্চা
এবং20 বয়স্ট্রসর নীস্ট্রের েরুেস্ট্রদর টিকাদাস্ট্রনর জােীয় চরকিু চরলজস্টার।
বাচ্চা এবং 20 বয়স্ট্রসর নীস্ট্রের েরুে োরা Medicare-এর সাস্ট্রথ্ লনবলন্ধে োরা স্বয়ংলক্রয়র্াস্ট্রব ACIR-এর অন্তর্ুু ক্ত
হস্ট্রব। আপনার িাক্তাস্ট্ররর কাস্ট্রে টিকাদাস্ট্রনর চরকিু লনস্ট্রয় আসুন চেন োরা লবস্ট্রদস্ট্রশ চদয়া টিকাদাস্ট্রনর চরকিু চরলজলে
করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
লকেু লকেু সরকারী চপস্ট্রমন্ট বা র্াোর জনয টিকাদান আবশযকীয়
(www.humanservices.gov.au/immunisation)। শুিুমাে লেলকৎসাগে কারস্ট্রে টিকাদান চথ্স্ট্রক ববির্াস্ট্রব
অবযাহলে পাওয়া চেস্ট্রে পাস্ট্রর।
টকাদাস্ট্রের বযাপাস্ট্রর েেয

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

National Immunisation Information Line

1800 671 811 www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir

টিন্টাি সালভিস বা দাুঁস্ট্রের জেয টসবা
র্াস্ট্রিা চমৌলিক স্বাস্থয সািারে স্বাস্থয এবং র্াস্ট্রিা থ্াকার জনয গুরুত্বপূেু। সািারেে প্রাইস্ট্রর্ট চিলন্টস্টরা চিন্টাি চকয়ার
লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন এবং োস্ট্রদর চসবার জনয িী োজু কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন। োরা চটলিস্ট্রিান লিস্ট্ররক্টলরর োলিকার্ু ক্ত। আপনার
চিন্টাি সালর্ু স্ট্রসর িরস্ট্রে সহায়োর জনয আপলন প্রাইস্ট্রর্ট চহিথ্ ইনসুযস্ট্ররন্স লনস্ট্রে পাস্ট্ররন।
চবলসক চিন্টাি সালর্ু স্ট্রসর চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয Child Dental Benefits Schedule
(www.humanservices.gov.au/childdental) -এর অিীস্ট্রন দুই চথ্স্ট্রক সস্ট্রেস্ট্ররা বের বয়সী বাচ্চারা 1,000
অস্ট্রেিীয় িিার পেুন্ত চবলনলিস্ট্রটর চোগয হস্ট্রে পাস্ট্রর। এই সুলবিা পরপর দুটি কযাস্ট্রিন্ডার বেস্ট্রর িার্ হয়। আপলন চোগয
হস্ট্রি Department of Human Services আপনার সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রব।
চোগয Centrelink কনস্ট্রসশান কািু চহাল্ডারস্ট্রদর চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর সরকার লবনামূস্ট্রিয লকেু চমৌলিক দন্তস্ট্রসবা লদস্ট্রয়
থ্াস্ট্রক (আিগা দাুঁে এবং বযথ্ার পলরোেসহ)। আপনার এিাকায় চসবাগুস্ট্রিার জনয আপনার লনকটস্থ চমলিকযাি চসন্টার
বা হাসপাোস্ট্রি চোগাস্ট্রোগ করুন। আপলন চোগয লকনা ো জানার জনয Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
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অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বয়স্ক পলরি ি া টসবা
আপনার বয়স বািার সাস্ট্রথ্ সাস্ট্রথ্ আপলন লসদ্ধান্ত চনবার সুস্ট্রোগ পাস্ট্রবন চক আপনার চদিাস্ট্রশানা করস্ট্রব এবং আপলন
লনস্ট্রজর বালিস্ট্রে থ্াকস্ট্রে োন নালক চকানও এস্ট্রজি চকয়ার চহাস্ট্রম স্থানান্তলরে হস্ট্রে োন। এস্ট্রজি চকয়ার চসবাগুস্ট্রিা
আপনাস্ট্রক স্বািীনর্াস্ট্রব থ্াকার এবং লনস্ট্রজর চসবা লনস্ট্রজ করার বযবস্থা কস্ট্রর চদয়।
অস্ট্রেলিয়ার সরকার অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লবলর্ন্ন িরস্ট্রের এস্ট্রজি চকয়ার সালর্ু স র্েুু লক লদস্ট্রয় পলরোিনা কস্ট্রর। আপনার
বযলক্তগে সামথ্ুয থ্াকস্ট্রি আপলন লনস্ট্রজর চসবা করার িরে লনস্ট্রজই লদস্ট্রে পারস্ট্রবন এমনটা আশা করা োয়।
My Aged Careওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট www.myagedcare.gov.au -এ আপনার অপশনগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর েথ্য এবং লকর্াস্ট্রব
এস্ট্রজি চকয়ার পলরস্ট্রষবা পাস্ট্রবন ো চদয়া আস্ট্রে। এটা আপনাস্ট্রক এস্ট্রজি চকয়ার লসস্ট্রস্টম বুঝস্ট্রে এবং এ সংক্রান্ত সহায়ো
ও চসবা লকর্াস্ট্রব অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রব এ বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রব। এোিাও আপনার এস্ট্রজি চকয়ার প্রস্ট্রয়াজনীয়ো সম্বস্ট্রন্ধ
আস্ট্রিােনা করার জনয আপলন 1800 200 422 নম্বস্ট্রর TIS National-এর মািযস্ট্রম My Aged Care -এর সাস্ট্রথ্
চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
এস্ট্রজি চকয়ার চসবার দুস্ট্রটা অপশন হস্ট্রচ্ছেঃ
•

আপলন বালিস্ট্রে থ্াকার লসদ্ধান্ত লনস্ট্রি আপলন চেসব বদলনক কাজ লনস্ট্রজ পলরোিনা করস্ট্রে অপারগ চসসব
কাস্ট্রজর জনয সহায়ো চপস্ট্রে পাস্ট্ররন, চেমন িাইটবাল্ব পলরবেু ন করা, বাগান করা, চগাসি করা বা বাজার
করস্ট্রে োওয়া। এোিাও আপনার হাুঁটাহাুঁটিস্ট্রে সহায়ো করার জনয আপলন ওয়ালকং চফ্রস্ট্রমর মস্ট্রো সরঞ্জাম
চপস্ট্রে পাস্ট্ররন।

•

আপলন েলদ মস্ট্রন কস্ট্ররন আপনার পস্ট্রক্ষ আর লনস্ট্রজর বাসায় থ্াকা সম্ভব নয় োহস্ট্রি আপলন এস্ট্রজি চকয়াস্ট্রর
স্থানান্তলরে হস্ট্রে পাস্ট্ররন।

আপলন সরকারী র্েুু লক পাবার জনয চোগয লকনা এবং আপনার প্রস্ট্রয়াজনীয়ো লনস্ট্রয় My Aged Care আস্ট্রিােনা
করস্ট্রে পাস্ট্রর এবং আপনার অবস্থার বযপাস্ট্রর লবশদর্াস্ট্রব মূিযায়স্ট্রনর বযবস্থা কস্ট্রর লদস্ট্রে পাস্ট্রর - আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment -এ োন বা 1800 200 422 নম্বস্ট্রর চিান করুন।

এস্ট্রজি বা টহিে টকয়ার টসবার বযাপাস্ট্রর অলভস্ট্র াগ
চকউ Aged Care চহামস, চহাম চকয়ার চপস্ট্রকজ অথ্বা Commonwealth Home Support Program -এ
বযাপাস্ট্রর অলর্স্ট্রোগ করস্ট্রে োইস্ট্রি োস্ট্রদর Aged Care Complaints Commissioner-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করার
অলিকার রস্ট্রয়স্ট্রে। এটি একটি লবনামূস্ট্রিযর চসবা। আপলন Aged Care Commissioner-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে
পাস্ট্ররনেঃ
•

অনিাইন – www.agedcarecomplaints.gov.au/

•

চটলিস্ট্রিান – 1800 550 552 নম্বস্ট্রর কি করুন

•

লিলিের্াস্ট্রব – আপনার লিলিে অলর্স্ট্রোগ নীস্ট্রের ঠিকানায় পাঠানেঃ
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (আপনার রাজিানী এবং চস্টট/চটলরস্ট্রটালর)
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আপনার My Aged Care অলর্জ্ঞোয় চকানও উস্ট্রেস্ট্রগর সৃলষ্ট হস্ট্রি আপলন My Aged Care-এর সাস্ট্রথ্
1800 200 422 নম্বস্ট্রর অথ্বা MyAgedCareওস্ট্রয়বসাইট www.myagedcare.gov.au/ -এ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে
পাস্ট্ররন।
আপলন আপনার লনস্ট্রজর বা অনয আস্ট্ররকজস্ট্রনর স্বাস্থয চসবার বযাপাস্ট্রর উলেে হস্ট্রি আপলন আপনার চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরর
ইলন্ডস্ট্রপস্ট্রন্ডন্ট চহিথ্ কমস্ট্রপ্লইন্টস কলমশস্ট্রনর কাস্ট্রে অলর্স্ট্রোগ করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

টহিে টকয়ার কমস্ট্রপ্লইন্টস এস্ট্রজলে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

http://hrc.act.gov.au/olderpeopl
e

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

133 646

http://www.oho.qld.gov.au

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.
au

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

Health and Community
Services Complaints
Commission
Office of the Health
Ombudsman
Health and Community
Services Complaints
Commissioner
Office of the Health Complaints
Commissioner
Office of the Health Services
Commissioner
Health and Disability Services
Complaints Office

একট মৃেুযর পর
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চকউ মৃেুযবরে করস্ট্রি একজন িাক্তারস্ট্রক অবশযই চসই মৃেুযর সমথ্ুস্ট্রন একটি সাটিুলিস্ট্রকট লদস্ট্রে হস্ট্রব। এই
সাটিুলিস্ট্রকট জালর না হওয়া পেুন্ত চকানও প্রকার অস্ট্রন্তযলষ্টলক্রয়ার বযবস্থা করা োস্ট্রব না।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চশষকৃ েয বযয়বহুি হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং এর জনয 4,000 চথ্স্ট্রক 15,000 িিার পেুন্ত িরে হস্ট্রে পাস্ট্রর। মৃেুযর
পর কিনও কিনও ইনসুযস্ট্ররন্স পলিলস লদস্ট্রয় চশষকৃ েয বা অনযানয িরস্ট্রে সহায়ো হস্ট্রে পাস্ট্রর। এমনও হস্ট্রে পাস্ট্রর চে মৃে
বযলক্ত োর লনস্ট্রজর চশষকৃ স্ট্রেযর িরস্ট্রের চোগান মৃেুযর পূস্ট্রবু লনস্ট্রজই লদস্ট্রয় লগস্ট্রয়স্ট্রেন অথ্বা োস্ট্রদর Will-এ এবযাপাস্ট্রর
লনস্ট্রদুশনা লদস্ট্রয় লগস্ট্রয়স্ট্রেন।
Will হস্ট্রচ্ছ এমন একটি আইলন দলিি োস্ট্রে মৃেুযর পর মৃে বযলক্তর োবেীয় সম্পস্ট্রদর কী হস্ট্রব, োর সন্তানস্ট্রদর চক
চদিাস্ট্রশানা করস্ট্রব, এবং অনযানয লবষস্ট্রয় লনস্ট্রদুশনা চেমন উপহার, দােবয প্রলেষ্ঠাস্ট্রন দান, অেদান ইেযালদ লবষয়
উস্ট্রেলিে থ্াস্ট্রক। একটি Will আইনসেে হস্ট্রে হস্ট্রি এটির সাক্ষী এমন দুজন বযলক্তস্ট্রক হস্ট্রে হস্ট্রব োরা এই Will-এর োরা
চকানর্াস্ট্রবই উপকৃ ে হস্ট্রবন না। Will থ্াকস্ট্রি সািারেে একজন Executor লনস্ট্রয়াগ করস্ট্রে হয়।
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Will-এর Executor মৃে বযলক্তর Will-এ উস্ট্রেলিে সবার মস্ট্রিয সম্পস্ট্রদর লবলিবন্টন, মৃে বযলক্তর সম্পলত্তর জনয টযাক্স
কমুকাস্ট্রণ্ডর বযবস্থাপনা এবং Will-এ উস্ট্রেলিে লনস্ট্রদুশাবিী সঠিকর্াস্ট্রব পািন করা হস্ট্রচ্ছ লকনা এসব লবষয় চদিাস্ট্রশানা
কস্ট্ররন। প্রস্ট্রেযক চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে একজন Public Trustee থ্াস্ট্রকন লেলন Executor লহস্ট্রসস্ট্রব কাজ করস্ট্রে
পাস্ট্ররন (সািারেে িী-এর লবলনমস্ট্রয়)।
মৃে বযলক্ত Will না চরস্ট্রি চগস্ট্রি োর র্ূ সম্পলত্ত আইন োরা লনিুালরে একটি সূস্ট্রের মািযস্ট্রম র্াগার্ালগ করা হয়। মৃে
বযলক্তর চকানও লনকট আত্মীয় না চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি োর র্ূ সম্পলত্ত চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর সরকাস্ট্ররর কাস্ট্রে হস্তান্তলরে করা হস্ট্রে
পাস্ট্রর।
লপ্রয়জন হারাস্ট্রনার লবষাদ এবং ক্ষলের সস্ট্রে চমাকাস্ট্রবিা করার জনয সহায়োর বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
পরামশি
কারও মৃেুযর পর লক
করনীয়

ওস্ট্রয়বসাইে
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death

একটি Will বেরী করা

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-powerof-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

সৎকার সংক্রান্ত িরে
Public Trustees
Organ Donation
Register
লপ্রয়জন হারাস্ট্রনার ক্ষলের
বযাপাস্ট্রর সাহােয

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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10 আপোর পলরবার
এই অংস্ট্রশ
•

লববাহ এবং অনযানয সম্পকু

•

েরুেস্ট্রদর জনয চসবা সমূহ

•

অলর্র্াবক

•

োইল্ড সাস্ট্রপাটু

•

লসলনয়রস বা বস্ট্রয়াস্ট্রজযষ্ঠগে

•

আত্মীয়স্ট্রদর চিাুঁজা

•

আপনার পলরবার এবং Centrelink

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে পলরবাস্ট্রর আপনার র্ূ লমকা আপলন সািারেে চের্াস্ট্রব অর্যস্ত োর চথ্স্ট্রক লর্ন্ন হস্ট্রে পাস্ট্রর। নারী পুরুষ
উর্স্ট্রয়রই সমান অলিকার এবং দালয়ত্ব রস্ট্রয়স্ট্রে। পুরুষ এবং মলহিা দুজস্ট্রনই বালহস্ট্রর কাস্ট্রজ োস্ট্রব এটা িুবই সািারে এবং
গ্রহেস্ট্রোগয একটা বযাপার। এোিাও নারী পুরুষ দুজস্ট্রনই সংসাস্ট্ররর দায়দালয়ত্ব র্াগার্ালগ কস্ট্রর চনয়, চেমন বাচ্চাস্ট্রদর
চদিাস্ট্রশানা করা, রান্নাবান্না করা, কাপিস্ট্রোপি চিাওয়া ইেযালদ।
পলরবাস্ট্ররর লকেু সদসয অনযানয সদসযস্ট্রদর েু িনায় দ্রুেোর সাস্ট্রথ্ অস্ট্রেলিয়ান জীবস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ লনস্ট্রজস্ট্রদর জীবস্ট্রনর সমন্বয়
ঘটাস্ট্রে পারস্ট্রবন। উদাহরেস্বরূপ, বাচ্চারা োস্ট্রদর অলর্র্াবকস্ট্রদর চথ্স্ট্রক দ্রুে ইংস্ট্ররলজ লশিস্ট্রে পারস্ট্রব।
আপনার পলরবাস্ট্ররর সাস্ট্রথ্ একসাস্ট্রথ্ চথ্স্ট্রক অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আপনার নেু ন জীবস্ট্রনর সমন্বয় ঘটাস্ট্রে হস্ট্রব। আপনার
সাহাস্ট্রেযর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং এই অিযাস্ট্রয় এমলন লকেু চসবার বযাপাস্ট্রর েথ্য চদয়া হস্ট্রয়স্ট্রে। অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আপনার
পলরবারস্ট্রক সমথ্ুস্ট্রনর জনয সহায়োর চিাুঁজ করা িুবই স্বার্ালবক এবং সািারে একটা বযাপার। গর্নুস্ট্রমন্ট এবং
কলমউলনটি সাস্ট্রপাস্ট্রটুর লিংকগুস্ট্রিার জনয www.humanservices.gov.au/servicefinder -এ োন।

লববাহ এবং অেযােয সেকি
পালরবালরক এবং গৃহস্থালি সলহংসো ও চেৌন হয়রালনর লবষস্ট্রয় সহায়ো বা েথ্য চদয়ার বযাপাস্ট্রর 1800RESPECT
জনগস্ট্রের কাস্ট্রে পরামশু, েথ্য এবং চরিাস্ট্ররি চসবা প্রদান কস্ট্রর। প্রস্ট্রিশনাি কাউস্ট্রন্সিরস্ট্রদর লদনরাে 24 ঘণ্টা এবং
সপ্তাস্ট্রহ সাে লদনই পাওয়া োয়। আপলন আপনার চকানও বন্ধু, আত্মীয়, সহকমী ব মস্ট্রেস্ট্রির বযাপাস্ট্রর উলেে হস্ট্রি োরা
এবযাপাস্ট্ররও সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্ররন। 1800 737 732 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা www.1800respect.org.au -এ
োন।
পালরবালরক সম্পস্ট্রকুর লবষস্ট্রয় সমসযায় অথ্বা চসপাস্ট্ররশন বা আিাদা হবার পর পযাস্ট্ররলন্টং বযবস্থায় পরামস্ট্রশুর প্রস্ট্রয়াজন
হস্ট্রি Family Relationship Advice Line েথ্য লদস্ট্রয় এবং স্থানীয় সালর্ু সগুস্ট্রিার সহায়োয় পলরবারগুস্ট্রিার চর্ের
একটি সুষম সম্পকু গস্ট্রি েু িস্ট্রে বা চসপাস্ট্ররশস্ট্রনর কষ্ট িাঘস্ট্রব সহায়ো কস্ট্রর। Family Relationship Advice Line
জােীয় সরকারী েু টির লদন োিা চসামবার চথ্স্ট্রক শুক্রবার সকাি ৮টা চথ্স্ট্রক রাে ৮টা পেুন্ত এবং শলনবার সকাি
10টা চথ্স্ট্রক লবকাি 4টা পেুন্ত পলরোলিে হয়। 1800 050 321 নম্বস্ট্রর চিান করুন (লবনামূস্ট্রিয) অথ্বা
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx -এ োন।
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Family Relationships Online পালরবালরক সম্পকু এবং চসপাস্ট্ররশস্ট্রনর বযপাস্ট্রর েথ্য লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। সম্পকু গে
সমসযা চদিা লদস্ট্রি বা চসপাস্ট্ররশস্ট্রনর পর বাচ্চাস্ট্রদর চদিাস্ট্রশানার বযবস্থার বযাপাস্ট্রর এটি সহায়ো করস্ট্রে পাস্ট্রর।
www.familyrelationships.gov.au -এ োন।
চেসব পুরুষ োস্ট্রদর পালরবালরক জীবন বা চমৌলিক সম্পকু গুস্ট্রিা লনস্ট্রয় সমসযায় আস্ট্রেন োস্ট্রদরস্ট্রক সাহাস্ট্রেযর জনয
MensLine Australia পরামশু, েথ্য এবং চরিাস্ট্ররি চসবা চদয়। এোিাও এটি মলহিা এবং পালরবালরক সদসযস্ট্রদর,
োরা োস্ট্রদর পাটুনার, স্বামী বা লপোমাো লনস্ট্রয় উলেে আস্ট্রেন, েথ্য এবং সহায়ো লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। এটি 24 ঘণ্টা চিািা
থ্াস্ট্রক, সপ্তাস্ট্রহ সাে লদন। 1300 789 978 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা www.mensline.org.au -এ োন।

েরুণস্ট্রদর জেয সালভিস
25 বের বয়স্ট্রসর নীস্ট্রের েরুেস্ট্রদর জনয কলমউলনটি এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিা লকেু চপ্রাগ্রাস্ট্রমর বযবস্থা কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। প্রায়শই ইয়ুথ্
চসন্টার বা চিাকাি কাউলন্সস্ট্রি চোগয এবং অলর্জ্ঞোসম্পন্ন েুবাকমীরা েরুেস্ট্রদরস্ট্রক একটি লনরাপদ পলরস্ট্রবস্ট্রশ একসাস্ট্রথ্
েস্ট্রথ্যর আদানপ্রদান, এস্ট্রক অপরস্ট্রক সাহােয এবং লবলর্ন্ন কমুকাস্ট্রণ্ড অংশগ্রহে কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
আরও সাহাস্ট্রেযর জনযেঃ
েযাশোি ইয়ুে সালভিস বা জােীয় ব
ু
টেলিস্ট্র াে
টসবা
Kids Helpline – পাুঁে চথ্স্ট্রক 25 বের
বয়স্কস্ট্রদর জনয 24 ঘণ্টা কাউস্ট্রন্সলিং
Headspace – 12 চথ্স্ট্রক 25 বের
বয়স্কস্ট্রদর জনয আলিু ইন্টারস্ট্রর্নশন সালর্ু স

ওস্ট্রয়বসাইে

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au

1800 650 890 https://headspace.org.au

YouthBeyondBlue – লবষণ্ণো এবং
মানলসক চরাস্ট্রগ আক্রান্ত েরুেস্ট্রদর জনয 24 1300 22 4636 www.youthbeyondblue.com
ঘণ্টা সাহােয
Department of Education and
Training
Generation Success – েরুে

https://education.gov.au/youth

কমুশলক্তস্ট্রদরস্ট্রক সাহােয করার জনয লরস্ট্রসাসু

www.employment.gov.au/generation-successyouth-employment-initiative

Youth Employment

www.employment.gov.au/job-seekers-0

Australian Institute of Family
Studies চথ্স্ট্রক প্রাপ্ত লিংকসমূহ

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplinesand-telephone-counselling-services-children-y
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েযাশোি ইয়ুে সালভিস বা জােীয় ব
ু
টেলিস্ট্র াে
টসবা
Reconnect – 12 চথ্স্ট্রক 18 বের বয়স্ক

ওস্ট্রয়বসাইে
www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

েরুেস্ট্রদর জনয সাহােয োরা গৃহহীন বা
গৃহহীনোর ঝুুঁ লকস্ট্রে আস্ট্রে।
Office of the Children’s eSafety
Commissioner – 18 বের বয়স্ট্রসর
নীস্ট্রের বাচ্চাস্ট্রদরস্ট্রক গুরুের সাইবার

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

নীলপিন করা হস্ট্রি োর লরস্ট্রপাটু করার
জনয।

চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিাও েুব চসবা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রকেঃ
টেে বা
টেলরস্ট্রোলর

ইয়ুে সালভিস বা ব
ু টসবা

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

www.wa.gov.au/information-about/yourcommunity/youth

েরুেস্ট্রদর জনয লবস্ট্রনাদনমূিক এবং অনযানয চপ্রাগ্রাস্ট্রমর জনয আপনার স্থানীয় কাউলন্সস্ট্রির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।

অলভভাবক
অস্ট্রেলিয়ানরা র্াস্ট্রিা অলর্র্াবকস্ট্রত্বর গুরুত্ব চদয় লকন্তু এটাও জাস্ট্রন চে একজন র্াস্ট্রিা অলর্র্াবক হওয়া সবসময় সহজ
হয় না। অস্ট্রনক প্রলেষ্ঠান চথ্স্ট্রকই এবযাপাস্ট্রর েথ্য এবং সহায়ো পাওয়া োয়।
বাচ্চাস্ট্রদর শৃঙ্খিা চশিাস্ট্রনা অলর্র্াবকস্ট্রদর জনয গুরুত্বপূেু, লকন্তু শারীলরক শালস্ত চদয়া অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চবআইলন। আপলন
অনযানয চেস্ট্রকাস্ট্রনা শালস্ত লদস্ট্রে পাস্ট্ররন, চেমন োস্ট্রদর লপ্রয় চকানও লজলনস চথ্স্ট্রক দূস্ট্রর সলরস্ট্রয় রািা বা োস্ট্রদরস্ট্রক োস্ট্রদর
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ঘস্ট্রর পাঠিস্ট্রয় চদয়া। র্াস্ট্রিা আেরে করার জনয আপনার সন্তানস্ট্রক পুরস্কার লদন এবং লনস্ট্রজস্ট্রক োস্ট্রদর কাস্ট্রে একজন
আদশুবান মানুষ লহস্ট্রসস্ট্রব উপলস্তে করুন।
আপলন আপনার সন্তানস্ট্রদর শৃঙ্খিার বযাপাস্ট্রর সমসযায় র্ু গস্ট্রি িযালমলি কাউস্ট্রন্সলিং এবং পযাস্ট্ররলন্টং সাস্ট্রপাটু চসবা চথ্স্ট্রক
সাহােয চপস্ট্রে পাস্ট্ররন।
পযাস্ট্ররলন্টং েেয

