
১৯ মার্চ  ২০১৯ 

ক্রাইস্ট চাচচ  হত্যাকান্ডে হত্াহত্ন্ডের পররবান্ডরর 
সেসযন্ডের জন্য রিসা আন্ডবেন্ প্ররক্রযা 

নিউ নিল্যান্ডের অনিবাসি নবিাগ (INZ) ক্রাইস্টর্ার্চ  এর মসনিদ আল্ িরূ ও নল্িউড গণহত্যায় নিহত্ 
বা আহত্ন্ডদর পনরবান্ডরর িিয নিসার আন্ডবদি অগ্রানিকার নিনিন্ডত্ নিষ্পনি করন্ডে। INZ এটিন্ডক 
আপদকাল্ীি সময়  নবন্ডবর্িা কন্ডর এবং িরুরী নিনিন্ডত্ এ সংক্রান্ত নিসার আন্ডবদি নিষ্পনি করন্ডব।  

এ সংক্রান্ত নবস্তানরত্ ত্থ্য আইএিন্ডিড এর নিন্ডে উন্ডেনিত্ ওন্ডয়বসাইন্ডে পাওয়া যান্ডব: 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/family-

members-of-mosque-incident 

 

যেিান্ডব রিসার জন্য আন্ডবেন্ করন্ডবন্  

নিনিের নিসার িিয আন্ডবদি করার িিয এই পদন্ডেপগুনল্ অিসুরণ করুি: 

1. নিনিের নিসার িিয অিল্াইন্ডি আন্ডবদি করুি 
2. আন্ডবদিপত্রটি িমা নদি এবং ররফান্ডরন্স িম্বরটি সংরেণ করুি। 

3. INZ এ ইন্ডমইল্ পাঠাি (NZEmergencyVisa@mbie.govt.nz) যান্ডত্ আমরা আন্ডবদিটি 
অগ্রানিকারনিনিন্ডত্ নিষ্পনি করন্ডত্ পানর। নিেনল্নিত্ নবষয়গুনল্ অন্তিুচ ক্ত করুি: 

ক। সাবন্ডিক্ট ল্াইন্ডি আন্ডবদিটির ররফান্ডরন্স িম্বরটি উন্ডেি করুি 

ি। িাম, িন্ম ত্ানরি এবং নিসার িিয আন্ডবদিকারী বযনক্তর পাসন্ডপােচ  িম্বর 

গ। অিল্াইি আন্ডবদি িমা রদওয়ার ত্ানরি, এবং 
ঘ। নিউনিল্যান্ডে অবনিত্ পনরবান্ডরর সদন্ডসযর িাম ও িন্ম ত্ানরি। 

 

প্রন্ডয়ািন্ডি েনত্গ্রি বযনক্তরা INZ এ িানপত্ রকন্ডে নিেনল্নিত্ িম্বন্ডর রযাগান্ডযাগ করুি: 

• রফাি: 0508 22 52 88 - নিউনিল্যান্ডের নিত্ন্ডর 
• রফাি: +64 9 952 1679 - নিউনিল্যান্ডের বাইন্ডর 

 

এই রফাি িাম্বারগুনল্ শুিুমাত্র আক্রান্ত বযনক্ত, ত্ান্ডদর পনরবান্ডরর সদসয এবং এই দনু্ডযচাগকান্ডল্ সাহাযযকারী 
বযনক্তন্ডদর বযবহান্ডরর উন্ডেন্ডযয  িাপি করা হন্ডয়ন্ডে। 

  

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/family-members-of-mosque-incident
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/family-members-of-mosque-incident
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/family-members-of-mosque-incident


