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মহামারি চলাকালীন রিসাি বন্দাবস্তগুন্লা সিকাি অবযাহতিান্ব 

পর্ যান্লাচনা কিন্ে। সমন্বয় কিাি পিপি এই পপজটি রনয়রমতিান্ব 

আপন্েি কিা হন্ব। 
 

ভিসায় ভিভিন্ন অিযাহভি  

পাভিিাভিক ভিসাি আবিদনকািীবদি জনয ভিভিন্ন অিযাহভি  

পযাবিন্ট ভিসা  

স্পন্সিড পযাবিন্ট (অস্থায়ী) (সািক্লাস 870) ভিসা  

 

ভিসায় ভিভিন্ন অিযাহভি  

আপভন যভদ ককাভিড-19 মহামাভিি কািবে আবিাভপি ভ্রমবেি উপি ভনবেধাজ্ঞা দ্বািা প্রিাভিি হবয় 

থাবকন, িবি আপভন ছাড় পাওয়াি উপযুক্ত হবি পাবিন। 

ককাভিড-19 জভনি অিযাহভিি সময়কাল শুরু হবয়বছ 1 কেব্রুয়াভি 2020 কথবক এিং যাবদি জনয 

িা প্রবযাজয: 

 ভিলড ভিজজওনাল (সািক্লাস 887) ভিসা 

 িযিসা উদ্ভািন এিং ভিভনবয়াগ (স্থায়ী ) (সািক্লাস 888) ভিসা 

 িযিসা উদ্ভািন এিং ভিভনবয়াগ (অস্থায়ী) (সািক্লাস 188) ভিসা 

 কসে হযাবিন এন্টািপ্রাইজ (সািক্লাস 790) ভিসা 

 কেবপািাভি গ্রাজবুয়ে (সািক্লাস 485) ভিসা। 

পাভিিাভিক ভিসাি আবিদনকািীবদি জনয ভিভিন্ন অিযাহভি  

সঙ্গী ও রিশু রিসা 

আপভন যভদ অবেভলয়াি িাইবি কথবক ভনম্নভলভিি কযবকাবনা ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন:  

 ভিশু  (সািক্লাস 101) ভিসা 

 দত্তক (সািক্লাস 102) ভিসা 

 সম্ভািয ভিিাহ (সািক্লাস 300) ভিসা 

 সঙ্গী (সািক্লাস 309) ভিসা 

এিং 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-0
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-3
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/safe-haven-enterprise-790
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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 আপভন যভদ ককাভিড-19 জভনি ছাড় চলাকালীন অবেভলয়ায় কথবক থাবকন 

িবি, আপভন ভিসাি অনয সকল মানদণ্ড পূিে কবিন, িবি আপনাবক অবেভলয়ায় ভিসা মঞ্জিু 

কিা হবি পাবি। 

ককাভিড-19 জভনি অিযাহভি শুরু হবয়বছ 1 কেব্রুয়াভি 2020 িাভিি কথবক এিং িা একটে সামভয়ক 

িবদািস্ত। অিযাহভিি সময়কাল কবি কিে হবি কস সপভকিি আপবডবেি জনয এিাবন আিাি 

কদিুন। 

5 মাচি 2022 িাভিি কথবক, ভনিিিিীল ভিশু (সািক্লাস 445) ভিসা অবেভলয়ায় িা িাইবি থাকা 

আবিদনকািীবদি জনয মঞ্জিু কিা হবি পাবি, িাবদি ভিসাি আবিদন কযিান কথবকই কিা 

কহাক না ককন। েলশ্রুভিবি, ভিসাি এই সািক্লাসটে আি ককাভিড-19 জভনি অিযাহভিি 

িবদািবস্তি অন্তিভ িক্ত নয়। আিও িবথযি জনয ভনিিিিীল ভিশু ভিসা (সািক্লাস 445) কদিুন। 

পযাবিন্ট ভিসা  

অন্েরলয়াি বাইন্ি পেন্ক কিা পযান্িন্ট রিসাি আন্বদন 

আপভন যভদ অবেভলয়াি িাইবি কথবক ভনম্নভলভিি কযবকাবনা ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন 

