
 

Your Visa Checklist - Bengali 

 

আপনার ভিসা চেকভিস্ট

আপনি নি আপিার নিসার অবস্থা জানিি?  

আপনি Visa Entitlement Verification Online (VEVO) এর মাধ্যনম 

অিলাইনি আপিার নিসার অবস্থা চেি িরনে পানরি৷ VEVO আপিানি বলনব 

আপিার চিাি নিসা আনে, িখি চমযাদ চেষ হনব এবং আপিার নিসার েেত ।  

আপিার যনদ VEVO অযানেস িরার জিয সাহানযযর প্রনযাজি হয েনব আপনি 

131 881 িম্বনর Department of Home Affairs-চি িল িরনে পানরি। 

ওনযবসাইট: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-

visa/check-visa-details-and-conditions/overview  

আপিার বযনিগে পনরেয পত্রগুনলা নি আপিার িানে আনে? 

আপিার পাসনপাটত  নি আপিার িানে আনে? আপিার সাহানযযর প্রনযাজি হনল 

আপনি আপিার চদনের িিসযযনলট বা দূোবানস চযাগানযাগ িরনে পানরি। 

আমরা নিসার আনবদনির সমর্তনি অিযািয বযনিগে িনর্ও োইনে পানর।  

ওনযবসাইট: protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia 

আপিার নিনজর ImmiAccount আনে? 

আপিার নিসার আনবদনির নবষনয নিপাটত নমনের সানর্ চযাগানযাগ িরার জিয 

আপিার নিজস্ব ImmiAccount চসট আপ িরা গুরুত্বপূর্ত৷ আপনি যনদ এিজি 

অংেীদার নিসার আনবদিিারী বা চহাল্ডার হি েনব আপনি অিয চিানিা 

ImmiAccount চর্নি আপিার মযলেয নব র্ািা নিসার আনবদিটি সনরনয চেলনে 

পানরি। এটি িরার জিয, নিম্ননলনখে উিযটি সমূ্পর্ত িরুি: 

 আপিার নিনজর ImmiAccount তেনর িরুি 

 এিটি এনজে বা আপিার স্পিসনরর ImmiAccount চর্নি আপিার 

আনবদি অপসারনর্র অিযনরাধ্ িরুি এবং অিলাইি ImmiAccount 

Technical Support Form পূরর্ িনর আপিার িেয ি অযািাউনে 

আপিার আনবদি স্থািান্তর িরুি। 

আপিার পাসওযািত ও পনরবেত ি িরা উনেৎ।  

ওনযবসাইট: online.immi.gov.au 

আপনি নি আমানদর সানর্ আপিার বযনিগে নববরর্ আপনিট 

িনরনেি? 

আমানদর িানে আপিার বেত মাি চযাগানযানগর নববরর্ চযমি আপিার চোি িম্বর 

এবং বান়ির ঠিিািা বা PO বে র্ািা গুরুত্বপূর্ত। 

আপনি আপিার ImmiAccount-এ আপিার নবেদ নববরর্ আপনিট িরনে 

পানরি অর্বা চযাগানযাগ/পাসনপানটত র নববরর্ েনমতর পনরবেত ি জমা নদনয 

আমানদর জািানে পানরি। এটি নিনিে িরনব চয আপনি আমানদর িাে চর্নি 

নেঠিপত্র পানবি।  

ওনযবসাইট: immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf 

অনেনলযা চপাস্ট আপিানি সংযযি র্ািনে সাহাযয িরনে এবং আপিার 

িািগুনলা এখিও আপিার িানে চপ ৌঁোনে নিিা ো নিনিে িরনে 22 মাস 

পযতন্ত গাহত স্থয সনহংসোর নেিারনদর নবিামূনলয PO বে অযানেস িরা অোর 

িনর।  

ওনযবসাইট: auspost.com.au/receving/manage-your-mail/redirect-

hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes  

চিউ নি আপিানি অনিবাসি সংক্রান্ত নবষনয সাহাযয িরনে?  