ওস্ট্রয়বসাইে

Family and Relationship Advice Line
(চিান 1800 050 321)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network
Australian Childhood Foundation –
অনুবালদে েথ্য সহ

www.raisingchildren.net.au

Parenting young adults

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au
www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren

www.kidscount.com.au/en

Australian Government links

িাইল্ড সাস্ট্রপােি
Department of Human Services-এর অিীস্ট্রন পলরোলিে Child Support স্কীম চসপাস্ট্ররস্ট্রটি বা লবলচ্ছন্ন হস্ট্রয়
োওয়া অলর্র্াবকস্ট্রদর সন্তানস্ট্রদর জনয সুিি বস্ট্রয় আনার িস্ট্রক্ষয োস্ট্রদর োইল্ড সাস্ট্রপাটু চপস্ট্রমন্ট বযবস্থাপনায় সহায়ো
কস্ট্রর। আপনার োইল্ড সাস্ট্রপাটু অপশনগুস্ট্রিা আস্ট্রিােনা করার জনয এই লিপাটুস্ট্রমস্ট্রন্টর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
িাইল্ড সাস্ট্রপােি
Child Support ওস্ট্রয়বসাইট

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

চটলিস্ট্রিান Child Support

131 272

অনযানয র্াষায় েথ্য

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

মাইগ্রযান্টস, চরলিউলজ এবং লর্লজটরস্ট্রদর জনয েথ্য

www.humanservices.gov.au/multicultural

www.humanservices.gov.au/childsupport

লসলেয়রস বা বস্ট্রয়াস্ট্রজযষ্ঠ
অস্ট্রনক সরকারী, চবসরকারী এবং কলমউলনটি সংস্থা আস্ট্রে োরা 50 বেস্ট্ররর চবশী বয়স্ক বযলক্তস্ট্রদর সহায়োর জনয চসবা
প্রদান কস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ার সরকার লনস্ট্রম্নাক্ত চসবা প্রদান কস্ট্ররেঃ
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•

Age Pension – বয়স্ক এবং চোগয অস্ট্রেলিয়ানস্ট্রদর জনয
www.humanservices.gov.au/agepension - এ ইনকাম সাস্ট্রপাটু এবং কনস্ট্রসশাস্ট্রনর অযাস্ট্রক্সস

•

My Aged Care – www.myagedcare.gov.au - এ আপনার অপশনগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর েথ্য এবং লকর্াস্ট্রব
সালর্ু সগুস্ট্রিা পাস্ট্রবন।

আরও চদিুন অিযায় 9, স্বাস্থয ও কিযাে
প্রস্ট্রেযক চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরস্ট্রেই Seniors Card স্কীম রস্ট্রয়স্ট্রে। এই কািুগুস্ট্রিা ফ্রী এবং োরা এই কািু বহন কস্ট্ররন
োস্ট্রদর জনয অংশগ্রহেকারী চদাকান বা বযবসা প্রলেষ্ঠাস্ট্রন কস্ট্রন্সশান বা লিসকাউন্ট পাবার সুস্ট্রোগ কস্ট্রর চদয়।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
লসলেয়র ইে রস্ট্রমশে বা
বস্ট্রয়াস্ট্রজযষ্ঠস্ট্রদর জেয েেয

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

Seniors Card স্কীম

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card

AusGov –
বয়স্ক অস্ট্রেলিয়ান

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians

আত্মীয় টখাুঁজা
েুদ্ধ, গৃহ েুদ্ধ বা প্রাকৃ লেক দুস্ট্রেুাস্ট্রগ আপনার চেসব আত্মীয়স্ট্রদর সাস্ট্রথ্ লবস্ট্রচ্ছদ হস্ট্রয়স্ট্রে োস্ট্রদর িুুঁস্ট্রজ পাবার জনয
অস্ট্রেলিয়ান চরি ক্রস (Australian Red Cross) চট্রলসং বা সন্ধান এবং মযাস্ট্রসজ বা বােু া চপ্ররে চসবার সুলবিা
প্রদান কস্ট্রর। চরি ক্রস চসাসাইটি -এর লবশ্ববযাপী চনটওয়াস্ট্রকুর সাহাস্ট্রেয লবস্ট্রদস্ট্রশ বস্ট্রসও হালরস্ট্রয় োওয়া পালরবালরক
সদসযস্ট্রদর িুুঁস্ট্রজ পাওয়া সম্ভব। এোিা োরা লবস্ট্রদস্ট্রশ বসবাস কস্ট্ররন োরাও অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাসকারী োস্ট্রদর
লপ্রয়জনস্ট্রদর িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে পাস্ট্ররন।
চরি ক্রস ইন্টারনযাশনাি চট্রলসং অযান্ড চরলিউলজ সালর্ু স (Red Cross International Tracing and Refugee
Service)-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে হস্ট্রিেঃ
অস্ট্রেলিয়াে টরি ক্রস
ইস্ট্রমইি

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ
natinfo@redcross.org.au

চরি ক্রস ওস্ট্রয়বসাইট
National

www.redcross.org.au
03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 বা ফ্রী কি 1800 812 028
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অস্ট্রেলিয়াে টরি ক্রস
NT

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ
08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 বা ফ্রী কি 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 বা ফ্রী কি 1800 131 701

WA

08 9225 8888 বা ফ্রী কি 1800 810 710
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আপোর পলরবার এবং Centrelink
Centrelink এবং Medicare-এর মািযস্ট্রম Department of Human Services চসাশযাি, চহিথ্ এবং অনযানয
চপস্ট্রমন্ট এবং চসবা সম্পাদন কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। চকানও বযলক্ত বা পলরবাস্ট্ররর োলহদার ওপর লনর্ু র কস্ট্রর এগুস্ট্রিার োরেময
ঘটস্ট্রব। আপনার পলরলস্থলেস্ট্রে চকানও পলরবেু ন ঘটস্ট্রি অলবিস্ট্রম্ব Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন,
উদাহরেস্বরূপ, আপনার বাচ্চা হস্ট্রি, আপলন োকুরী হারাস্ট্রি বা আপলন অসুস্থ হস্ট্রয় পিস্ট্রি।
Centrelink মানুষস্ট্রদর স্বয়ংসম্পূেু হস্ট্রে এবং োস্ট্রদর কাজ িুুঁস্ট্রজ পাওয়ার বযাপাস্ট্রর সাহােয কস্ট্রর, একই সাস্ট্রথ্ োস্ট্রদর
প্রস্ট্রয়াজন সবস্ট্রেস্ট্রয় চবশী োস্ট্রদরস্ট্রক সহায়ো প্রদান কস্ট্রর। এোিাও লবলর্ন্ন বয়সী এবং চপ্রক্ষাপস্ট্রট থ্াকা চিাকজনস্ট্রদর
Centrelink সহায়ো প্রদান কস্ট্রর োস্ট্রদর লবস্ট্রশষ সাহাস্ট্রেযর প্রস্ট্রয়াজন আস্ট্রে, চেমন অবসস্ট্ররর জনয পলরকল্পনা বা োরা
অসুস্থো বা সিস্ট্রটর সম্মুিীন।

এই অংস্ট্রশ
•

আপনার পলরেয় লনলিেকরে

•

অনযানয র্াষায় সাহােয

•

Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ কাজ করার বযাপাস্ট্রর সাহােয

•

Centrelink ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি

•

Centrelink চপস্ট্রমন্ট দাবী

•

পলরবারস্ট্রদর জনয চপস্ট্রমন্টস্

•

লনউলজিযাস্ট্রন্ডর নাগলরক (োরা অস্ট্রেলিয়ান নাগলরক নন)

•

লরলিউলজ এবং লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্টসস্ট্রদর জনয Crisis Payment

•

অনযানয Centrelink চসবাসমূহ

•

কম আয় উপাজুনকারীস্ট্রদর জনয কস্ট্রন্সশান

•

অবস্থার পলরবেু ন

•

পাটুনার-এর সংজ্ঞা

•

পেুাস্ট্রিােনা এবং আপীি

•

আপনার েস্ট্রথ্যর চগাপনীয়ো

•

েরুে প্রজ্ম

•

অযালশওস্ট্ররন্স অি সাস্ট্রপাটু

আপোর পলরিয় লেলিেকরণ
আপনার পলরেয় লনলিে করার জনয Centrelink-এ লকেু কাগজপে জমা লদস্ট্রে হস্ট্রব
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) – চেমন পাসস্ট্রপাটু এবং ট্রযাস্ট্রর্ি
িকুস্ট্রমন্ট, বযাংক অযাকাউন্ট লববরে বা বাসস্থাস্ট্রনর লববরে।
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অেযােয ভাষায় সাহা য
অেযােয ভাষায় েেয
আপলন চেন চপস্ট্রমন্টস এবং চসবাগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর র্াস্ট্রিার্াস্ট্রব পিস্ট্রে, চদিস্ট্রে বা শুনস্ট্রে পাস্ট্ররন োর জনয Centrelinkএর www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language - এ লবলর্ন্ন র্াষায়
অনুবালদে েথ্য রস্ট্রয়স্ট্রে।
চপস্ট্রমন্টস, কাজ চিাুঁজা, Medicare কািু, Health Care Card ইেযালদ লবষস্ট্রয়র ওপর Centrelink-এর লনউ টু

অস্ট্রেলিয়া লর্লিও চসট রস্ট্রয়স্ট্রে ো 10টি লর্ন্ন র্াষায় পাওয়া োয়। আপলন লর্লিওগুস্ট্রিা
www.humanservices.gov.au/yourlanguage -এ চপস্ট্রে পাস্ট্ররন।

বহুভাষীক ট াে সালভিস
আপলন ইংস্ট্ররলজ োিা অনয চকানও র্াষায় কথ্া বিস্ট্রি আপলন 131 202 নম্বস্ট্রর বহুর্াষীক চিান সালর্ু স্ট্রস কথ্া বিস্ট্রে
পাস্ট্ররন (সকাি 8টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা স্থানীয় সময়) এবং Centrelink চপস্ট্রমন্টস এবং চসবাগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর আপনার
লনস্ট্রজর র্াষায় কারও সাস্ট্রথ্ কথ্া বিস্ট্রে পাস্ট্ররন।

টদাভাষী
আপলন ইংস্ট্ররলজস্ট্রে কথ্া না বিস্ট্রে পারস্ট্রি Centrelink লবনামূস্ট্রিয আপনার জনয চদার্াষীর বযবস্থা কস্ট্রর লদস্ট্রে পাস্ট্রর।
একজন অনুবাদস্ট্রকর বযবস্থা করার জনয আপনার স্থানীয় Centrelink Service Centre-এ 131 202 নম্বস্ট্রর চিান
করুন।

আপোর কাগজপস্ট্রত্রর অেুবাদ
আপনার চপস্ট্রমন্ট এবং চসবাগুস্ট্রিা পাবার দালবদাওয়া উত্থাপস্ট্রনর জনয চেসব কাগজপস্ট্রের দরকার চসগুস্ট্রিা লবনামূস্ট্রিয
অনুবাস্ট্রদর বযবস্থা Centrelink কস্ট্রর লদস্ট্রে পাস্ট্রর। 131 202 নম্বস্ট্রর চিান করুন বা আপনার স্থানীয় Centrelink
Service Centre-এ কথ্া বিুন।

মালল্টকািিারাি সালভিস অল সারস
মালল্টকািোরাি সালর্ু স অলিসাসু (চদিুন www.humanservices.gov.au/mso) মাইগ্রযান্টস এবং চরলিউলজ
কলমউলনটির কাস্ট্রে Centrelink-এর চপ্রাগ্রাম এবং সালর্ু সগুস্ট্রিার বযাপাস্ট্রর েথ্য প্রদান কস্ট্রর এবং এসব চসবার উন্নলের
িস্ট্রক্ষয বযাপকর্াস্ট্রব পরামশু প্রদান কস্ট্রর।

Centrelink লিঠি
আপনাস্ট্রক অবশযই Centrelink চথ্স্ট্রক পাঠাস্ট্রনা সমস্ত লেঠি পিস্ট্রে হস্ট্রব এবং প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি চসগুস্ট্রিার উত্তর লদস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার লনস্ট্রজর র্াষায় চকানও লেঠির বযািযা চনবার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি 131 202 নম্বস্ট্রর চিান করুন।

Centrelink-এর সাস্ট্রে কাজ করার বযাপাস্ট্রর সাহা য
আপনার পস্ট্রক্ষ কাজ করার জনয আপলন কাউস্ট্রক মস্ট্রনানীে করস্ট্রে পাস্ট্ররন (একজন “নলমলন বা মস্ট্রনালনে বযলক্ত”)।
www.humanservices.gov.au/nominees চদিুন।
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Centrelink
Centrelink
মাইগ্রযান্ট, লরলিউলজ এবং লর্লজটরস্ট্রদর
জনয েথ্য
অনযানয র্াষায় েথ্য

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

অনযানয র্াষায় েস্ট্রথ্যর জনয

131 202

দাবী উত্থাপস্ট্রনর অলর্প্রায়

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim

আপনার পলরলেলে লনলিেকরে

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-ofidentity

সালর্ু স চসন্টার পলরদশুন

www.humanservices.gov.au/findus

www.humanservices.gov.au/centrelink
www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Centrelink ওস্ট্রয়টং লপলরয়ি বা অস্ট্রপক্ষার সময়
চবশীরর্াগ চপস্ট্রমন্ট এবং চবলনলিট প্রালপ্তর পূস্ট্রবু সদযাগে সমস্ত চরলসস্ট্রিন্ট অথ্বা চটস্ট্রম্পারালর মাইগ্রযান্টসস্ট্রদর (চরলিউলজ
এবং লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্টস োিা) অবশযই 104 সপ্তাহ অস্ট্রপক্ষা করস্ট্রে হস্ট্রব (the Newly Arrived
Resident's Waiting Period)। এই ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি িযালমলি অযালসস্ট্রস্টন্স-এর চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয নয় (পলরবাস্ট্ররর জনয
চপস্ট্রমন্ট চদিুন)। আরও েস্ট্রথ্যর জনয www.humanservices.gov.au/families চদিুন।
ওস্ট্রয়টিং লপলরয়স্ট্রির চময়াদ এবং ো কার চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয হস্ট্রব এ বযাপারগুস্ট্রিা লক িরস্ট্রের চবলনলিট চদয়া হস্ট্রব এবং
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার োলরস্ট্রির ওপর লনর্ু র কস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ান চরলসস্ট্রিন্ট লহস্ট্রসস্ট্রব আপনার জীবস্ট্রনর চে সময় আপলন
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অলেবালহে কস্ট্ররস্ট্রেন ো এই ওস্ট্রয়টিং লপলরয়স্ট্রির মস্ট্রিয গেনা করা হস্ট্রব।
ওস্ট্রয়টিং লপলরয়স্ট্রি থ্াকাকািীন অবস্থায় আপনার কাজ চিাুঁজায় সাহােয করার জনয আপলন jobactive-এর সাস্ট্রথ্
চরলজস্টার করস্ট্রে পাস্ট্ররন। এোিাও আপলন Centrelink Service Centres-গুস্ট্রিাস্ট্রে ির্য এমপ্লয়স্ট্রমন্ট চসিি-চহল্প
িযালসলিটি বযবহার করস্ট্রে পাস্ট্ররন।

Newly Arrived Resident's Waiting Period টেস্ট্রক অবযাহলে
Newly Arrived Resident's Waiting Period চথ্স্ট্রক অবযাহলে লনস্ট্রম্নাক্ত চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজযেঃ
•

অস্ট্রেলিয়ার লসটিস্ট্রজন/নাগলরক।

•

একজন অস্ট্রেলিয়ার নাগলরক বা িং-টামু চরলসস্ট্রিস্ট্রন্টর পালরবালরক সদসয।

•

লহউমযালনটযালরয়ান চপ্রাগ্রাস্ট্রম অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে এস্ট্রসস্ট্রেন এমন চকানও বযলক্ত বা এমন চকানও বযলক্তর পালরবালরক
সদসয।

•

লকেু লনলদু ষ্ট সাব-িাস লর্সািারী বযলক্ত।
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আপনার পলরলস্থলেস্ট্রে চকানও বি িরস্ট্রের পলরবেু স্ট্রনর িস্ট্রি েলদ আপলন কঠিন অবস্থায় পলেে হন োহস্ট্রি আপলন
অলবিস্ট্রম্ব চিশযাি চবলনলিট চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। োকুরী হারাস্ট্রনা বা কাজ িুুঁস্ট্রজ না পাওয়া সািারেে পলরলস্থলের সারগর্ু
পলরবেু স্ট্রনর মস্ট্রিয গেয করা হয় না। আপলন চোগয লকনা ো জানার জনয Centrelink -এর কাস্ট্রে দাবী উত্থাপন
করুন।

টকায়ালি ালয়ং টরলসস্ট্রিে লরস্ট্রকায়ারস্ট্রমন্ট বা বাসস্থাস্ট্রের ট াগযোকারী আবলশযক শেি
চপনসন এবং লকেু লকেু অযািাওস্ট্রয়স্ট্রন্সর চক্ষস্ট্রে নেু ন আসা চরলসস্ট্রিন্ট-এর ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি চনই লকন্তু 'চকায়ালিিালয়ং
চরলসস্ট্রিন্স' –এর জনয ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি রস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
•

Parenting Payment and Widow Allowance: 104 সপ্তাহ।

•

Age Pension and Disability Support Pension: 10 বের।

লকেু বযলেক্রম আস্ট্রে, চেমন আপলন লরলিউলজ বা লহউময়ালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্ট হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি, লবিবা হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি, অথ্বা
অস্ট্রেলিয়ান চরলসস্ট্রিন্ট হওয়ার পর আপলন অক্ষমোয় পিস্ট্রি বা একক অলর্র্াবক হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি।
আপলন চপনসস্ট্রনর জনয চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন েলদ আপলন এমন চকানও চদশ চথ্স্ট্রক এস্ট্রস থ্াস্ট্রকন োর ইন্টারনযাশনাি
চসাশযাি লসলকউলরটি এলগ্রস্ট্রমন্ট রস্ট্রয়স্ট্রে এবং আপলন চে দাবী চপস্ট্রমস্ট্রন্টর জনয দাবী উত্থাপন করস্ট্রেন ো অস্ট্রেলিয়ার
আওোয় পস্ট্রি। অস্ট্রেলিয়ার 29টি চদস্ট্রশর সাস্ট্রথ্ চসাশযাি লসলকউলরটি এলগ্রস্ট্রমন্ট রস্ট্রয়স্ট্রে, এই চদশগুস্ট্রিা
www.humanservices.gov.au/issa - এ োলিকার্ু ক্ত।
ওর্ারসীজ চপনসন বা লবস্ট্রদস্ট্রশ থ্াকাকািীন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান চপনসন দাবী করা সহ চপনসস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর আরও
েস্ট্রথ্যর জনয www.humanservices.gov.au/international -এ োন।

Centrelink টপস্ট্রমন্ট দাবী করা
চকানও চসাশযাি লসলকউলরটি চপস্ট্রমন্ট দাবী করার জনয আপনাস্ট্রক অবশযই একটি ‘Intent to Claim’ চরলজস্টার করস্ট্রে
হস্ট্রব। এর মািযস্ট্রম Centrelink জানস্ট্রে পাস্ট্রর চে আপলন চপস্ট্রমন্ট –এর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে ইচ্ছুক। এটা অনিাইস্ট্রন,
আপলন লনস্ট্রজ, চিাস্ট্রনর মািযস্ট্রম বা আপনার পস্ট্রক্ষ কাউস্ট্রক লদস্ট্রয় সম্পাদন করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
আপনার আস্ট্রবদন মঞ্জুর হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি আপলন চেলদন ‘Intent to Claim’ চরলজস্টার কস্ট্ররস্ট্রেন চসলদন চথ্স্ট্রক আপনার
চপস্ট্রমন্ট বা কস্ট্রন্সশান কািু শুরু হস্ট্রব (েলদ আপলন চসই োলরস্ট্রি চপস্ট্রমন্ট বা কস্ট্রন্সশাস্ট্রনর জনয চোগয হন এবং আপলন
আপনার পূেু চিইম িমু 14 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয জমা লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন)।
চবশীরর্াগ Centrelink চপস্ট্রমন্ট োরা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাস কস্ট্ররন এবং োরা অস্ট্রেলিয়ার চরলসস্ট্রিন্ট শুিুমাে োস্ট্রদর
জনযই পাওয়া োয় (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions -এ
োন)।
চপস্ট্রমস্ট্রন্টর িরস্ট্রের ওপর লনর্ু র কস্ট্রর লকেু চটস্ট্রম্পারালর লর্সা চহাল্ডারও চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনাস্ট্রক চকায়ালিিালয়ং
চরলসস্ট্রিন্স লপলরয়ি অথ্বা Newly Arrived Resident's Waiting Period পূরে করস্ট্রে হস্ট্রব, এগুস্ট্রিা চথ্স্ট্রক
অবযাহলে না চদয়া হস্ট্রি। অনযানয ওস্ট্রয়টিং লপলরয়িও প্রস্ট্রোজয হস্ট্রে পাস্ট্রর। Centrelink ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি চদিুন।
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ইনকাম সাস্ট্রপাটু চপস্ট্রমস্ট্রন্টর জনয আপনার অবশযই একটি টযাক্স িাইি নম্বর (TFN) থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার অবস্থার ওপর লনর্ু র কস্ট্রর আপলন চকান চকান চপস্ট্রমস্ট্রন্টর জনয চোগয হস্ট্রে পাস্ট্ররন ো নীস্ট্রের চটলবস্ট্রি চদয়া
হস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
আপোর অবস্থা

টেলিস্ট্র াে

আলম কমুসংস্থাস্ট্রনর

132 850

চিাুঁজ করলে

Centrelink
টপস্ট্রমন্ট
Newstart
Allowance
এবং/অথ্বা Youth
Allowance

আলম পিাস্ট্রশানা করলে 132 490

এই টপস্ট্রমন্ট সাহা য করস্ট্রব
েলদ কাজ িুুঁজস্ট্রেন, অথ্বা আপলন অনুস্ট্রমালদে প্রলশক্ষে বা
অনযানয কােুক্রস্ট্রম কাজ চিাুঁজার সম্ভাবনা উন্নে করার জনয
অংশ লনস্ট্রচ্ছন।

Youth Allowance আপলন 16-24 বের বয়সী হস্ট্রি, আপলন পূেু-সময়

বা প্রলশক্ষে লনলচ্ছ

অিযয়নরে বা পূেু-সময় চকানও অস্ট্রেলিয়ান লশক্ষানলবলশ
বা অনুস্ট্রমালদে অনযানয কােুক্রস্ট্রম অংশগ্রহে করস্ট্রেন।
Austudy

আপনার বয়স 25 বের বা োর চবশী, আপলন পূেু-সময়
অিযয়নরে বা পূেু-সময় চকানও অস্ট্রেলিয়ান লশক্ষানলবলশ
কােুক্রস্ট্রম অংশগ্রহে করস্ট্রেন।

আমার সিটাবস্থায়

132 850

Crisis Payment

সাহাস্ট্রেযর দরকার

এটি একটি এককািীন চপস্ট্রমন্ট েলদ আপলনেঃ
•

লরলিউলজ বা লহউমযালনটযালরয়ান এন্ট্র্যান্ট লহস্ট্রসস্ট্রব সদয
অস্ট্রেলিয়ায় এস্ট্রস থ্াস্ট্রকন;

•

আগুন বা বনযায় আপনার বাসস্থাস্ট্রনর ক্ষলেসািস্ট্রনর
িস্ট্রি চসিাস্ট্রন থ্াকস্ট্রে অপারগ হন;

•

পালরবালরক সলহংসোর কারস্ট্রে আপনার বাসা চেস্ট্রি
থ্াস্ট্রকন;

•
Special Benefit

সস্ট্রবমাে চজি চথ্স্ট্রক োিা চপস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন।

আপনার লনয়েস্ট্রনর বাইস্ট্রর েলদ এমন চকানও পলরলস্থলের
উিব হয় োস্ট্রে আপনার গুরুের আলথ্ুক সহায়োর
প্রস্ট্রয়াজন হয়।

আলম কারও চকয়ারার 132 717
বা চদিাস্ট্রশানা করলে

Carer Payment

েলদ আপলন একজন চকয়ারার হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন এবং কাউস্ট্রক
চদিাস্ট্রশানার কারস্ট্রে আপলন স্বার্ালবক কমুসংস্থাস্ট্রনর মািযস্ট্রম
লনস্ট্রজস্ট্রক পুস্ট্ররাপুলরর্াস্ট্রব সমথ্ুন করস্ট্রে পারস্ট্রেন না।

কি করুন 131 450
110

আপোর অবস্থা

টেলিস্ট্র াে

Centrelink
এই টপস্ট্রমন্ট সাহা য করস্ট্রব
টপস্ট্রমন্ট
Carer Allowance আপলন েলদ একজন অলর্র্াবক বা চকয়ারার হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন
(একটি আয় সম্পূরক)

োস্ট্রক লনস্ট্রম্নাক্ত কারও প্রলে অলেলরক্ত েত্ন বা মস্ট্রনাস্ট্রোগ লদস্ট্রে
হয়েঃ
-