বযরিগত্ পেচান্ডয সাহােয যপন্ডত্ চাইন্ডে  

বযনক্তগত্ পযচান্ডয় সাহাযয রপন্ডত্ প্রন্ডয়ািিীয় ত্থ্যও অিল্াইন্ডি পাওয়া যায়। ক্রাইস্টর্ান্ডর্চ র INZ কমীরা 
নিউনিল্যাে পনুল্য নিনক্টম সান্ডপান্ডেচ র সান্ডথ্ ঘনিষ্ঠিান্ডব কাি করন্ডে যারা আক্রান্ত বযনক্ত ও ত্ান্ডদর 
পনরবান্ডরর সাহান্ডযয নিন্ডয়ানিত্। আক্রান্ত বযনক্তবগচ এবং ত্ান্ডদর পনরবান্ডরর সদসযন্ডদর নিসা আন্ডবদি প্রনক্রয়া 
সম্পন্ডকচ  নিন্ডদচযিা প্রদাি এবং অনিবাসি স্টযাোস সম্পন্ডকচ  প্রন্ডের উির রদওয়ার িিয অনিবাসি কমী 
প্রস্তুত্ রন্ডয়ন্ডেি। অনিবাসি কমচকত্চ ার সান্ডথ্ আক্রান্ত বযনক্ত বা পনরবান্ডরর সদসযন্ডদর সাোত্কান্ডরর সময়সূর্ী 
নিিচারন্ডির িিয ইন্ডমইল্ করুি এই ঠিকািায় immigrationresponse@mbie.govt.nz.  এই ইন্ডমইল্ ঠিকািা 
শুিুমাত্র আক্রান্ত বযনক্ত, ত্ান্ডদর পনরবান্ডরর সদসয এবং এই দনু্ডযচাগকান্ডল্ সাহাযযকারী বযনক্তন্ডদর বযবহান্ডরর 
উন্ডেন্ডযয  িাপি করা হন্ডয়ন্ডে। 

যকান্ যকান্ যেন্ডের ন্াগররকন্ডের রিরজটর রিসার প্রন্ডযাজন্ যন্ই 

আপনি যনদ নিসা ওন্ডয়িার কানির (visa-waiver countries ) িাগনরক হি ত্াহন্ডল্ পনরবান্ডরর সদসযন্ডদর 
সান্ডথ্ সাোত্ ল্ান্ডি নিউ নিল্যান্ডের নিনিের নিসা আন্ডবদন্ডির প্রন্ডয়ািি রিই।  

কন্সযযোর সম্পরকচ ত্ রবষয 

যনদ পনরবান্ডরর সদসযন্ডদর রকাি কিসুযল্ার সম্পনকচ ত্ ত্থ্য প্রন্ডয়ািি হয়, রযমি যনদ ত্ান্ডদর ভ্রমন্ডণর িিয 
প্রন্ডয়ািিীয় পাসন্ডপােচ  িা থ্ান্ডক বা ত্ান্ডদর কান্ডে টিনকে রকিার মন্ডত্া অথ্চ িা থ্ান্ডক ত্ন্ডব দয়া কন্ডর 
নিউনিল্যান্ডের দতূ্াবাস / হাই কনমযি / কিসুযন্ডল্ন্ডের সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ করুি। আপনি যনদ  নিউ 
নিল্যান্ডের কূেনিনত্ক প্রনত্নিনির সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ করন্ডত্ বযথ্চ হি ত্াহন্ডল্ নিি নিি রদন্ডযর িািীয় 
পররাষ্ট্র ম্ত্রণণাল্ন্ডয়র সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ করুি যান্ডত্ ত্াাঁরা এ নবষন্ডয় আপিান্ডক প্রন্ডয়ািিীয় ত্থ্য নদন্ডয় 
সাহাযয করন্ডত্ পান্ডরি।  

রিরিযা কিী 

1. রেনসনফক পারপাস ওয়াকচ  নিসার িিয  অিল্াইন্ডি আন্ডবদি করুি। 

2. আন্ডবদি িমা নদি এবং ররফান্ডরন্স িম্বরটি সংরেি করুি। 

3. নিেনল্নিত্ ত্থ্যগুনল্ নদন্ডয় আমান্ডদর একটি ইন্ডমল্ পাঠাি যান্ডত্ আমরা আন্ডবদিটি অগ্রানিকার 
নিনিন্ডত্ নিেন্ন করন্ডত্ পানরিঃ 

