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ভিসা আবেদনের চারজ্ রিফানড্ এবং মওকফু 
 

ভিসা আবেদনের চার্জ রিফান্ড 

আপনি যদি কোনো ভিসা আবেদন বা ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য পেমেন্ট করে থাকেন যা 
COVID-19 ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ভিসা আবেদনের 

চার্জ (VAC) রিফান্ড বা মওকুফের জন্য যোগ্য হতে পারেন। 

আপনি যদি আপনার মূল VAC রসিদে 'পেমেন্টকারী' হিসাবে দেখানো কেউ হন সেক্ষেত্রেই আপনি 
VAC রিফান্ডের অনুরোধ করতে পারবেন। 

19 জানুয়ারী 2022 থেকে 19 মার্চ (শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে) বা 19 এপ্রিল 2022 (WHM-দের ক্ষেত্রে) 
এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে আসা সট্ুডেন্ট এবং ওয়ার্কিং হলিডে মেকার (WHMs) দের VAC রিফান্ডের 

দাবি জানানোর শেষ দিন ছিল 31 ডিসেম্বর 2022 

অন্যান্য VAC রিফান্ডের নিয়ম সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য রিফানড পরাপত হওয়া (Getting a 
refund)দেখুন। 

VEVO ব্যবহার করে আপনি আপনার ভিসার বিবরণ এবং শর্তাবলী চেক করতে পারবেন। 

শিক্ষার্থী 

আপনি যদি 1লা ফেব্রুয়ারি 2020 তারিখে বা তারপরে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে থাকেন এবং COVID-

19-এর প্রভাবের কারণে মূল ভিসার মেয়াদের মধ্যে আপনার কোর্সটি সম্পূর্ণ করতে না পারেন তাহলে 
আমরা আপনাকে আরেকটি স্টুডেন্ট ভিসার আবেদন জমাদানের সুবিধা প্রদান করতে ভিসা আবেদনের ফি 
মওকুফ করব। এইসব ক্ষেত্রেও এই সুবিধা পাবেন: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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• ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে অসট্্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না পারার কারণে আপনার অধ্যয়ন 
স্থগিত করে থাকেন 

• পার্ট-টাইম স্টাডি করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
• আপনার কাজ-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা প্লেসমেন্ট সম্পূর্ণ করতে অক্ষম হন। 

এই ব্যবস্থাটি এমন ছাত্রদের জন্য নয় যারা সাধারণ কারণ দেখিয়ে নতুন স্টুডেন্ট ভিসার 
জন্য আবেদন করছেন (যেমন ধরুন, আপনি কোনো কোর্স বা অধ্যয়নের ইউনিটে অকৃতকার্য হন , 

ব্যক্তিগত কারণে স্থগিত রাখেন বা স্বেচ্ছায় আপনার অধ্যয়নের লোড হ্রাস করেন ইত্যাদি। 

ফি মওকুফের জন্য আপনার আবেদন বিবেচ্য হতে আপনাকে অবশ্যই স্টুডেন্ট ভিসার জন্য 
আবেদন করতে হবে এবং আপনার এডুকেশন প্রোভাইডারের কাছ থেকে একটি সম্পূর্ণকৃত 
COVID-19 প্রভাবিত স্টডুেন্ট ফর্ম 1545 সংযুকত্ করতে হবে। 

যদি আপনি অস্ট্রেলিয়াতে ফি মওকুফের জন্য আবেদন করেন, তাহলে একটি ব্রিজিং ভিসা 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইস্যু করা হবে না যেহেত ুফি ছাড়টি প্রথমে চেক করতে হবে। 

এই ছাড়টি কেবল VAC এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

