অস্ট্রেলীয় সরকাস্টরর Code of Behaviour ও
Bridging Visas

অস্ট্রেলীয় সরকাস্টরর Code of Behaviour (আচরণ বিবি) আপনার জন্য গুরুত্বপূণ্ণ যবি
আপনার Bridging Visa E (বরিবজং বিসা ই) থাস্টক িা তা পপস্টত যাস্টছেন।.
Code of Behaviour হস্টছে আপনার অস্ট্রেবলয়ার আইন ও বনয়ম পালন করার প্রবতশ্রুবত।
এই তথ্যপত্র Code of Behaviour এর মাি্যস্টম আপনাস্টক আপনার আইনগত অবিকার ও
িাবয়স্টত্বর কথা িলস্টে।

ডিপার্টমেন্ট অফ ইমিগ্রেশন এন্ড বর্ডার প্রটেকশন (Department of Immigration
and Border Protection) এখন ডিপার্টমেন্ট অফ হ�োম অ্যাফেয়ার্স (Department
of Home Affairs) নামে পরিচিত।

Code of Behaviour-আইনগি িথ্য்
Code of Behaviour বক?
Code of Behaviour হচ্ছে আপনার অচ্্রেলিয়ার আইন
ও লনয়ম পািন করার প্রলিশ্রুলি। এটা একটা ফরম
যাচ্ি আপলন দস্তখি কচ্রন। আপনার Bridging Visa
E* নবায়ন করচ্ি বা পপচ্ি আপলন অবশ্যই Code of
Behaviour এ দস্তখি করচ্বন। Code of Behaviour
এরূপ পদখচ্ি.

*আপনি যনি িা জানিি আপিার কী নিসা আনে, তাহনে Department of Immigration
and Border Protection এ ন�াঁজ করুি অথবা আপিার নকইস ওয়াক্ভ ারচ্ক আপিানক

�ুঁজনত সাহায্য করনত বেুি।

আবম অস্ট্রেলীয় আইন ও বনয়ম সম্বস্টধে পিশী না
জানস্টল বক হস্টি?
অচ্্রেলিয়ায় বহু আইন ও লনয়ম আচ্ে। অচ্্রেলিয়ার সব
পিাক এই সব আইন ও লনয়ম অবশ্যই পািন করচ্ব।
সব পিাচ্করই আইচ্নর অধীচ্ন অলধকার আচ্ে।
আপনাচ্ক পকান পকান আইন পািন করচ্ি হচ্ব িা
জানা আপনার উপর লনর্ভ র কচ্র। এটা ন্যায্য না মচ্ন
হচ্ি পাচ্র, লকন্তু ‘আলম আইন জানিাম না’ বিা পকান
অজুহাি নয়। আপলন দরকার হচ্ি লবনাখরচ্ে আইনগি
িথ্য ও সাহায্য এই িথ্যপচ্রের পশচ্ে পদওয়া িালিকারু ক্ত
পসবাকম্ভগুলির কাচ্ে পপচ্ি পাচ্রন।

আবম আইন পালন না করস্টল বক হস্টি?
এর অথ্ভ আপলন Code of Behaviour রঙ্গ করচ্েন এবং
Department of Immigration আপনার লরসা বালিি
করচ্ি পাচ্র।
এটা িারা এই ধরচ্নর আইন রঙ্গ করচ্ি করচ্ি পাচ্র:
•

যলদ আপলন লবপজ্জনকরাচ্ব গালি োিান বা আপনার গালি
োিানর জন্য লনরাপদ িা লনলচিি না কচ্রন

•

যলদ আপলন কাউচ্ক আঘাি কচ্রন বা িাচ্দর প্রলি
লহংসাত্মক হন।

উপরন্তু Department of Immigration আপনার লরসা বালিি
করচ্ি পাচ্র যলদ আপলন:
•
•

সমাজ অি্যন্ত লবপজ্জনক মচ্ন কচ্র এরূপ কাজ কচ্রন
Department(লিপাট্ভচ্মন্ট) আপনাচ্ক যা করচ্ি বচ্ি িা
না কচ্রন, চ্যমন, চ্কান গুরুত্বপূর্ভ সাক্াৎকাচ্র যাওয়া।

আমার বিসা িাবতল করা হস্টল বক হস্টি?