ক। সাবন্ডিক্ট ল্াইন্ডি আন্ডবদিটির ররফান্ডরন্স িম্বরটি উন্ডেি করুি 

ি। নিসার িিয আন্ডবদিকারী বযনক্তর িাম ও িন্ম ত্ানরি 

গ। অিল্াইন্ডি আন্ডবদি িমা রদওয়ার ত্ানরি 

 

  

mailto:immigrationresponse@mbie.govt.nz
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries


 

কূটন্ীরত্ক এবং সরকারী কিচকত্চ ান্ডের যেন্ডে  

কূেিীনত্ক এবং সরকারী কমচকত্চ ান্ডদর New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) এর 
সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ করার িিয অিনু্ডরাি করা হন্ডে যান্ডত্ আপিার নিসার আন্ডবদিটি সহন্ডিই 
অগ্রানিকারনিনিন্ডত্ নিষ্পনি করা যায়।  

ক্রাইস্টচান্ডচচ  সবথানান্রত্ যগাোলিরের নটন্ায আক্রান্ত ব বযরি ত ত্ােন্ডের পররবান্ডরর 
সেসযন্ডের রিসা আন্ডবেন্ 

INZ অিিুাবি কন্ডর রয ক্রাইস্টর্ান্ডর্চ  রেম্পরানর ওয়াকচ  নিসা রহাল্ডার (temporary work visas) বযনক্তগি 
নিউ নিল্যান্ডে অিযত্র িািান্তনরত্ হন্ডত্ র্াি। ত্াাঁন্ডদর িিয করিীয়িঃ  

কিচ রিসার েত্চ  পররবত্চ ন্ 

নকেু কমচ নিসা রপযা, নিন্ডয়াগকত্চ া বা অবিান্ডির (occupation, employer or location)িিয সনুিনদচষ্ট। যনদ 
আপিার কমচ নিসায় উক্ত যত্চ  গুনল্র রকািটি নবদযমাি থ্ান্ডক ত্ন্ডব রকাি রকাি রেন্ডত্র িতু্ি নিসা 
আন্ডবদন্ডির পনরবন্ডত্চ  নবদযমাি নিসার যত্চ গুনল্ পনরবত্চ ি করা রযন্ডত্ পান্ডর।  

যনদ রকািও কমচ নিসা রয রকাি রপযা, নিন্ডয়াগকত্চ া বা রয রকাি িান্ডি কাি করার অিমুনত্ রদয় ত্ন্ডব 
যত্চ  পনরবত্চ ন্ডির আন্ডবদি করার প্রন্ডয়ািি রিই। 

এন্ডসন্রেযাে রিেস তযাকচ  রিসা যহাল্ডারস 

যনদ রকাি বযনক্তর নিসাটি Essential Skills Work এর িিয হয় এবং ত্াাঁর কাি skills shortage 
ত্ানল্কায় িা থ্ান্ডক ত্াহন্ডল্ আপিার রেন্ডত্র শুিু নিন্ডয়াগকত্চ ার যত্চ টি পনরবত্চ ি করা রযন্ডত্ পান্ডর। 
ত্ন্ডব, ত্ারা র্াকুরী, অবিাি বা lower skill-band এ িতু্ি রপযার িিয একটি িতু্ি কমচ নিসার 
আন্ডবদি করন্ডত্ পান্ডরি। িতু্ি কন্ডর আন্ডবদি করার আন্ডগ এটি নিনিত্ করুি রয আপিান্ডক 
প্রনত্শ্রুত্ র্াকুরীটি পূণচকাল্ীি এবং রসিিয আপিার প্রন্ডয়ািিীয় রযাগযত্া এবং অনিজ্ঞত্া  রন্ডয়ন্ডে। 