অক্ষমো বা শারীলরক অসুস্থো আস্ট্রে এমন চকানও
প্রাপ্তবয়স্ক বযলক্ত বা লশশু;

আলম অসুস্থ, দুবুি বা 13 2717
আমার অক্ষমো

প্রাপ্তবয়স্ক চকানও দুবুি এবং প্রবীে মানুষ।

Disability Support েলদ আপনার শারীলরক, বুলদ্ধবৃলত্তক বা মানলসক চকানও
Pension
ববকিয থ্াস্ট্রক োর জনয আপলন অন্তে আগামী দুই বেস্ট্ররর

রস্ট্রয়স্ট্রে

জনয কাজ করস্ট্রে অপারগ, অথ্বা েলদ আপলন স্থায়ীর্াস্ট্রব
অন্ধ হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন।
Sickness
Allowance

েলদ আপলন পুস্ট্ররা সময় কাস্ট্রজ লনেুক্ত থ্াস্ট্রকন বা অিযয়নরে
থ্াস্ট্রকন লকন্তু সামলয়কর্াস্ট্রব শারীলরক অবস্থার কারস্ট্রে কাজ
বা অিযয়ন করস্ট্রে অক্ষম হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন এবং শারীলরকর্াস্ট্রব
র্াস্ট্রিা হস্ট্রয় োবার পর আপনার কাজ বা অিযয়স্ট্রন লিস্ট্রর চেস্ট্রে
হস্ট্রব।

আলম অবসর গ্রহে

13 2300

Age Pension

েলদ অবসর গ্রহস্ট্রের পর লনস্ট্রজর বযয় লনবুাস্ট্রহর জনয আপনার
েস্ট্রথ্ষ্ট আয় না থ্াস্ট্রক।

কস্ট্ররলে বা শীঘ্রই
অবসর গ্রহে করব
কারও মৃেুযবরস্ট্রের পর 13 2300
আমার সহায়োর

Bereavement
Payment

দরকার

েলদ আপনার পাটুনার, সন্তান বা আপলন কারও েত্ন লনলচ্ছস্ট্রিন
এমন চকানও বযলক্ত মৃেুযবরে কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন এবং আপলন
Centrelink চথ্স্ট্রক চপস্ট্রমন্ট পালচ্ছস্ট্রিন।

Bereavement
Allowance

েলদ আপনার পাটুনার সম্প্রলে মৃেুযবরে কস্ট্রর থ্াস্ট্রক এবং
আপলন Centrelink চথ্স্ট্রক চকানও চপস্ট্রমন্ট পালচ্ছস্ট্রিন না।

Centrelink-এর সবগুস্ট্রিা চপস্ট্রমস্ট্রন্টর োলিকা www.humanservices.gov.au/centrelink -এ চদয়া আস্ট্রে।

পলরবারস্ট্রদর জেয টপস্ট্রমন্ট
আপনার সন্তান েলদ আপনার ওপর লনর্ু রশীি থ্াস্ট্রক োহস্ট্রি আপনার কমু সংস্থান এবং পালরবালরক দায়দালয়স্ট্রত্বর
বযাপাস্ট্রর সহায়ো করার জনয Centrelink-এর অস্ট্রনক িরস্ট্রের চপস্ট্রমন্ট বযবস্থা রস্ট্রয়স্ট্রে।
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আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
Centrelink েেয

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

িযালমলিজ ওস্ট্রয়বস্ট্রপজ

www.humanservices.gov.au/families

অনযানয র্াষায় েথ্য

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

অনযানয র্াষায় সাহাস্ট্রেযর জনয

131 202

সালর্ু স চসন্টার পলরদশুন

www.humanservices.gov.au/findus

আপলন কী িরস্ট্রের সহায়ো পাস্ট্রবন ো আপনার কস্ট্রোগুস্ট্রিা সন্তান রস্ট্রয়স্ট্রে, োস্ট্রদর বয়স, আপনার পলরবাস্ট্ররর আয়
ইেযালদ লবষয়সহ আপনার পালরবালরক পলরলস্থলের ওপর লনর্ু র করস্ট্রব।
সািারেে, িযালমলি অযালসসস্ট্রটন্স চপস্ট্রমন্ট পাওয়ার জনয আপনার অবশযই পামুাস্ট্রনন্ট লর্সা থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব এবং আপনাস্ট্রক
অস্ট্রস্ত্রলিয়াস্ট্রে বসবাস করস্ট্রে হস্ট্রব, েস্ট্রব লকেু চক্ষস্ট্রে এ বযাপাস্ট্রর োি চদয়া হয়।
যালমলি অযালসসস্ট্রেে টপস্ট্রমন্ট
Family Tax Benefit Part A

এই টপস্ট্রমন্ট সাহা য করস্ট্রব…

Family Tax Benefit Part B

পলরবারস্ট্রদর অলেলরক্ত সাহােয প্রদাস্ট্রনর মািযস্ট্রম, চেিাস্ট্রন একক অলর্র্াবক

সন্তানস্ট্রদর িািনপািস্ট্রনর িরস্ট্রের জনয।

রস্ট্রয়স্ট্রেন এবং শুিুমাে একজস্ট্রনর আয় োরা সংসার েস্ট্রি ও একজন টু কটাক
লকেু কাস্ট্রজর মািযস্ট্রম অল্প লকেু উপাজুন কস্ট্ররন বা সবসময়ই বালিস্ট্রে চথ্স্ট্রক
সন্তানস্ট্রদর চদিাস্ট্রশানা করার লসদ্ধান্ত চনন।
Single Income Family Supplement

একক অলর্র্াবক লবলশষ্ট পলরবারস্ট্রক এবং লকেু পলরবারস্ট্রক, চেিাস্ট্রন শুিুমাে
একজন প্রিান উপাজুনকারী রস্ট্রয়স্ট্রেন।

Child Care Benefit

অনুস্ট্রমালদে বা চরলজস্টািু োইল্ড চকয়াস্ট্ররর চক্ষস্ট্রে।

Child Care Rebate

চোগয পলরবারস্ট্রদর জনয অনুস্ট্রমালদে োইল্ড চকয়াস্ট্ররর চক্ষস্ট্রে।

Parental Leave Pay

চোগয অলর্র্াবকরা একটি নবজাে বা সম্প্রলে দত্তক চনয়া লশশুর েত্ন
চনওয়ার জনয কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে লবরলে লদস্ট্রি।

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

চোগয অলর্র্াবকরা একটি নবজাে বা সম্প্রলে একটি লশশু দত্তক লনস্ট্রি

Dad and Partner Pay

লপোরা বা পাটুনাররা েিন একটি নবজাে বা সম্প্রলে দত্তক চনয়া লশশুর

Family Tax Benefit Part A বৃলদ্ধ কস্ট্রর োস্ট্রদর সাহােয করার মািযস্ট্রম।

চদিাস্ট্রশানা কস্ট্ররন।
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যালমলি অযালসসস্ট্রেে টপস্ট্রমন্ট
Parenting Payment

এই টপস্ট্রমন্ট সাহা য করস্ট্রব…
েিন আপনার ওপর লনর্ু রশীি সন্তান বা সন্তানস্ট্রদর প্রিান েদারককারী
আপলন লনস্ট্রজই হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন।

Double Orphan Pension

অলর্র্াবক এবং অনাথ্স্ট্রদর চক্ষস্ট্রে।

লেউলজিযান্ড লসটস্ট্রজে বা োগলরক ( াুঁরা অস্ট্রেলিয়ার লসটস্ট্রজে েে)
লনউলজিযাস্ট্রন্ডর পাসস্ট্রপাটু লনস্ট্রয় চেসব মানুস্ট্রষরা অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে প্রস্ট্রবশ কস্ট্ররন োস্ট্রদরস্ট্রক আগমস্ট্রনর পর সািারেে একটি
Special Category Visa (SCV) ইসুয করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান চসাশযাি লসলকউলরটির উস্ট্রেস্ট্রশয চে সমস্ত SCV
চহাল্ডারগে 2001 সাস্ট্রির 26চশ চিব্রুয়ালর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লেস্ট্রিন োস্ট্রদরস্ট্রক “চপ্রাস্ট্রটকস্ট্রটি” SCV চহাল্ডার লহস্ট্রসস্ট্রব গেয
করা হয়। োরা 26চশ চিব্রুয়ালর 2001 সাস্ট্রির পর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে এস্ট্রসস্ট্রেন োস্ট্রদর “চপ্রাস্ট্রটকস্ট্রটি” লহস্ট্রসস্ট্রব িরা হয় না।
•

"চপ্রাস্ট্রটকস্ট্রটি” SCV চহাল্ডারগে অস্ট্রেলিয়ান চরলসস্ট্রিন্ট এবং োরা বেু মাস্ট্রন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাস করস্ট্রি
এবং ওস্ট্রয়টিং লপলরয়িসহ চোগযোর মানদণ্ডগুস্ট্রিা পূরে করস্ট্রি োরা Centrelink চপস্ট্রমন্ট অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে
পারস্ট্রবন।

•

চেসব SCV চহাল্ডার “চপ্রাস্ট্রটকস্ট্রটি” নন োরা অস্ট্রেলিয়ান চরলসস্ট্রিন্ট না। োস্ট্রদর সািারেে ইনকাম সাস্ট্রপাটু
চপস্ট্রমস্ট্রন্টর অযাস্ট্রক্সস চনই।

ওস্ট্রয়টিং লপলরয়ি এবং অনযানয নীলেমািা পূরে করস্ট্রি SCV চহাল্ডাররা িযালমলি অযালসসস্ট্রটন্স এবং কস্ট্রন্সশন কাস্ট্রিুর
অযাস্ট্রক্সস পাস্ট্রবন।
চে সমস্ত SCV চহাল্ডার “চপ্রাস্ট্রটকস্ট্রটি” নন লকন্ত 26চশ চিব্রুয়ালর 2001 সাস্ট্রির পর কমপস্ট্রক্ষ 10 বের একটানার্াস্ট্রব
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বসবাস কস্ট্ররস্ট্রেন োরা একটি এককািীন Newstart Allowance, Sickness Allowance বা Youth
Allowance চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। চোগয প্রাথ্ীস্ট্রদর জনয চপস্ট্রমন্টগুস্ট্রিা সস্ট্রবুাচ্চ েয় মাস পেুন্ত টানার্াস্ট্রব চদয়া হয়।
অস্ট্রেলিয়া এবং লনউলজিযাস্ট্রন্ডর মস্ট্রিয চসাশযাি লসলকউলরটি এলগ্রস্ট্রমস্ট্রন্টর িস্ট্রি লকেু লকেু SCV চহাল্ডার Age Pension,
Disability Support Pension বা Carer Payment চপস্ট্রে পাস্ট্ররন, এসব চক্ষস্ট্রে োরা “চপ্রাস্ট্রটকস্ট্রটি” লকনা ো
িেু বয নয়।
লনউলজিযান্ড লসটিস্ট্রজনস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders -এ োন।

লরল উলজ এবং লহউমযালেেযালরয়াে এন্ট্র্যান্টস্ট্রদর জেয Crisis Payment
Crisis Payment হস্ট্রচ্ছ চেসমস্ত মানুস্ট্রষরা গুরুের অবস্থার লশকার হস্ট্রয়স্ট্রেন োস্ট্রদর জনয এককািীন একটি চপস্ট্রমন্ট।
আপনাস্ট্রক অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আসার সাে লদস্ট্রনর মস্ট্রিয এই দাবী উত্থাপন করস্ট্রে হস্ট্রব অথ্বা আসার সাে লদস্ট্রনর মস্ট্রিয
Centrelink-এর সাস্ট্রথ্ ‘Intent to Claim’-এর বযাপাস্ট্রর চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে হস্ট্রব এবং এই চোগাস্ট্রোস্ট্রগর 14 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয
ো দালিি করস্ট্রে হস্ট্রব।
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আরও েস্ট্রথ্যর জনয www.humanservices.gov.au/crisispayment -এ Crisis Payment িযাক্ট শীট চদিুন।

অেযােয Centrelink টসবাসমূহ
Centrelink অস্ট্রনক িরস্ট্রের চসবা প্রদান কস্ট্রর, চেমনেঃ
Centrelink টসবা

টেলিস্ট্র াে

ট সব সাহা য পাওয়া ায়

Self Service

136 240

অিযায় 1, চসিি-সালর্ু স চদিুন

Online Services Support

132 307

Centrelink-এর অনিাইন চসবার বযাপাস্ট্রর সাহােয
অস্ট্রেলিয়ার বাইস্ট্রর োওয়া বা ভ্রমস্ট্রের বযাপাস্ট্রর অনুসন্ধান,

Centrelink International
Services

131 673

Financial Information
Service (FIS) বুলকং সালর্ু স

132 300

কমস্ট্রপ্লইন্টস অযান্ড লিিবযাক

1800 132 468 অলর্নন্দন, অলর্স্ট্রোগ এবং পরামশু চদবার জনয

অস্ট্রেলিয়ার বাইস্ট্রর অবস্থানকাস্ট্রি চপস্ট্রমস্ট্রন্টর জনয দাবী, অথ্বা
লবস্ট্রদস্ট্রশ থ্াকাকািীন অবস্থায় চপস্ট্রমন্ট গ্রহে।
চকানও Financial Information Service-এর বুলকং

স্বল্প আস্ট্রয়র মােুষস্ট্রদর জেয কস্ট্রেশাে
আয়, কমুসংস্থান, বয়স বা Centrelink চপস্ট্রমস্ট্রন্টর িরস্ট্রনর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর স্বল্প আস্ট্রয়র মানুস্ট্রষরা চিিাস্ট্ররি,
চস্টট/চটলরস্ট্রটালর এবং গর্নুস্ট্রমন্ট এমনলক লকেু চবসরকারী প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর কাে চথ্স্ট্রকও কস্ট্রন্সশান চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। এসব
কস্ট্রন্সশাস্ট্রনর মস্ট্রিয স্বাস্থয, পালরবালরক িরে, লশক্ষা, পলরবহে ইেযালদ অন্তর্ুু ক্ত। আরও েস্ট্রথ্যর জনয
www.humanservices.gov.au -এ োন এবং “low income” বা “স্বল্প আয়” অনুসন্ধান করুন।

অবস্থার পলরবেিে
আপনার পালরবালরক, কমুস্ট্রক্ষে বা জীবনিারা সম্পলকু ে চকানও পলরবেু স্ট্রনর উদয় হস্ট্রি আপলন সঠিক চপস্ট্রমন্ট পাস্ট্রচ্ছন
লকনা ো লনলিে করার জনয আপনাস্ট্রক অলে সত্বর Centrelink -চক অবশযই ো জানাস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন োর চোগয
োর চথ্স্ট্রক চবশী গ্রহে কস্ট্রর থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক আপনার চপস্ট্রমস্ট্রন্টর লকেু অংশ বা সম্পূেু চিরে লদস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
চেসব পলরবেু ন Centrelink-চক জানাস্ট্রনা প্রস্ট্রয়াজনেঃ
•

বযলক্তগে এবং চোগাস্ট্রোস্ট্রগর লববরে

•

বযাংক লববরে

•

সম্পকু গে অবস্থান

•

আপনার লশশুসহ অনযানয োুঁরা আপনার েত্ত্বাবিাস্ট্রন রস্ট্রয়স্ট্রেন োস্ট্রদর েদারলকর বযবস্থা

•

কমুসংস্থান অবস্থান

•

সামলয়ক বা স্থায়ীর্াস্ট্রব চদশ োিার পলরকল্পনা

•

চকানও সুে চথ্স্ট্রক এককািীন অথ্ু সমাগম
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•

আপনার পাটুনাস্ট্ররর আয় ও সম্পলত্তসহ আপনার আয় বা সম্পলত্তস্ট্রে বৃলদ্ধ বা হ্রাস

•

চিিাপিা শুরু বা চশষ করার পলরকল্পনা।

পােিোস্ট্ররর সংজ্ঞা
আপলন এককর্াস্ট্রব জীবনোপন করস্ট্রেন নালক আপনার সলে বা পাটুনার আস্ট্রে ো Centrelink-চক জানাস্ট্রনা জরুরী।
এস্ট্রক মাস্ট্রঝমাস্ট্রঝ ‘member of a couple’ বা দাম্পেয সদসয বিা হয়। চবশীরর্াগ চপস্ট্রমস্ট্রন্টর চক্ষস্ট্রে দাম্পেয সম্পস্ট্রকু
সংলিষ্ট উর্য় পস্ট্রক্ষরই আয় এবং সম্পলত্ত লহস্ট্রসস্ট্রবর মস্ট্রিয আনা হয়। লকেু চপস্ট্রমন্ট লনলদু ষ্ট হাস্ট্রর চদয়া হয়, ো আপলন একক
লহস্ট্রসস্ট্রব নালক দম্পলে লহস্ট্রসস্ট্রব আস্ট্রেন োর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর। এমন লকেু চপস্ট্রমন্টও আস্ট্রে ো শুিুমাে পাটুনার চনই এমন
বযলক্তস্ট্রদর চক্ষস্ট্রে প্রস্ট্রোজয।

লরলভউ এবং আপীি
আপলন চকানও লসদ্ধাস্ট্রন্তর বযপাস্ট্রর সন্তুষ্ট না হস্ট্রি আপলন ো www.humanservices.gov.au/customer/reviewsand-appeals - এ Centrelink-চক লরলর্উ করার জনয চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে পাস্ট্ররন। লরলর্উ এবং আপীস্ট্রির জনয লকেু
প্রলক্রয়া রস্ট্রয়স্ট্রে।

আপোর েস্ট্রেযর টগাপেীয়ো
শুিুমাে আইন োরা অনুস্ট্রমালদে হস্ট্রি অথ্বা আপলন অনুমলে লদস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি Centrelink আপনার েথ্য প্রকাশ করস্ট্রে
পাস্ট্রর।

েরুণ প্রজন্ম
16 বেস্ট্ররর নীস্ট্রের বয়সী আপনার চকানও সন্তান থ্াকস্ট্রি োরা Youth Allowance বা Family Tax Benefit-এর
মস্ট্রো চপস্ট্রমন্ট চপস্ট্রে পাস্ট্রর। এোিাও চদিুন েরুেস্ট্রদর জনয চসবাসমুহ।

অযালশওস্ট্ররে অ

সাস্ট্রপােি

অযালশওস্ট্ররন্স অি সাস্ট্রপাটু (www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
চদিুন) হস্ট্রচ্ছ একজন অস্ট্রেলিয়ার চরলসস্ট্রিন্ট বা প্রলেষ্ঠান (“অযালশওরার”) (assurer) -এর সাস্ট্রথ্ অস্ট্রেলিয়ার সরকার
োরা সম্পালদে একটি আইনে বািযোমূিক েু লক্ত। অযালশওরার মাইগ্রযান্টস্ট্রক (“অযালশওলর”) (assure) অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে
সমথ্ুন বা সহায়ো করার সম্মলে জানায় োস্ট্রে কস্ট্রর অযালশওলরস্ট্রক সরকারী চপস্ট্রমস্ট্রন্টর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর না থ্াকস্ট্রে
হয়।
কী িরস্ট্রনর লর্সা চদয়া হস্ট্রয়স্ট্রে োর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর অযালশওস্ট্ররন্স অি সাস্ট্রপাটু দুই বা দশ বের পেুন্ত জালর থ্াকস্ট্রে
পাস্ট্রর। অযালশওস্ট্ররন্স অি সাস্ট্রপাটু েু লক্তস্ট্রে থ্াকাকািীন অবস্থায় আপলন বা আপনার ওপর লনর্ু রশীি বযলক্ত েলদ লনলদু ষ্ট
চকানও ওস্ট্রয়িস্ট্রিয়ার চপস্ট্রমন্ট দাবী কস্ট্ররন োহস্ট্রি অযালশওরারস্ট্রক সরকাস্ট্ররর কাস্ট্রে সম্পূেু টাকা চিরে লদস্ট্রে হস্ট্রব।
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11 োকাপয়সা
এই অংস্ট্রশ
•

আলথ্ুক সহায়ো

•

টাকাপয়সার বযাপার চবাঝা

•

বযাংলকং

•

করবযবস্থা

•

ক্ষু ি বযবসা

•

ঋে এবং চক্রলিট

•

ইনসুযস্ট্ররন্স

•

আলথ্ুক পরামশু

•

টাকাপয়সার সমসযায় সাহােয

•

চর্াক্তা সুরক্ষা

আলেি ক সহায়ো
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অস্ট্রনক বযাংলকং, ইনসুযস্ট্ররন্স, সুপারঅযানুস্ট্রয়শন এবং ইনস্ট্রর্স্টস্ট্রমন্ট বযবস্থা ও চসবা রস্ট্রয়স্ট্রে। পেয এবং চসবা
লবক্রস্ট্রয়র জনয এসব প্রলেষ্ঠান অবশযই সরকার োরা িাইস্ট্রসন্সকৃ ে হস্ট্রে হস্ট্রব। িাইস্ট্রসন্স োিা এসব বযবসা োিাস্ট্রনা
চবআইলন।

োকাপয়সার বযাপার টবাঝা
আপনার বযলক্তগে আলথ্ুক বযবস্থাপনার বযাপাস্ট্রর েথ্য এবং লকেু দরকালর কযািকুস্ট্রিটর এবং টু িস-এর জনয
www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance -এ োন।
পালরবালরক বাস্ট্রজট, বযাংলকং, ইনসুযস্ট্ররন্স এবং ঋেসহ টাকাপয়সার বযবস্থাপনা ও লবলনস্ট্রয়াস্ট্রগর জনয Australian
Securities and Investment Commission-এর Moneysmart ওস্ট্রয়বসাইট (www.moneysmart.gov.au)
-এ লকেু দরকালর েথ্য রস্ট্রয়স্ট্রে।
লকেু অসৎ বযলক্ত চিাুঁকা লদস্ট্রয় আপনার অথ্ু আত্মসাস্ট্রের চেষ্টা করস্ট্রে পাস্ট্রর। টাকা জমা চদয়ার সময়, ঋে চনয়ার সময়,
ইনসুযস্ট্ররন্স, সুপারঅযানুস্ট্রয়শান, লবলনস্ট্রয়াগ, বা অথ্ুননলেক পরামশু চনবার সময় আপনার অলর্স্ট্রোগ করার চকানও
কারন ঘটস্ট্রি অথ্বা চকানও লবলনস্ট্রয়াস্ট্রগর বযাপাস্ট্রর আপনার সস্ট্রন্দস্ট্রহর উস্ট্রিক হস্ট্রি Australian Securities and
Investments Commission (ASIC) -চক 1300 300 630 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা
www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain -এ োন।
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বযাংলকং
বযাংক, লবলল্ডং চসাসাইটি এবং চক্রলিট ইউলনয়নগুস্ট্রিা বযাংলকং চসবা প্রদান কস্ট্রর। টাকা েিার জনয আপনার বযাংস্ট্রক
োন অথ্বা আপনার চিলবট কািু এবং PIN (Personal Identification Number) বযবহার কস্ট্রর চকানও ATM
(Automatic Teller Machine) চথ্স্ট্রক আপনার টাকা েু িুন। আপনার PIN সেকু োর সাস্ট্রথ্ রািা উলেৎ। আপনার
চিলবট কাস্ট্রিু PIN লিিস্ট্রবন না, বা এমন চকানও জায়গায় রািস্ট্রবন না চেিান চথ্স্ট্রক েু লর হস্ট্রয় চেস্ট্রে পাস্ট্রর, চেমন
আপনার মালনবযাগ, পাসু, বা চমাবাইি চিাস্ট্রন।
আপনার চিলবট কািু েু লর হস্ট্রয় চগস্ট্রি বা হালরস্ট্রয় চগস্ট্রি অলবিস্ট্রম্ব আপনার বযাংকস্ট্রক জানান।
আপনার বযাংস্ট্রকর সাস্ট্রথ্ েলদ এমন চকানও সমসযার উস্ট্রিক হয় োর সমািান হস্ট্রচ্ছ না োহস্ট্রি Financial Services
Ombudsman-এর সাস্ট্রথ্ www.fos.org.au -এ চোগাস্ট্রোগ করুন।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
বযাংলকং েেয

ওস্ট্রয়বস্ট্রপজ

Australian Bankers Association
– বযাংক অযাকাউস্ট্রন্টর প্রাথ্লমক লবষয়

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money

আপনার বযাংক অযাকাউস্ট্রন্টর বযবস্থাপনা www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
Australian Competition and
Consumer Commission –
ইন্টারস্ট্রনট বযাংলকং

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internetbanking

MoneySmart অনুবাদকৃ ে েথ্য

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

করবযবস্থা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে োকুরী, বযবসা বা লবলনস্ট্রয়াগ চথ্স্ট্রক আপলন চে অথ্ু উপাজুন কস্ট্ররন োর জনয সরকারস্ট্রক আপনার কর
লদস্ট্রে হস্ট্রব। হাসপাোি, স্কু ি, রাস্তা, চরইিওস্ট্রয় ইেযালদর মস্ট্রো গুরুত্বপূেু সামালজক চসবাগুস্ট্রিার জনয Australian
Taxation Office (ATO) বযলক্ত এবং বযবসাবালেস্ট্রজযর কাে চথ্স্ট্রক কর আদায় কস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ান টযাক্স এবং সুপারঅযানুস্ট্রয়শান লসস্ট্রস্টম জানার বযাপাস্ট্রর সহায়ো করার জনয ATO-এর লকেু লর্লিও
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo -এ চদয়া আস্ট্রে।

