এই র্থ্য যাকিজ এযাক্ট ১৯৬১ এি উপধািা ৪২(৫এ) এবং যাকিজ মিগুকলশনস

চিরকালের জন্য সুলে … আলে এবং পলর

১৯৬৩ এি রবধান ৩৯এ অনুসাকি প্রদান র্িা হল।

আপন্ার চববাহলক শক্তিশােী করা
চববালহর আলেেঃ চববালহর তাচেম
দৃঢ় সম্পর্ক আপনাকর্ জীবকন পরিবর্কন ও প্ররর্ক ারির্াি ম ার্াকবলা র্িকর্ প্রস্তুর্ র্কি। সুন্দি
ম ািাক াি ও িভীি সম্পর্ক স্থাপকনি মর্ৌশল পূবাকেই
ক
িকে মর্ালা গুরুত্বপূর্, ক ম ন দুুঃস কে
আপরন এই সব মর্ৌশকলি উপি রনভকি র্িকর্ পাকিন।

চিরকালের জন্য সুলে

রববাহ-পূব র্ারল
ক
দম্পরর্কদিকর্ সািা জীবকনি জনয িাাঁটছো বাাঁধাি মর্ৌশল ও র্থ্য রদকে
রবকেি জনয প্রস্তুর্ র্কি। আকিি সম্পর্ক মথ্কর্ আসা রশশুিা মর্ান রববাকহ অরর্রিক্ত আের্ন
ও জটটলর্া ম াি র্িকর্ পাকি া অকেষকর্ি জনযও মর্াস আকছ।
ক

আলে এবং পলর

চববালহর সময়েঃ পাচরবাচরক পরামশদান্
শ
সম্পর্ক বজাে িাখা সব স ে সহজ নে। আপনাি জীবকনি রবরভন্ন প াকে
ক সম্পকর্ক স সযা মদখা
ূ ক প্র ার্ র্কি না ম আপনাি সম্পর্ক রবপকদ পকেকছ,
রদকর্ পাকি। রদও মর্ান র্ম্প ান ুহর্
এটা আপনাি ম সাহাক যি প্রকোজন র্াি আলা র্ হকর্ পাকি।
পারিবারির্ পিা শদান
ক
দম্পরর্কদিকর্ রববাকহি স ে সংঘটটর্ বহু পরিবর্ককনি সকে মবাঝাপো
র্িকর্ সাহা য র্িকর্ পাকি, ম ন মছকলক কে ও পরিবাকিি সকে জরের্ বযক্তক্তির্ ও
আন্তুঃবযক্তক্তির্ স সযা। পারিবারির্ পিা শদার্াির্
ক
আপনাকর্ আপনাি স্বা ী/স্ত্রী বা
অংশীদাকিি সকে আকবিপূর্ স
ক সযাগুরলি ধয রদকে র্াজ র্িকর্, বা আপনাি বযক্তক্তির্ ার্ৃরপর্ৃর্ দােদারেকত্বি রবষকে তর্কর্য মপৌৌঁছাকর্ সাহা য র্িকর্ পাকিন।

…

চববালহর পচরকল্পন্া
করা দম্পচতর
জন্য তথ্য

চববালহ ভাঙ্গন্েঃ পাচরবাচরক কেলহর সমাধন্
ফ্যার রল রিসরপউট মিজলুযশন (এফ্রিআি) পৃথ্র্ হওো দম্পরর্কর্ সম্পরি, অথ্, ক এবং সবকেকে গুরুত্বপূর্ -ক মর্ান রশশুকদি রবষকে তর্কর্য মপৌৌঁছাকর্ সাহা য র্িকর্ পাকি। আইন
দাবী র্কি ম পৃথ্র্ হওো দম্পরর্ াাঁকদি কধয রশশুপালকন র্লহ িকেকছ র্াাঁিা এফ্রিআকিি
াধযক মবাঝাপো র্িাি আন্তরির্ মেষ্টা র্িকবন।
মর্ান স্বীর্ৃর্ এফ্রিআি মপশাদাি আপনাকর্ স সযাগুরলি আকলােনা, পছন্দগুরলি রবকবেনা
র্িকর্, এবং তর্কর্য মপৌৌঁছাকর্ সাহা য র্িকর্ পাকিন। গুরুত্বপূর্ভাকব,
ক
ম মর্ান রশশুকদি
জনয বযবস্থা গ্রহকর্ি জনয এফ্রিআি আপনাকর্ রশশুপালন পরিোলনা সংিঠন র্িকর্ সাহা য
র্িকর্ পাকি।