টযান্ডেন্ট (এন্ডক্ররিন্ডটি এিপ্লযারস) তযাকচ  রিসা যহাল্ডারস 

েযান্ডল্ন্ট (এন্ডক্রনডন্ডেড এমপ্লয়ারস) ওয়াকচ  নিসা রহাল্ডারস বযনক্তগণ িতু্ি র্াকুরী বা রপযার িিয 
নিসার যত্চ গুনল্ পনরবত্চ ন্ডির আন্ডবদি করন্ডত্ পান্ডরি যনদ আপিার প্রনত্শ্রুত্ িতু্ি র্াকুরী বা রপযার 
রবত্ি িাত্া মলূ্ নিসা আন্ডবদন্ডির সমন্ডয়র রর্ন্ডয় কম িা হয়। রসন্ডেন্ডত্র ত্ান্ডদর িতু্ি  
নিন্ডয়াগকত্চ ান্ডক উক্ত নিসার সান্ডথ্ সঙ্গনত্পূণচ হওয়ার যত্চ  পূরণ করন্ডত্ হন্ডব। 

যনদ রকউ কমচ নিসার যত্চ ানদর পনরবত্চ ি করন্ডত্ র্াি এবং ত্ারা ত্া করার রযাগয নবন্ডবনর্ত্ হি, 

ত্ন্ডব অবযযই নিেনল্নিত্গুনল্ সিদগুনল্ দানিল্ করন্ডত্ হন্ডব: 

 



 

• িতু্ি র্াকুরীর নিন্ডয়াগপত্র বা রু্নক্ত  

• পূরিকৃত্ আন্ডবদিপত্র বা 'Application for a Variation of Conditions or a Variation of Travel 

Conditions' (INZ 1020) 

• আন্ডবদি নফ 

• Employer Supplementary Form (INZ 1113), যনদ আন্ডবদিকারী রকািও নিন্ন নিন্ডয়াগকত্চ ার িিয 
কাি করার আন্ডবদি কন্ডর - িতু্ি নিন্ডয়াগকত্চ ান্ডক অবযযই নিিচানরত্ আন্ডবদিপত্রটি পূরণ করন্ডত্ 
হন্ডব। যনদ নিন্ডয়াগকত্চ া রকাি স্বীকৃত্ কমচসংিাি সৃনষ্টকারী বযনক্ত হি নযনি রকািও Talent 

(Accredited Employers) কমচ নিসার যত্চ গুনল্ পনরবত্চ ন্ডির িিয আন্ডবদিটি সমথ্চি কন্ডর থ্ান্ডকি 
রসন্ডেন্ডত্র উক্ত আন্ডবদিপত্রটি পূরি িা করন্ডল্ও র্ল্ন্ডব।  

 

যপাস্ট স্টািী (এিপ্লযার এরসন্ডস্টি) তযাকচ  রিসা যহাল্ডার  

রপাস্ট স্টাডী (এমপ্লয়ার এনসন্ডস্টড) ওয়াকচ  নিসা রহাল্ডার বযনক্তগি ত্াাঁন্ডদর নিসা রল্ন্ডবন্ডল্র যত্চ গুনল্ 
রথ্ন্ডক রপযা, কান্ডির অবিাি এবং নিন্ডয়াগকত্চ া অপসারন্ডির িিয আন্ডবদি করন্ডত্ পান্ডরি। পরবত্ীন্ডত্ 
ত্াাঁরা রয রকান্ডিা নিন্ডয়াগকত্চ ার িিয কাি করন্ডত্ পান্ডরি। এটি করার িিয নিে নল্নিত্ সিদপত্র 
গুনল্ আন্ডবদিপন্ডত্রর সান্ডথ্ অবযযই সংযুক্ত করন্ডত্ হন্ডব: 

• পূরিকৃত্ আন্ডবদিপত্র INZ 1243 

• আন্ডবদি নফ 

• পাসন্ডপােচ  
• পূরিকৃত্ আন্ডবদিপত্র বা Application for a Variation of Conditions for holders of an 

employer-assisted post-study work visa (INZ 1243) 

 

যপাস্ট স্টািী (তন্ডপন্) তযাকচ  রিসা যহাল্ডার 

রপাস্ট স্টাডী (ওন্ডপি) ওয়াকচ  নিসা রহাল্ডার বযনক্তগি রয রকািও নিন্ডয়াগকত্চ ার িিয কাি করন্ডত্ 
পান্ডরি। ত্াাঁন্ডদর রেন্ডত্র রপযা, কান্ডির অবিাি এবং নিন্ডয়াগকত্চ া পনরবত্চ ি করার িিয যন্ডত্চ র রকািও 
পনরবত্চ ি প্রন্ডয়ািি রিই। 