পণয এবং টসবা কর
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে 10 শোংশ হাস্ট্রর পেয এবং চসবা কর (GST) রস্ট্রয়স্ট্রে, ো অলিকাংশ পেয, চসবা এবং অনযানয লবলক্রে বা
চর্াগযিস্ট্রবযর লবক্রয়মূস্ট্রিয অন্তর্ুু ক্ত। লকেু লকেু লজলনস চেমন, চমৌলিক িাদয, চবশীরর্াগ লশক্ষা এবং স্বাস্থয চসবা, চোগয
োইল্ড চকয়ার এবং নালসুং চহাম চকয়ার ইেযালদ GST-লবহীন।
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েযাক্স

াইি েম্বর

টযাক্স িাইি নম্বর (TFN) হস্ট্রচ্ছ বযলক্ত বা প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর অনুকূস্ট্রি ATO োরা ইসুযকৃ ে একটি স্বেে নম্বর। এটা টযাক্স এবং
সুপার অযানুস্ট্রয়শাস্ট্রনর সময় আপনাস্ট্রক সনাক্ত কস্ট্রর। েে োিাোলি সম্ভব আপনার টযাক্স িাইি নম্বস্ট্ররর জনয আস্ট্রবদন
করুন।
সবস্ট্রেস্ট্রয় দ্রুে TFN পাওয়ার উপায় হস্ট্রচ্ছ অনিাইস্ট্রন www.ato.gov.au/tfn -এ। অনিাইন চরলজস্ট্রেশন লদনরাে 24
ঘণ্টা এবং সপ্তাস্ট্রহ সাে লদন পাওয়া োয়। আপনার পাসস্ট্রপাস্ট্রটুর লববরে এবং অস্ট্রেলিয়ান ঠিকানার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রব।
এোিাও ATO-র Publication Ordering Service চথ্স্ট্রক www.ato.gov.au/order-publications -এ
আস্ট্রবদনপে সংগ্রহ করা োয় অথ্বা 13 28 61 নম্বস্ট্রর টযাক্স িাইি নম্বর চহল্পিাইস্ট্রন চিান করস্ট্রেপাস্ট্ররন। ATO
আপনার আস্ট্রবদনপে পাবার 28 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয আপলন িাকস্ট্রোস্ট্রগ আপনার TFN চপস্ট্রয় োস্ট্রবন।
আপলন চকবিমাে একটি TFN পাস্ট্রবন। এটা সারাজীবস্ট্রনর জনয আপনার এবং আপনার এটা সংরক্ষে করা উলেৎ।
আপলন আপনার নাম পলরবেু ন করস্ট্রি, অনয চকানও চস্টস্ট্রট স্থানান্তলরে হস্ট্রি, অথ্বা অস্ট্রেলিয়া চেস্ট্রি েস্ট্রি লগস্ট্রয় আবার
চিরে আসস্ট্রিও আপনার TFN সবসময় একই থ্াকস্ট্রব। প্রস্ট্রেযস্ট্রকরই োস্ট্রদর লনজস্ব TFN থ্াকা প্রস্ট্রয়াজন। আপনার
পলরবাস্ট্ররর অনয সদসযস্ট্রদর সস্ট্রে আপনার TFN চশয়ার করস্ট্রবন না।
আপনার TFN এমন চকানও জায়গায় রািস্ট্রবন না চেিান চথ্স্ট্রক েু লর হস্ট্রয় চেস্ট্রে পাস্ট্রর, চেমন আপনার মালনবযাগ, পাসু,
বা চমাবাইি চিাস্ট্রন।
অনয চকানও বযলক্তস্ট্রক আপনার TFN বযবহার করস্ট্রে চদয়া, লবলক্র করা বা লদস্ট্রয় চদয়া গুরুের সমসযার সৃলষ্ট করস্ট্রে
পাস্ট্রর। অসৎ বযলক্তরা এটা বযবহার কস্ট্ররেঃ
•

আপনার টযাক্স লরিান্ড েু লর করস্ট্রে পাস্ট্রর

•

আপনার বযাংক অযাকাউন্ট অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে পাস্ট্রর

•

আপনার নাস্ট্রম বযাংক অযাকাউন্ট িুস্ট্রি আপনাস্ট্রক ঋস্ট্রের চবাঝায় চিিস্ট্রে পাস্ট্রর

•

জালিয়ালে কস্ট্রর আপনার নাস্ট্রম সরকাস্ট্ররর চবলনলিট-এর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে পাস্ট্রর।

শুিুমাে লকেু লনলদু ষ্ট বযলক্ত বা সংস্থানস্ট্রক আপনার TFN-এর বযাপাস্ট্রর লজস্ট্রজ্ঞস করার অলিকার চদয়া হস্ট্রয়স্ট্রে োস্ট্রদর মস্ট্রিয
Australian Taxation Office, Centrelink, আপনার সুপারঅযানুস্ট্রয়শান িান্ড, বযাংক বা আলথ্ুক প্রলেষ্ঠান এবং
আপনার োকুরীর লনস্ট্রয়াগকেু া অন্তর্ুু ক্ত।
অসৎ (‘scammers’ বা ‘স্ক্রযামার’) চিাকস্ট্রদর বযপাস্ট্রর সাবিান হউন, এরা েিনা কস্ট্রর আপনার োকুরীর আস্ট্রবদনপস্ট্রে
TFN চদবার কথ্া বিস্ট্রে পাস্ট্রর। এোিাও আপনার পলরেয় েু লর করার জনয র্ু য়া োকুরীর লবজ্ঞাপন লদস্ট্রয় এরা আপনার
TFN লনস্ট্রয় লনস্ট্রে পাস্ট্রর। আপলন নেু ন োকুরী শুরু করার পরই আপনার লনস্ট্রয়াগকেু াস্ট্রক আপনার TFN লদন, োর
আস্ট্রগ নয়।
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আপলে িাকুরী পাবার পর TFN ো োকস্ট্রি কী করেীয়?
আপলন কাজ শুরু করার পর আপনার লনস্ট্রয়াগকেু া একটি টযাক্স িাইি লিস্ট্রিস্ট্ররশান িমু পূরে করস্ট্রে বিস্ট্রব চেিাস্ট্রন
আপনাস্ট্রক আপনার TFN লিিস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার TFN না থ্াকস্ট্রি আপনার োকুরী শুরু করার 28 লদস্ট্রনর মস্ট্রিয আপনাস্ট্রক TFN-এর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে হস্ট্রব
এবং ো চজাগাি করস্ট্রে হস্ট্রব। 28 লদন পরও েলদ আপনার TFN না থ্াস্ট্রক োহস্ট্রি আপনার লনস্ট্রয়াগকেু াস্ট্রক অবশযই
আপনাস্ট্রক প্রদত্ত চবেন চথ্স্ট্রক সস্ট্রবুাচ্চ হাস্ট্রর টযাক্স চকস্ট্রট রািস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন TFN োিাও কাজ করস্ট্রে পাস্ট্ররন েস্ট্রব
আপনার চবেন এবং সুপারঅযানুস্ট্রয়শাস্ট্রনর জনয অলিক মাোয় টযাক্স লনস্ট্রয় চনয়া হস্ট্রব। আপনার TFN না থ্াকস্ট্রি
ইস্ট্রিিলনকর্াস্ট্রব আপনার টযাক্স লরটানু দালিি করস্ট্রে পারস্ট্রবন না, সরকারী চবলনলিস্ট্রটর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে পারস্ট্রবন
না বা Australian business number (ABN) চপস্ট্রে পারস্ট্রবন না।

ইেকাম েযাক্স লরোেি
চকানও আলথ্ুক বেস্ট্রর (1িা জুিাই চথ্স্ট্রক 30চশ জুস্ট্রনর মস্ট্রিয) আপলন চকানও অথ্ু উপাজুন কস্ট্রর থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক চসই
বেস্ট্ররর 31চশ অস্ট্রক্টাবস্ট্ররর মস্ট্রিয ATO-এর কাস্ট্রে অবশযই আপনার টযাক্স লরটানু দালিি করস্ট্রে হস্ট্রব।
আপনার টযাক্স লরটানু প্রস্তুলের জনয আপলন চকানও চরলজস্টািু টযাক্স এস্ট্রজন্ট বযবহার কস্ট্রর থ্াকস্ট্রি আপলন 31চশ
অস্ট্রক্টাবস্ট্ররর পস্ট্ররও টযাক্স লরটানু জমা লদস্ট্রে পারস্ট্রবন। এ চক্ষস্ট্রে 31চশ অস্ট্রক্টাবস্ট্ররর পূস্ট্রবুই িজস্ট্রমন্ট োলরস্ট্রির চোগযো
অজুস্ট্রনর জনয আপনাস্ট্রক আপনার টযাক্স এস্ট্রজস্ট্রন্টর সাস্ট্রথ্ বযবস্থা কস্ট্রর রািস্ট্রে হস্ট্রব।
আপলন অনিাইস্ট্রন লনস্ট্রজই আপনার টযাক্স লরটানু জমা লদস্ট্রে পাস্ট্ররন www.ato.gov.au/Individuals/Lodgingyour-tax-return -এ। এটি ATO োরা লবনামূস্ট্রিয সরবরাহকৃ ে একটি সহজ এবং লনরাপদ চসবা। এটা আপনার
লনস্ট্রয়াগকেু া, বযাংক, চহিথ্ িান্ড এবং সরকারী এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিা চথ্স্ট্রক আপনার বযপাস্ট্রর প্রাপ্ত েথ্য লদস্ট্রয় আপনার টযাক্স
লরটানু আংলশকর্াস্ট্রব পূরে করার জনয ATO -চক সহায়ো কস্ট্রর।
অনিাইস্ট্রন আপনার টযাক্স লরটানু জমা চদয়ার জনয আপনার একটি myGov অযাকাউন্ট িাগস্ট্রব ো
https://my.gov.au -এ চসটআপ করা োয়।

েযাক্স সাহা য
টযাক্স চহল্প স্বল্প আস্ট্রয়র মানুষস্ট্রদর জনয একটি লবনামূস্ট্রিযর চসবা ো প্রস্ট্রেযক বের জুিাই চথ্স্ট্রক অস্ট্রক্টাবস্ট্রর পাওয়া োয়।
টযাক্স চহল্প চসন্টাস্ট্রর ATO চথ্স্ট্রক চট্রইলনং প্রাপ্ত র্িালন্টয়াররা রস্ট্রয়স্ট্রেন োরা myTax বযবহার কস্ট্রর অনিাইস্ট্রন আপনার
টযাক্স লরটানু পূরে করস্ট্রে এবং জমা লদস্ট্রে সাহােয
করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
ATO

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

চটলিস্ট্রিান (টযাক্স চহল্প সহ)

13 2861

বযবসা এবং GST অনুসন্ধান

13 2866

টযাক্স িাইি নম্বস্ট্ররর জনয অনিাইস্ট্রন
আস্ট্রবদন করুন

www.ato.gov.au/TFN

কি করুন 131 450
119

ATO

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ

অলিস পলরদশুন করুন

www.ato.gov.au/Visitus

ATO অনুবাদকৃ ে েথ্য

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ATO ওস্ট্রয়বসাইট

www.ato.gov.au

লবস্ট্রদস্ট্রশ সেলি, লবলেস্ট্রয়াগ এবং উপাজিে
অস্ট্রেলিয়ার চরলসস্ট্রিন্টস্ট্রদরস্ট্রক োস্ট্রদর লবশ্ববযালপ উপাজুস্ট্রনর ওপর কর আস্ট্ররাপ করা হয় এবং োস্ট্রদর টযাক্স লরটাস্ট্রনু
োস্ট্রদর সমস্ত ববস্ট্রদলশক উপাজুন উস্ট্রেি করা আবলশযক। আপলন লকনা টযাস্ট্রক্সর উস্ট্রেস্ট্রশয অস্ট্রেলিয়ার চরলসস্ট্রিন্ট লকনা ো
একটি চকস বাই চকস লর্লত্তস্ট্রে লনিুারে করা হয়।
Australian Taxation Office (ATO)-এর ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট আপনার টযাক্স সংক্রান্ত দায়দালয়স্ট্রত্বর বযপারগুস্ট্রিা চবাঝার
বযপাস্ট্রর সহায়ো করার জনয েথ্য চদয়া আস্ট্রে োস্ট্রে আয়কর সহ লনস্ট্রম্নাক্ত লবষয়গুস্ট্রিা অন্তরর্ু ক্তেঃ
•

লবলনস্ট্রয়াগ, চেমন লসলকউলরটিজ এবং চরন্টাি চপ্রাপাটিু

•

ইন্টাস্ট্ররস্ট এবং রয়যািটি

•

ববস্ট্রদলশক বযবসালয়ক লক্রয়াকিাপ

•

ববস্ট্রদলশক চপনসন

•

আন্তজুালেক বযবসালয়ক চিনস্ট্রদন, চেমন অনিাইস্ট্রন পেযিবয এবং চসবার বালেজয।

আপলন চে চদস্ট্রশই উপাজুন করুন না চকস্ট্রনা এবং আপলন চসই চদস্ট্রশ টযাক্স প্রদান করস্ট্রিও আপনার ববস্ট্রদলশক উপাজুন
চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক অবশযই ো চঘাষো করস্ট্রে হস্ট্রব। আপনার লবস্ট্রদশী আয় েলদ অস্ট্রেলিয়ায় লনিুারেস্ট্রোগয হয়
এবং আপলন এটার উপর লবস্ট্রদশী টযাক্স লদস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি আপনার চদওয়া ববস্ট্রদলশক টযাস্ট্রক্সর জনয আপলন ববস্ট্রদলশক টযাক্স
পলরস্ট্রশালিে লহস্ট্রসস্ট্রব গেয হস্ট্রে পাস্ট্ররন।
অস্ট্রেলিয়ান টযাক্স চথ্স্ট্রক অবযাহলে চদয়া হস্ট্রয়স্ট্রে এমন ববস্ট্রদলশক উপাজুনও আপনাস্ট্রক চঘাষো করস্ট্রে হস্ট্রব। আপনার
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অলজুে উপাজুস্ট্রনর ওপর কী পলরমাস্ট্রে টযাক্স লদস্ট্রে হস্ট্রব ো লনেুস্ট্রয়র জনয এই ববস্ট্রদলশক উপাজুন লহস্ট্রসস্ট্রবর
মস্ট্রিয িরা হস্ট্রে পাস্ট্রর। আপনার ওই চদস্ট্রশ উপালজুে অস্ট্রথ্ুর ওপর চকানও টযাক্স না লদস্ট্রে হস্ট্রিও আপনাস্ট্রক অবশযই
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আপনার সমস্ত ববস্ট্রদলশক সুে হস্ট্রে উপালজুে অস্ট্রথ্ুর বযাপাস্ট্রর চঘাষো লদস্ট্রে হস্ট্রব।
প্রস্ট্রেযক বের ATO আপনার ইনকাম টযাক্স লরটাস্ট্রনুর বযাপাস্ট্রর েথ্য এবং েৃ েীয় পস্ট্রক্ষর োরা সরবরাহকৃ ে অিস্ট্রশার
চিনস্ট্রদস্ট্রনর েথ্য লমলিস্ট্রয় চদস্ট্রি। এই েথ্যগুস্ট্রিার চর্ের এবং আপনার ইনকাম টযাক্স লরটাস্ট্রনু প্রদলশুে পলরমাস্ট্রে চকানও
অসামঞ্জসয চদিা লদস্ট্রি ATO আপনার সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রব এবং আপনার টযাক্স লরটাস্ট্রনুর বযাপাস্ট্রর সংস্ট্রশািন করস্ট্রব।
আপনার আলথ্ুক লবষয়াবলি জটিি হস্ট্রি আপলন একটি চরলজস্টািু টযাক্স এস্ট্রজন্ট বযবহার করস্ট্রে পাস্ট্ররন বা ATO-এর
কাে চথ্স্ট্রক পরামশু লনস্ট্রে পাস্ট্ররন।
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ক্ষু দ্র বযবসা
ক্ষু ি বযবসা অস্ট্রেলিয়ার অথ্ুনীলের একটি গুরুত্বপূেু অংশ। আপলন েলদ আপনার লনস্ট্রজর বযবসা শুরু করস্ট্রে োন
োহস্ট্রি লবলর্ন্ন িরস্ট্রনর সাহােয চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন একটি ক্ষু ি বযবসা শুরু করার কথ্া লবস্ট্রবেনা করস্ট্রি
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx -এ োন।
Australian Competition and Consumer Commission োরা পলরোলিে Small Business Education
Program -এর বযাপাস্ট্রর জানস্ট্রে হস্ট্রি www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-businesseducation-program -এ োন।
আপলন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চকানও বযবসা শুরু করস্ট্রে োইস্ট্রি Australian business number (ABN) -এর আস্ট্রবদস্ট্রনর
জনয আপনার TFN-এর প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রব। অনযানয চরলজস্ট্রেশনও প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রে
পাস্ট্রর, চেমনেঃ
•

GST চরলজস্ট্রেশন (েলদ আপনার বালষুক টানুওর্ার 75,000 অস্ট্রেলিয়ান িিাস্ট্ররর চবশী হয়) এবং/অথ্বা
আপলন টযালক্স র্ািা লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন।

•

একজন লনস্ট্রয়াগকেু া লহস্ট্রসস্ট্রব চরলজস্ট্রেশন করা।

•

অনযানয সরকারী এস্ট্রজলন্সস্ট্রদর লনস্ট্রদুশ অনুোয়ী চরলজস্ট্রেশন করা।

Australian business number থ্াকার মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ আপলন আপনার লনস্ট্রজর বযবসা োিাস্ট্রচ্ছন। আপলন বযবসা
োিাস্ট্রচ্ছন নালক চকানও কাজ করার জনয একটি ABN অজুস্ট্রনর িস্ট্রক্ষয শুিুশুিু হয়রানীর লশকার হস্ট্রচ্ছন ো জানস্ট্রে হস্ট্রি
চিান করুন 132 866 নম্বস্ট্রর। আপলন আপনার বযবসার আস্ট্রয়র ওপর টযাক্স প্রদান কস্ট্ররন এবং আপনার বযবসা বা
সম্পলত্ত লবক্রস্ট্রয়র সময় মূিিনী িাস্ট্রর্র ওপর লকেু টযাক্স প্রদান করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। এোিাও আপনার বযবসার আয়
উপাজুস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ জলিে িরেগুস্ট্রিার জনয আপলন োি দাবী করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
আপনার কমুোরী চথ্স্ট্রক থ্াকস্ট্রি আপনাস্ট্রক োস্ট্রদর জনয সুপারঅযানুস্ট্রয়শান লদস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং োস্ট্রদর চবেন চথ্স্ট্রক
টযাক্স চকস্ট্রট ATO-র কাস্ট্রে পাঠাস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। এসব কমুোরীরা আপনার পরবাস্ট্ররর সদসয হস্ট্রিও আপনাস্ট্রক অবশযই
এসব করস্ট্রে হস্ট্রব।
একটি বযবসা প্রলেষ্ঠা করস্ট্রে আপনার সরকারী এস্ট্রজলন্সগুস্ট্রিা চথ্স্ট্রক অনুমলে লনস্ট্রে হস্ট্রব। চকানও লসদ্ধান্ত প্রর্ালবে করার
জনয বা লসদ্ধান্ত দ্রুে চনবার জনয চকানও রকম উপস্ট্র ৌকন টাকা চদবার প্রস্তাব চদস্ট্রবন না। এ িরস্ট্রনর প্রস্ট্রোদনার বযবস্থা
করা চবআইলন এবং ো লরস্ট্রপাটু করা হস্ট্রব। ATO-এর বযাপাস্ট্রর সাহােয এবং েস্ট্রথ্যর বযপাস্ট্রর ইংস্ট্ররলজ এবং অনযানয
র্াষায় অনুবালদে প্রকাশনা রস্ট্রয়স্ট্রে ো বযলক্ত এবং বযবসা প্রলেষ্ঠানগুস্ট্রিাস্ট্রক োস্ট্রদর টযাক্স দায়দালয়ত্ব এবং নীলেমািা
বুঝস্ট্রে সাহােয কস্ট্রর। এোিাও Australian Business License and Information Service (ABLIS) অনযানয
নীলেমািা লবষয়ক দায়দালয়ত্ব চমটাস্ট্রনার বযাপাস্ট্রর আপনাস্ট্রক সাহােয করস্ট্রব।
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আরও েস্ট্রথ্যর জনয
লবষয়
একটি ক্ষু ি বযবসা শুরু করুন
এবং ো োিান

ওস্ট্রয়বসাইে

বযবসার জনয সরকাস্ট্ররর
বযাপাস্ট্রর েথ্য

www.australia.gov.au/information-and-services/business-andindustry

চোট বযবসার জনয অনুদান

https://www.business.gov.au/assistance

বযবসা িাইস্ট্রসন্স এবং
চরলজস্ট্রেশন

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

ক্ষু ি বযবসার জনয টযাক্স েথ্য

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/

Fair Work ওয়াকু স্ট্রপ্লস
লরস্ট্রিশনস লসস্ট্রস্টম- আপনার
েলদ কমুোরী থ্াস্ট্রক
চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর সাস্ট্রপাটু
এবং েথ্য
Australian Business
License and Information
Service

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-andrunning-your-small-business.aspx

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

ঋণ এবং টক্রলিে
একটি ঋে চনয়া বা চক্রলিট বযবহার করার মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ আপলন টাকা িার লনস্ট্রচ্ছন এবং পরবেী একটি োলরস্ট্রি চসই টাকা
একটি অলেলরক্ত োজু সহ, ো সুদ নাস্ট্রম পলরলেে, লিলরস্ট্রয় চদবার অলেকার করস্ট্রেন। লবলর্ন্ন িরস্ট্রনর ঋেগুস্ট্রিার মস্ট্রিয
বযলক্তগে ঋে, গৃহ ঋে, চক্রলিট কািু এবং ওর্ারোিট উস্ট্রেিস্ট্রোগয।
আপলন কী িরস্ট্রনর ঋে লনস্ট্রচ্ছন, ঋেদাো চক, কেলদন পস্ট্রর আপলন এই ঋে পলরস্ট্রশাি করস্ট্রব, সুস্ট্রদর হার, িী এবং োজু
ইেযালদ লবষস্ট্রয়র ওপর লনর্ু র কস্ট্রর একটি ঋস্ট্রের িরস্ট্রে বযাপক িরস্ট্রনর পলরবেু ন ঘটস্ট্রে পাস্ট্রর। এটা গুরুত্বপূেু চে ঋস্ট্রের
টাকা চশাি করার সামথ্ুয আপনার না থ্াকস্ট্রি আপনার ঋে না চনবার বা চক্রলিট কািু বযবহার না করাই সমীেীন।
চক্রলিট, ঋে এবং িার চনবার বযাপাস্ট্রর পরামস্ট্রশুর জনয www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit এ োন।

ইেসুযস্ট্ররে
ইনসুযস্ট্ররন্স বা বীমা হস্ট্রচ্ছ েিন আপলন ক্ষলে বা অলনষ্ট চথ্স্ট্রক অথ্ুননলেক সুরক্ষার জনয প্রলে বের একটি লনলদু ষ্ট পলরমাে
টাকা প্রদাে কস্ট্ররন। চকানও ক্ষলে হস্ট্রি চসই ক্ষলের িরে আপনার লনস্ট্রজস্ট্রক লদস্ট্রে হস্ট্রব না বরঞ্চ ইনসুযরার আপনাস্ট্রক
ক্ষলেপূরে চদবার জনয সম্মে হয়।
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প্রেলিে ইনসুযস্ট্ররন্সগুস্ট্রিার মস্ট্রিয চহিথ্ (অিযায় 9, স্বাস্থয এবং কিযাে চদিুন) চহাম লবলল্ডং ইনসুযস্ট্ররন্স, চহাম কনস্ট্রটন্টস
ইনসুযস্ট্ররন্স, ট্রযাস্ট্রর্ি, িাইি ও কার ইনসুযস্ট্ররন্স ইেযালদ অনযেম। ইনসুযস্ট্ররন্স পলিলস এবং এর েু লক্তস্ট্রে চ াকার সম্মলের
পূস্ট্রবু আপনার কস্ট্রো িরে পরস্ট্রব এই বযাপারগুস্ট্রিা চবাঝা িুবই গুরুত্বপূেু।
লবলর্ন্ন িরস্ট্রনর কার ইনসুযস্ট্ররন্স রস্ট্রয়স্ট্রে। আপলন একটি গািীর মালিক হস্ট্রি আপনার থ্ািু পাটিু ইনসুযস্ট্ররন্স (“CTP”)
থ্াকা বািযোমূিক। চকানও দুঘুটনায় আপলন কাউস্ট্রক আহে করস্ট্রি এটা আপনাস্ট্রক কার্ার করস্ট্রব। এোিাও আপলন
কমলপ্রস্ট্রহলন্সর্ কার ইনসুযস্ট্ররন্স লনস্ট্রে পাস্ট্ররন ো ইনসুযস্ট্ররন্স কার্াস্ট্ররর আওো বৃলদ্ধ কস্ট্রর, চেমন চকানও দুঘুটনায়
আপনার গািীর ক্ষলেসািন হস্ট্রি এর লকেু িরে (অথ্বা োর গািীর সাস্ট্রথ্ দুঘুটনা ঘস্ট্রটস্ট্রে চসই গািীর অলনষ্ট হস্ট্রি চসই
ক্ষলের িরে) অথ্বা আপনার গািী েু লর হস্ট্রয় চগস্ট্রি।
ইনসুযস্ট্ররস্ট্রন্সর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয www.moneysmart.gov.au/insurance -এ োন।