সসবাকমসমূ
শ হ এবং দম্পচত ও পচরবালরর জন্য প্রাপ্ত সাহলযযর
চবষলয় আলরা তলথ্যর জন্য ফ্যাচমচে চরলেশন্শীপস অন্োইন্লক
www.familyrelationships.gov.au ওলয়বসাইলে সদেুন্ বা ফ্যাচমচে
চরলেশন্শীপস এযাডভাইস োইলন্ ১৮০০ ০৫০ ৩২১ ন্ম্বলর সফ্ান্
করুন্।

চববাহ গুরুত্বপূর্ শ
আপনাি উদ াপর্ আপনাকর্ এই দরললটট রদকেন র্াির্ রবকে র্িাি রসদ্ধান্ত হকে বৃহি
রসদ্ধান্তগুরলি এর্টট া মর্ান দম্পরর্ রনকর্ পাকি। রবকে এর্টট অথ্পূ
ক র্ পদকেপ
ক
া আপনাি,
আপনাি স্বা ী/স্ত্রীি এবং আপনাি পরিবাকিি জীবকন অকনর্ পরিবর্কন আনকব। এই দরলল
আপনাকর্ জানাকেুঃ



অকেরলোে রবকে র্িাি পদ্ধরর্,



রবকে র্িাি র্রর্পে গুরুত্বপূর্ আইরন
ক
পরির্রর্, এবং



মর্াথ্াে সম্পর্ক রবষের্ সহাের্া মসবার্ , ক ম ন রববাকহি র্ারল , পারিবারির্ পিা শ ক
বা র্লহ রনষ্পরিি মসবার্ সক ূহ পাওো ম কর্ পাকি।

অলেচেয়ায় চববাহেঃ
কচতপয় েরুত্বপূর্ শচবষয় আপন্ার জান্া প্রলয়াজন্

অলেচেয়ায় চববাহ করােঃ

স্বাস্থয ও কেযার্কর সুচবধাচদ
অকেরলোে রববাহ যাকিজ এযাক্ট ১৯৬১ দ্বািা রনেরির্ হে, া রবকে র্িাি পদ্ধরর্ এবং
ববধ রববাকহি প্রকোজনীের্া রনকদকশ র্কি।
সন্াটেশ অব ইলেলেড মযালরলজি এর্টট পূির্ র্িা ফ্ি
অন্তর্ এর্

১

রবকেি

াস (এবং ১৮ াস প ন্ত)
ক আকি অবশযই আপনাি

উদ াপর্কর্ রদকর্ হকব।
আপনাকর্ এবং আপনাি অংশীদািকর্ অবশযই আপনাকদি উদ াপর্কর্
আপন্ালদর জলের তাচরে ও স্থান্, পচরচিচত এবং সকান্ আলের

২

চববালহর সমাচপ্তর প্রমার্ চদলত হলব।
আপনািা উভকেই অবশযই 'রববাকহ মর্ান আইনির্ প্ররর্বন্ধর্র্া নাই

৩

ম মর্ান বযক্তক্ত রবকেি পি স্বা ী/স্ত্রীি না গ্রহর্ পছন্দ র্িকর্ পাকি। রববাকহি পি
স্বা ী/স্ত্রীি বংশনা গ্রহর্ র্িাি আইনির্ প্রকোজনীের্া নাই।
আপরন রদ স্বা ী/স্ত্রীি বংশনা গ্রহর্ র্িকর্ োন, র্াহকল আপরন অবশযই আপনাি মষ্টট
বা মটরিকটারিি মিক্তজটে অব বাথ্স,
ক মিথ্স এযাণ্ড যাকিকজস মথ্কর্ রববাকহি প্র ার্পত্র
সংগ্রহ র্িকবন। এটাই সাধাির্র্ আপনাি দরললর্ৃর্ বযক্তক্তির্ র্থ্যারদ (ম ন, ড্রাইভাস ক
লাইকসি ) আপনাি রববারহর্ বংশনাক পরিবর্কন র্িাি জনয কথ্ষ্ঠ প্র ার্।
আপনাি রববাকহি রদকন পাওো প্র ার্পত্রটট আনুষ্ঠারনর্ এবং র্া বহু সির্ারি একজক্তিি
পরিরেরর্ি প্রকোজনীের্া পূির্ র্িকব না, ম ন পাসকপাটক অরফ্স।

