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আন্তর্জাতিক তিক্ষার্থী 

এই তথ্য হল ো শিক্ষোথ্ী শিসো (সোবক্লোস 500) বো অস্থোয়ী গ্রোজলুয়ট (সোবক্লোস 485) শিসোধোরীলের 

জন্য। 

ন্তুন্ শিক্ষোথ্ী শিসোর জন্য আলবেন্ করো 

COVID-19-এর কোরলে, শিসো প্রক্রিয়োকরলের শকছু শকছু সময় প্রিোশবত হলয়লছ। আলবেন্গুশ  

চূডোন্ত করলত ববশি সময়  োগলত পোলর।  

সমূ্পে ণিোলব পূরেকৃত আলবেন্ অলপক্ষোকৃত দ্রতু প্রক্রিয়োকরলে সহোয়ক হলব। আমরো 

শিক্ষোথ্ীলেরলক পূরেকৃত শিক্ষোথ্ী শিসোর আলবেন্ শিপোটণলমন্ট অব বহোম অযোলেয়োস ণ-এর কোলছ 

জমো শেলত উৎসোশহত করশছ। আবিযক শবষয়োশে বেখলত, শিক্ষোথ্ীরো িকুলমন্ট বচকশ স্ট টু  বযবহোর 

করলত পোলরন্। 

আরও তলথ্যর জন্য ববশিক শিসো প্রক্রিয়োকরলের সময় বেখুন্। 

 

তিক্ষার্থী তিসা তি মওকুি 

যশে আপশন্ 1 বেবরুয়োশর 2020 অথ্বো তোর পলর শিক্ষোথ্ী শিসো শন্লয় থ্োলকন্ এবং COVID-19-এর 

প্রিোলবর কোরলে মূ  শিসোর বময়োে থ্োকো অবস্থোয় আপন্োর বকোস ণ বিষ করলত ন্ো পোলরন্, তোহল  

আমরো আপন্োলক আলরো একটট শিক্ষোথ্ী শিসোর আলবেন্ জমো বেওয়োর জন্য শিসো আলবেন্ শে 

মওকুে করব। এর মলধয রলয়লছ, যশে:  

 ভ্রমে শন্লষধোজ্ঞোর কোরলে আপশন্ অলেশ য়োয় প্রলবি করলত ন্ো পোরোয় আপন্োর পডোলিোন্ো 

স্থশগত হলয় থ্োলক 

 আপশন্ খণ্ডকো ীন্ অধযয়লন্র িোর কমোলত বোধয হলয়শছল ন্ 

 আপন্োর কম ণশিশিক প্রশিক্ষে বো বেসলমন্ট সম্পন্ন করলত পোলরন্শন্। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
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এই বযবস্থোটট বসইসব শিক্ষোথ্ীলের জন্য ন্য় যোরো সোধোরে কোরলে ন্তুন্ শিক্ষোথ্ী শিসোর জন্য 

আলবেন্ করলছন্  (যশে আপশন্ বকোলন্ো বকোস ণ বো অধযয়লন্র বকোলন্ো ইউশন্লট অকৃতকোয ণ হলয় 

থ্োলকন্, বযক্রিগত কোরলে শপশছলয় শেলয় থ্োলকন্ বো বেচ্ছোয় আপন্োর অধযয়লন্র িোর কমোলন্ো হলয় 

থ্োলক)। 

আপন্োর শে মওকুলের আলবেন্ গহৃীত হওয়োর জন্য আপন্োলক অবিযই একটট শিক্ষোথ্ী শিসোর 

আলবেন্ করলত হলব এবং আপন্োর শিক্ষো প্রেোন্কোরীর কোছ বথ্লক একটট পূরেকৃত েম ণ 1545 

COVID-19 প্রিোশবত শিক্ষোথ্ী (Form 1545 COVID-19 Impacted Student) (228KB PDF ) সংযুি 

