
 

 
 

  

গাহ    এবং পািরবািরক সিহংসতা এবং 

আপনার িভসা 
 অে িলয়ায় গাহ    ও পািরবািরক সিহংসতা এক  অপরাধ এবং  কােনা অব ােতই তা  হণেযাগ  নয়। 

 আমরা িভসাধারীেদরেক  কােনা পিরি িতেত িভসার ফলাফেলর জন  এক  আপি জনক স েক  থাকেত উৎসািহত কির না। 

 িভসা বািতল করা জ ল এবং  কস-বাই-েকস িভি েত িবেবচনা করা হয়।  

 একজন ব ি র িভসা  ত াখ ান বা বািতল করার  মতা  ধুমা  ম ী বা একজন অিপ ত কম কত ার (িডপাট েমে র) রেয়েছ। গাহ    এবং পািরবািরক সিহংসতার 

একজন অপরাধী  কান ব ি র িভসা বািতল করেত পাের না। 

 গাহ    এবং পািরবািরক সিহংসতার একজন অপরাধীর িনেজর িভসা  ত াখ ান বা বািতল হবার স াবনা রেয়েছ। 

 আপিন Visa Entitlement Verification Online (VEVO) এর মাধ েম অনলাইেন আপনার িভসার অব া  চক করেত পােরন৷ VEVO আপনােক  দখােব 

আপনার কােছ  কান িভসা আেছ, কখন এ র  ময়াদ  শষ হেব এবং এর সােথ সংযু   কান শত  েলা রেয়েছ। 

o  দখুন: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview 

 এ     পূণ   য িডপাট েমে র কােছ আপনার জন  সব ািধক আপ-টু- ডট  যাগােযােগর িব ািরত িববরণ রেয়েছ,  যন আমরা আপনার িভসা স েক     পূণ  

তেথ র ব াপাের  যাগােযাগ করেত পাির। 

 আপনােক িনি ত করেত হেব  য আপনার িনেজর ImmiAccount আেছ,  যখােন আপিন  যেকােনা বত মান বা ভিবষ েতর িভসা আেবদন পিরচালনা করেত 

পারেবন। এ     পূণ   য এ  এক  পৃথক ইেমল  কানা এবং পাসওয়াড  িদেয়  িতি ত হেয়েছ,  যখােন  ধুমা  আপনার অ াে স রেয়েছ৷ 

o  দখুন: online.immi.gov.au 

 অিভবাসন ব ব া  ঘঁেট  দখা ক ন হেত পাের, তাই আমরা আপনােক একজন িনবি ত মাইে শন এেজ  বা আইিন অনুশীলনকারীর কাছ  থেক অিভবাসন 

সহায়তা চাইেত উৎসািহত কির। িকছু  সবা দানকারী গাহ    এবং পািরবািরক সিহংসতা এবং অিভবাসন সমস ায় িবেশষ । 

o  দখুন: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview 

o  দখুন: familyviolencelaw.gov.au/  

 িকছু পাট নার িভসাধারী এবং আেবদনকারীরা তােদর  ায়ী িভসা ম ুর করার জন  পািরবািরক সিহংসতা (পািরবািরক সিহংসতার িবধান) স িক ত িবেশষ িবধােনর 

অধীেন িবেবচনার জন  আেবদন করেত পােরন। 

o  দখুন: immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/how-we-can-help 

 আপিন যিদ আপনার িভসার অব া স েক  উি   হন, তেব আপিন িডপাট েমে র সােথ  যাগােযাগ করেত পােরন যােত আমরা আপনােক আপনার িভসার অব ার 

সমাধান করেত এবং সহায়তা পিরেষবার তথ   দান করেত সহায়তা করেত পাির।  

 

আরও তেথ র জন ,  দখুন:  

immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa  
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