যখন লরিলজং লরসা বালিি করা হয়, আপলন সম্ভবি: অলরবাসন
আটকখানায় যাচ্বন।

আবম বক Code of Behaviour সম্বস্টধে আরও
জানস্টত পাবর?
আপলন যলদ লক করচ্ি হচ্ব িা না জাচ্নন িাহচ্ি আপনার
পকইস ওয়াক্ভ ারচ্ক সাহায্য করচ্ি বিুন। Code of Behaviour
সম্বচ্ধে আপনার পকান প্রশ্ন থাকচ্ি আপনার পকইস ওয়াক্ভ ারচ্ক
পকাথায় আরও িথ্য পাওয়া যাচ্ব লজজ্াসা করুন, অথবা
লনচ্ের পসবাকম্ভগুলিচ্ি পযাগাচ্যাগ করুন।

পকান আইনজীিী আমাস্টক সাহায্য করস্টত পাস্টর
বক?
আপলন লবনাখরচ্ে সাহায্য পপচ্ি পাচ্রন যলদ:
• আপলন লবপচ্দ পচ্িন, বা মচ্ন কচ্রন পয আপলন আইচ্নর
সচ্ঙ্গ ঝাচ্মিায় পিচ্ি পাচ্রন
• আপনার লরসা শীঘ্রই পশে হচ্ব এবং অিীচ্ি আপলন
লবপচ্দ পচ্িচ্েন
• আপলন ধাররা কচ্রন পয Department(লিপাট্ভচ্মন্ট)
আপনার লরসা বালিি করচ্ি পাচ্র
• আপলন ‘লরসা বালিি করার উচ্দেচ্শ্য পনাটিশ’ পান।.
আইন-সংক্ান্ত পসবাকম্ভগুলি অপরাধমূিক আইন ও অন্যান্য
আইনগি সমস্যার লবেচ্য় উপচ্দশ লদচ্ি পাচ্র এবং পকাথায়
আপলন অলরবাসন আইচ্নর উপচ্দশ পপচ্ি পাচ্রন িা ব্যাখ্যা
করচ্ি পাচ্র।
অস্টপক্া করস্টিন না, তাড়াতাবড় আইনমূলক উপস্টিশ
পজাগাড় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ণ।

বিনাখরস্টচ আইন-সংক্ান্ত তথ্য ও উপস্টিস্টশর জন্য, স্টযাগাস্টযাগ করুন:

Victoria Legal Aid
1300 792 387
www.legalaid.vic.gov.au
Refugee and Immigration Legal Centre
(03) 9413 0100
www.rilc.org.au
Asylum Seeker Resource Centre
(03) 9274 9827
www.asrc.org.au
অনুবাদকগর এবং পদারােীগর
Translating and Interpreting Service (TIS) পক ১৩ ১৪ ৫০ নম্বচ্র পফান
করুন এবং পকান পদারােীচ্ক আপনার জন্য আইন-সংক্ান্ত পসবাকম্ভচ্ক পফান
করচ্ি বিুন। আইন-সংক্ান্ত পসবাকম্ভচ্ক আপনার লরসার কথা বিুন পযন
িাুঁরা আপনাচ্ক সঠিক িথ্য লদচ্ি পাচ্রন। িাুঁচ্দরচ্ক বিুন পয এটা জরুরী।

লরসা বালিি করার আচ্গ Department(লিপাট্ভচ্মন্ট)আপনাচ্ক
হুুঁলসয়ারী লদচ্ি পাচ্র বা লরসার পকান পকান শচ্ি্ভ র পলরবি্ভ ন
করচ্ি পাচ্র।
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