অেি নেলেক লবষস্ট্রয় পরামশি
অথ্ুননলেক বযাপারগুস্ট্রিাস্ট্রে Financial Information Service (FIS) েথ্য লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক। FIS লবনামূস্ট্রিয প্রদত্ত একটি
স্বািীন চসবা ো চটলিস্ট্রিাস্ট্রনর মািযস্ট্রম, বযলক্তগের্াস্ট্রব বা িাইনযালন্সয়াি এিু স্ট্রকশন চসলমনাস্ট্ররর মািযস্ট্রম পাওয়া োয়।
এিাস্ট্রন কী িরস্ট্রনর চসবা চদয়া হয় এবযাপাস্ট্রর আরও জানস্ট্রে হস্ট্রি 132 300 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা
www.humanservices.gov.au/fis -এ FIS -এর ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট োন।
চসলমনাস্ট্রর অংশগ্রহস্ট্রের জনয 136 357 নম্বস্ট্রর চিান করুন।

অেি নেলেক সমসযায় সাহা য
আপনার অথ্ুননলেক চকানও সমসযা চদিা লদস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে সাহাস্ট্রেযর অনুসন্ধান করা একটি িুবই সািারে এবং
গ্রহেস্ট্রোগয বযাপার।
িাইনযালন্সয়াি কাউস্ট্রন্সিররা অথ্ুননলেক সমসযায় পিা মানুষস্ট্রদর েথ্য সরবরাহ কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন। োরা বযলক্ত বা
পলরবাস্ট্ররর পলরলস্থলের একটি মূিযায়ন করস্ট্রবন এবং োরপর লবলর্ন্ন লবকস্ট্রল্পর সুলবিা এবং অসুলবিা লেলহ্নে করস্ট্রবন।
1800 007 007 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা www.moneysmart.gov.au/managing-yourmoney/managing-debts/financial-counselling -এ োন।

টভাক্তা সুরক্ষা
অনিাইনসহ আপলন অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চকানও পেয বা চসবা ক্রয় করস্ট্রি Australian Consumer Law-এর অিীস্ট্রন
আপনার লকেু অলিকার রস্ট্রয়স্ট্রে। উদাহরেস্বরূপ, আপলন পেয এবং চসবা চকনার সময় োস্ট্রদর সম্পস্ট্রকু সঠিক এবং সেয
েথ্য প্রাপ্ত করার অলিকার আপনার রস্ট্রয়স্ট্রে। আপলন চে পেয লকস্ট্রনস্ট্রেন ো ত্রুটিপূেু হবার কারস্ট্রে চকানও চগািমাি চদিা
লদস্ট্রি আপনার চমরামস্ট্রের, প্রলেস্থাপস্ট্রনর বা লরিাস্ট্রন্ডর অলিকার রস্ট্রয়স্ট্রে। একটি পেয বযবহার করার জনয লনরাপদ বা
উপস্ট্রোগী এমনটা আশা করার অলিকারও আপনার রস্ট্রয়স্ট্রে। চেসব বযবসায়ী আপনাস্ট্রক চিান কস্ট্ররন বা আপনার
বাসায় আস্ট্রসন োস্ট্রদরস্ট্রক লকেু লনয়মকানুন চমস্ট্রন েিস্ট্রে হয়, চেমন আপলন োস্ট্রদরস্ট্রক েস্ট্রি চেস্ট্রে বিস্ট্রি
োস্ট্রদর েস্ট্রি চেস্ট্রে হস্ট্রব।
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আপলন লকেু ক্রয় করার পর চকানও সমসযায় পিস্ট্রি আপনার অলিকার এবং লবকল্পগুলি সম্পস্ট্রকু েস্ট্রথ্যর জনয আপনার
চস্টট বা চটলরস্ট্রটালরস্ট্রে অবলস্থে কনলজযউমার চপ্রাস্ট্রটকশন এস্ট্রজলন্সর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন। োরা র্ািা এবং বাসস্থান,
বািী ক্রয় বা লবলক্র লবলল্ডং এবং চরস্ট্রনাস্ট্রর্শন, গািী চকনা, শলপং, ওয়যারালন্ট, চি-বাই, লরিান্ড, চক্রলিট ও চট্রলিং
সংক্রান্ত সমসযার বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনার ও লবস্ট্রক্রোর মস্ট্রিয চকানও সমসযা হস্ট্রি ো সমািান করার
জনয োরা একটি সমস্ট্রঝাোর (আপস) বযবস্থা করস্ট্রে সক্ষম হস্ট্রে পাস্ট্রর।
িবযমূস্ট্রিযর চক্ষস্ট্রে অসািু বযবসালয়ক পন্থা, অযালন্ট-কলম্পটিটির্ বা প্রলেস্ট্রোলগো-লবস্ট্ররািী এবং অনযােয বাজার েেুা এবং
পস্ট্রেযর লনরাপত্তা ইেযালদ লবষস্ট্রয় Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
অস্ট্রেলিয়ানস্ট্রদর সুরক্ষা প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা

কেলজযউমার বা টভাক্তা এস্ট্রজলে

ওস্ট্রয়বসাইে

National

Australian Competition and Consumer
Commission – চটলিস্ট্রিান 1300 302 502

www.accc.gov.au

National

ACCC ইংস্ট্ররলজ োিা অনযানয র্াষায় েথ্য

www.accc.gov.au/about-us/informationfor/non-english-speaking-background

ACT

Office of Regulatory Service
(Access Canberra)

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

Qld

Office of Fair Trading

SA

Office of Consumer and
Business Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au

Vic.

Consumer Affairs Victoria

WA

Consumer Protection

www.consumer.vic.gov.au
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/

নযায়পাি বা অমবািসমযান অলিসগুস্ট্রিা হস্ট্রচ্ছ স্বািীন কেৃু পক্ষ োরা সরকালর প্রলেষ্ঠানএবং লবলর্ন্ন লশস্ট্রল্প লনস্ট্রয়ালজে
লকেু প্রাইস্ট্রর্ট চকাম্পালন সম্পস্ট্রকু অলর্স্ট্রোস্ট্রগর বযাপাস্ট্রর েদন্ত কস্ট্রর। োরা চবআইনী, অনযােয বা ববষমযমূিক আেরে
বন্ধ করার জনয বযবস্থা গ্রহে করস্ট্রে পাস্ট্রর অথ্বা আপনার জনয সবুস্ট্রশ্রষ্ঠ িিািি িাস্ট্রর্র জনয হস্তস্ট্রক্ষপ করস্ট্রে পাস্ট্রর।
1300 362 072 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা চস্টট, চটলরস্ট্রটালর এবং ইন্ডালে অমবািসমযান অলিসগুস্ট্রিার লিংক-এর
জনয www.ombudsman.gov.au -এ োন।
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চটলিলর্শন এবং চরলিওর মস্ট্রো সম্প্রোর মািযমগুস্ট্রিাস্ট্রে অনুপেুক্ত লবষয়বস্তু প্রোলরে হস্ট্রি চসগুস্ট্রিার অলর্স্ট্রোস্ট্রগর
বযাপাস্ট্রর Australian Communications and Media Authority (ACMA) েদন্ত কস্ট্রর। অলর্স্ট্রোগ প্রাথ্লমকর্াস্ট্রব
এইসব চসবার মালিক বা সরবরাহকারীর প্রলে উত্থাপন করা উলেৎ। আপনার অলর্স্ট্রোস্ট্রগর চকানও মীমাংসা না হস্ট্রি
www.acma.gov.au - এ োন। এোিাও ACMA ইস্ট্রমইস্ট্রির িযাম এবং চটলিমাস্ট্রকুটিং কি সম্পস্ট্রকু অলর্স্ট্রোগ েদন্ত
কস্ট্রর এবং “িু নট কি” (“Do Not Call”) চরলজস্টাস্ট্ররর রক্ষোস্ট্রবক্ষে কস্ট্রর।
অনিাইস্ট্রন লনরাপদ থ্াকার বযাপাস্ট্রর www.esafety.gov.au -এ Office of the Children’s eSafety
Commissioner অস্ট্রেলিয়ানস্ট্রদর েথ্য এবং লরস্ট্রসাসু সরবরাহ কস্ট্রর। এোিাও োরা সাইবারবুলিং বা সাইবার
লনপীিন এবং আপলত্তকর ও অনবি অনিাইন লবষয়বস্তুর অলর্স্ট্রোগ সম্পস্ট্রকু েদন্ত কস্ট্রর।
আপনার সন্তান ইন্টারস্ট্রনস্ট্রট সাইবারবুলিং বা সাইবার লনপীিস্ট্রনর লশকার হস্ট্রি, অথ্বা আপলন েলদ এমন চকানও
লবষয়বস্তুর সম্মুিীন হন ো আপনার কাস্ট্রে আপলত্তকর বা অনবি লবস্ট্রবলেে হয় োহস্ট্রি আপনার অলর্স্ট্রোগ উত্থাপন
করস্ট্রে www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting -এ োন।
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12 োগলরক অংশগ্র্হণ
এই অংস্ট্রশ
অস্ট্রেলিয়ার সমাস্ট্রজ জীবনোপস্ট্রনর সামঞ্জসয ঘটাস্ট্রে হস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ার রীলেনীলে ও আইন জানা এবং চবাঝা আপনার
জনয সহায়ক হস্ট্রব।
•

অস্ট্রেলিয়া প্রসস্ট্রে

•

দালয়ত্ব ও মূিযস্ট্রবাি

•

সমো ও ববষময-লবস্ট্ররালিো

•

চস্বচ্ছাস্ট্রসবা

•

মানুষজস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ চমিাস্ট্রমশা

•

র্ি আেরে

•

চপাশাকআশাক

•

অস্ট্রেলিয়ার সািারে অলর্বযলক্ত

•

আউটস্ট্রিার বা বাইস্ট্ররর লক্রয়াকিাপ ও লনরাপত্তা

•

বািীস্ট্রে লনরাপত্তা

•

পলরস্ট্রবশ

•

পশুপালি ও চপাষা প্রােী

•

সংবাদপে, চটলিলর্শন ও চরলিও

•

জুয়াস্ট্রিিা

•

শব্দদূষে

•

চিাকাি গর্নুস্ট্রমন্ট সালর্ু স

•

লর্সা

•

অস্ট্রেলিয়ার নাগলরকত্ব

অস্ট্রেলিয়া প্রসস্ট্রে
অস্ট্রেলিয়ার সবুপ্রথ্ম অলিবাসীরা লেস্ট্রিা আলদবাসী এবং টস্ট্ররস চেইট েীস্ট্রপর লবলর্ন্ন জালে, োরা এিাস্ট্রন প্রায় 40,000
বের আস্ট্রগ বসলে স্থাপন কস্ট্রর। ইলন্ডলজনাস বা আলদবাসী অস্ট্রেলিয়ানস্ট্রদর লনজস্ব আিযালত্মক লবশ্বাস, চদস্ট্রশর মাটির
সাস্ট্রথ্ গর্ীর সম্পকু , একটি ববলেেযময় এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃ লে এবং একটি েিমান লশল্প ঐলেহয রস্ট্রয়স্ট্রে ো লবস্ট্রশ্বর প্রােীনেম
ঐলেহযগুস্ট্রিার মস্ট্রিয একটি। অস্ট্রেলিয়ার জােীয় পলরেস্ট্রয়র চক্ষস্ট্রে আলদবাসী সংস্কৃ লের র্ূ লমকা িুবই বযাপক এবং
আলদবাসী এবং টস্ট্ররস চেইট েীস্ট্রপর মানুস্ট্রষরা এিানকার লশল্পকিা, লমলিয়া, একস্ট্রিলময়া, চিিািুিা, বযবসা ইেযালদস্ট্রে
গুরুত্বপূেু অবদান রাস্ট্রি। অস্ট্রেলিয়ার ইলেহাস, ঐলেহয এবং আলদবাসী সংস্কৃ লে সম্পস্ট্রকু েথ্য চপস্ট্রে
www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts এ োন।
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অস্ট্রেলিয়া একটি উদার এবং ববলেেযময় সমাজ, চেিাস্ট্রন লবলর্ন্ন সংস্কৃ লে, িমু এবং জালেস্ট্রগাষ্ঠী চথ্স্ট্রক আসা মানুস্ট্রষরা
রস্ট্রয়স্ট্রেন। আসস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ানরা সমগ্র লবশ্ব চথ্স্ট্রক এস্ট্রসস্ট্রেন। প্রায় 46 শোংশ অস্ট্রেলিয়ানরা হয় লবস্ট্রদস্ট্রশ জ্মগ্রহে
কস্ট্ররস্ট্রেন নয়স্ট্রো এমন লপোমাোর সন্তান োরা লবস্ট্রদস্ট্রশ জ্মগ্রহে কস্ট্ররলেস্ট্রিন। ইংস্ট্ররলজ অস্ট্রেলিয়ার জােীয় র্াষা হস্ট্রিও
আলদবাসী র্াষাসহ অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে প্রায় 300 টির মস্ট্রো র্াষায় কথ্া বিা হয়। লবস্ট্রশ্বর প্রিান িমুগুস্ট্রিার সবগুস্ট্রিাই এিাস্ট্রন
েেুা করা হয়।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে সবাই োস্ট্রদর োস্ট্রদর সাংস্কৃ লেক ও িমীয় ঐলেস্ট্রহযর উদোপন এবং অনুসরে করস্ট্রে পাস্ট্ররন েেক্ষে না
োরা অস্ট্রেলিয়ার আইন র্ে করস্ট্রেন। প্রস্ট্রেযস্ট্রকই অস্ট্রেলিয়ান লহস্ট্রসস্ট্রব কলমউলনটির অন্তগুে হস্ট্রে পাস্ট্ররন এবং এস্ট্রে
অংশগ্রহে করস্ট্রে পাস্ট্ররন। প্রথ্ম প্রথ্ম এিাস্ট্রন এস্ট্রস থ্াকস্ট্রি এিরস্ট্রের ববলেস্ট্রেযর সাস্ট্রথ্ আপনার পলরেয় নাও থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর।
েস্ট্রব আপলন চিািা মস্ট্রন ও শ্রদ্ধাশীিোর সাস্ট্রথ্ এিাস্ট্রনর মানুষস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ চমিাস্ট্রমশা করস্ট্রি এবং োস্ট্রদর িারো ও ঐলেহয
গ্রহে করস্ট্রি আপলন আপনার নেু ন জীবস্ট্রনর সাস্ট্রথ্ িাপ িাইস্ট্রয় লনস্ট্রে পারস্ট্রবন এবং সিিো িার্
করস্ট্রে পারস্ট্রবন।
অস্ট্রেলিয়ান সরকার অস্ট্রেলিয়ান সম্প্রদাস্ট্রয়র ববলেেয সমথ্ুন কস্ট্ররন এবং সাংস্কৃ লেকর্াস্ট্রব ববলেেযময় এই জালের
বযাপাস্ট্রর, চেিাস্ট্রন সবার জােীয় জীবস্ট্রন অংশগ্রহস্ট্রের সুস্ট্রোগ রস্ট্রয়স্ট্রে এবং লমস্ট্রিলমস্ট্রশ থ্াকার সুস্ট্রোগ পাস্ট্রচ্ছ, োর অেীকার
পুনবুযক্ত কস্ট্ররস্ট্রেন। অস্ট্রেলিয়া সম্পস্ট্রকু আরও জানস্ট্রে হস্ট্রি www.australia.gov.au/about-australia - এ োন।

দালয়ত্ব ও মূিযস্ট্রবাি
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চে স্বািীনো ও সমো আমরা উপস্ট্রর্াগ করলে ো লনর্ু র কস্ট্রর সবাই সবার দালয়ত্ব পািন করার ওপস্ট্রর।
আপলন অস্ট্রেলিয়ার প্রলে অনুগে থ্াকস্ট্রবন, আমাস্ট্রদর গনোলেক জীবনোো সমথ্ুন করস্ট্রবন এবং অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃ লে,
অন্তর্ুু লক্তকরে ও সামযোর ঐলেহয এবং মূিযস্ট্রবাি বজায় রািার বযাপাস্ট্রর সহায়ো করস্ট্রবন এমনটা আশা করা োয়।
অস্ট্রেলিয়ার মুক্ত ও গনোলেক সমাস্ট্রজর লর্লত্ত হস্ট্রচ্ছ আমাস্ট্রদর নাগলরকস্ট্রত্বর মূিযস্ট্রবাি।
এটা সমথ্ুন চোগায়েঃ
•

সাংসদীয় গনেস্ট্রে

•

আইস্ট্রনর শাসস্ট্রন

•

শালন্তপূেুর্াস্ট্রব বসবাস করার চক্ষস্ট্রে

•

পটর্ূ লম লনলবুস্ট্রশস্ট্রষ সব বযলক্তস্ট্রদর প্রলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপস্ট্রে

•

সাহােযপ্রাথ্ী োরা রস্ট্রয়স্ট্রেন োস্ট্রদর প্রলে সমস্ট্রবদনাস্ট্রে

•

বাক স্বািীনো এবং র্াব প্রকাস্ট্রশর স্বািীনোস্ট্রে

•

সংঘবদ্ধ হবার স্বািীনোস্ট্রে

•

িমীয় এবং লনরস্ট্রপক্ষ সরকার লনবুােস্ট্রনর স্বািীনোস্ট্রে

•

অক্ষমো এবং বয়স ববলশষ্টয লবোস্ট্রর লনলবুস্ট্রশস্ট্রষ বযলক্তলর্লত্তক সামযোয়

•

নারী এবং পুরুস্ট্রষর সামযোয়

•

সুস্ট্রোগ প্রদাস্ট্রের সামযোয়।
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অস্ট্রেলিয়ান নাগলরকস্ট্রদর দালয়ত্বগুস্ট্রিার মস্ট্রিয রস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
•

আইন মানয করা

•

চিিাস্ট্ররি ও চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর ইস্ট্রিকশস্ট্রন এবং গেস্ট্রর্াস্ট্রট চর্াট চদয়া

•

প্রস্ট্রয়াজন পিস্ট্রি অস্ট্রস্ত্রলিয়াস্ট্রক রক্ষা করা

•

জুলর দালয়ত্ব পািস্ট্রন আমলেে হস্ট্রি োস্ট্রে অংশগ্রহে করা।

অস্ট্রেলিয়ান লসটিস্ট্রজনলশস্ট্রপর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয www.citizenship.gov.au -এ োন এবং অস্ট্রেলিয়ান
লসটিস্ট্রজনলশপ চটস্ট লরস্ট্রসাসু বই Australian Citizenship: Our Common Bond বা অস্ট্রেলিয়ান লসটিস্ট্রজনলশপেঃ

আওয়ার কমন বন্ড পিুন।

সামযো ও ববষময-লবস্ট্ররালিো
আপনার সম্মান পাবার এবং আপনার োলহদাগুস্ট্রিা অনযানযস্ট্রদর সমেু িয লহস্ট্রসস্ট্রব লবস্ট্রবলেে হবার অলিকার রস্ট্রয়স্ট্রে।
একইর্াস্ট্রব, আপনারও অনযানযস্ট্রদর সম্মান করা উলেৎ, ো োরা এিাস্ট্রনই জস্ট্র্ম থ্াকুন বা লবস্ট্রদশ চথ্স্ট্রক এিাস্ট্রন এস্ট্রস
থ্াকুন োই চহাক না চকস্ট্রনা। বেুবাদ এবং চকানও িরস্ট্রের ববষমযই অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে গ্রহেস্ট্রোগয নয়।
অযালন্ট-লিসলক্রলমস্ট্রনশান আইন অনুোয়ী, বয়স, জালে, চদশীয় উৎপলত্ত, লিে, বববালহক অবস্থা, গর্ু াবস্থা, রাজননলেক
বা িমীয় লবশ্বাস, অক্ষমো, চেৌন অলর্রুলে ইেযালদ কারস্ট্রে চকানও বযলক্তর সাস্ট্রথ্ই প্রলেকূি আেরে করা োস্ট্রব না। এটা
োকলর, লশক্ষা, বাসস্থান, পেয চকনার সময় এবং লেলকৎসা, বযাংক ও চহাস্ট্রটি ইেযালদ চসবাগুস্ট্রিা পাওয়াসহ অলিকাংশ
চক্ষস্ট্রেই প্রস্ট্রোজয। আইস্ট্রনর অিীস্ট্রন এবং অনযানয সকি চক্ষস্ট্রে নারী এবং পুরুষ সবাই সমান।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে বাক-স্বািীনোর ঐলেহয রস্ট্রয়স্ট্রে। েস্ট্রব কাউস্ট্রক অপমান করা, কারও অবমাননা করা, চকানও বযলক্ত বা
দস্ট্রির বয়স, জালে, চদশীয় উৎপলত্ত, লিে, বববালহক অবস্থা, গর্ু াবস্থা, রাজননলেক বা িমীয় লবশ্বাস, অক্ষমো, চেৌন
অলর্রুলে ইেযালদর ওপর লর্লত্ত কস্ট্রর োস্ট্রদর মস্ট্রন আঘাে চদয়া বা োস্ট্রদর র্য় চদিাস্ট্রনা চবআইলন।
মানবালিকার, ববষময-লবস্ট্ররালিো এবং সামালজক নযায়লবোস্ট্ররর চক্ষস্ট্রে চিিাস্ট্ররি আইনগুস্ট্রিার বযবস্থাপনা Australian
Human Rights Commission লনয়েন কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
Australian Human Rights Commission
সািারে অনুসন্ধান
সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা অস্ট্রেলিয়ান ইস্টানু স্টযান্ডািু
টাইম
কমস্ট্রপ্লইন্টস ইনস্ট্রিািাইন সকাি 9টা চথ্স্ট্রক লবকাি 5টা
অস্ট্রেলিয়ান ইস্টানু স্টযান্ডািু টাইম
(মেিবার 1টার পর বন্ধ)

ট াগাস্ট্র াস্ট্রগর লববরণ
1300 369 711

1300 656 419

TTY – শ্রবে ও বাক প্রলেবন্ধীস্ট্রদর জনয

1800 620 241

মানবালিকার – অনুবালদে েথ্য

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

Human Rights ওস্ট্রয়বসাইট

www.humanrights.gov.au
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এোিাও প্রস্ট্রেযক চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালরগুস্ট্রিার লনজস্ব অযালন্ট-লিসলক্রলমস্ট্রনশান আইন ও সরকারী এস্ট্রজলন্স রস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
টেে বা
মােবালিকার এস্ট্রজলে
টেলরস্ট্রোলর
ACT Human Rights
ACT
Commission

NSW

Anti-Discrimination Board of
NSW

NT

NT Anti-Discrimination
Commission

Qld

Anti-Discrimination
Commission Queensland

SA

Tas.

Vic.