  



 

সন্যান্য রিসার বযবথানা 

আমরা িানি রয রগাল্াগুনল্র ঘেিায় আক্রান্ত বযনক্তন্ডদর ররনসন্ডডন্স সুনবিার িিয মসুনল্ম সম্প্রদান্ডয়র 
সদসযরা দাবী িািান্ডেি। বত্চ মান্ডি নিউ নিল্যাে সরকার সম্ভাবয উপায় গুনল্  নবন্ডবর্িা করন্ডে এবং 
উপযুক্ত সমন্ডয় এ নবষন্ডয় ত্াাঁন্ডদর নসদ্ধান্ত রঘাষণা করন্ডব। ইনত্মন্ডিয ইনমন্ডগ্রযি নিউ নিল্যাে আগ্রহীগিন্ডদর 
ত্াাঁন্ডদর নিসার উপায় গুনল্ সম্পন্ডকচ  ওয়ানকবহাল্ করন্ডত্ কাি করন্ডে। 

রন্উরজেযান্ডে প্রাপ্ত ন্ন্-রিসা সংক্রান্ত ব পরািেচ এবং সহাযত্া সম্পন্ডকচ  ত্থ্য 

ক্রাইস্টর্ান্ডর্চ র ঘেিায় উদূ্ভত্ পনরনিনত্ রমাকানবল্ায় নিউ নিল্যাে প্রাপ্ত পরামযচ ও সহায়ত্া পনরন্ডষবাগুনল্ 
িািন্ডত্ নিেনল্নিত্ MFAT ওন্ডয়বসাইেটি  অিসুরণ করুি https://www.mfat.govt.nz/en/about-

us/christchurch-terror-attacks-help-and-support/ 

 

 

 

  

https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/christchurch-terror-attacks-help-and-support/
https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/christchurch-terror-attacks-help-and-support/


সাধারন্ রজজ্ঞাসা 

আক্রান্ত ব বযরিন্ডের স্বজন্ন্ডের প্রশ্নসিহূ 

প্রশ্নঃ আরি রক কাগন্ডজ ছাপা বা রেরিত্ আন্ডবেন্পে জিা রেন্ডত্ পারর? 

উির: যনদও অিল্াইন্ডি িমা নদন্ডল্ আপিার আন্ডবদিটি দ্রুত্ পাওয়া যায়, ত্ন্ডব যনদ আপিার কান্ডে 
ইন্টারন্ডিে রসবা িা থ্ান্ডক ত্ন্ডব আপনি নিসা অযানপ্লন্ডকযি রসন্টার (VAC) এর মািযন্ডম একটি কাগন্ডি োপা 
বা নল্নিত্ আন্ডবদি ফমচ িমা নদন্ডত্ পান্ডরি। অিল্াইন্ডি বা কাগন্ডি োপা রয উপান্ডয়ই আন্ডবদি কন্ডরি িা 
রকি আন্ডবদিপন্ডত্র উন্ডেনিত্ প্রনত্টি রসকযি আপিান্ডক অবযযই যথ্াযথ্ িান্ডব পূরণ করন্ডত্ হন্ডব। 

প্রশ্নঃ আন্ডবেন্পে জিা যেতযার জন্য আিার কী কী োগন্ডব? 

উির: আপিার একটি ববি ভ্রমণ ডকুন্ডমন্ট বা পাসন্ডপােচ  থ্াকন্ডত্ হন্ডব। আপিার ভ্রমণ পনরকল্পিা এবং 
সফরকাল্ীি সম্ভাবয িরর্ নিবচান্ডহর িিয আপিার ত্হনবল্ বা আনথ্চক সামথ্চয সম্পন্ডকচ  যত্ রবযী সম্ভব 
ত্থ্য নদন্ডয় আমান্ডদর সাহাযয করুি।  

প্রশ্নঃ আিান্ডক রক আন্ডবেন্পন্ডের রি জিা রেন্ডত্ হন্ডব? 