র্কিন ম আপনাকদি রবশ্বাস আপনািা রববাহক ািয বেকসি, এবং

ন্ােচরকতা

আপনাকদি রবকেকর্ মর্ান আইনির্ প্ররর্বন্ধর্র্া নাই।

আপরন রদ মর্ান অকেলীে নািরির্কর্ রবকে র্কিন, র্াহকল আপরন স্বেংক্তিেভাকব
অকেলীে নািরির্র্া পওোি অরধর্াি অজকন র্কিন না। আপনাকর্ র্বুও নািরির্র্াি
জনয আকবদন র্িকর্ হকব এবং ম ািযর্াি ানদণ্ড পূির্ র্িকর্ হকব। আপরন
রিপাটক ক ন্ট অব ইর কগ্রশন এযাণ্ড বিকাি প্রকটর্শকনি ওকেবসাইট www.immi.gov.au
হকর্ আকিা র্থ্য সংগ্রহ র্িকর্ পাকিন।

র্িকবন। আপনাকদি উদ াপর্ র্খন আপনাকর্, আপনাি অংশীদািকর্
এবং সােীকদিকর্ চতন্টে পযন্ত
শ প্রমার্পলে দস্তেত র্িকর্ বলকবন।
আপনাকদি রববাকহি পি, আপন্ালদর চববাহ উদযাপক আপন্ালদর
চববাহ সরক্তজটে করলবন্ ম মষ্টট বা মটরিকটারিকর্ আপনাকদি রবকে হকলা

৫

আপন্ার ন্াম পচরতশন্ করা

মঘাষনা'ে দস্তখর্ র্িকবন। মঘাষনাে দস্তখর্ র্কি, আপনািা মঘাষনা

আপনাকদি চববালহর চদন্, উদ াপর্ আপনাকদি রববাহ সম্পাদন

৪

আপরন রদ স্বাস্থয ও র্লযার্র্ি সুরবধারদ পান, র্াহকল সম্পরর্কর্ একজক্তিগুরলি সকে
আপরন রবকে র্কিকছন র্া জানাকনাি জনয ম ািাক াি র্িাি দির্াি হকব। আপনাি
সুরবধারদি মর্ান পরিবর্কন হকব রর্ না র্া এই একজক্তিগুরল আপনাকর্ জানাকব। আপরন
সুরবধারদ হািাকর্ পাকিন এবং রবকেি পি ুক্তক্তসের্ স কেি কধয আপরন রবকে
র্কিকছন র্া র্াকদিকর্ বলকর্ বযথ্ হকল
ক
শাক্তস্তও মপকর্ পাকিন।

র্াি মিক্তজটে অব বাথ্স,
ক মিথ্স এযাণ্ড

যাকিকজস অরফ্কস।

উইে ততরী করা
রববাহ আপনাি পূববর্ী
ক
উইল বারর্ল র্িকব রদ না আপনাি উইল স্পষ্টভাকব মদখাে ম
মসটা বর্িী র্িাি স ে আপরন এই রববাকহি পরির্ল্পনা র্িরছকলন।
খন আপনাি বযক্তক্তির্ পরিরস্থরর্ি পরিবর্কন হে র্খন নূর্ন উইল বর্িী র্িা
গুরুত্বপূর্।ক এটা আপনাি ববধ উইল থ্ার্া রনক্তির্ র্কি া আপনাি র্
ৃ ু য ঘটকল রর্ভাকব
আপরন আপনাি সম্পকদি বণ্টন োন মস-রবষকে আপনাি ইোকর্ র্া র্ি
ক র্িকব।
মর্ান আইনজীবী আপনাকর্ উইল বর্িী বা পরিবর্কন র্িকর্ সাহা য র্িকর্ পাকিন।
চবলয়র পর েযাক্স আলরাপর্
খন আপরন রবকে র্কিন, র্খন আপনাি মদো টযাকেি পরিবর্কন হকর্ পাকি।
অকেরলোন টযাকেশন অরফ্স, মর্ান টযাে একজন্ট বা মর্ান এযার্াউন্টযাকন্টি সকে
রবকেি আকি টযাকেি উপি প্রভাকবি রবষকে আকলােনাি জনয ম ািাক াি র্িা রবকধে।