আপনি অনিবাসি পরামেত চপনে সাহাযয চপনে পানরি এবং প্রনযাজনি নিসার 

জিয আনবদি িরনে সাহাযয চপনে পানরি৷ এটা গুরুত্বপূর্ত চয যনদ চসই বযনি 

এিজি মাইনেেি এনজে বা আইনি অিযেীলিিারী হনল োরা চযি নিবনিে হি। 

Department of Home Affairs - এর ওনযবসাইনট এিটি নিবনিে 

এনজেনদর োনলিা আনে।  

ওনযবসাইট: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-

with-your-application/overview  

আপিার মাইনেেি পরামনেতর প্রনযাজি হনল নবনেষজ্ঞ আইনি প্রদািিারীনদর 

িাে চর্নি নবিামূনলয আইনি সহাযো পাওযা যায।  

ওনযবসাইট: familyviolencelaw.gov.au/ 

 

 

মনি রাখনবি, চিউ গুরুের আহে হনল বা জরুরী নেনিৎসার প্রনযাজি হনল, িানরা জীবি হুমনির মযনখ প়িনল, বা আপনি চিানিা ঘটিার সাক্ষী র্ািনল 000 িম্বনর 

িল িরুি। অনেনলযার পযনলেনি নবশ্বাস িরা চযনে পানর। িলগুনলা নবিামূনলযর। 
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আমানদর ের্যগুনলা চবাঝার জিয আপিার নি সাহাযয প্রনযাজি? 

Translating and Interpreting Service (TIS National) ইংনরনজ বলনে 

পানরি িা এমি চলানিনদর চদািাষী পনরনষবা প্রদাি িনর। আপনি োনদর সানর্ 

চযাগানযাগ িরনে পানরি 131 450 িম্বনর। 

ওনযবসাইট: tisnational.gov.au/ 

আপনি নি অিলাইনি নিরাপনদ আনেি?  

আপনি আপিার বযনিগে নিরাপত্তা বা়িানে এবং প্রযযনি বযবহার োনলনয চযনে 

এবং আপনি চযি সংযযি র্ািনে পানরি ো নিনিে িরনে আপনি চয 

পদনক্ষপগুনল নিনে পানরি ো সিাি িরনে সহাযো িরনে আপনি eSafety 

Commission এর অিলাইি নিরাপত্তা চেিনলস্ট বযবহার িরনে পানরি। 

ওনযবসাইট: esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-

violence/online-safety-planning/online-safety-checklist 

আপনি নি চরিিত  রাখনেি? 

আপিার এবং চিানিা আপনত্তজিি বা হুমনিদাো বযনির মনধ্য ঘনট যাওযা 

নজনিসগুনলর চরিিত  রাখা এিটি িাল ধ্ারর্া। এটি প্রমার্ নহসানব বযবহার িরা 

চযনে পানর যনদ আপনি িখিও পযনলে নরনপাটত  িরনে োি, এিটি সযরক্ষা আনদে 

পাি, বা নেশুনদর িাস্টনি নিনে োি।  

ইনমল বা চটেট চমনসজগুনলা চযনিাি গুরুত্বপূর্ত িনর্াপির্নি নি ির্া বলা 

হনযনে চসসনবর চরিিত  রাখনে সাহাযয িরনে পানর। 

এই চরিিত টি এমি এিটি নিরাপদ স্থানি রাখা নিনিে িরুি চযখানি অপমািিারী 

বযনি এটিনি খযৌঁনজ পানব িা বা ধ্বংস িরনে পারনব িা। 

আপনি নি COVID-19 দ্বারা প্রিানবে?  

এটা জািা গুরুত্বপূর্ত চয চয চিানিা COVID-19 নিনষধ্াজ্ঞার মানঝও আপনি 

ক্ষনে বা পানরবানরি সনহংসোর ঝযৌঁ নি চর্নি বাৌঁ েনে আপিার বান়ি বা বাসস্থাি 

চেন়ি চযনে পানরি। নবস্তানরে জািার জিয আপিার চস্টট/ চটনরনটানর সরিানরর 

ওনযবসাইট চদখযি। 

ওনযবসাইট: australia.gov.au/states  

আপনি যনদ িাজ িনরি, আপনি নি আপিার িানজর অনধ্িার 

সম্পনিত  জানিি?  