করলত হলব। 

আপশন্ যশে অলেশ য়োলত শে মওকুলের জন্য আলবেন্ কলরন্, তোহল  েয়ংক্রিয়িোলব বকোলন্ো 

শিক্রজং শিসো প্রেোন্ করো হলব ন্ো, কোরে প্রথ্লম শে মওকুলের শবষয়টট যোচোই করলত হলব।  

এই মওকুে শুধুমোত্র শিসো আলবেলন্র শে (VAC)-এর জন্য প্রলযোজয হলব। 

এছোডোও, বযসক  শিক্ষোথ্ী শিসোধোরী অলেশ য়োর বোইলর আলছন্ এবং 19 জোন্ুয়োশর 2022 বথ্লক 19 

মোচণ 2022 তোশরলখর মলধয আগমন্ কলরন্, তোরো তোলের VAC শরেোন্ড পোওয়োর বযোগয হলত পোলরন্। 

শকিোলব VAC শরেোন্ড পোওয়োর জন্য আলবেন্ করো যোলব বস সম্পলকণ আরও তথ্য বপলত শরেোন্ড 

পোওয়ো বেখুন্। 

 

িম জ 1545 COVID-19 (Form 1545 COVID-19) 

শিক্ষো প্রেোন্কোরীলেরলক অবিযই সন্তুষ্ট থ্োকলত হলব বয আপশন্ 1 বেবরুয়োশর 2020 তোশরলখ বো তোর 

পলর শিক্ষোথ্ী শিসো বপলয়লছন্ এবং COVID-19-এর কোরলে তোলের মূ  শিসোর বময়োলে আপন্োর 

বকোস ণটট সমূ্পে ণ করলত পোলরন্শন্। 

আপশন্ আপন্োর পূরেকৃত েলম ণর সোলথ্ COVID-19 সম্পশকণত প্রিোলবর আলরো প্রমোে জমো শেলত 

পোলরন্। 

 

অতিতিক্ত িথ্র্থেি র্ন্ে ন্মন্ীয় সময়সীমা - ইংথ্িজর্ পিীক্ষা, 

বাথ্য়াথ্মট্রিক্স এবং স্বাস্থ্ে 

যশে আপশন্ COVID-19-এর কোরলে পরীক্ষো শেলত ন্ো পোলরন্ তোহল  আমরো আপন্োলক ইংলরক্রজ 

িোষো পরীক্ষোর ে োে  প্রেোলন্র জন্য অশতশরি সময় বেব। COVID-19-এর কোরলে 

পশরলষবোগুশ লত অযোলেস বযোহত হলয় থ্োকল  বোলয়োলমটিে সংগ্রহ এবং েোস্থয পরীক্ষোর জন্য 

অশতশরি সময় বেওয়ো হলব। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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আপশন্ যশে িশবষযলত 28 শেলন্রও ববশি সময় ধলর এই এক বো একোশধক পশরলষবোর জন্য 

অযোপলয়ন্টলমন্ট কলর থ্োলকন্, তোহল  আপশন্ ImmiAccount-এ আপন্োর বুশকং শন্ক্রিতকরে 

সংযুি করলত পোলরন্। 

অন্ুগ্রহ কলর ImmiAccount এর মোধযলম শিপোটণলমন্টলক এই মলম ণ অবশহত করোর জন্য তলথ্যর 

অন্ুলরোলধর জবোব শেন্ বয প্রলয়োজলন্ আপশন্ অশতশরি সময় চোইলবন্। 

 

শবেযমোন্ শিসোধোরীরো 

COVID-19-এি কািথ্ে শুরুি িাতিখগুথ্ া সম্পথ্কজ ন্মন্ীয় 

বথ্দাবস্ত 

শিপোটণলমন্ট বুঝলত পোরলছ বয, COVID-19 সম্পশকণত শবশধশন্লষলধর কোরলে শকছু শকছু শিক্ষোথ্ী 

