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আন্তর্জাতিক তিক্ষার্থী  

অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট (সাবক্লাস 485   িসসা  াা দের  ন্য  থ্য   

অস্থায়ী গ্র্যার্য়ুযট তিসা 

COVID-19 সম্পর্কিত ভ্রমণ র্ির্ির্িযেযির কারযণ আমরা সামর্যকভাযি অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট (সািক্লাস 

485) র্ভসার পূি িশতি পর্রিতিি কযরর্ি। 

আয়েদন 

আপর্ি এখি অস্থায়ী COVID-19 পদযেপ র্িযসযি অযের্িযার িাইযর থেযক একটট অস্থায়ী 

গ্র্যাজযুযট র্ভসার জিয আযিদি করযত পাযরি। 

আযরা তযেযর জিয অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসা থদখুি।https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-

visa/visa-listing/temporary-graduate-485 

অনলাইয়ন অধ্যযন 

আপর্ি যর্দ অযের্িযার িাইযর অিিাইযি অিযযি কযরি, তযি আপিার অিিাইি অিযযি 

অযের্িযাি স্টার্ি র্রযকাযারযমন্ট (ASR)-এর জিয িতিিয িযি, যর্দ আপর্ি:  

 র্শোেী (সািক্লাস 500) র্ভসা োকার সময অিিাইযি পডাযশািা কযর োযকি এিং 

 আপিার উপযুক্ত থযাগ্যতা সম্পন্ন করার 6 মাযসর মযিয আপিার অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসা 

আযিদি জমা র্দযয োযকি। 

প্রতিস্থাপন অস্থায়ী গ্র্যার্য়ুযট তিসা 

2022 সায়লর মাঝামাঝঝ সময়য আয়েদন গ্র্হণ করা হয়ে। 
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1 জিুাই 2022 থেযক, িতিমাি এিং প্রাক্তি অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসািার়ী, যারা COVID-19 জর্িত 

ভ্রমণ র্িযেিাজ্ঞার কারযণ অযের্িযায সময িার্রযযযিি, তারা প্রর্তস্থাপি অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসার 

জিয আযিদি করার থযাগ্য িযত পাযরি। 

একটট প্রর্তস্থাপি অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসার জিয থযাগ্য িযত আপিাযক অিশযই :  

 একটট বিি অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসা িারণ করযত িযি অেিা 

 পূযি ি একটট অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসা িারণ কযর োকযত িযি থযটটর থমযাদ 1 থেিরুযার্র 2020 

িা তার পযর থশে িযযযি এিং 

 আপর্ি 1 থেিরুযার্র 2020 থেযক 15 র্িযসম্বর 2021 এর মযিয থযযকাযিা সময অযের্িযার 

িাইযর র্িযিি। 

এিং  

 র্ভসা আযিদযির সম্পূণ ি খরচ AUD1,680 র্দযত িযি 

 প্রামাণয ির্েপত্র প্রদাি করযত িযি। 

1 জিুাই 2022 থেযক, আপর্ি ImmiAccount এর মািযযম অিযশার িা অেযশার থেযক আযিদি 

করযত পারযিি। 

আপর্ি যর্দ থযাগ্য িি, তািযি আসি র্ভসায কতর্দি অযের্িযায কাটটযযযিি তা র্ির্ি িযশযে 

আপিার প্রর্তস্থাপি র্ভসা থযাগ্যতার স্তর অিুযায়ী আপিার আসি র্ভসার মযতা একই 

সমযকািজযুড োকার অিুমর্ত থদযি। 

আপর্ি যখি আযিদি করযিি তখি আপর্ি আপিার আযিদযি পর্রিাযরর সদসযযদর অন্তভভ িক্ত 

করযত পাযরি। এযত পর্রিাযরর সদসযযদর অন্তভভ িক্ত করা িযযযি থযগুর্ি আপিার আসি অস্থায়ী 

গ্র্যাজযুযট র্ভসায অন্তভভ িক্ত র্িি িা। 

সািারণ অিস্থায, আযিদিকার়ীরা সারাজ়ীিযি শুিুমাত্র একটট অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসার মযিয 

স়ীমািদ্ধ োযকি এিং আযরা একটট র্ভসা শুিুমাত্র আঞ্চর্িক কাজ এিং অিযযযির র্ভর্িযত পাওযা 

যায। 

আযরা তযেযর জিয COVID-19 অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট প্রর্তস্থাপি েীম থদখুি। 

তিসা সম্প্রসারণ 

থযসকি অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসািার়ী COVID-19 সম্পর্কিত ভ্রমণ র্ির্ির্িযেযি প্রভার্িত িওযার 

কারযণ প্রর্তস্থার্পত অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসার উপযুক্ত, তাযদর র্ভসার থমযাদ ির্ি িত করা িযি িা 30 
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থসযেম্বর 2022 পয িন্ত সম্প্রসার্রত করা িযি। উপযুক্ত র্ভসািার়ীগ্ণযক র্িপাটিযমন্ট সরাসর্র 

অির্িত করযি। 

এই অন্তি িতীকাি়ীি িযিস্থা উপযুক্ত অস্থায়ী গ্র্যাজযুযট র্ভসািার়ীগ্ণ, একটট প্রর্তস্থার্পত অস্থায়ী 

গ্র্যাজযুযট র্ভসার আযিদি িা করা ও র্ভসা মঞর জরু িা িওযা পয িন্ত োকার ও কাজ করার জিয 

অযের্িযায প্রযিশ করার িা অযের্িযায োকার অিুমর্ত পাযিি। 

19 থেিরুযার্র 2022 থেযক, র্ভসািার়ীরা র্ভসার র্িিরণ এিং শতিািি়ী-যেযক তাযদর র্ভসার অিস্থা 

যাচাই করযত পারযিি। 

থসইসি র্ভসািার়ী, যাযদর র্ভসা 18 থেিরুযার্র 2022 এর আযগ্ িার্তি িযয থযযত পাযর, তারা 

তাযদর সািক্লাস 485 র্ভসার থমযাদ িাডাযিার র্িেযটট মুিতর্ি থরযখ আইিািুগ্ভাযি অযের্িযায 

অিস্থাযির জিয থটযম্পারার্র অযার্ির্ভটট র্ভসা (সািক্লাস 408) অযের্িযাি গ্ভি িযমন্ট এিযিাস ি 

ইযভন্টস (COVID-19 পযািযির্মক ইযভন্ট)-এর জিয আযিদি করযত পাযরি। 
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