আপনি নি জানিি চয চেযার ওযািত  অযানের অধ্ীনি সমস্ত নিনযাগিেত ার জিয 

আপিানি অববেনিি গাহত স্থয সনহংসোর েয টি চদযা এবং িমিীয িানজর বযবস্থার 

জিয অিযনরাধ্নি অিযমনে চদযা আবেযি? আরও নবেদ নববরনর্র জিয Fair 

Work Ombudsman ওনযবসাইট চদখযি৷  

ওনযবসাইট: fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-

leave 

টযাে নরটািত প্রদাি বা জমা চদওযার চক্ষনত্র আপিার যনদ সহাযোর প্রনযাজি হয, 

অনেনলযাি টযানেেি অনেনস টযাে সহাযো রনযনে।  

ওনযবসাইট: ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-

crisis-support/#Familyanddomesticviolence  

আপিার নি আনর্তি সাহানযযর প্রনযাজি? 

আনর্তি পরামেতদাোরা আপিানি ট্র্যানি নেনর চযনে এবং ঋর্ চমািানবলার জিয 

আপিার নবিল্পগুনল নিনয আনলােিা িরনে সাহাযয িরার জিয নবিামূনলয, স্বাধ্ীি 

এবং চগাপিীয পনরনষবাগুনল অোর িনর।  

এিজি আনর্তি পরামেতদাোর সানর্ ির্া বলনে 1800 007 007-িম্বনর জােীয 

ঋর্ চহল্পলাইনি চযাগানযাগ িরুি। এই নবিামূনলযর হটলাইিটি চসামবার চর্নি 

শুক্রবার সিাল 9:30টা চর্নি নবিাল 4:30টা পযতন্ত চখালা র্ানি। National 

Debt Helpline ওনযবসাইনট অিলাইনি আরও টয লস এবং নরনসাসত পাওযা যায। 

ওনযবসাইট: ndh.org.au/ 

আপনি যনদ এিজি োত্র হি, েনব নি নি সহাযো পনরনষবা পাওযা 

যায চস সম্পনিত  জানিি?  

অনেনলযাি নেক্ষা প্রদািিারীরা আন্তজত ানেি নেক্ষার্ীনদর জিয স্বাগে, বিয ত্বপূর্ত 

এবং সহাযি এমি এিটি অধ্যযনির অনিজ্ঞো তেনর িরার জিয নিনজনদর গবত 

িনর র্ানি। 

এখানি নবনেষজ্ঞ পনরনষবার এিটি পনরসর রনযনে যা আপিানি সহাযো িরনে 

পানর।  

ওনযবসাইট: studyaustralia.gov.au/english/live/support-services 

আপনি নি জানিি চিার্ায আপনি অিযািয সহাযো পনরনষবার 

ের্য চপনে পানরি? 

অনিি জােীয এবং চস্টট এবং চটনরনটানরনে গাহত স্থয এবং পানরবানরি সনহংসো 

সহাযো পনরনষবাগুনলা পাওযা যায৷  

নবিামূনলয চটনলনোি এবং অিলাইি িাউনেনলং National Sexual Assault, 

Domestic and Family Violence Counselling Service-এর মাধ্যনম 

পাওযা যায 1800 737 732 িম্বনর িল িরুি 

Australian Red Cross আনর্তি অসযনবধ্ার সম্মযখীি অস্থাযী নিসায চযাগয 

বযনিনদর আনর্তি সহাযো প্রদাি িরনে পানর। েনর্যর জিয Family and 

Domestic Violence Financial Assistance Program পনরদেতি িরুি। 

প্রনযাজনি োরা আপিানি আইনি এবং মাইনেেি সহাযো পনরনষবানেও 

পাঠানে পানর। 

ওনযবসাইট: redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-

transition/family-and-domestic-violence-financial-assistance 

 

 

 

 

 

 

আপনি যখি চদািাষী প্রেীিটি চদখনে পাি 

েখি আপনি আপিার পেনের িাষায 

চযাগানযানগর জিয সাহাযয োইনে পানরি। 
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