উিরিঃ যনদ আপনি অিল্াইন্ডি আন্ডবদি িমা রদি, ত্ন্ডব আপিান্ডক নফ নদন্ডত্ হন্ডব কারণ বযবিাটি নফ োডা 
রকািও অযানপ্লন্ডকযি গ্রহণ করন্ডব িা। ত্ন্ডব, পরবত্ীন্ডত্ আমান্ডদর সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ কন্ডর আপনি উক্ত নফ 
টি রফরত্ র্াইন্ডত্ পান্ডরি।  

প্রশ্নঃ আিার েরে যক্ররিট কািচ  ন্া থ্ান্ডক (প্রন্ডযাজন্ীয রি জিা রেন্ডত্)? 

উিরিঃ আপনি পনরবান্ডরর অিয সদসযন্ডদর / বনু্ধন্ডদর কান্ডে রক্রনডে কাডচ  র্াইন্ডত্ পান্ডরি। অিযথ্ায়, আপনি 
একটি কাগন্ডি োপা আন্ডবদিপত্র নিকেি VAC এ িমা নদন্ডত্ পান্ডরি। 

প্রশ্নঃ VAC রি জিা রেন্ডত্ হন্ডব? 

উির: (আক্রান্ত বযনক্তর)স্বিি ত্থ্া পনরবান্ডরর সদসযন্ডদর রেন্ডত্র VAC নফর  অথ্চ প্রদাি করন্ডত্ হন্ডব িা। 

প্রশ্নঃ ইিারন্ডজরি রিসা যপন্ডত্ কত্ সিয প্রন্ডযাজন্? 

উির: আমরা নিনদচষ্ট সময়সীমা নিনিত্ করন্ডত্ পারনে িা ত্ন্ডব নিসা অযানপ্লন্ডকযিগুনল্ যান্ডত্ সত্বর নিষ্পন্ন 
হয় রস ল্ন্ডেয INZ সাবচেনণক বা 24/7 কাি করন্ডে। 

প্রশ্নঃ েরে আিার আন্ডবেন্পে রবন্ডবচন্ার জন্য প্রন্ডযাজন্ীয সিস্ত ত্থ্য সরবরাহ করন্ডত্ ন্া পারর? 

উির: আমরা নবষাদময় পনরনিনত্ন্ডত্ আপিার আশু ভ্রমন্ডির প্রন্ডয়ািিীয়ত্া সম্পন্ডকচ  ওয়ানকবহাল্। ত্াই, 
দয়া কন্ডর যত্দরূ সম্ভব ত্থ্য নদি যার নিনিন্ডত্ আমরা নসদ্ধান্ত রিব। 



প্রশ্ন: েরে আিার আন্ডবেন্পন্ডের সান্ডথ্ প্রন্ডযাজন্ীয সংেযরি িকুন্ডিন্ট সরবরাহ করন্ডত্ ন্া পারর ত্াহন্ডে 
রক INZ ত্া রবন্ডবচন্ার জন্য গ্রহণ করন্ডব?  

উির: আমরা দিুঃিিিক পনরনিনত্ন্ডত্ আপিার আশু ভ্রমন্ডির প্রন্ডয়ািিীয়ত্া সম্পন্ডকচ  ওয়ানকবহাল্। ত্াই, 
দয়া কন্ডর যত্দরূ সম্ভব ত্থ্য নদি যার নিনিন্ডত্ আমরা নসদ্ধান্ত রিব। 

প্রশ্নঃ আিার কান্ডছ ত্হরবন্ডের প্রিাণ যন্ই। ত্বযত রক আরি রিসার জন্য আন্ডবেন্ করন্ডত্ পারর? 

উির: আমরা দিুঃিিিক পনরনিনত্ন্ডত্ আপিার আশু ভ্রমন্ডির প্রন্ডয়ািিীয়ত্া সম্পন্ডকচ  ওয়ানকবহাল্। 
ত্হনবন্ডল্র অপ্রতু্ল্ত্ার কারন্ডি আক্রান্ত পনরবান্ডরর সদন্ডসযর নিসা মঞ্জরু বািাগ্রি হন্ডব িা। দয়া কন্ডর 
অিল্াইন্ডি আপিার নিনিের নিসা আন্ডবদি িমা নদি এবং যত্দরূ সম্ভব ত্থ্য নদি যার নিনিন্ডত্ আমরা 
নসদ্ধান্ত রিব। 

প্রশ্নঃ VAC যত্ আিার পাসন্ডপাটচ  পাঠান্ডত্ হন্ডব? 