 পযাবিন্ট (ভপিামািা) (সািক্লাস 103) ভিসা 

 অিদান িবয়বছ এমন ভপিামািা (সািক্লাস 173) ভিসা 

 অিদান িবয়বছ এমন ভপিামািা (সািক্লাস 143) ভিসা 

এিং 

 আপভন 24 মাচি 2021-এি পূবি ি ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন এিং 

 24 মাচি 2021 িাভিবি আপভন অবেভলয়ায় কথবক থাবকন 

আপভন যভদ ককাভিড-19 জভনি অিযাহভি চলাকালীন ভিসাি অনয সকল িিি পূিে কবি থাবকন, 

িবি আপভন অবেভলয়ায় থাকাকালীন আপনাবক ভিসা কদওয়া কযবি পাবি। 

আপভন যভদ অবেভলয়াি িাইবি কথবক এই ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন এিং ভিসা মঞ্জিু 

হওয়াি স্বািাভিক িিি পূিে কবিন, িবি আপনাবক অবেভলয়াি িাইবিি ভিসা কদওয়া সম্ভি হবি 

 (িিিমান প্রজয়য়া অনুযায়ী)। 

অন্েরলয়াি পিতি পেন্ক কিা পযান্িন্ট রিসাি আন্বদন 

আপভন যভদ অবেভলয়াি কিিবি কথবক ভনম্নভলভিি কযবকাবনা ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন:  

 িয়ি পযাবিন্ট (ভপিামািা) (সািক্লাস 804) ভিসা 

 অিদান িবয়বছ এমন িয়ি ভপিামািা (সািক্লাস 864) ভিসা 

এিং 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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 আপভন 24 মাচি 2021-এি পূবি ি ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন এিং 

 24 মাচি 2021 িাভিবি আপভন অবেভলয়াি িাইবি কথবক থাবকন 

আপভন যভদ ককাভিড-19 জভনি অিযাহভি চলাকালীন ভিসাি অনয সকল িিি পূিে কবি থাবকন, 

িবি আপভন অবেভলয়াি িাইবি থাকাকালীন আপনাবক ভিসা কদওয়া কযবি পাবি। 

আপভন যভদ অবেভলয়ায় কথবক এই ভিসাি জনয আবিদন কবি থাবকন এিং ভিসা মঞ্জিু হওয়াি 

স্বািাভিক ভিেয়গুবলা পূিে কবিন, িবি আপনাবক অবেভলয়ায় ভিসা কদওয়া পাবি (িিিমান 

প্রজয়য়া অনুযায়ী)। 

পযাবিন্ট ভিসাি জনয আবিদনকািীগবেি জনয সামভয়ক অিযাহভি ককাভিড-19 জভনি অিযাহভিি 

সময়কাবলি জনয প্রবযাজয হবি। ককাভিড-19 জভনি অিযাহভি শুরু হবয়বছ 1 কেব্রুয়াভি 2020 

িাভিি কথবক। এটে একটে সামভয়ক িবদািস্ত। অিযাহভিি সময়কাল কবি কিে হবি কস সপভকিি 

আপবডবেি জনয এিাবন আিাি কদিুন। 

পযাবিন্ট ভিসাি আবিদনগুবলাি িিিমান প্রজয়য়াি সময়সীমা এই সংবিাধনীগুবলাি দ্বািা প্রিাভিি 

হবি না। আিও িবথযি জনয, পযাবিন্ট ভিসা অবপক্ষমান িাভলকা ছাড়াি িাভিি ও প্রজয়য়াি সময় 

কদিুন। 

পযান্িন্ট এবং অবদান িন্য়ন্ে এমন রপতামাতাি জনয রিজজং রিসাি জনয 

রিসাি আন্বদনকািীগণ 

যভদ ভনম্নভলভিি সকল মানদণ্ড পূিে হয়, িবি ককাভিড-19 জভনি অিযাহভি থাকাকালীন ভিসাি 

আবিদন কিবল আপভন আপনাি পযাবিন্ট (সািক্লাস 103), অিদান িবয়বছ এমন ভপিামািা 

 (সািক্লাস 143) িা অিদান িবয়বছ এমন ভপিামািা (অস্থায়ী) (সািক্লাস 173)-এি সাবথ ভিজজং 

ভিসাি পাওয়াি জনয উপযুক্ত হবি পাবিন:  