তোলের অধযয়লন্র বকোস ণ যথ্োসমলয় শুু করলত সক্ষম ন্োও হলত পোলরন্। আপশন্ বয COVID-19 

সম্পশকণত শবশধশন্লষলধর কোরলে আপন্োর পডোলিোন্ো শুু করলত পোরলছন্ ন্ো তো আপন্োর শিক্ষো 

প্রেোন্কোরীলক অবিযই অবশহত কুন্। আপশন্ বয আপন্োর শিসোর িতণোব ী  ঙ্ঘন্ করলছন্ ন্ো তো 

শন্ক্রিত করোর সুলযোগ রলয়লছ। আপন্োর পশরশস্থশতলত আপন্োর জন্য বকোন্ বকোন্ শবকল্প রলয়লছ বস 

সম্পলকণ আপন্োর শিক্ষো প্রেোন্কোরী আপন্োলক ব লত পোরলবন্। 

আপন্োর যশে শিক্ষোথ্ী শিসো থ্োলক, তলব আপশন্ যশে COVID-19 সম্পশকণত শবশধশন্লষলধর কোরলে 

ভ্রমে করলত ন্ো পোলরন্, তলব আপন্োর শিক্ষো প্রেোন্কোরীর সোলথ্ বযোগোলযোগ কুন্। আপশন্ 

অধযয়লন্র জন্য সব ণেো অন্ুলমোশেত বকোলস ণ িশতণ হওয়োর শবষয়টট শন্ক্রিত করলবন্।  

মলন্ রোখলবন্, আমরো আপন্োর শিসো বোশত  করলত পোরলবো, যশে: 

 আপশন্ যথ্োসমলয় অধযয়ন্ শুু করলত বযথ্ ণ হন্, অথ্বো 

 আপন্োর বতণমোলন্ বো সক্রিয় কন্েোলম ণিন্ অব এন্লরো লমন্ট (CoE) ন্ো থ্োলক। 

আপন্োর শিক্ষো প্রেোন্কোরী আপন্োলক সহোয়তো করলত পোরলবন্ বযন্ তো ন্ো ঘলট।  

আপশন্ যশে অলেশ য়োর বোইলর থ্োলকন্ এবং আপন্োর বকোলন্ো সক্রিয় বো বতণমোন্ CoE ন্ো থ্োলক, 

তলব (VEVO)-এ আপন্োর শিসোর অবস্থো বেলখ শন্ন্। আপন্োর শিসোর অবস্থো বযন্ পশরবতণন্ ন্ো হয় 

তো শন্ক্রিত করলত বযলকোলন্ো ভ্রমে পশরকল্পন্ো করোর পূলব ণ তো কলর শন্ন্। 

আরও তলথ্যর জন্য আপন্োর অধযয়লন্র পশরশস্থশত পশরবতণন্ হলয়লছ বেখুন্। 

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation


 

 
 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students - Updated as at 16032022 - Bengali  Page 4 of 6 

 

তিক্ষার্থী তিসাি িিজাব ী 

COVID-19-এর শবশধশন্লষলধর কোরলে বযসব বক্ষলত্র শিক্ষোথ্ী শিসোর িতণোব ী পূরে করো যোয়শন্ 

বসসব পূরলে আমরো ন্মন্ীয় পন্থো অব ম্বন্ করশছ। আপন্োর বক্ষলত্র শিক্ষোথ্ী শিসোর িতণ িঙ্গ হলব 

ন্ো যশে:  

 আপন্োর বকোলন্ো অন্ুলমোশেত বকোস ণ স্থশগত থ্োলক 

 অন্ োইলন্ পডোলিোন্ো কলর থ্োলকন্। 

বতণমোলন্ কমীবোশহন্ীর ঘোটশতর কোরলে, সরকোর সোমশয়কিোলব অথ্ ণন্ীশতর সক  খোলত শিক্ষোথ্ী 

শিসোধোরীলের কম ণঘণ্টোর উপর শবশধশন্লষধ সশরলয় শন্লচ্ছ। আরও তলথ্যর জন্য সরটুলিন্টস অযোন্ড 