উির: উদূ্ভত্ পনরনিনত্ এবং সময়সীমার মন্ডিয আপিার মলূ্ পাসন্ডপােচ  পাঠান্ডিা কত্ো কঠিি রস নবষন্ডয় 
আমরা ওয়ানকবহাল্। নকেু নকেু রেন্ডত্র এর প্রন্ডয়ািিীয়ত্া মািচ িা করা হন্ডয়ন্ডে। আপনিও এই যত্চ টি মািচ িা 
করার িিয অিনু্ডরাি করন্ডত্ পান্ডরি। আন্ডবদিপত্র দানিন্ডল্র পর আমান্ডদর কান্ডে পাঠান্ডিা ইন্ডমইন্ডল্ আপিার 
অিনু্ডরািটি যুক্ত করুি এবং আমরা নবন্ডবর্িা করন্ডবা। 

প্রশ্নঃ আরি েরে পাসন্ডপাটচ  জিা ন্া যেই ত্ন্ডব রকিান্ডব আিার রিসা যপন্ডত্ পারর? 

উিরিঃ আমরা আপিান্ডক একটি ইন্ডল্কট্রনিক নিসা (eVisa) প্রদাি করন্ডত্ পানর যা আপিার অিল্াইি 
অযাকাউন্ডন্ট আপন্ডল্াড করা হন্ডব। উক্ত eVisa টি  নপ্রন্ট করুি এবং ভ্রমণকান্ডল্ একটি কনপ আপিার সান্ডথ্ 
বহি করুি।  

প্রশ্নঃ আিার রক ররটান্চ ফ্লাইট োগন্ডব? 

উির: এই পযচান্ডয় আমান্ডদর নরোিচ টিনকে সরবরাহ করার প্রন্ডয়ািি রিই ত্ন্ডব আপনি যিি আপিার 
আন্ডবদি িমা নদন্ডবি ত্িি আমান্ডদর ভ্রমণ পনরকল্পিাগুনল্ (আপনি কিি যাত্রা শুরু করন্ডেি, আপিার 
ভ্রমণকাল্ কত্নদি দীঘচ হন্ডব ইত্যানদ) সরবরাহ করুি। 

প্রশ্নঃ েরে আিার পাসন্ডপাটচ  ন্া থ্ান্ডক বা যিযাে উত্তীণচ হন্ডয রগন্ডযন্ডছ বা েীঘ্রই যিযাে উত্তীণচ হন্ডয োন্ডে 
যস যেন্ডে কী করণীয?  

উির: নিউ নিল্যাে ভ্রমন্ডণর িিয আপিার ববি ভ্রমণ ডকুন্ডমন্ট থ্াকন্ডত্ হন্ডব। যনদ আপিার কান্ডে 
পাসন্ডপােচ  িা থ্ান্ডক, অথ্বা আপিার পাসন্ডপান্ডেচ র রময়াদ রযষ হন্ডয় যায় ত্ন্ডব দয়া কন্ডর আপিার িািীয় 
পাসন্ডপােচ  প্রদািকারী কতৃ্চ পন্ডের সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ করুি। রয রকাি কিসুযল্ার সহায়ত্ার িিয নিউনিল্যান্ডে 
অিনু্ডমানদত্ আপিার দতূ্াবাস / কিসুযন্ডল্ন্ডের সান্ডথ্ রযাগান্ডযাগ করন্ডত্ পান্ডরি যান্ডত্ ত্ারা আপিান্ডক একটি 
ভ্রমি সংক্রান্ত ববি ডকুন্ডমন্ট সরবরাহ করন্ডত্ পান্ডর। 

 



সম্প্রোন্ডযর সন্যান্য সেসযন্ডের প্রশ্ন 

প্রশ্নঃ িসরজন্ডে আক্রিন্ডণর নটন্ায আরি যকান্ডন্া স্বজন্ হারাইরন্ রকন্তু আরি আিার িরবষযৎ রন্ন্ডয 
উরিগ্ন। আরি রক রন্উ রজেযান্ডের বাইন্ডর থ্াকা পররবান্ডরর সেসযন্ডের এিান্ডন্ আসন্ডত্ বেন্ডত্ এবং 
ত্ােন্ডের সাহােয চাইন্ডত্ পারর? 