WA

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

02 9268 5544
অথ্বা
আঞ্চলিক NSW ফ্রী
কি
1800 670 812
08 8999 1444
অথ্বা
NT ফ্রী কি
1800 813 846
1300 130 670

08 8207 1977
Equal Opportunity Commission অথ্বা আঞ্চলিক SA
ফ্রী কি
1800 188 163
03 6165 7515
Office of the Antiঅথ্বা
Discrimination Commissioner
Tas. ফ্রী কি
1300 305 062
Victorian Equal Opportunity
and Human Rights
1300 292 153
Commission
08 9216 3900
Equal Opportunity Commission অথ্বা
WA ফ্রী কি
1800 198 149

www.lawlink.nsw.gov.au/adb

www.adc.nt.gov.au/

www.adcq.qld.gov.au

www.eoc.sa.gov.au

www.antidiscrimination.tas.gov.au

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

www.equalopportunity.wa.gov.au

টস্বচ্ছাস্ট্রসবা
নেু ন দক্ষো লশিস্ট্রে, আপনার কলমউলনটিস্ট্রে কমুরে ও বসবাসরে মানুষস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ চমিাস্ট্রমশা করস্ট্রে এবং অনযানয
মানুষস্ট্রদর সাহােয করস্ট্রে চস্বচ্ছাস্ট্রসবা একটি উত্তম পন্থা। অস্ট্রনক অস্ট্রেলিয়ানই চস্বচ্ছাস্ট্রসবা কস্ট্ররন। চস্বচ্ছাস্ট্রসবকস্ট্রদর চবেন
চদয়া হয় না, কারে োরা কলমউলনটিস্ট্রে এবং োস্ট্রদর লনস্ট্রজস্ট্রদরস্ট্রক সুলবিা প্রদাস্ট্রনর জনয লনস্ট্রজস্ট্রদর সময় এবং দক্ষো বযয়
কস্ট্ররন। চস্বচ্ছাস্ট্রসবা একটি লনজস্ব পেস্ট্রন্দর বযাপার এবং ো বািযোমূিক নয়।
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চস্বচ্ছাস্ট্রসবা চবেনর্ু ক্ত কাস্ট্রজর লবকল্প না হস্ট্রিও এর মািযস্ট্রম আপলন দক্ষো ও অলর্জ্ঞো অজুন করস্ট্রে পাস্ট্ররন ো চদলিস্ট্রয়
আপলন কাজ পাবার বযাপাস্ট্রর সাহােয চপস্ট্রে পাস্ট্ররন। চসচ্ছাস্ট্রসবার মািযস্ট্রম আপলন আপনার ইংস্ট্ররলজ র্াষার উন্নলে
ঘটাস্ট্রে পাস্ট্ররন, সমাস্ট্রজ এবং কলমউলনটিস্ট্রে চনটওয়াকু স্থাপন করস্ট্রেপাস্ট্ররন এবং লনস্ট্রজর আত্মলবশ্বাস বািাস্ট্রে পাস্ট্ররন।
এমন অস্ট্রনক প্রলেষ্ঠান এবং ওস্ট্রয়বসাইট রস্ট্রয়স্ট্রে োরা চসচ্ছাস্ট্রসবার সুস্ট্রোগ োলিকার্ু ক্ত কস্ট্রর। Volunteer Resource
Centres অস্ট্রেলিয়ার সবুে পাওয়া োয় এবং এগুস্ট্রিা চস্বচ্ছাস্ট্রসবার জনয েথ্য, মযালেং ও চরিাস্ট্ররি সালর্ু স সরবরাহ
কস্ট্রর। এোিাও চেসব প্রলেষ্ঠান চস্বচ্ছাস্ট্রসবী িুুঁজস্ট্রে োস্ট্রদরস্ট্রক সাহােয কস্ট্রর।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা

প্রলেষ্ঠাে

ওস্ট্রয়বসাইে

ACT

Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

অস্ট্রেলিয়াবযাপী
চস্বচ্ছাস্ট্রসবার সুস্ট্রোগ

GoVolunteer

চস্বচ্ছাস্ট্রসবার জনয
অস্ট্রেলিয়ার জােীয় শীষু
প্রলেষ্ঠান

Volunteering Australia

www.govolunteer.com.au

www.volunteeringaustralia.org

টিাকজস্ট্রের সাস্ট্রে টমিাস্ট্রমশা
কারও সাস্ট্রথ্ প্রথ্মবাস্ট্ররর জনয সাক্ষাৎ হস্ট্রি োর িান হাস্ট্রের সাস্ট্রথ্ আপনার িান হাে চমিাস্ট্রনা প্রেলিে রীলে। োুঁরা
একজন আরকজনস্ট্রক চেস্ট্রনন না োুঁরা সািারেে এস্ট্রক অপরস্ট্রক েু ম্বন বা আলিেন
কস্ট্ররন না।
নেু ন মানুষস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ চমশার সময় অস্ট্রনক অস্ট্রেলিয়ানই োস্ট্রদর বয়স, িমু, বববালহক অবস্থা, সন্তানসন্তলে, অথ্ুননলেক
অবস্থা ইেযালদ বযাপাস্ট্রর প্রশ্ন করস্ট্রি স্বাচ্ছন্দয চবাি কস্ট্ররন না। কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে এবং বন্ধুস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ অস্ট্রেলিয়ানরা সািারেে
এস্ট্রক অপস্ট্ররর প্রথ্ম নাম িস্ট্রর িাস্ট্রক।
অলিকাংশ অস্ট্রেলিয়ান োুঁস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিস্ট্রেন োস্ট্রদরস্ট্রক শ্রদ্ধার লনদশুন লহস্ট্রসস্ট্রব এবং োুঁস্ট্রদর কথ্া চে চশানা হস্ট্রচ্ছ এটা
চবাঝাস্ট্রনার জনয োস্ট্রদর চোস্ট্রির লদস্ট্রক োলকস্ট্রয় কথ্া বস্ট্রিন।
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ভদ্র আিরণ
অস্ট্রেলিয়ানরা চকানও লকেু োওয়ার সময় “লপ্লজ” (‘please’)এবং চকউ সাহােয করস্ট্রি বা চকউ লকেু লদস্ট্রি “থ্যাংক
ইউ” (‘thank you’) বস্ট্রি থ্াস্ট্রকন। “লপ্লজ” বা “থ্যাংক ইউ” না বিা অর্িো লহস্ট্রসস্ট্রব লবস্ট্রবলেে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
অস্ট্রেলিয়ানরা সািারেে কারও মস্ট্রনাস্ট্রোগ আকষুস্ট্রের জনয “এক্সলকউজ লম” (‘excuse me’) এবং কারও গাস্ট্রয়
আেমকা হুমলি চিস্ট্রয় পিস্ট্রি “সলর” (‘sorry’) বস্ট্রি থ্াস্ট্রকন। চেিাস্ট্রন চিাকজস্ট্রনরা সালরবদ্ধর্াস্ট্রব দাুঁলিস্ট্রয় রস্ট্রয়স্ট্রেন
চসিাস্ট্রন সালরর চশস্ট্রষ দাুঁিাস্ট্রনা এবং সুশৃঙ্খির্াস্ট্রব সামস্ট্রন এস্ট্রগাস্ট্রনা র্িোর পলরোয়ক।
লমটিং এবং অনযানয অযাপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমস্ট্রন্ট আপনার উলেৎ সময়মস্ট্রো উপলস্থে হবার চেষ্টা করা। আপলন েলদ মস্ট্রন কস্ট্ররন
আপনার চদরী হস্ট্রব, োহস্ট্রি োর সাস্ট্রথ্ চদিা করার কথ্া োস্ট্রক চিান কস্ট্রর ক্ষমাপ্রাথ্ুনা করুন এবং আপলন কিন
চপৌুঁেুস্ট্রবন ো জানান। এটা প্রস্ট্রিশনাি অযাপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমস্ট্রন্টর চক্ষস্ট্রে িুবই জরুরী (উদাহরেস্বরূপ, িাক্তাস্ট্ররর অযাপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমন্ট)
কারে আপনার চদরী হবার কারস্ট্রে অথ্বা আপনার চদরী হস্ট্রব ো ওই বযলক্ত অবগে না থ্াকস্ট্রি আপনার কাে চথ্স্ট্রক িী
োজু করা হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপলন চকানও লিলিে লনমেে চপস্ট্রি োস্ট্রে োলরিসহ “RSVP” অক্ষরগুস্ট্রিা চিিা থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর। এর মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ আপলন
ওই অনুষ্ঠাস্ট্রন অংশগ্রহে করস্ট্রবন নালক করস্ট্রবন না ো লনমেেকারী জানস্ট্রে োস্ট্রচ্ছন। ওই োলরস্ট্রির পূস্ট্রবু আপনার ইচ্ছার
কথ্া োস্ট্রদরস্ট্রক জানাস্ট্রনা র্িো।
লকেু লকেু আেরে শুিুমাে অর্িোমূিক নয়, বরং আইনলবরুদ্ধও বস্ট্রট। উদাহরেস্বরূপ, প্রকাস্ট্রশয বাস্ট্রজ কথ্া বিা এবং
থ্ুথ্ু চিিা, আবজুনা েিাস্ট্রনা, সাবুজনীন বা বযলক্তগে টয়স্ট্রিট বযেীে প্রস্রাব বা পায়িানা করা ইেযালদ কাজ এগুস্ট্রিার
মস্ট্রিয অন্তর্ুু ক্ত।
এোিাও চদিুন সামযো এবং ববষময-লবস্ট্ররালিো

টপাশাকআশাক
অস্ট্রেলিয়া একটি ববলেেযময় সমাজ। চপাশাকআশাস্ট্রকর লর্ন্নোয় এই ববলেেয প্রলেিলিে হয়। স্বাচ্ছন্দয অথ্বা সামালজক
অবস্থা বা পলরলস্থলের কথ্া মাথ্ায় চরস্ট্রি অস্ট্রনস্ট্রকই সািারের্াস্ট্রব বা অনািম্বরর্াস্ট্রব চপাশাক পলরিান কস্ট্ররন। অনযরা
ঐলেহযগে চপাশাক পেন্দ করস্ট্রে পাস্ট্ররন ো িমীয় বা গোনুগলেক কারস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর, লবস্ট্রশষে লবস্ট্রশষ চকানও
অনুষ্ঠাস্ট্রন।
চপাশাকআশাস্ট্রকর বযাপাস্ট্রর চেমন চকানও আইন না থ্াকস্ট্রিও লবলর্ন্ন কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে এবং লকেু লনলদু ষ্ট স্থাস্ট্রন লনলদু ষ্ট চপাশাক
পিা আবশযক। উদাহরেস্বরূপ, লনমুােকাজ েিস্ট্রে এমন জায়গায় অবশযই চসিটি বুট এবং হািু হযাট পস্ট্রি চেস্ট্রে হস্ট্রব
এবং পুলিশ, লমলিটালর, ও লকেু লকেু বযবসার কমুোরীস্ট্রদর ইউলনিমু পিস্ট্রে হস্ট্রব।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে প্রলেস্ট্ররািস্ট্রোগয লস্কন কযান্সাস্ট্ররর উচ্চ প্রস্ট্রকাপ রস্ট্রয়স্ট্রে। প্রলেরক্ষামূিক চপাশাক এবং টু লপ লস্কন কযান্সার
হবার ঝু লক কমায়। অস্ট্রনক স্কু স্ট্রিই বাচ্চাস্ট্রদর স্কু ি ইউলনিস্ট্রমুর অংশ লহস্ট্রসস্ট্রব টু লপ পিাস্ট্রনা হয়। সূেু সুরক্ষা েস্ট্রথ্যর জনয
www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection -এ োন।
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িাব, লসস্ট্রনমা লথ্স্ট্রয়টার এবং অনযানয স্থাস্ট্রনর েত্ত্বাবিায়নকারীস্ট্রদর পলরষ্কার, পলরচ্ছন্ন চপাশাক এবং উপেুক্ত জুস্ট্রো
পলরিাস্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজনীয়ো থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর।
নারী এবং পুরুস্ট্রষরা এমন চপাশাক পিস্ট্রে পাস্ট্ররন ো োস্ট্রদর পুস্ট্ররা শরীর চ স্ট্রক রাস্ট্রি না। এটা পলিমা চদশগুস্ট্রিার জনয
স্বার্ালবক একটি বযাপার এবং এর মাস্ট্রন এই নয় চে োরা মস্ট্রনাস্ট্রোগ আকষুে োস্ট্রচ্ছন।

অস্ট্রেলিয়ার সািারণ অলভবযলক্ত
অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রনক সািারে অলর্বযলক্ত বা কথ্যর্াষাই অিু ে মস্ট্রন হস্ট্রে পাস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ানরা প্রায়ই শব্দ সংলক্ষপ্ত কস্ট্রর
চিস্ট্রিন (চেমন, “িু টবি” (football) - এর জায়গায় “িু টি” (footy)। আপলন চকানও কথ্ার মাস্ট্রন বুঝস্ট্রে না পারস্ট্রি
োর অথ্ু লজস্ট্রজ্ঞস করস্ট্রে পাস্ট্ররন। লকেু প্রেলিে উদাহরনেঃ
•

লিং এ চপ্লট (bring a plate) – আপলন চকানও কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে বা সামালজক চকানও অনুষ্ঠাস্ট্রন লনমলেে হস্ট্রি
আপনাস্ট্রক েলদ বিা হয় “লিং এ চপ্লট”, োহস্ট্রি োর মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ অনযানয সবার সাস্ট্রথ্ র্াগার্ালগ কস্ট্রর িাওয়ার
জনয আপনাস্ট্রক চকানও একটি িাবার আইস্ট্রটম লনস্ট্রয় আসস্ট্রে হস্ট্রব।

•

BYO – এর মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ “লিং ইস্ট্রয়ার ওন” (bring your own) লেংক বা লনস্ট্রজর পানীয় লনস্ট্রজ লনস্ট্রয় আসুন,
চেমন অযািস্ট্রকাহি, জুযস, সিট লেংক বা পালন। লকেু চরস্টু স্ট্ররন্ট BYO, োর মাস্ট্রন আপলন চবােস্ট্রি কস্ট্রর
লনস্ট্রজর পানীয় সস্ট্রে আনস্ট্রে পারস্ট্রবন। আপলন BYO করস্ট্রি গ্লাস পলরস্কাস্ট্ররর জনয সািারেে একটি োজু চনয়া
হয়, োস্ট্রক “corkage” বা “কস্ট্রকুজ” বস্ট্রি।

•

ওস্ট্রপন চিার পলিলস (open door policy) – কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে ওস্ট্রপন চিার পলিলসর মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ কমুস্ট্রক্ষস্ট্রে সমসযা বা
কাজসংক্রান্ত অনযানয লবষয়গুস্ট্রিা লনস্ট্রয় আপনার বস্ট্রসর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপনার বা অনযানয
কমুোরীস্ট্রদর আনুষ্ঠালনকর্াস্ট্রব অযাপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমন্ট চনবার দরকার চনই।

•

সী ইউ চিটার (see you later) – এটা “গুিবাই” (goodbye) বিার বা লবদায় চনবার কথ্যর্াষা। এর মাস্ট্রন
এই নয় চে ওই বযলক্তটি অদূর র্লবষযস্ট্রে লিস্ট্রর আসস্ট্রব।

আপনার ইংলিশ িযাংগুস্ট্রয়জ চপ্রার্াইিার আপনাস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ান অলর্বযলক্তর বযাপাস্ট্রর সাহােয করস্ট্রবন। অিযায় 3,

ইংস্ট্ররলজ র্াষা চদিুন।

আউেস্ট্রিার বা বাইস্ট্ররর কা ি কিাপ এবং লেরাপিা
সাুঁোর, বুশওয়ালকং, কযালম্পং এবং চিিািুিার মস্ট্রো আউটস্ট্রিার কােুকিাস্ট্রপর জনয অস্ট্রেলিয়া িুবই উপেুক্ত। েস্ট্রব
লনরাপত্তার লনয়মকানুন মস্ট্রন রািস্ট্রে হস্ট্রব।

সাুঁোর এবং আউেস্ট্রিার লেরাপিা
•

আপলন এবং আপনার সন্তান সাুঁোর না জানস্ট্রি সুইলমং অযান্ড ওয়াটার চসিটি িাস্ট্রস
চোগদান করুন।

•

সমুস্ট্রি সাুঁোর কাটা িুবই লবপজ্জনক হস্ট্রে পাস্ট্রর। লনরাপস্ট্রদ বসকে উপস্ট্রর্াগ করস্ট্রে হস্ট্রিেঃ
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o সবসময় িাি এবং হিুদ পোকা রািা জায়গাগুস্ট্রিার চর্েস্ট্রর সাুঁোর কাটু ন, এগুস্ট্রিা িাইিগািুস্ট্রদর
েত্ত্বাবিাস্ট্রন থ্াস্ট্রক।
o লনরাপত্তা লেহ্নগুস্ট্রিা চিয়াি করুন।
o আপলন লবপস্ট্রদ পিস্ট্রি শান্ত থ্াকুন, হাে ওঠান এবং সাহাস্ট্রেযর জনয িাকুন।
o িাি এবং হিুদ পোকা িুুঁস্ট্রজ না চপস্ট্রি অথ্বা সাুঁোর কাটার অনুমলে চনই এমন লনস্ট্রদুশনা থ্াকস্ট্রি
অথ্বা সমুি বসকে বন্ধ থ্াকস্ট্রি বসকস্ট্রে সাুঁোর কাটস্ট্রবন না।
•

সমুস্ট্রির আবহাওয়া অলনলিে হস্ট্রে পাস্ট্রর। দুঘুটনা এিাস্ট্রে সেকু ো সংস্ট্রকেগুস্ট্রিা পেুস্ট্রবক্ষে করুন, চেমন,
লপলচ্ছি পাথ্স্ট্ররর উপলস্থলে, বা বি চ উ বা শলক্তশািী চজায়াস্ট্ররর োরা মাঝ সমুস্ট্রি চর্স্ট্রস োওয়া। পাথ্স্ট্ররর
ওপর চথ্স্ট্রক মাে িরার সময় অেযন্ত সেকু থ্াকুন কারে অস্ট্রনস্ট্রকই বি চ উস্ট্রয়র িাোয় পালনস্ট্রে পস্ট্রি িু স্ট্রব
লগস্ট্রয়স্ট্রেন।

•

নদী, হ্রদ এবং বাুঁস্ট্রি সাুঁোস্ট্ররর সময় সেকু থ্াকুনেঃ
o পালনস্ট্রে চ াকার আস্ট্রগ সবসময় পালনর গর্ীরো এবং চকানও বস্তু লনমলজ্জে আস্ট্রে লকনা ো পরীক্ষা
করুন।
o লবপস্ট্রদর ইলেে (চেমন কুলমর বা দূষে) চদয়া আস্ট্রে লকনা ো িক্ষয এবং মানয করুন।

•

চেসব বাচ্চারা সাুঁোর কাটস্ট্রে অথ্বা বািীর চপেস্ট্রনর আলেনায় পুি বা পালনর কাোকালে আস্ট্রে োস্ট্রদর
সবসময় েত্ত্বাবিাস্ট্রন রািুন। পুি অবশযই চবিা লদস্ট্রয় পলরস্ট্রবলষ্টে করস্ট্রে হস্ট্রব।

•

একা একা সাুঁোর কাটা, মাে িরা, বা বুশওয়ালকং এলিস্ট্রয় েিুন। আপলন চকাথ্ায় োস্ট্রচ্ছন এবং কিন লিস্ট্রর
আসস্ট্রবন ো কাউস্ট্রক জালনস্ট্রয় োন। সাস্ট্রথ্ প্রেু র পলরমাস্ট্রে িাদয এবং পানীয় লনন।

•

অস্ট্রেলিয়ার লকেু সাপ এবং মাকিসা লবষাক্ত। এস্ট্রদর কামি চিস্ট্রি চেিাস্ট্রন কামি চিস্ট্রয়স্ট্রেন চসই অেটি অসাি
করুন এবং 000 -চে চিান কস্ট্রর লেলকৎসা সাহােয লনন।

•

বসন্তকাস্ট্রি মযাগপাই নামক লকেু গায়ক পালি োস্ট্রদর অঞ্চি রক্ষা করার জনয পথ্োরীস্ট্রদর ওপর আেমকা চোুঁ
মাস্ট্রর। চকাথ্াও চকাথ্াও এসব চোুঁ মারা পালিস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর সেকু বােী চদয়া থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর। এসব পালি সংরক্ষে
করা হয়, োই োস্ট্রদর আক্রমে চথ্স্ট্রক বাুঁোর জনয চসসব এিাকা এলিস্ট্রয় েিুন, টু লপ বা সানগ্লাস পিুন, একটি
িাঠি লনস্ট্রয় েিােি করুন অথ্বা মাথ্ার ওপর োো বহন করুন।

•

অস্ট্রেলিয়ায় সূেু িুব প্রির। চরাস্ট্রদস্ট্রপািা চথ্স্ট্রক বাুঁোর জনয চরৌিজ্জ্বি লদস্ট্রন টু লপ বা প্রলেরক্ষামূিক চপাশাক
পিুন, বা সানলস্ক্রন মািুন। এটা চোট বাচ্চাস্ট্রদর জনয লবস্ট্রশষর্াস্ট্রব গুরুত্বপূেু।

•

আবহাওয়ার পূবুার্াস্ট্রসর প্রলে নজর রািুন। চেসব লদস্ট্রন চটাটাি িায়ার বযান বা পূেু আগুন লনস্ট্রষিাজ্ঞা চঘাষো
করা হয় চসসব লদস্ট্রন চিািা জায়গায় আগুন বা বারলবলকউ করার অনুমলে চনই। আবহাওয়া সেকু বােু া
www.bom.gov.au/index.php -এ বুযস্ট্ররা অি চমস্ট্রটলরওিলজ সরবরাহ কস্ট্রর।

•

লবস্ট্রশ্বর চবশীরর্াগ শহরগুস্ট্রিার মস্ট্রো অস্ট্রেলিয়ান শহরগুস্ট্রিাস্ট্রেও সহসা আক্রমস্ট্রের ঘটনা ঘস্ট্রট, লবস্ট্রশষ কস্ট্রর
রাস্ট্রের চবিা। আপনার বযলক্তগে লনরাপত্তার বযাপাস্ট্রর সেকু হউন। পাকু , অন্ধকার জায়গা এবং সবুজনলবলদে
ঝাস্ট্রমিাপূেু স্থানগুস্ট্রিা এলিস্ট্রয় েিুন।
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আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
েস্ট্রেযর উৎস
Bureau of Meteorology – আবহাওয়া পূবুার্াস
ওিায়ার বযান্ড
Royal Life Saving Society –সাুঁোর ও পালনস্ট্রে
লনরাপত্তা

ওস্ট্রয়বসাইে

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

Beach Safety – অনুবালদে েথ্য সহ

www.beachsafe.org.au

Rip Current Safety Tips – ইংস্ট্ররলজ বযেীে অনযানয
র্াষায় েথ্য সহ
Australian Cancer Council – সূেু চথ্স্ট্রক প্রলেরক্ষা

www.bom.gov.au/weather
www.royallifesaving.com.au

www.ripcurrents.com.au
www.cancer.org.au

বাসস্থাস্ট্রে সুরক্ষা
টহাম লসলকউলরট
আপলন ঘর চথ্স্ট্রক চবর হওয়ার আস্ট্রগ সবসময় জানািা বন্ধ করুন এবং দরজায় োিা িাগান। সম্ভব হস্ট্রি দরজায় লস্ক্রন
চিার/পদু া দরজা বা চসিটি চেইন িাগান োস্ট্রে চক এস্ট্রসস্ট্রে ো দরজা চিািার আস্ট্রগ চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন। সামস্ট্রনর দরজায়
একটি বালে জ্বালিস্ট্রয় রািুন বা চসন্সর িাইট বযবহার করুন োস্ট্রে কস্ট্রর বাসায় চিরার পর বাইস্ট্রর চকউ দাুঁলিস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি
আপলন চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন বা সহস্ট্রজ োিা িুস্ট্রি চর্েস্ট্রর ু কস্ট্রে পাস্ট্ররন। এোিাও এটি সম্ভাবয অনুপ্রস্ট্রবশকারীস্ট্রদর লনরস্ত
করস্ট্রব।

ঔষি এবং রাসায়লেক পদােি
লকেু ওষুি এবং রাসায়লনক ো সািারের্াস্ট্রব বালিস্ট্রে পাওয়া োয় চসসব ক্ষলে বা গুরুের অসুস্থোর কারে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
•

সব িরস্ট্রের ঔষি লশশু এবং চপাষা প্রােীস্ট্রদর নাগাস্ট্রির বাইস্ট্রর রািুন অথ্বা এমন জায়গায় রািুন চেিাস্ট্রন োরা
িুুঁস্ট্রজ পাস্ট্রব না।

•

আপলন ঔষি চনয়া বন্ধ কস্ট্রর থ্াকস্ট্রি বা ঔষিগুস্ট্রিার চময়াদ উত্তীেু হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি এগুস্ট্রিাস্ট্রক আবজুনা রািার
বাস্ট্রক্স রািস্ট্রবন না অথ্বা চেস্ট্রনর মস্ট্রিয চিিস্ট্রবন না। আপনার িামুালসস্ট লবনামূস্ট্রিয অবলশষ্ট ঔষি লনরাপস্ট্রদ
সৎকার করস্ট্রে পারস্ট্রবন।

•

সব িরস্ট্রের লিলনং চপ্রািাক্টস বা পলরষ্কারক বস্তু োিা িাগাস্ট্রনা চকানও আিমালরর চর্ের রািুন চেিাস্ট্রন লশশু
এবং চপাষা প্রােীরা এগুস্ট্রিার নাগাি পাস্ট্রব না।

অলিকাংশ হািুওয়যার চদাকানগুস্ট্রিাস্ট্রেই লশশু লনরাপত্তা সরঞ্জাম (চেমন কাবািু িক) পাওয়া োয়।

বসেবালিস্ট্রে আগুস্ট্রের টেস্ট্রক লেরাপিা
গৃহস্থালি আগুন প্রলে বেরই প্রায় 50 টির মস্ট্রো মৃেুয ঘটায় এবং এর িস্ট্রি অস্ট্রনস্ট্রকই গুরুেরর্াস্ট্রব আহে হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন।
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চস্মাক অযািামু আগাম পূবুার্াস লদস্ট্রয় আপনার জীবন রক্ষা করস্ট্রে পাস্ট্রর এবং ইমারস্ট্রজলন্স সালর্ু সগুস্ট্রিাস্ট্রক সময়মস্ট্রো
সেকু বােু া চপৌুঁস্ট্রে লদস্ট্রয় ক্ষয়ক্ষলের লবস্তার কমাস্ট্রে সহায়ো কস্ট্রর। এই পূবুার্াস লবস্ট্রশষ কস্ট্রর রাস্ট্রের চবিা িুবই
গুরুত্বপূেু, েিন চবশীরর্াগ মানুষই ঘুমুস্ট্রচ্ছন। প্রস্ট্রেযক বািীর প্রলেটি চফ্ল্াস্ট্রর অন্তে একটি কস্ট্রর চস্মাক অযািামু ইন্সটি
থ্াকা আবশযক। এগুস্ট্রিার বযাটালর প্রস্ট্রেযক েয় মাস্ট্রস একবার পরীক্ষা করুন এবং প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি পলরবেু ন করুন।
গৃহস্থালি আগুন চবশীরর্াগ চক্ষস্ট্রেই রান্নাঘর চথ্স্ট্রক শুরু হয় অথ্বা ত্রুটিপূেু ববদুযলেক োর এবং েেপালের র্ু ি
বযবহাস্ট্ররর কারস্ট্রে ঘস্ট্রট থ্াস্ট্রক। গৃহস্থালি দাবানি চঠকাস্ট্রে লনম্নলিলিে সেকু ো
গ্রহে করুন।
ঘস্ট্ররর টভেস্ট্ররঃ
•

