এই পেজের তথ্যগুজ ো শুধুমোত্র অনুজমোদিত আন্তেজোদতক দিক্ষোথ্ীজির আগমন দিসোয়
অংিগ্রহণকোরী দিক্ষোথ্ীজির েনয প্রজ োেয। এটি শিক্ষার্থী শিসা, শিক্ষার্থীদের জন্য COVID-19
সম্পদকে গৃহীত ব্যব্স্থা ব্া ভ্রমদের ক্ষক্ষদে স্ট্যান্ডার্ে ছাড় ও শব্শিশন্দেিদক প্রশতস্থাশিত কদর ন্া।
অদেশিযায আিন্ার ক্ষেরা সম্ভব্ হদত িাদর যশে আিশন্ অন্ুদমাশেত আন্তজোশতক শিক্ষার্থী
আগমদন্র ক্ষকাদন্া িশরকল্পন্ার আওতায আিন্ার শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্ কতৃক
ে মদন্ান্ীত হন্।

দিক্ষোথ্ীজির মজনোনয়ন
ক্ষস্ট্ি এব্ং ক্ষিশরিশর সরকারগুদিা শন্িারে
ে কদর ক্ষয ক্ষকান্ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্ এব্ং শিক্ষার্থীরা একটি
আন্তজোশতক শিক্ষার্থী আগমদন্র িশরকল্পন্ায অংি শন্দত িাদর। এর মদিয শেদর আসা শিক্ষার্থীদের
জন্য ভ্রমে এব্ং ক্ষকাযাদরশিদন্র ব্যব্স্থাও অন্তিভক্ত
ে রদযদছ।
শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্গুদিা এমন্ আন্তজোশতক শিক্ষার্থীদের িন্াক্ত করদব্ যারা অন্ুদমাশেত িশরকল্পন্ার
আওতায অদেশিযায শেদর আসদত িারদব্। আদরা তর্থয জান্দত এব্ং আিন্াদক আন্তজোশতক
শিক্ষার্থী আগমদন্র ক্ষকাদন্া িশরকল্পন্ায অন্তিভক্ত
ে করা যায শক ন্া ক্ষস ব্যািাদর আদিাচন্া করদত
আিন্াদক আিন্ার শিক্ষা ক্ষপ্রািাইর্াদরর সাদর্থ ক্ষযাগাদযাগ করদত হদব্। আিন্ার শিক্ষা
ক্ষপ্রািাইর্ার আিন্াদক আদরা ক্ষব্শি িরামি প্রোন্
ে
করদত িারদব্ন্।
অদেশিযায ভ্রমদের জন্য অংিগ্রহেকারী শিক্ষার্থীদের এখন্ও ভ্রমেজশন্ত ছাড় প্রাশির প্রদযাজন্
হদব্। সংশিষ্ট ক্ষস্ট্ি ব্া ক্ষিশরিশর সরকার আিন্ার িক্ষ হদয এই ছাড় প্রাশির জন্য আদব্েন্ করদব্।
আিন্ার ভ্রমে সংক্রান্ত ছাড় অন্ুদমাশেত হদি আিন্ার প্রশতষ্ঠান্ ভ্রমদের ব্দদাব্স্ত সম্পদকে
িরামি ক্ষেদব্।
ে
আিন্ার শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্ আিন্াদক িরামি ন্া
ে ক্ষেওযা িযন্ত
ে আিন্ার ব্যক্তক্তগত
ভ্রমে জশন্ত ছাড় প্রাশির জন্য আদব্েন্ করা এব্ং আন্তজোশতক শিক্ষার্থী আগমদন্র ক্ষকাদন্া
িশরকল্পন্ায অংিগ্রহে করদত অদেশিযা ভ্রমদের ব্দদাব্স্ত করা উশচত হদব্ ন্া।
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দিসোসমূহ
আন্তজোশতক শিক্ষার্থী আগমদন্র ক্ষকাদন্া িশরকল্পন্ায অংি শন্দত আিন্ার অব্িযই একটি বব্ি
শিক্ষার্থী (সাব্ক্লাস 500 ) শিসা র্থাকদত হদব্। শর্িািে দমি শেদর আসা প্রক্তক্রযার অংি শহদসদব্
শিক্ষার্থী শিসার প্রক্তক্রযাকরদে অগ্রাশিকার শেদত অক্ষম। ব্তেমান্ প্রক্তক্রযাকরদের সময জান্ার জন্য
আমাদের ওদযব্সাইি ক্ষেখুন্।
অদেশিযায প্রদব্দির জন্য ক্ষকাদন্া ন্যযন্তম শিসার ক্ষমযাদের প্রদযাজন্ ক্ষন্ই, তদব্ অদেশিযায
আিন্ার ভ্রমদে শব্িম্ব হদয র্থাকদি আিন্ার শিসায িযাি
ে ক্ষমযাে র্থাকা উশচত। আিশন্ শিসা ছাড়া
আিন্ার শন্িাশরত
ে
ফ্লাইদি উঠদত িারদব্ন্ ন্া।
আিন্ার শিসার শব্স্তাশরত যাচাই করদত, ক্ষেখুন্ শিসার অশিকার যাচাইকরে অন্িাইন্ (Visa
Entitlement Verification Online, VEVO)।
আিশন্ যশে আিন্ার শব্েযমান্ শিক্ষার্থী শিসায অদেশিযায ভ্রমে কদরন্ এব্ং আিশন্ ব্াইদর
র্থাকাকািীন্ একটি ন্তভ ন্ শিসার আদব্েন্ জমা শেদয র্থাদকন্, তদব্ আিশন্ শিক্তজং শিসা A-এর জন্য
আদব্েন্ করদত িারদব্ন্। আিশন্ ImmiAccount-এর মািযদম একটি শিক্তজং শিসার জন্য আদব্েন্
করদত িারদব্ন্।
আিশন্ যশে অদেশিযায আরও ক্ষকাদন্া শিক্ষার্থী শিসার জন্য আদব্েন্ করদত চান্ তদব্ আিন্াদক
অব্িযই সািারে ক্ষযাগযতার িতেসমযহ িযরে করদত হদব্। আিশন্ ImmiAccount-এর মািযদম একটি
ন্তভ ন্ শিক্ষার্থী শিসার জন্য আদব্েন্ করদত িাদরন্।