 আপভন আপনাি পযাবিন্ট িা অিদান িবয়বছ এমন ভপিামািাি ভিসাি জনয 24 মাচি 2021 

িাভিবিি পূবি ি আবিদন কবিবছন 

 অবেভলয়াি কিিি কথবক এই ভিসাি আবিদন কিা হয় 

 24 মাচি 2021 িাভিবি আপভন অবেভলয়ায় কথবক থাবকন 

 ভিসাি আবিদবনি িযাপাবি ভসদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হবয় থাবক। 

আপভন কয ভিজজং ভিসা সািক্লাবসি জনয উপযুক্ত হবি পাবিন িা আপনাি পযাবিন্ট িা অিদান 

িবয়বছ এমন ভপিামািাি ভিসা আবিদন কিাি সময় আপনাি পভিভস্থভিি উপি ভনিিি কবি। 

আপভন আপনাি ভিসাি আবিদন কিাি সময় যভদ আপনাি একটে স্বিন্ত্র ভিসা থাবক, িবি আপভন 

একটে ভিজজং ভিসা A - BVA -  (সািক্লাস 010 )-এি জনয আবিদন কিবি ও িা কপবি সক্ষম হবি 

পাবিন। 

আপভন আপনাি ভিসাি আবিদন কিাি সময় যভদ আপনাি ককাবনা স্বিন্ত্র ভিসা না থাবক, িবি 

আপভন ককাবনা BVA-এি জনয উপযুক্ত হবিন না। আপভন একটে ভিজজং ভিসা E - BVE -  (সািক্লাস 

050)-এি িিিািলী পূিে কিবি সক্ষম হবি পাবিন। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
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আপভন যভদ পযাবিন্ট িা অিদান িবয়বছ এমন ভপিামািাি ভিসাি জনয অবেভলয়াি িাইবিি 

ককাবনা অভেবস কাগুবজ আবিদন জমা ভদবয় থাবকন, িবি আপভন আপনাি ভিসাি আবিদবনি 

সাবথ ভিজজং ভিসা পাওয়াি মানদণ্ড পূিে কিবিন না। 

আপভন যভদ ককাবনা ভিজজং ভিসাি জনয আবিদন কিবি চান সপূে িিাবি পূিেকৃি একটে েম ি 

1005 WA পযাবিন্ট ভিসা কসন্টাবি পাঠান। পূিেকৃি েম িটে ইবমইবল পাঠাবিন না। ইবমইবল প্রাপ্ত 

কযবকাবনা েম ি 1005 একটে অকায িকি আবিদন হবি এিং িা ভিবিচনা কিা যাবি না। 

স্পন্সিড পযাবিন্ট (অস্থায়ী) (সািক্লাস 870 ) ভিসা  

আপনাি যভদ একটে স্পন্সিড পযাবিন্ট (অস্থায়ী) ভিসা (সািক্লাস 870) (SPTV) থাবক এিং 1 জলুাই 

2021 িাভিবি অবেভলয়াি িাইবি কথবক থাবকন, িবি আপনাি ভিসাি কময়াদ স্বয়ংজয়য়িাবি 18 

মাস িজৃদ্ধ কিা হবয়বছ। 

এই অিযাহভিি লক্ষয হবলা কসসকল SPTV-ধািীবদি সহায়িা কিা, যািা ককাভিড-19 জভনি ভ্রমে 

ভিভধভনবেবধি কািবে িাবদি ভিসাি পুবিা 3 িা 5 িছি অবেভলয়ায় কা াঁোবি পাবিনভন। 

যভদ এই অিযাহভিি অধীবন আপনাি ভিসাি কময়াদ িাড়াবনা হবয় থাবক, িবি য়মপুঞ্জীিূিিাবি 

সবি িাচ্চ 10 িছি অিস্থান কিাি কক্ষবে এই অভিভিক্ত 18 মাস ভিবিভচি হবি না। 

SPTV স্পন্সিবদি জনযও স্পন্সিিীবপি িাধযিাধকিা সমান 18 মাস িজৃদ্ধ কিা হবয়বছ। 

আপনাি ভিসাি ভিস্তাভিি ও িিিািলী সপবকি জানবি আপভন VEVO িযিহাি কিবি পাবিন। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