ইস্ট্রিিলনক েেপালেগুস্ট্রিার আস্ট্রশপাস্ট্রশ ওর্ারলহটিং বা অলেলরক্ত োপ চঠকাস্ট্রে পেুাপ্ত জায়গা আস্ট্রে লকনা ো
লনলিে করুন

•

পাওয়ারস্ট্রবািুগুস্ট্রিা ওর্ারস্ট্রিাি করস্ট্রবন না – একটি সস্ট্রকস্ট্রট শুিুমাে একটি প্লাগ থ্াকা উলেৎ।

•

প্লাগ এবং সস্ট্রকটগুস্ট্রিার ওপর িুস্ট্রিা জস্ট্রম আস্ট্রে লকনা অথ্বা এগুস্ট্রিা ত্রুটিপূেু লকনা ো পরীক্ষা করুন, চথ্স্ট্রক
থ্াকস্ট্রি অলবিস্ট্রম্ব োর চমরামে করুন। সমস্ত ইস্ট্রিিলনক চমরামস্ট্রের কাজ অবশযই একজন চকায়ালিিাইি
ইস্ট্রিলিলশয়ান োরা সম্পালদে হস্ট্রে হস্ট্রব।

•

চমামবালে এবং হীটারগুস্ট্রিা পদু া, জামাকাপি এবং লবোনার কাে চথ্স্ট্রক দূস্ট্রর রািুন।

•

আপলন ঘস্ট্রর না থ্াকস্ট্রি চমামবালে বা অনযানয চিািা জায়গায় আগুন জ্বািাস্ট্রবন না।

•

আপলন ঘস্ট্রর থ্াকস্ট্রি চর্ের চথ্স্ট্রক দরজায় কিনও োিা িাগাস্ট্রবন না (চেমলনেঃ চিিিকি) এস্ট্রে কস্ট্রর জরুরী
অবস্থায় আপলন োিাোলি দরজা িুিস্ট্রে পারস্ট্রবন।

•

লবোনায় কিস্ট্রনা িূমপান করস্ট্রবন না।

•

লশশুরা চেন মযাে বা িাইটাস্ট্ররর নাগাি না পায় ো লনলিে করুন।

রান্নাঘস্ট্ররঃ
•

লশশুস্ট্রদর কিনও সলেহীন অবস্থায় রান্নাঘস্ট্রর রািস্ট্রবন না।

•

রান্নাঘস্ট্রর আগুন জ্বালিস্ট্রয় কিনও চকাথ্াও োস্ট্রবন না – রান্নাঘর চথ্স্ট্রক চকাথ্াও োওয়ার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আপলন
লিস্ট্রর আসা পেুন্ত চস্টার্ বা েু িা বন্ধ রািুন।

•

রান্না করার সময় হটস্ট্রপ্লট, চস্টার্টপ এবং ওস্ট্রর্স্ট্রনর কাে চথ্স্ট্রক লশশুস্ট্রদর দূস্ট্রর রািুন।

•

আপলন চে পাস্ট্রে রান্না করস্ট্রেন চসই পাস্ট্রের হযাস্ট্রন্ডিগুস্ট্রিা েু িার প্রান্ত চথ্স্ট্রক দূস্ট্রর রািুন চেন এগুস্ট্রিা আেমকা পস্ট্রি
না োয় এবং গলিস্ট্রয় না পস্ট্রি। গরম পালনস্ট্রেও পুস্ট্রি োওয়া সম্ভব।

•

আগুস্ট্রনর উৎস্ট্রসর কাে চথ্স্ট্রক অলেদাহয লজলনষগুস্ট্রিা দূস্ট্রর রািুন।

•

িােব পদাথ্ু কক্ষস্ট্রনা মাইস্ট্রক্রাওস্ট্রয়র্ ওস্ট্রর্স্ট্রনর চর্ের রািস্ট্রবন না, চেমন চমটাি চবাওি, অযািুলমলনয়াম িস্ট্রয়ি
বা চমটাস্ট্রি বেলর বাসনস্ট্রকাসন এবং োমে।

•

চকানও চকানও রান্নাঘস্ট্রর এবং বারলবলকউস্ট্রে গযাস বযবহার করা হয়। আপনার বযবহার করা চশষ হস্ট্রয় চগস্ট্রি
সবসময় গযাস ওস্ট্রর্ন বা চস্টার্টপ বন্ধ কস্ট্রর রািুন। আপলন গযাস্ট্রসর গন্ধ চপস্ট্রি মযাে বা িাইটার জ্বািাস্ট্রবন না
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কারে এস্ট্রদর লশিা চথ্স্ট্রক গযাস্ট্রস লবস্ট্রফারে ঘটস্ট্রে পাস্ট্রর। অলবিস্ট্রম্ব গযাস্ট্রসর েু িাটি বন্ধ কস্ট্রর লদন এবং গযাস
লিস্ট্রকর উৎসটা চকাথ্ায় ো িুুঁস্ট্রজ চবর করার চেষ্টা করুন। আপলন ো না পারস্ট্রি লট্রপি লজস্ট্ররা 000 -চে চিান
করুন এবং “Fire Brigade” -এর সাহােয োন। চিাস্ট্রনর িাইন চকস্ট্রট চদস্ট্রবন না।
আগুে িাগস্ট্রি লক করেীয়ঃ
•

আপনার প্রলেস্ট্রবশীর বািী চথ্স্ট্রক অথ্বা পাবলিক বা চমাবাইি চিাস্ট্রন লট্রপি লজস্ট্ররা 000 - চক চিান করুন এবং
িায়ার লিস্ট্রগস্ট্রির সাহােয োন। চকাথ্ায় আগুন চিস্ট্রগস্ট্রে এবং চর্েস্ট্রর চকউ আস্ট্রে লকনা ো জানান। চিাস্ট্রনর
িাইন চকস্ট্রট চদস্ট্রবন না।

•

চস্টট িায়ার সালর্ু স আগুন িাগস্ট্রি লক করা দরকার এবং এবযাপাস্ট্রর লবস্তালরে পরামশু প্রদান কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
অিযায় 2, সাহােয লনন চদিুন।

বুশ ায়ার বা দাবােি লেরাপিা প্লযাে
অস্ট্রেলিয়ার লকেু এিাকাস্ট্রে বুশিায়ার আপনার ঘস্ট্ররর লনরাপত্তাস্ট্রে প্রর্াব চিিস্ট্রে পাস্ট্রর। বুশিায়াস্ট্ররর ঝুুঁ লক আস্ট্রে এমন
চকানও অঞ্চস্ট্রি আপলন বসবাস করস্ট্রি একটি বুশিায়ার সারর্াইর্াি প্লযান বালনস্ট্রয় চিিুন। চিাকাি িায়ার
সালর্ু সগুস্ট্রিাস্ট্রে এবযাপাস্ট্রর েথ্য থ্াস্ট্রক এবং এরা আপনাস্ট্রক একটি বুশিায়ার সারর্াইর্াি প্লযান বানাস্ট্রনার বযাপাস্ট্রর
সাহােয করস্ট্রে পাস্ট্রর।
বুশিায়ার চমৌসুম শুরু হওয়ার পূস্ট্রবু কী করা দরকার, একটি বযাক-আপ প্লযানসহ বুশিায়ার চমৌসুম শুরুর পর িায়ার
লরস্ক চি পেুন্ত লক করা দরকার ইেযালদ লবষয় আপনার প্লযাস্ট্রন থ্াকা উলেৎ। আপনার সম্পলত্ত রক্ষোস্ট্রবক্ষস্ট্রের জনয
একটি লবস্তালরে চেকলিস্ট, আগুন িাগস্ট্রি আপনার সম্পলত্তস্ট্রক এই বযপাস্ট্রর প্রস্তুে কস্ট্রর রািা, পলরলেে মানুষস্ট্রদর
োলিকা, ইমারস্ট্রজলন্স লকট-এ লক লক লজলনস রািা প্রস্ট্রয়াজন, বািীস্ট্রে অবস্থানকারী সব মানুষস্ট্রদর জনয পলরকল্পনা, োর
মস্ট্রিয লবস্ট্রশষর্াস্ট্রব সহায়ো প্রস্ট্রয়াজন এমন মানুষও অন্তর্ুু ক্ত (চেমন লশশু এবং বয়স্ক মানুষস্ট্রদর দ্রুে স্থানান্তস্ট্ররর বযবস্থা),
চপাষা প্রােী এবং/অথ্বা গৃহপালিে পশুস্ট্রদর জনয পলরকল্পনা, চকান চকান চক্ষস্ট্রে োিাোলি জায়গা চেস্ট্রি েস্ট্রি চেস্ট্রে
হস্ট্রব, লক উপাস্ট্রয় জায়গা চেস্ট্রি েস্ট্রি োস্ট্রবন, একটি বযাক-আপ প্লযান, বাসা চেস্ট্রি েস্ট্রি োবার পর লিস্ট্রর আসার পলরকল্পনা
ইেযালদ লবষয় আপনার প্লযাস্ট্রন থ্াকা জরুরী।
চিাকাি িায়ার সালর্ু স্ট্রসর বযাপাস্ট্রর আরও েথ্য এবং োস্ট্রদর চোগাস্ট্রোস্ট্রগর ঠিকানার জনয

অিযায় 2, সাহােয লনন চদিুন।

পলরস্ট্রবশ
অস্ট্রেলিয়ানস্ট্রদর কাস্ট্রে একটি পলরস্কার পলরচ্ছন্ন পলরস্ট্রবশ এবং প্রকৃ লের রক্ষনাস্ট্রবক্ষন িুবই গুরুত্বপূেু। চেিাস্ট্রন চসিাস্ট্রন
আবজুনা চিিা, পলরস্ট্রবশ দূষে করা অথ্বা অনুমলে চনই এমন জায়গায় বজুযিবয লনষ্কাশন চবআইলন। বজুযিবয
লনষ্কাশস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর আরও েস্ট্রথ্যর জনয www.australia.gov.au/information-andservices/environment/pollution-and-waste-management -এ োন অথ্বা Clean Up Australia
(www.cleanup.org.au/au) অথ্বা Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au) -এর মস্ট্রো অযালন্টলিটার ওস্ট্রয়বসাইটগুস্ট্রিাস্ট্রে োন।

কি করুন 131 450
136

চদশীয় প্রােী, মাে, চশিলিশ এবং গােপািা আইস্ট্রনর োরা সুরলক্ষে। লশকার, মাে িরা অথ্বা উলিদ বা চশিলিশ
সংগ্রস্ট্রহর জনয আপনার পারলমস্ট্রটর প্রস্ট্রয়াজন আস্ট্রে লকনা এবযাপাস্ট্রর লনলিে হউন।
জােীয় উদযানগুস্ট্রিাস্ট্রক র্ধ্ংস্ট্রসর হাে চথ্স্ট্রক রক্ষা করার জনয লবস্ট্রশষ নীলেমািা রস্ট্রয়স্ট্রে এবং এসব পলরদশুস্ট্রনর সময়
মাস্ট্রঝমাস্ট্রঝ এলন্ট্র্ িী োজু করা হয়।
আরও েস্ট্রথ্যর জনযেঃ
এিাকা

এস্ট্রজলে

ওস্ট্রয়বসাইে

National Department of Environment – Parks
Australia

www.environment.gov.au/topics/nati
onal-parks

ACT

Parks and Conservation

http://www.environment.act.gov.au/p
arks-conservation/parks-andreserves

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service

www.environment.nsw.gov.au/nation
alparks

NT

NT Parks and Reserves

https://nt.gov.au/leisure/parksreserves

Qld

www.nprsr.qld.gov.au

SA

Queensland National Parks, Sport and
Racing
National Parks South Australia

Tas.

Parks and Wildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

www.environment.sa.gov.au/parks

পশুপালখ ও টপাষা প্রাণী
চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর সরকার পশু কিযাে ও সংলিষ্ট আইস্ট্রনর োলয়স্ট্রত্ব রস্ট্রয়স্ট্রেন এবং স্থানীয় সরকার গৃহস্থালি বা চপাষা
প্রােীস্ট্রদর বযবস্থাপনা চদিাস্ট্রশানা কস্ট্ররন।
আপনার চপাষা চকানও প্রােী থ্াকস্ট্রি োর িাওয়াদাওয়া এবং পলরষ্কার পলরচ্ছন্নো সহ চদিাস্ট্রশানার োলয়ত্ব আপনার।
এগুস্ট্রিার বজুয পলরষ্কার করার প্রস্ট্রয়াজনও আপনার হস্ট্রব। অস্ট্রনক চপাষা প্রােীরই লনয়লমে টিকা চদয়ার প্রস্ট্রয়াজন হয় এবং
োরা অসুস্থ বা আহে হস্ট্রি একজন পশুলেলকৎসক োরা লেলকৎসার প্রস্ট্রয়াজন হয়। গৃহপালিে প্রােীস্ট্রদর িীব করাস্ট্রনা এবং
এস্ট্রদর মস্ট্রিয মাইস্ট্রক্রা-েীপ চপ্রালথ্ে করা জরুরী এবং চকানও চকানও চক্ষস্ট্রে আইনে প্রস্ট্রয়াজনীয়। এসস্ট্রবর দায়দালয়ত্ব
পশুপালির মালিকস্ট্রদর। আরও েস্ট্রথ্যর জনয আপনার স্থানীয় পশু লেলকৎসস্ট্রকর সাস্ট্রথ্ অথ্বা www.rspca.org.au -এ
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) -এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন।
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লকেু লকেু গৃহপালিে চপাষা প্রােীস্ট্রদর চিাকাি কাউলন্সস্ট্রির সাস্ট্রথ্ চরলজস্টার করস্ট্রে হয়। এোিাও আপলন কস্ট্রোগুস্ট্রিা ও
লক িরস্ট্রের প্রােী পুষস্ট্রে োন এবযাপাস্ট্রর বািযবািকো থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর এবং এস্ট্রদরস্ট্রক চকাথ্ায় ও লকর্াস্ট্রব রািা হস্ট্রব
এবযাপাস্ট্রর নীলেমািা থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর। চবশীরর্াগ র্ািাবািীস্ট্রে চপাষা প্রােী রািার অনুমলে চনই।
আপলন েলদ আপনার চপাষা প্রােী আর রািস্ট্রে না োন বা োস্ট্রক আর চবশী পুষস্ট্রে অপারগ হন োহস্ট্রি োস্ট্রক পলরেযাগ
করস্ট্রে পারস্ট্রবন না বা োস্ট্রক চেস্ট্রি লদস্ট্রে পারস্ট্রবন না। আপনার বন্ধু বা প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রদর লজস্ট্রজ্ঞস করুন োরা দত্তক লনস্ট্রে
পারস্ট্রব লকনা, চপট অযািপশন ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট লবজ্ঞাপন লদন, অথ্বা আপনার পশু লেলকৎসস্ট্রকর কাস্ট্রে সহায়ো বা
পরামস্ট্রশুর বযাপাস্ট্রর কথ্া বিুন।
চপাষা প্রােী রািা বা পশুকিযাস্ট্রের বযাপাস্ট্রর চকানও প্রশ্ন থ্াকস্ট্রি
www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state -এ োন অথ্বা আপনার পশু
লেলকৎসকস্ট্রক লজস্ট্রজ্ঞস করুন।
এোিাও অিযায় 6, অস্ট্রেলিয়ার আইন চদিুন।

সংবাদপত্র, টেলিলভশে এবং টরলিও
চবশীরর্াগ সংবাদ সংস্থাই প্রিান শলপং চসন্টারগুস্ট্রিাস্ট্রে লবলর্ন্ন র্াষায় পাওয়া োয় এমন সংবাদপে রাস্ট্রি। েলদ োরা
চকানও লনলদু ষ্ট র্াষার সংবাদপে বা চকানও লনলদু ষ্ট সংবাদপে না রাস্ট্রি োহস্ট্রি োস্ট্রদরস্ট্রক বিুন এগুস্ট্রিার অিুার লদস্ট্রে।
সরকারী দুস্ট্রটা চটলিলর্শন সম্প্রোরকারীসহ (the Australian Broadcasting Corporation (ABC www.abc.net.au) এবং Special Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au) অনযানয অস্ট্রনক
চটলিলর্শন েযাস্ট্রনি রস্ট্রয়স্ট্রে চেগুস্ট্রিা লবনামূস্ট্রিয সম্প্রোর কস্ট্রর। “ফ্রী টু এয়ার” সালর্ু স চদিার জনয আপনার িাইস্ট্রসন্স বা
সাবলস্ক্রপশন প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রব না।
অনযানয চটলিলর্শন চসবাগুস্ট্রিার জনয আপনার সাবলস্ক্রপশন িরে (“চপ চটলিলর্শন” বা “চপ টিলর্”) লদস্ট্রে হস্ট্রব।
চেস্ট্রকাস্ট্রনা চোগাস্ট্রোগ মািযম সালর্ু স্ট্রসর েু লক্ত চনয়ার আস্ট্রগ আপলন োর বযয় বহন করস্ট্রে পারস্ট্রবন লকনা এবং ো
আপনার োলহদা এবং বসবাস বযবস্থার সস্ট্রে মানানসই লকনা ো অবশযই লনলিে করুন। আপলন স্বল্প লদস্ট্রনর জনয
চকানও বাসা র্ািা লনস্ট্রি দীঘুস্ট্রময়াদী চকানও েু লক্ত চনবার প্রস্ট্রয়াজন চনই। “ফ্রী টু এয়ার” অনুষ্ঠানগুস্ট্রিা চদিার জনয চপ
চটলিলর্শস্ট্রনর সাবলস্ক্রপশন চনবারও প্রস্ট্রয়াজন চনই।
অস্ট্রনক টিলর্ েযাস্ট্রনস্ট্রিই “কযাে আপ” চপ্রাগ্রাস্ট্রমর সুস্ট্রোগ চদয়, চেিাস্ট্রন আপলন অনিাইস্ট্রন অনুষ্ঠান চদিস্ট্রে পাস্ট্ররন। েস্ট্রব
অনিাইস্ট্রন অনুষ্ঠান চদিস্ট্রে হস্ট্রি উস্ট্রেিস্ট্রোগয পলরমাে িাটার প্রস্ট্রয়াজন হয় এবং আপনার িাটা অযািাওস্ট্রয়স্ট্রন্সর অলেলরক্ত
বযবহৃে হস্ট্রি ো িুবই বযয়বহুি হস্ট্রে পাস্ট্রর।
Netflix, Presto এবং Stan ইেযালদ বযবহার করস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে “লেলমং” সালর্ু স পাওয়া োয়। এস্ট্রদর চকানও
চপ্রাগ্রাম িাইস্ট্রিরী বযবহার করস্ট্রি এরা মালসক িী োজু কস্ট্রর থ্াস্ট্রক। এই সালর্ু সগুস্ট্রিা চদিার জনয আপনার একটি িাস্ট
িিবযান্ড সংস্ট্রোগ প্রস্ট্রয়াজন। এবযাপাস্ট্রর সস্ট্রেেন থ্াকুন চে এগুস্ট্রিা চদিার জনয প্রেু র িাটার প্রস্ট্রয়াজন হয়, লবস্ট্রশষ কস্ট্রর
চমাবাইি চিাস্ট্রন, ো িুবই বযয়বহুি হস্ট্রে পাস্ট্রর।
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Special Broadcasting Service (SBS) চটলিলর্শন এবং চরলিও চস্টশনগুস্ট্রিাস্ট্রে লবলর্ন্ন কলমউলনটির র্াষায়
চপ্রাগ্রাম থ্াস্ট্রক। চমস্ট্রট্রাপলিটন সংবাদপস্ট্রে এবং অনিাইস্ট্রন সাপ্তালহক চপ্রাগ্রাস্ট্রমর সূেী োলিকার্ু ক্ত করা থ্াস্ট্রক।
জালেগে চরলিও চস্টশনগুস্ট্রিা National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council - এ পাওয়া োস্ট্রব
(www.nembc.org.au অথ্বা 03 9486 9549 নম্বস্ট্রর চিান করুন)।

জুয়াস্ট্রখিা
লকেু মানুষ জুয়াস্ট্রিিা চথ্স্ট্রক উস্ট্রেিস্ট্রোগয পলরমাে ক্ষলের সম্মুিীন হস্ট্রে পাস্ট্ররন, লবস্ট্রশষ কস্ট্রর েলদ োরা কেক্ষে িস্ট্রর
চিিস্ট্রেন এবং/অথ্বা জুয়াস্ট্রিিাস্ট্রে কস্ট্রো টাকা িরে করস্ট্রেন োর লনয়েন হালরস্ট্রয় চিস্ট্রিন। জুয়াস্ট্রিিা গুরুের
অথ্ুননলেক সমসযার সৃলষ্ট করস্ট্রে পাস্ট্রর এবং একজন বযলক্তর জীবস্ট্রনর মানলসক, কমুস্ট্রক্ষে এবং সম্পকু গে চক্ষেগুস্ট্রিাস্ট্রে
প্রর্াব চিিস্ট্রে পাস্ট্রর। জুয়াস্ট্রিিা সমসযা একজন বযলক্তর লনস্ট্রজর জীবনসহ োর পালরবালরক সদসয এবং বন্ধুবান্ধবস্ট্রদর
ওপরও প্রর্াব চিিস্ট্রে পাস্ট্রর।
জুয়াস্ট্রিিা সমসযায় প্রর্ালবে বযলক্ত এবং োস্ট্রদর পলরবার ও বন্ধুস্ট্রদর জনয সহায়ো চসবার মস্ট্রিয কাউস্ট্রন্সলিং, আলথ্ুক
কাউস্ট্রন্সলিং এবং আইনগে পরামশু অন্তর্ুু ক্তেঃ
এস্ট্রজলে

টেলিস্ট্র াে

ওস্ট্রয়বসাইে

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

টকািাহি
চকািাহি বিস্ট্রে চেসব শব্দ চিাকজনস্ট্রক লবরক্ত কস্ট্রর, চেমন কুকুস্ট্ররর চঘউ-চঘউ অথ্বা প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রদর উচ্চশস্ট্রব্দ সেীে
শ্রবন করা বা চজাস্ট্রর শব্দ কস্ট্রর এমন পাওয়ার টু িস বযবহার করা ইেযালদ চবাঝায়।
অেযলিক চকািাহি চথ্স্ট্রক অস্ট্রেলিয়ানস্ট্রদর রক্ষা করার জনয আইন রস্ট্রয়স্ট্রে। চস্টট ও চটলরস্ট্রটালর অনুোয়ী
নীলেমািাগুস্ট্রিাস্ট্রে োরেময থ্াকস্ট্রিও সকাি 7টার পূস্ট্রবু এবং রাে 11টার পস্ট্রি চকািাহিপূেু কােুকিাপ চথ্স্ট্রক লবরে
থ্াকা উলেৎ।
আপনার প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রদর চকািাহি আপনাস্ট্রক লবরক্ত করস্ট্রি োস্ট্রদর সাস্ট্রথ্ কথ্া বিুন। আপনার প্রলেস্ট্রবশী োস্ট্রদর
চকািাহস্ট্রির বযাপাস্ট্রর অবগে নাও থ্াকস্ট্রে পাস্ট্ররন। সািারেে অস্ট্রেলিয়ানরা অলনয়লমে চকািাহস্ট্রির বযাপাস্ট্রর সহনশীি
হস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন এবং এ সংক্রান্ত সমসযাগুস্ট্রিা লনস্ট্রজস্ট্রদর মস্ট্রিয কথ্াবােু া বস্ট্রি লমটিস্ট্রয় থ্াস্ট্রকন। েস্ট্রব এসব চকািাহি ঘনঘন
হস্ট্রে থ্াকস্ট্রি, অস্ট্রনক চজাস্ট্রর শব্দ হস্ট্রে থ্াকস্ট্রি অথ্বা সােসকাস্ট্রি বা লনশুলে রাস্ট্রে হস্ট্রি এবং এবযাপাস্ট্রর কথ্া বস্ট্রি চকানও
িার্ না হস্ট্রি আপলন চিাকাি কাউলন্সি, চস্টট বা চটলরস্ট্রটালর পলরস্ট্রবশ কেৃু পক্ষ বা পুলিস্ট্রশর কাস্ট্রে অলর্স্ট্রোগ করস্ট্রে
পাস্ট্ররন।