ভ্রমণ সংক্রোন্ত ছোড়সমূহ
অন্ুদমাশেত আন্তজোশতক শিক্ষার্থীদের আগমদন্র িশরকল্পন্ার আওতায অদেশিযায শেদর আসার
জন্য মদন্ান্ীত আন্তজোশতক শিক্ষার্থীরা অদেশিযায ব্তেমান্ ভ্রমে শব্শিশন্দেি ক্ষর্থদক ছাড় প্রাি ন্য।
অদেশিযা ভ্রমদের অন্ুমশত িাওযার জন্য আিন্ার ভ্রমে সংক্রান্ত ছাদড়র প্রদযাজন্ হদব্। আিশন্
যশে ক্ষকাদন্া ক্ষস্ট্ি ব্া ক্ষিশরিশর সরকাদরর অন্ুদমাশেত ক্ষকাদন্া িশরকল্পন্ায মদন্ান্ীত হন্, তদব্
সংশিষ্ট কতৃি
ে ক্ষ আিন্ার িক্ষ হদয ভ্রমে সংক্রান্ত ছাদড়র জন্য আদব্েন্ করদব্।
অন্ুদমাশেত আন্তজোশতক শিক্ষার্থীদের আগমদন্র িশরকল্পন্ার সাদর্থ যুক্ত ভ্রমে সংক্রান্ত ছাদড়র
প্রক্তক্রযা সম্পশকেত আরও প্রদযাজন্ীয শব্স্তাশরত তর্থয সরব্রাহ করা হদব্। শন্দেেি ন্া ক্ষেওযা িযন্ত
ে
অন্ুগ্রহ কদর অন্তমুখী
ে ভ্রমে সংক্রান্ত ছাদড়র জন্য আদব্েন্ করদব্ন্ ন্া।
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অজেদ য়ো ভ্রমণ সংক্রোন্ত প োষণো
আিন্ার অদেশিযার উদেদিয যাো শুরু হওযার কমিদক্ষ 72 ঘণ্টা িযদব্ আিন্াদক
ে
অন্িাইদন্
একটি অদেশিযান্ ভ্রমে সংক্রান্ত ক্ষঘােোিে িযরে করদত হদব্।
অদেশিযা ভ্রমে ক্ষঘােোিেটি অদেশিযায আিন্ার সাদর্থ ক্ষযাগাদযাদগর শব্স্তাশরত তর্থয, শব্মাদন্র
শব্স্তাশরত তর্থয, ক্ষকাযাদরশিদন্র িতোব্িী এব্ং আিন্ার স্বাদস্থযর অব্স্থা সম্পশকেত তর্থয সংগ্রহ কদর।
অদেশিযা ভ্রমে সংক্রান্ত ক্ষঘােোিেটি িযরে করার ির আিশন্ শব্স্তাশরত তর্থযসহ একটি ইদমইি
িাদব্ন্ ( ইদিক্ট্রশন্কিাদব্ ব্া মুশিত) ক্ষযটি আিন্ার শব্মাদন্ ওঠার িযদব্ এব্ং
ে
অদেশিযায আগমদন্র
সময প্রেিন্ে করদত িারদব্ন্।

দিসোর িতজসমূহ
আিন্ার অিযযদন্র সমযকাদি শন্দজর িরেদিােদের জন্য আিন্ার িযাি
ে তহশব্ি র্থাকদত হদব্।
আিশন্ অদেশিযান্ সরকাদরর আশর্থক
ে সহাযতার জন্য ক্ষযাগয হদব্ন্ ন্া।
অদেশিযায ব্তেমান্ অর্থনন্শতক
ে
অব্স্থার িশরদপ্রশক্ষদত খণ্ডকািীন্ কাজ খুদুঁ জ ক্ষিদতও আিন্ার
সমসযা হদত িাদর। আিন্ার শিসার সাদর্থ সম্পশকেত কাদজর িতোব্িী ক্ষব্াঝা জরুশর।
অদেশিযায আিন্ার র্থাকার সমযকাদির জন্য আিন্ার এব্ং আিন্ার সাদর্থ আসা িশরব্াদরর
ক্ষযদকাদন্া সেদসযর অব্িযই িযাি
ে স্বাস্থয শব্মা র্থাকদত হদব্ এব্ং ব্জায রাখদত হদব্। শিক্ষার্থীদেরদক
অব্িযই ক্ষকাদন্া অন্ুদমাশেত অদেশিযান্ স্বাস্থয শব্মা ক্ষপ্রািাইর্াদরর দ্বারা শব্দেিী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থয
সুরক্ষা (Overseas Student Health Cover, OSHC)-এর আওতািভক্ত হদত হদব্ যশে ন্া ক্ষকাদন্া
ব্যশতক্রমী িশরশস্থশত প্রদযাজয ন্া হদয র্থাদক।
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