এই পৃ ায় যা রেয়েছ
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তা এবং খাতসমূহ
পূণ খাতসমূহ অথবা
পূণ দ তাস
ব
েদর জন মেণ অব াহিত
াি র শতসমূহ
মেণ অব াহিত পাওয়ার জন আেবদন করার আেগ িক আমােক িভসা িনেয় িনেত
হেব?
এিশয়া-প ািসিফক ইেকােনািমক কাঅপােরশন (APEC) এর ব বসািয়ক মণ কাড
(ABTC) িনেয় মণ
অব াহিত পাওয়ার জন অনলাইেন আেবদন ক ন
আেরা িকছ

পূণ দ

তা এবং খাতসমূহ

অে িলয়ান কিমউিন টর া সুর ায় অে িলয়ায় কেঠার সীমা সুর া ব ব া কাযকর রেয়েছ।
বতমােন অে িলয়ায় আসা-যাওয়ার জন খুব সীিমত সংখ ক িবমান রেয়েছ। যিদ আপনােক
মেণর
ে অব াহিত দওয়া হয়, তাহেল আপনার পে এই মুহেূ ত মণ করা স ব নাও হেত
পাের। মেণর উপর আেরািপত িনেষধা া েলা পিরবতন করা হেত পাের। অনু হ কের িনয়িমত
খাঁজ রাখুন। দখুন : গণমাধ েম দ ন াশনাল ক ািবেনেটর িববৃিত ।
অে িলয়ান নাগিরকসহ অে িলয়ায় আগত সম
মণাথ েদর তােদর আগমন েলর ব ের
হােটেলর মত কােনা িনিদ
ােন 14 িদেনর জন বাধ তামূলক কায়ােরি েন থাকেত হেব।
মণাথ েদর জন কেরানাভাইরাস (COVID-19) িবষয়ক পরামশ
ব । কায়ােরি েন থাকাকালীন
ব য় বাবদ আপনােক অথ দান করেত হেত পাের। কায়ােরি েনর শত েলা স েক আরও
জানেত সংি
ট বা আ িলক সরকােরর া িবভােগ যাগােযাগ ক ন।

পূণ খাতসমূহ অথবা
অব াহিত াি র শতসমূহ
অে িলয়ার নাগিরক না হেয়ও অে
দান করেত পােরন যিদ আপিন:




পূণ দ
িলয়ার সীমা

তাস

ব

েদর জন

মেণ

বািহনীর কিমশনার আলাদাভােব অব াহিত

COVID-19-এর জন সাড়া দােন সহায়তাদােনর উে েশ অে িলয়ান সরকার অথবা
কান
ট বা টিরটির সরকােরর কতৃপে র আম েণ মণ কের থােকন।
এয়ার অ া ুেল , িচিকৎসাগত অপসারণ এবং জ ির িচিকৎসা উপকরণ সরবরাহ সহ
তর বা িবেশষািয়ত িচিকৎসা পিরেষবা দান কের থােকন
েয়াজনীয় পণ ও পিরেষবা েলার (েযমন িচিকৎসা যু ,
পূণ পঅবকাঠােমা,
টিলেযাগােযাগ, েকৗশল ও খিন খনন, সা াই চইন ল জি কস, বৃ া ম , কৃিষ, মুখ







িশ , খাদ উৎপাদন ও সামুি ক িশ ) সরবরাহ বজায় রাখার জন েয়াজনীয়
পূণ
দ তাস
হেয় থােকন।
অে িলয়ার অথৈনিতক পুন
ােরর জন েয়াজনীয় এমন খাত েলা ( েযমন আিথক
যু , বৃহদাকােরর উৎপাদন, চল
, যাগােযাগ মাধ ম এবং টিলিভশন েযাজনা ও
উদীয়মান যু ), য েলার জন কান অে িলয়ান কম নই ; স েলার জন পিরেষবা
দান কের থােকন
ধম য় বা ধমত
ে
পূণ দ তা স
হান
ােয়াির ট মাইে শন ি লড অকুেপশন িল (PMSOL)-এ কােনা পশায় অে িলয়ায়
কাজ করার জন আপনার িনেয়াগকারী কতৃক
র পেয় থােকন
এমন কউ হান, যার আগমেনর কারণ অন কান ভােব অে িলয়ার জাতীয় াথ র ােথ
জিড়ত, যা অে িলয়া সরকার অথবা কান
ট বা টিরটির সরকারী কতৃপ কতৃক
সমিথত।