কি করুন 131 450
139

আপনার চকািাহিপূেু চকানও কাস্ট্রজ লিপ্ত হবার অলর্প্রায় থ্াকস্ট্রি, চেমন চরস্ট্রনাস্ট্রর্শন বা পাটিু ইেযালদ, োহস্ট্রি আপনার
প্রলেস্ট্রবশীস্ট্রক আস্ট্রগর্াস্ট্রগই ো জালনস্ট্রয় রািুন। চকািাহি কিন শুরু হস্ট্রব এবযাপাস্ট্রর োরা আগাম চজস্ট্রন চগস্ট্রি এটা লনস্ট্রয়
োরা কম লবরক্ত হস্ট্রবন এবং এস্ট্রে চকানও সমসযা সৃলষ্ট হস্ট্রি চকাথ্ায় চেস্ট্রে হস্ট্রব ো োরা আস্ট্রগর চথ্স্ট্রকই প্রস্তুলে লনস্ট্রে
পারস্ট্রবন। এোিাও
অিযায় 6, অস্ট্রেলিয়ার আইন চদিুন।

টিাকাি গভেি স্ট্রমন্ট সালভিস বা স্থােীয় সরকাস্ট্ররর টসবাসমূহ
চিাকাি কাউলন্সি অস্ট্রনক িরস্ট্রের সাস্ট্রপাটু সালর্ু স বা সহায়ো চসবা লদস্ট্রয় থ্াস্ট্রক, চেমন োইল্ড চহিথ্ চসন্টার, োইল্ড
চকয়ার চসন্টার, ইয়ুথ্ ওয়াকু ার এবং এস্ট্রজি চকয়ার ও লিজঅযালবলিটি চসবা। এস্ট্রদর অস্ট্রনস্ট্রকরই মালল্টকািোরাি বা
কলমউলনটি ওয়াকু ার রস্ট্রয়স্ট্রে োরা আপনার অস্ট্রেলিয়ান জীবস্ট্রন স্থায়ীর্াস্ট্রব বসবাস্ট্রসর চক্ষস্ট্রে মূিযবান সাহােয এবং
পরামশু লদস্ট্রে সক্ষম। এোিাও চিাকাি কাউলন্সি মাস্ট্রঝমাস্ট্রঝ কলমউলনটি গ্রুপগুস্ট্রিার বযবহাস্ট্ররর জনয পাবলিক হি,
চিিািুিা, সাংস্কৃ লেক এবং লবস্ট্রনাদনমূিক সুস্ট্রোগসুলবিা বযবস্থা কস্ট্রর থ্াস্ট্রক।
কাউলন্সিগুস্ট্রিা স্থানীয় রাস্তার চদিাস্ট্রশানা কস্ট্রর, পাবলিক টয়স্ট্রিস্ট্রটর বযবস্থা কস্ট্রর এবং চদাকানপাট ও চরস্টু স্ট্ররন্টগুস্ট্রিার
েথ্ােথ্ চহিথ্ ষ্টযাণ্ডািু বা স্বাস্থযগে মান চমস্ট্রন েিা লনলিে কস্ট্রর। োরা র্বন উন্নয়স্ট্রনর লনয়েন কস্ট্রর। আপনার
সম্পলত্তস্ট্রে আপলন চকানও পলরবেু ন করস্ট্রে োইস্ট্রি আপনাস্ট্রক অবশযই আপনার চিাকাি কাউলন্সস্ট্রির সাস্ট্রথ্ অনুমলে
চনবার জনয চোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে হস্ট্রব।
লকেু লকেু চিাকাি কাউলন্সি চসবা পাবার জনয আপনাস্ট্রক অথ্ু প্রদান করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর। এই িী-গুস্ট্রিা কাউলন্সস্ট্রির
পুলস্তকা এবং ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট প্রকালশে হয়। চকানও লসদ্ধান্ত বা অনুস্ট্রমাদস্ট্রন প্রর্াব চিিার জনয কিনই সরকারী
কমুকেু াস্ট্রদর অলেলরক্ত অথ্ু বা চকানও উপস্ট্র ৌকস্ট্রনর প্রস্তাব চদস্ট্রবন না। উপস্ট্র ৌকন বা ঘুষ চদয়া চবআইলন এবং
এবযাপাস্ট্রর লরস্ট্রপাটু করা হস্ট্রব।
চিাকাি গর্নুস্ট্রমস্ট্রন্টর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোস্ট্রগর েস্ট্রথ্যর জনয অিযায় 2, সাহােয লনন চদিুন।

িাইস্ট্রিরী
অলিকাংশ এিাকাস্ট্রেই পাবলিক িাইস্ট্রিরী রস্ট্রয়স্ট্রে চেিাস্ট্রন মানুষ চোগদান কস্ট্রর লবনামূস্ট্রিয বই িার করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
এোিাও িাইস্ট্রিরীগুস্ট্রিাস্ট্রে ইংস্ট্ররলজ োিা অনযানয র্াষার লকেু বই থ্াস্ট্রক, অথ্বা োরা এিরস্ট্রের বই আনার জনয অিুার
লদস্ট্রে সক্ষম। চবশীরর্াগ িাইস্ট্রিরীস্ট্রে লবনামূস্ট্রিয ইন্টারস্ট্রনট অযাস্ট্রক্সস থ্াস্ট্রক।
চকানও িাইস্ট্রিরী িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে হস্ট্রি www.nla.gov.au/libraries -এ োন।

আবজিো সংগ্র্হ ও পুেবি যবহার
কাউলন্সিগুস্ট্রিা আবজুনা সংগ্রহ ও পুনবুযবহাস্ট্ররর দালয়স্ট্রত্ব লনস্ট্রয়ালজে। চবশীরর্াগ কাউলন্সস্ট্রি সািারে বজুয এবং
লরসাইলিং বা পুনবুযবহারস্ট্রোগয আবজুনা (কাগজ, প্লালস্টক, গ্লাস এবং িােু ) সংগ্রস্ট্রহর জনয পৃথ্ক লবন বা পাস্ট্রের বযবস্থা
থ্াস্ট্রক। এোিাও চকাথ্াও চকাথ্াও গ্রীন ওস্ট্রয়স্ট লবন (বাগাস্ট্রনর আবজুনার জনয) অথ্বা বৃহত্তর লজলনস (চেমন
আসবাবপে) সগ্রস্ট্রহর জনয কাবুসাইি কাস্ট্রিকশন বা রাস্তার পাশ চথ্স্ট্রক সংগ্রস্ট্রহর বযবস্থা থ্াস্ট্রক।
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আবজুনা সংগ্রস্ট্রহর সময় এবং এ সংক্রান্ত দায়দালয়স্ট্রত্বর বযাপাস্ট্রর জানস্ট্রে হস্ট্রি আপনার কাউলন্সি বা প্রলেস্ট্রবশীর সস্ট্রে কথ্া
বিুন। আপনার জমাকৃ ে আবজুনার পলরমাে চবশী হস্ট্রি এবং েলদ ো আপনার জনয লনিুালরে লবস্ট্রন না চ াস্ট্রক োহস্ট্রি
ো রালবশ টিপ বা ওস্ট্রয়স্ট লরসাইলিং চসন্টাস্ট্রর লনস্ট্রয় চেস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর এবং এর জনয লকেু অথ্ু প্রদান করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
পাবলিক বা বযলক্তগে মালিকানািীন জায়গাগুিস্ট্রে আবজুনা চিিা চবআইলন।

গেস্ট্রশৌিাগার/পাবলিক েয়স্ট্রিে
অস্ট্রেলিয়ার পাবলিক টয়স্ট্রিটগুস্ট্রিাস্ট্রে সািারেে কমুোরী লনস্ট্রয়াগ করা হয় না এবং এগুস্ট্রিা লবনামূস্ট্রিয বযবহারস্ট্রোগয।
এগুস্ট্রিাস্ট্রে বাচ্চাস্ট্রদর চপাশাক পলরবেু ন ও অক্ষমো সম্পন্ন মানুষরা চেন অযাস্ট্রক্সস করস্ট্রে পাস্ট্রর ইেযালদ সুলবিা থ্াকস্ট্রে
পাস্ট্রর এবং চস্কায়াট টয়স্ট্রিস্ট্রটর বদস্ট্রি সািারেে লসটিং টয়স্ট্রিট ও ইউলরনািস-এর বযবস্থা থ্াস্ট্রক। অলিকাংশ পাবলিক
টয়স্ট্রিস্ট্রট পুরুষ এবং নারীস্ট্রদর জনয পৃথ্ক সুলবিার বযবস্থা থ্াকস্ট্রিও লকেু লকেু জায়গায় স্বয়ংলক্রয় এবং নরনারী
লনলবুস্ট্রশস্ট্রষ বযবহারস্ট্রোগয টয়স্ট্রিট লবদযমান।
দয়া কস্ট্রর বযবহাস্ট্ররর পর পলরস্কার ও পলরপাটি কস্ট্রর টয়স্ট্রিট েযাগ করুন। অস্ট্রেলিয়ার লকেু টয়স্ট্রিট ফ্ল্াশ কস্ট্রর বজুয
চিস্ট্রি চদবার বদস্ট্রি এস্ট্রদরস্ট্রক বজবসার লহস্ট্রসস্ট্রব বযবহার কস্ট্রর থ্াস্ট্রক োই টয়স্ট্রিস্ট্রট কী চিিস্ট্রেন এবযাপাস্ট্রর সস্ট্রেেন থ্াকুন।
চকান পাবলিক টয়স্ট্রিট িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে হস্ট্রি https://toiletmap.gov.au -এ োন।

পালের বযবহার
অস্ট্রেলিয়ার পালন সািারেে র্াস্ট্রিা মাস্ট্রনর হয়। েস্ট্রব লকেু লকেু জায়গায় লবুঁি পালন বা অস্ট্রপয় জি বযবহার করা হয় ো
পান করা উলেৎ নয়। এই জায়গাগুস্ট্রিা লনস্ট্রম্নাক্ত প্রেীক োরা লেলহ্নে করা হয়েঃ

স্থানীয় এিাকার লকেু লকেু জায়গায় ওয়াটার চরলেকশন বা পালনস্ট্রে লনস্ট্রষিাজ্ঞা থ্াকস্ট্রে পাস্ট্রর। এর অথ্ু হস্ট্রচ্ছ লকেু
লনলদু ষ্ট সময় বা কাস্ট্রজর চক্ষস্ট্রে আপনার পালনর বযবহার সীমাবদ্ধ থ্াকস্ট্রব। উদাহরেস্বরূপ, আপলন আপনার বাগাস্ট্রন
পালন লদস্ট্রে বা আপনার গািী বা জানািার কাুঁে চিাওয়ার বযাপাস্ট্রর সক্ষম নাও হস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপনার স্থানীয়
কাউলন্সস্ট্রির সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ করুন অথ্বা www.bom.gov.au/water/restrictions -এ োন।

লভসা
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) অস্থায়ী এবং স্থায়ী বসবাস্ট্রসর জনয লর্সা ইসুয
কস্ট্রর এবং লসটিস্ট্রজনশীপ আস্ট্রবদনকারীস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর লসদ্ধান্ত চনয় (www.border.gov.au)।
আপনার জনয সঠিক লর্সা িুস্ট্রুঁ জ চপস্ট্রে www.border.gov.au/Trav/Visa-1 -এ প্রাপ্ত Visa Finder টু িটি বযবহার
করুন।
www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl -চে অস্ট্রনক িরস্ট্রনর লর্সার জনযই আপলন অনিাইস্ট্রন আস্ট্রবদন করস্ট্রে
পাস্ট্ররন।
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Resident Return লভসা
আপলন অস্ট্রেলিয়ার বেু মান বা সাস্ট্রবক পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট হস্ট্রয় থ্াকস্ট্রি এবং লবস্ট্রদস্ট্রশ ভ্রমে করস্ট্রে োইস্ট্রি এবং োরপর
পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট লহস্ট্রসস্ট্রব অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে চিরে আসস্ট্রে োইস্ট্রি আপনাস্ট্রক একটি Resident Return লর্সা (RRV)এর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে হস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপনার বেু মান পামুাস্ট্রনন্ট লর্সার ওপর প্রস্ট্রোজয ভ্রমস্ট্রের চময়াদ েলদ উত্তীেু হস্ট্রয় থ্াস্ট্রক বা শীঘ্রই উত্তীেু হস্ট্রব এমন
অবস্থায় থ্াস্ট্রক োহস্ট্রি আপনার এই লর্সার প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রব।
RRV হস্ট্রচ্ছ একটি পামুাস্ট্রনন্ট লর্সা ো ভ্রমস্ট্রের সুলবিা ববি থ্াকার চময়াস্ট্রদর চর্েস্ট্রর আপনাস্ট্রক লবস্ট্রদস্ট্রশ ভ্রমে এবং
পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট লহস্ট্রসস্ট্রব অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লিস্ট্রর আসার জনয অনুমলে চদয়। এর িারক অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অলনলদু ষ্টকাস্ট্রির
জনয থ্াকার অনুমলে পান। আপনার লবস্ট্রদশ ভ্রমস্ট্রের চকানও অলর্প্রায় না থ্াকস্ট্রি আপনার RRV-এর জনয আস্ট্রবদন
করার প্রস্ট্রয়াজন চনই। RRV-এর সম্পস্ট্রকু আরও েথ্য www.border.gov.au/trav/visa-1/155- -এ DIBP
ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট পাওয়া োস্ট্রব।

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে ভ্রমণ করার জেয লভসা
চটস্ট্রম্পারালর লর্লজটরস্ট্রদর এমন লর্সার জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে হস্ট্রব ো োস্ট্রদর অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে থ্াকার সিলল্পে সমস্ট্রয়র পূেু
চময়াদ পূরে করস্ট্রব। আপলন কী উস্ট্রেস্ট্রশয অস্ট্রেলিয়া ভ্রমে করস্ট্রেন োর ওপর লনর্ু র কস্ট্রর অস্ট্রনক িরস্ট্রের চটস্ট্রম্পারালর
লর্সা রস্ট্রয়স্ট্রে এবং প্রলেটি লর্সারই লনলদু ষ্ট শেু রস্ট্রয়স্ট্রে। অলেলরক্ত েস্ট্রথ্যর জনয
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry - এ োন।

পামি াস্ট্রেন্ট বা স্থায়ী ভাস্ট্রব মাইস্ট্রগ্র্শাস্ট্রের জেয লভসা
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লেন িরস্ট্রনর পামুাস্ট্রনন্ট মাইস্ট্রগ্রশান রস্ট্রয়স্ট্রেেঃ
•

িযালমলি মাইস্ট্রগ্রশান – আস্ট্রবদনকারীস্ট্রক িন্সর করার জনয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অবশযই একজন চোগয আত্মীয়
থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব।

•

লস্কল্ড অযান্ড লবজস্ট্রনস মাইস্ট্রগ্রশান – আস্ট্রবদনকারীর অবশযই দক্ষো বা লবস্ট্রশষ ক্ষমো থ্াকস্ট্রে হস্ট্রব ো োর
অস্ট্রেলিয়ান জীবনোপস্ট্রন অথ্ুননলেক বা অনযানয চক্ষস্ট্রে অবদান রািস্ট্রব।

•

লহউমযালনস্ট্রটলরয়ান মাইস্ট্রগ্রশান – আস্ট্রবদনকারীস্ট্রক অবশযই োস্ট্রদর স্বস্ট্রদস্ট্রশ লনপীিস্ট্রনর লশকার হস্ট্রে হস্ট্রব অথ্বা
মানবালিকাস্ট্ররর গুরুের িঙ্ঘন হস্ট্রয়স্ট্রে এবং জরুরীর্াস্ট্রব পুনবুাসস্ট্রনর প্রস্ট্রয়াজন এরূস্ট্রপ লনেুয় হস্ট্রে হস্ট্রব।

প্রলেটি চক্ষস্ট্রেই কস্ট্রঠার প্রস্ট্রয়াজনীয়ো রস্ট্রয়স্ট্রে। লর্সার বযাপাস্ট্রর DIBP ওস্ট্রয়বসাইট-এ আপ-টু -চিট েথ্য রস্ট্রয়স্ট্রে এবং
www.border.gov.au -চে আপলন একটি “লর্সা িাইন্ডার” টু ি পাস্ট্রবন ো আপনাস্ট্রক আপনার লর্সা অপশানগুস্ট্রিা
িুুঁস্ট্রজ চপস্ট্রে সহায়ো করস্ট্রব।

টরলজোিি মাইস্ট্রগ্র্শাে এস্ট্রজন্ট
একজন মাইস্ট্রগ্রশান এস্ট্রজন্ট ইলমস্ট্রগ্রশাস্ট্রনর বযাপাস্ট্রর উপস্ট্রদশ চদন, লর্সা অযালপ্লস্ট্রকশান প্রস্তুে এবং জমা চদয়ার বযপাস্ট্রর
সাহােয কস্ট্ররন, এবং মস্ট্রেস্ট্রির পক্ষ চথ্স্ট্রক DIBP-এর সাস্ট্রথ্ চোগাস্ট্রোগ কস্ট্ররন। োরা সািারেে িী োজু কস্ট্রর থ্াস্ট্রকন।
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আপনার মাইস্ট্রগ্রশান এস্ট্রজন্ট বযবহার করা বািযোমূিক নয়। আপলন একা আস্ট্রবদন করার বযাপাস্ট্রর আত্মলবশ্বাসী না হস্ট্রি
বা আপনার চকসটি জটিি হস্ট্রি আপলন একজন চরলজস্টািু মাইস্ট্রগ্রশান এস্ট্রজস্ট্রন্টর সাহােয লনস্ট্রে পাস্ট্ররন।
অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে অবলস্থে মাইস্ট্রগ্রশান এস্ট্রজন্টস্ট্রদর অবশযই Office of the Migration Agents Registration
Authority (OMARA) -এর সাস্ট্রথ্ লনবলন্ধে হস্ট্রে হস্ট্রব। লনবলন্ধে মাইস্ট্রগ্রশান এস্ট্রজন্ট িুস্ট্রুঁ জ চপস্ট্রে OMARA ওস্ট্রয়বসাইট
এ www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ -চে োন।

আপোর লভসা লববরণ অেিাইে-এ পরীক্ষা করা
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) লর্সা চহাল্ডার এবং প্রলেষ্ঠাস্ট্রনর জনয একটি লবনামূস্ট্রিয
অনিাইন সুলবিা ো বেু মান লর্সা চহাল্ডারস্ট্রদর লববরে োোই কস্ট্রর এবং ো অনিাইস্ট্রন পাওয়া োয়
www.border.gov.au/vevo - এ
এোিাও “Apple” বা অযাপি সামগ্রীর জনয myVEVO অযাপ রস্ট্রয়স্ট্রে ো অযাপি চস্টার চথ্স্ট্রক লবনামূস্ট্রিয িাউনস্ট্রিাি
করা োয়।

অস্ট্রেলিয়ার োগলরকত্ব
নাগলরক হওয়ার মাস্ট্রন হস্ট্রচ্ছ আপলন অস্ট্রেলিয়া এবং এর সাস্ট্রথ্ জলিে সবলকেু র প্রলেই একটি লনরন্তর অেীকাস্ট্রর আবদ্ধ
হস্ট্রচ্ছন। অস্ট্রেলিয়ান নাগলরকত্ব একটি দুিুর্ পুরষ্কারস্বরূপ ো আমাস্ট্রদর এই গেোলেক জালের সাস্ট্রথ্ পলরপূেুরূস্ট্রপ
অংশগ্রহস্ট্রের সুস্ট্রোগ প্রদান কস্ট্রর।
চেসব পামুাস্ট্রনন্ট চরলসস্ট্রিন্ট নাগলরকত্ব চপস্ট্রে োন, োস্ট্রদরস্ট্রক নাগলরকস্ট্রত্বর আস্ট্রবদন করার আস্ট্রগ লকেু আবলশযক শেু
পূরে করস্ট্রে হস্ট্রব। এস্ট্রদর মস্ট্রিয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে লনলদু ষ্ট সমস্ট্রয়র জনয বসবাস করা এবং সৎ েলরস্ট্রের অলিকারী হওয়া
অন্তর্ুু ক্ত।
লসটিস্ট্রজনশীপ বা নাগলরকস্ট্রত্বর বযাপাস্ট্রর েথ্য, চোগযো এবং আস্ট্রবদন িমু www.border.gov.au/Trav/Citi - এ
পাওয়া োস্ট্রব।
োুঁরা অস্ট্রেলিয়ার নাগলরকস্ট্রত্বর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে োন োস্ট্রদর চবশীরর্াগস্ট্রকই একটি নাগলরকত্ব পরীক্ষা পাস করস্ট্রে
হস্ট্রব। এই নাগলরকত্ব পরীক্ষা Pledge of Commitment - চক লর্লত্ত কস্ট্রর প্রলেলষ্ঠে ো নেু ন অস্ট্রেলিয়ানরা নাগলরক
হওয়ার সময় অেীকার কস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ার গেোলেক লবশ্বাস, নাগলরকস্ট্রত্বর দালয়ত্ব ও লবস্ট্রশষালিকার, এবং সরকার ও
অস্ট্রেলিয়ার আইন ইেযালদ এর লবষয়ার্ু ক্ত। এই পরীক্ষার প্রস্তুলে লনস্ট্রে
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test -এ লসটিস্ট্রজনশীপ চটস্ট লরস্ট্রসাসু
বুক পিুন।
আপলন সিি হস্ট্রি আপলন একটি নাগলরকত্ব অনুষ্ঠাস্ট্রন চোগদাস্ট্রনর জনয আমেে পাস্ট্রবন। অনুষ্ঠাস্ট্রন অলিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক
আস্ট্রবদনকারীস্ট্রদর Pledge of Commitment অেীকার করস্ট্রে হস্ট্রব।
অস্ট্রেলিয়ার নাগলরক হওয়ার পর আপলন অস্ট্রেলিয়ার পাসস্ট্রপাস্ট্রটুর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে পাস্ট্ররন। আপলন অনয চদস্ট্রশর
নাগলরকত্ব এবং চসইসাস্ট্রথ্ আপনার অস্ট্রেলিয়ার নাগলরকত্ব িস্ট্রর রািস্ট্রে োইস্ট্রি আপনাস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ার চর্েস্ট্রর ও লবস্ট্রদস্ট্রশ
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ভ্রমস্ট্রের সময় আপনার অস্ট্রেলিয়ার পাসস্ট্রপাটু
বযবহার করা উলেে।
অস্ট্রেলিয়ার পাসস্ট্রপাস্ট্রটুর জনয আস্ট্রবদন করস্ট্রে হস্ট্রি আরও েস্ট্রথ্যর জনয োন
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx

ভলবষযৎ সন্তাে ও অস্ট্রেলিয়ার োগলরকত্ব
অলিকাংশ চক্ষস্ট্রে, আপলন অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বালসন্দা হস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে জ্ম চনয়া আপনার বাচ্চা অথ্বা বাচ্চারা
জ্মগের্াস্ট্রবই অস্ট্রেলিয়ার লসটিস্ট্রজনশীপ বা নাগলরকত্ব পাস্ট্রব। এসব বাচ্চাস্ট্রদর অস্ট্রেলিয়ার পাসস্ট্রপাটু দরকার হস্ট্রি
Form 119 – অস্ট্রেলিয়ান নাগলরকস্ট্রত্বর প্রমাস্ট্রের আস্ট্রবদন, দালিি কস্ট্রর অস্ট্রেলিয়ার নাগলরকস্ট্রত্বর প্রমাে সংগ্রহ করস্ট্রে
হস্ট্রব। আপনার ট্রযাস্ট্রর্ি বুলকং-এর আস্ট্রগ এটাও লবস্ট্রবেনা করস্ট্রে হস্ট্রব।
আরও েথ্য এবং Form 119 -এর অযাস্ট্রক্সস www.border.gov.au -এ DIBP ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট পাস্ট্রবন।

টভাে টদয়া
18 বের এবং োর চবশী বয়স্ক সকি অস্ট্রেলিয়ান নাগলরকস্ট্রদর চর্াট চদবার জনয লনবলন্ধে হস্ট্রে হস্ট্রব। আপলন আপনার
নাগলরকত্ব অনুষ্ঠাস্ট্রনও লনবলন্ধে হস্ট্রে পাস্ট্ররন। এোিাও আপলন 18 বের বয়স্ট্রস চর্াট চদয়ার জনয 17 বের বয়স্ট্রসই
লনবলন্ধে হস্ট্রে পাস্ট্ররন।
লনবুােনী র্লেু র িরম িাকঘস্ট্রর, Australian Electoral Commission অলিস এবং Australian Electoral
Commission ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট পাওয়া োয়। আপনাস্ট্রক চিিাস্ট্ররি, চস্টট এবং চটলরস্ট্রটালর লনবুােস্ট্রনর জনয শুিু একটি িমু
পূরে করস্ট্রিই েিস্ট্রব।
আপলন ঠিকানা পলরবেু ন করস্ট্রি আপনাস্ট্রক অবশযই প্রস্ট্রেযকবার একটি নেু ন র্লেু র িমু পূরে করস্ট্রে হস্ট্রব।
অলেলরক্ত েস্ট্রথ্যর জনয Australian Electoral Commission -এ 13 2326 নম্বস্ট্রর চিান করুন অথ্বা
www.aec.gov.au -চে োন।
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