ওয়োশকণং হশ লি বমকোস ণ-এর জন্য শিসোয় কোজ করোর িতণোব ীলত সোমশয়ক পশরবতণন্ বেখুন্। এই 

সোমশয়ক বযবস্থোটট সক  অধযয়ন্কোরী ও ন্তুন্ আগত শিক্ষোথ্ীর জন্য প্রলযোজয, যোরো বকোস ণ শুু 

করোর পূলব ণ বকোলন্ো কোজ খুুঁলজ শন্লয় তো শুু করলত ইচু্ছক এবং তো এশপ্র  2022-এ পয ণোল োচন্ো 

করো হলব। এটট মোধযশমক বো বসলকন্ডোশর আলবেন্কোরীগেলকও অন্তিুণি কলর। 

আলরো তলথ্যর জন্য, শিক্ষোথ্ী শিসোধোরীলের জন্য কোলজর সময় সোমশয়ক শিশথ্ করে বেখুন্। 

তিক্ষার্থীথ্েি র্ন্ে তিসা আথ্বেথ্ন্ি তি তিিান্ড 

COVID-19-এর কোরলে সৃষ্ট বতণমোন্ কমীবোশহন্ীর ঘোটশত পূরলে সোহোযয করলত, শিক্ষোথ্ী 

শিসোধোরীগেলক যত তোডোতোশড সম্ভব অলেশ য়োয় শেলর আসলত সরকোর প্রলেোেন্ো শেলচ্ছ। 

বযসক  শিক্ষোথ্ী শিসোধোরী বতণমোলন্ অলেশ য়োর বোইলর আলছন্ এবং 19 জোন্ুয়োশর 2022 বথ্লক 19 

মোচণ 2022 তোশরলখর মলধয অলেশ য়োয় আগমন্ কলরন্, তোরো তোলের শিসো আলবেলন্র শে (VAC) 

শরেোন্ড পোওয়োর বযোগয হলত পোলরন্। আপশন্ 31 শিলসম্বর 2022 পয ণন্ত শরেোলন্ডর আলবেন্ করলত 

পোরলবন্। শকিোলব VAC শরেোন্ড পোওয়োর জন্য আলবেন্ করো যোলব বস সম্পলকণ আরও তলথ্যর জন্য 

শরেোন্ড পোওয়ো বেখুন্। 

কখন্ আমাথ্েি র্ান্াথ্ি হথ্ব 

আপশন্ যশে বেলি শেলর যোন্, অথ্বো আপন্োর অধযয়লন্র পশরশস্থশত পশরবশতণত হয় তোহল  

আপন্োলক আমোলের জোন্োলন্োর েরকোর বন্ই। আপশন্ অন্য আলরকটট শিসোর আলবেন্ জমো ন্ো 

বেওয়ো পয ণন্ত অথ্বো আপন্োর শিসোর বময়োে বিষ ন্ো হওয়ো পয ণন্ত আপন্োর শিসো ববধ থ্োকলব। 

আপশন্ যশে বেলি শেলর যোন্ বো আপন্োর পডোলিোন্ো শপশছলয় বেন্ তোহল  আপন্োর শিসোর স্টযোটোস 

পশরবশতণত হলব ন্ো। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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শিক্ষো প্রেোন্কোরীরো একটট ন্তুন্ CoE ইসুয করলত পোলর এবং শিক্ষোথ্ীলের অন্ োইলন্ অধযয়লন্র 

জন্য তোশ কোিুি করলত পোলর। আপন্োর যশে একটট ববধ শিক্ষোথ্ী শিসো থ্োলক, তোহল  আপন্োর 

শিক্ষো প্রেোন্কোরী আমোলেরলক আপন্োর ন্তুন্ CoE প্রেোন্ করলব।  

আপন্োর যশে ওলপন্ শিক্ষোথ্ী শিসোর আলবেন্ থ্োলক, তোহল  আপশন্ ImmiAccount-এ আপন্োর 

ন্তুন্ CoE-বক আপন্োর আলবেলন্র সোলথ্ সংযুি করলত পোলরন্। 

 