এই িবভােগর অধীেন মেণ অব াহিত পাওয়ার জন য কান ব
িনেজ আেবদন করেত পােরন
বা কান ব বসা তার পে আেবদন করেত পাের। একই দল/ব বসার অধীেন থাকা একািধক
মণাথ েদর আেবদন একে করা যেত পাের, যােত কের তােদর করা আেবদন েলা একে
িবেবচনা করা স ব হয়।
অনু হ কের িনেচর ফম ট ব বহার কের অব াহিত পাওয়ার জন অনুেরাধ ক ন এবং দািব েলার
সমথনকারী উপযু
মাণ দান ক ন। সরবরাহকৃত মাণ েলা অপযা হেল, সিব ািরত
িবেবচনা ছাড়াই আেবদন েলার িবপরীেত চূ ড়া িস া িনেয় নয়া হেত পাের। সম নিথ েলা
আনু ািনক ভােব ইংের জেত ভাষা িরত হেত হেব।
ছােড়র জন কমপে দুই স ােহর আেগ আেবদন করা উিচত, তেব পিরকি ত মেণর
িতন মােসর আেগ নয়। জ ির ব বসািয়ক মণ এই সময়সীমার আওতাভ িহেসেব
িবেবচনা করা হেব।
আেবদেনর সােথ অবশ ই যা যা অ ভ





করেত হেব:

যা ীর িববরণী : নাম, জ তািরখ, িভসার ধরন এবং ন র, পাসেপােটর ন র,
অে িলয়ার
ািবত আবািসক ঠকানা এবং ফান ন র
মেণর কারণ : কন আপনার আেবদন ট কিমশনােরর িবেবচনা/অব াহিতর জন
িবেবচনা করা উিচত
সমথনকারী িববৃিত : অব াহিতর াি র জন যু
দশেন কীভােব আপনার
পূণ
দ তা/
পূণ খােত সংেযাগ রেয়েছ, তা বণনা কের
সংযু
মাণ: আেবদেনর সােথ
পূণ পণ ও সবা সরবরােহর সােথ জিড়ত থাকা
কান ব বসািয়ক িত ােনর প হেত, আপনার জন এই মুহেূ ত মণ করাটা কন অিত
েয়াজনীয় স িবষেয় পরামশ দান কের অে িলয়ান সরকার অথবা
ট এবং টিরটির
সরকােরর কতৃপে র প হেত দান করা িচ ঠর মত কান সমথনকারী মাণ সংযু
করেত হেব।

সকল ব
রই
িনেত হেব।

মণ করার আেগ বধ িভসা আর কিমশনােরর

দান করা অব াহিতপ

ট িনেয়
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মেণ অব াহিত পাওয়ার জন আেবদন করার আেগ িক আমােক িভসা
িনেয় িনেত হেব?
এই িবভােগর আওতায় আেবদন করা ব
েক অে িলয়ার মণ িবষয়ক িবিধ-িনেষধ েলা থেক
অব াহিত পেত আেবদন করার আেগ িভসা না িনেলও চলেব। মণ অব াহিত অনুেমািদত হেল
সে ে
মণ করার জন আপনার বধ িভসা থাকেত হেব। িভসা পেত হেল অবশ ই সম শত
পূরণ করেত হেব। িভসার ধরন এবং শত েলা স িকত তথ িবভােগর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

এিশয়া-প ািসিফক ইেকােনািমক কাঅপােরশন (APEC) এর ব বসািয়ক
মণ কাড (ABTC) িনেয় মণ
ABTC-ধারী এবং এর আেবদনকারী ব
রা য়ং য় ভােব অে িলয়ার মণ িবষয় িবিধিনেষধ েলা থেক অব াহিত পােবন না। যিদ
পূণ কান খােতর সােথ স িকত কান কােজ
আপনােক অে িলয়ায় যেত হয়, তাহেল আপিন অব াহিত পেত আেবদন করেত পােরন এবং
আপনার দািব সমথনকারী মাণ দান করেত পােরন।
ABTC-এর মাধ েম আপনােক অে িলয়ায় কাজ করার অনুমিত দওয়া হয় না। যিদ আপিন
অে িলয়ায় কাজ করেত ই ক থােকন তেব আপনার অবশ ই কােজর অিধকার সহ বধ িভসা
থাকেত হেব।
িনেজর ABTC ব বহার কের অে িলয়ায় মণ করা স েক আেরা তথ পেত িবেদশী
আেবদনকারীেদর জন এিশয়ান প ািসিফক ইেকােনািমক কাঅপােরশন (APEC)-এর ব বসািয়ক
মণ কাড (ABTC)
ব।

অব াহিত পাওয়ার জন অনলাইেন আেবদন ক ন
অনু হ কের ব
িত ধু মা এক ট কের আেবদন ক ন। সদৃশ একািধক আেবদেন মূল ায়ন
িবলি ত হেব। যিদ আপিন অব াহিত না পান, তাহেল মণ পিরক না অনুসাের এিগেয় যাওয়াটা
আপনার জন উিচত হেব না; কননা আপিন অে িলয়াগামী িবমােন উঠার অনুমিত পােবন না।
মেণ ছাড় দওয়া হেল, আপনােক অবশ ই িবমানব ের সই ছােড়র িস াে র মাণ িনেত হেব।
অনলাইেন আেবদন

আেরা িকছ
যিদ
পূণ দ তা ও খাতসমূহ এবং মেণর
ে অব াহিত পাওয়ার
য়া বা
দ তার
ে
মেণ অব াহিত াি র বতমান আেবদন স েক আপনার আেরা
থােক, তাহেল অনু হ কের অনলাইেন জ াসা ফম পূরণ ক ন।

পূণ
থেক
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