উির: আমরা মন্ডি কনর এটি আপিার এবং আপিার পনরবান্ডরর িিয দিুঃিিিক সময়। আপনি যনদ 
নবন্ডদন্ডয থ্াকা আপিার স্বিিন্ডদর আম্ত্রণণ িািান্ডত্ র্াি যান্ডত্ ত্াাঁরা আপিান্ডক সাহাযয করন্ডত্ পান্ডরি, 

আপনি ত্া করন্ডত্ পান্ডরি। দয়া কন্ডর ত্াাঁন্ডদর অিল্াইন্ডি একটি নিনিের নিসার িিয আন্ডবদি করন্ডত্ 
পরামযচ নদি। 

প্রশ্ন: আরি যগাোলিরের নটন্ায আক্রান্ত ব বযরির বন্ধয । আরি রক রিসা যপন্ডত্ পারর? আন্ডবেন্পেটি রক 
সগ্রারধকার পান্ডব? 

উির: এই মহূুন্ডত্চ  আমান্ডদর অগ্রানিকার হন্ডে আক্রমন্ডির সময় মসনিন্ডদ উপনিত্ বযনক্তন্ডদর স্বিি বা 
পনরবান্ডরর সদসযরা। অিল্াইন্ডি আপিার নিনিের নিসার আন্ডবদি িমা নদি এবং আমরা ত্া 
সহািিূুনত্যীল্ত্ার সান্ডথ্ নবন্ডবর্িা করন্ডবা এবং সম্ভাবয রেন্ডত্র অগ্রানিকার প্রদাি করা হন্ডব।  

প্রশ্নঃ আরি একজন্ ধিীয যন্ত্া, আরি রক রিসা যপন্ডত্ পারর? 

উির: আপনি আপিার ভ্রমন্ডণর উন্ডেন্ডযয প্রাসনঙ্গক নিসার িিয আন্ডবদি করন্ডত্ পান্ডরি। অনিবাসন্ডির িিয  
প্রন্ডয়ািিীয়ত্া পূরণ সান্ডপন্ডে নিসা রদওয়া হন্ডব। 

প্রশ্নঃ আিার সঙ্গী / সন্ত বান্ রকছযরেন্ আন্ডগ রিসার আন্ডবেন্ জিা রেন্ডযন্ডছ এবং আিরা এিন্ত রসদ্ধান্ডন্ত বর 
জন্য সন্ডপো কররছ। ক্রাইস্টচান্ডচচ  সংগঠিত্ নটন্ার যপ্ররেন্ডত্ যেন্ডহত্য  আরি আিার রন্রাপত্তার জন্য 
উরিগ্ন যসেন্ডে রক আন্ডবেন্টির বযাপান্ডর দ্রুত্ রসদ্ধান্ত ব প্রোন্ করা সম্ভব হন্ডব? 

উির: এই মহূুন্ডত্চ  আমান্ডদর অগ্রানিকার হন্ডে আক্রমন্ডির সময় মসনিন্ডদ উপনিত্ বযনক্তন্ডদর স্বিি বা 
পনরবান্ডরর সদসযরা। দয়া কন্ডর আপিার পনরবান্ডরর সদন্ডসযর নিসা আন্ডবদিটির নবস্তানরত্ আমান্ডদর িািাি 
এবং আমরা ত্া সহািিূুনত্যীল্ত্ার সান্ডথ্ নবন্ডবর্িা করন্ডবা এবং সম্ভাবয রেন্ডত্র অগ্রানিকার প্রদাি করা 
হন্ডব। 