আথ্িা ির্থে 

আন্তজণোশতক শিক্ষোথ্ীলের জন্য শবশিন্ন সরকোশর সংস্থোয় তথ্য পোওয়ো যোয়, যোর মলধয রলয়লছ:  

 সব ণলিষ খবর, আপলিট ও পরোমলি ণর জন্য অলেশ য়োর সরকোলরর COVID-19 ওলয়বসোইট। 

 শিক্ষো, েক্ষতো ও কম ণসংস্থোন্ অশধেপ্তর (Department of Education, Skills and 

Employment) এবং international.students@dese.gov.au টিকোন্োয় ইলমই  কুন্ 

 েোস্থয অশধেপ্তর (Department of Health) শবলেিী শিক্ষোথ্ীলের েোস্থয সহোয়তোর জন্য 

 আন্তজণোশতক শিক্ষোথ্ী ওম্বোিসমযোন্ (International Student Ombudsman) COVID-19 

সংশিষ্ট অশিলযোলগর জন্য 

 অলেশ য়োয় পডোলিোন্ো (Study Australia) সহোয়তো পশরলষবো শবষয়ক তলথ্যর জন্য। 

 

আতর্থ জক সহায়িা 

আপশন্ যশে অলেশ য়োয় পডোলিোন্ো ও কোজ কলরন্, তলব আপশন্ আশথ্ ণক সহোয়তো বপলত পোলরন্, 

যশে: 

 আপন্োর শন্লজলক আইলসোল ট করলত হয় বো COVID-19-এ আিোন্ত কোউলক আপশন্ বসবো 

কলরন্ (পযোলন্ডশমক শ ি শিজোস্টোর বপলমন্ট) বো 

 আপশন্ বকোলন্ো বস্টলটর গেেোস্থয আলেি দ্বোরো বোলজিোলব ক্ষশতগ্রস্ত হন্ এবং সোত শেলন্র 

ববশি সময় ধলর  কিোউলন্ থ্োলকন্ (COVID-19 শিজোস্টোর বপলমন্ট)। 

আশথ্ ণক সহোয়তোর বপলমন্ট ও উপযুিতোর মোন্েণ্ড সম্পলকণ আরও তলথ্যর জন্য, Centrelink 

বপলমন্ট ও পশরলষবোসমূহ বেখুন্। 

 

শিক্ষোথ্ীর আগমন্ পশরকল্পন্ো 

আপন্োর যশে শিক্ষোথ্ী শিসো থ্োলক এবং আন্তজণোশতক ভ্রমলের উলেলিযর শবষলয় অলেশ য়োর সংজ্ঞো 

অন্ুযোয়ী সমূ্পে ণিোলব টটকোগ্রহীতো ন্ো হলয় থ্োলকন্, তলব আপশন্ একটট আন্তজণোশতক শিক্ষোথ্ী 

আগমন্ পশরকল্পন্োর অধীলন্ অলেশ য়োয় ভ্রমে করোর বযোগয হলত পোলরন্। আরও তলথ্যর জন্য 

শিক্ষোথ্ী শিসো বেখুন্। 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students
http://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
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অস্থোয়ী গ্রোজলুয়ট শিসো প্রশতস্থোপন্ ও সম্প্রসোরে 

আপন্োর যশে বকোলন্ো অস্থোয়ী গ্রোজলুয়ট শিসো থ্োলক, তলব আপশন্ হয়লতো একটট প্রশতস্থোপন্ শিসো বো 

শিসো সম্প্রসোরলের জন্য উপযুি হলত পোরলবন্। আরও তলথ্যর জন্য অস্থোয়ী গ্রোজলুয়ট শিসো বেখুন্। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa

