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VAC মেরত্, র্মওকুে এিিং শিসা সম্প্রসারণ িযিস্থার সিংশিপ্তসার

অয়েশিয়ায়ত্ COVID-19 ভ্রর্মণ শনয়েধাজ্ঞার দ্বারা প্রিাশিত্ শকেু শিসাধারী িীঘ্রই ত্ায়দর শিসা
আয়িদন চার্ে (VAC) মেরত্ িা ত্ায়ত্ োড় পায়িন।

প্রত্যাশিত্ শিিাহ শিসা
6 অয়টাির 2020 ত্াশরয়ে মেোয়রি িায়র্ট 2020-21 এর অিংি শহসায়ি এই পশরিত্েনগুয়িা ম ােণা
করা হয় এিিং ময সকি সািক্লাস 300 প্রত্যাশিত্ শিিাহ শিসাধারী ও পূয়িরে প্রত্যাশিত্ শিিাহ
শিসাধারী COVID-19 এর কারয়ণ অয়েশিয়ায়ত্ প্রয়িি করয়ত্ পায়রনশন ত্ায়দর সহায়ত্ায় এগুয়িা
তত্শর করা হয়য়য়ে।

শিসা সম্প্রসারণ
অয়েশিয়ার িাইয়র অিস্থানকারী শনশদে ষ্ট শকেু প্রত্যাশিত্ শিিাহ শিসাধারী এিিং 6 অয়টাির 2020 ও
10 শেয়সম্বর 2020 এর র্ময়ধয মযয়কায়না সর্ময়য় প্রত্যাশিত্ শিিাহ শিসাধারীয়দর র্নয শিসার মর্ময়াদ 31
র্মাচে 2022 পযন্ত
ে সম্প্রসারণ কয়র 10 শেয়সম্বর 2020 ত্াশরয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়।
স্বত্ন্ত্র শিসাধারীয়দরয়ক শেপাটে য়র্মন্ট সরাসশর অিশহত্ করয়ি।
আপশন মযয়কায়না সর্ময় শেপাটে য়র্ময়ন্টর ওয়য়িসাইয়ট আপনার শিসার িত্ের্মান শিিরণ ও অিস্থা
যাচাই করয়ত্ পায়রন:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online

যশদ আপনার শিসার মর্ময়াদ সম্প্রসারণ হয়য় র্থায়ক শকন্তু আপশন এই সম্প্রসাশরত্ শিসার র্মাধযয়র্ম
অয়েশিয়ায় ভ্রর্মণ না কয়র র্থায়কন, ত্াহয়ি আপশন প্রদত্ত শিসা অযাশিয়কিন চার্ে ( VAC) মেরয়ত্র
আয়িদয়নর র্নয মযাগ্য হয়ত্ পায়রন।
িত্ের্মায়ন আর্মরা VAC শরোন্ড শকিায়ি পশরচাশিত্ হয়ি মসই সিংক্রান্ত িযিস্থাপনা চূ ড়ান্ত করার
িযাপায়র কার্ করশে যার েয়ি মেব্রুয়াশর 2021 এর মিয়ের শদয়ক শরোয়ন্ডর অর্থ উপিিয
ে
হয়ি িয়ি
আিা করা যায়ে।

পূর্িরে প্রত্যাশিত্ শিিাহ শিসাধারী
যশদ আপনার প্রত্যাশিত্ শিিাহ শিসার মর্ময়াদ মিে হয়য় শগ্য়য় র্থায়ক, এিিং মর্ময়াদ মিে হওয়ার আয়গ্
COVID-19 ভ্রর্মণ শনয়েধাজ্ঞার কারয়ণ আপশন অয়েশিয়ায় প্রয়িি করয়ত্ না পায়রন, এিিং 10
শেয়সম্বর 2020 ত্াশরয়ে প্রণীত্ আইন অনুযায়ী শিসা সম্প্রসারণ না হয়য় র্থায়ক, ত্াহয়ি আপশন VAC
শরোয়ন্ডর র্নয মযাগ্য হয়ত্ পায়রন। মেব্রুয়াশর 2021-এর মিে শদক মর্থয়ক শরোন্ডগুয়িা পাওয়া
যায়ি িয়ি আিা করা যায়ে।
িত্ের্মায়ন আর্মরা VAC মেরত্ শকিায়ি পশরচাশিত্ হয়ি মসই সিংক্রান্ত িযিস্থাপনা চূ ড়ান্ত করার
িযাপায়র কার্ করশে।
পরিত্ীয়ত্ আপনার করা মযয়কায়না প্রত্যাশিত্ শিিাহ িা সঙ্গী শিসা আয়িদয়নর প্রক্রক্রয়াকরণয়ক
অগ্রাশধকার মদওয়া হয়ি। আয়িদনগুয়িা প্রক্রক্রয়াকরয়ণর সর্ময় শনিের করয়ি আয়িদনপত্রটট সম্পূণ ে
শকনা এিিং মসটট শিসার সকি িত্ে পূরণ কয়র শকনা ত্ার উপর।

অস্থায়ী কর্মী
আপশন পযাশসশেক মিিার শির্ম িা শসর্নাি ওয়াকোর মপ্রাগ্রায়র্মর অিংি হয়য় র্থাকয়ি আপনার VAC
শরোয়ন্ডর র্নয মযাগ্য হয়ত্ পায়রন যশদ আপশন:


20 র্মাচে 2020 এর আয়গ্ শিসার অনুয়র্মাদন মপয়য় র্থায়কন এিিং



COVID-19 ভ্রর্মণ শনয়েধাজ্ঞার কারয়ণ অয়েশিয়া ভ্রর্ময়ণ সির্ম না হয়য় র্থায়কন।

আপশন মকায়না অস্থায়ী দিত্া াটশত্ িা অস্থায়ী কায়র্র (দি) শিসার অনুয়র্মাদন মপয়য় র্থাকয়ি,
আপশন িশিেযত্ শিসা আয়িদয়নর মিয়ত্র VAC-এ োড় মপয়ত্ পায়রন, যশদ আপশন:


আপনার শিসার মর্ময়াদ মিে হওয়ার আয়গ্ COVID-19 ভ্রর্মণ শনয়েধাজ্ঞার কারয়ণ
অয়েশিয়ায় প্রয়িি করয়ত্ না পায়রন,



অয়েশিয়ায় ভ্রর্মণ ও ত্যাগ্ করার পর COVID-19 ভ্রর্মণ শনয়েধাজ্ঞার কারয়ণ শিসার মর্ময়াদ
মিে হওয়ার পূয়ি আিার
ে
অয়েশিয়ায় শেয়র আসয়ত্ না পায়রন।
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