অস্টর
্ েলিয়া ত্যাগ
এ পৃষ্ঠায় রয়েছে
নাগরিক নন এমন
অস্থায়ী ভিসাধারী যারা দেশে ফিরছেন
অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দা
অস্ট্রেলিয়ার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কঠোর সীমান্ত ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায়
আসা ও যাওয়ার জন্য খুব সীমিত বিমান উপলভ্য রয়েছে এবং এ সময়ে আপনি ভ্রমণ নাও করতে পারেন। দেখুন: ন্যাশনাল
ক্যাবিনেট মিডিয়া বিবৃতি।
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকসহ অস্ট্রেলিয়ায় আগত সকল ভ্রমণকারীদেরকে তাদের আগত বন্দরের নির্ধারিত স্থানে, যেমনহোটেলে, 14 দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। দেখুন ভ্রমণকারীদের জন্য করোনা ভাইরাস (COVID-19)
পরামর্শ। আপনার কোয়ারেন্টিনের খরচ আপনার বহনের প্রয়োজন হতে পারে। কোয়ারেন্টিনের আরও শর্ত সম্পর্কে
জানতে, সংশ্লিষ্ট স্টেট অথবা টেরিটরি সরকারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ করুন।

নাগরিক নন এমন
স্টেট ও টেরিটরি সীমান্ত বিধিনিষেধ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং সামাজিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা সহ অস্ট্রেলিয়ার
বর্তমান COVID-19 পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদেরকে সম্ভবপর সময়ে দেশে ফিরে যেতে উৎসাহ দেওয়া
হচ্ছে।
অস্থায়ী ভিসাধারীদের অবগত হওয়া উচিত যে COVID-19 নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর থাকাকালীন তারা যদি অস্ট্রেলিয়ায়
ফিরে আসতে চান, তবে তাদের সাধারণত ভ্রমণ অব্যাহতির প্রয়োজন হবে। কমিশনারের অব্যাহতি সম্পর্কে আরও তথ্য
জানতে, দেখুন অস্ট্রেলিয়া আগমন।

অস্থায়ী ভিসাধারী যারা দেশে ফিরছেন
COVID-19 দ্বারা প্রভাবিত অস্থায়ী ভিসাধারীরা তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন, যদি সেই দেশে সীমান্ত
বিধিনিষেধ অনুমতি দেয়।

অস্থায়ী ভিসাধারীদের অস্ট্রেলিয়া থেকে যাওয়ার জন্য ছাড়ের প্রয়োজন নেই। তারা যেকোনো সময় চলে যেতে পারে,
যতক্ষণ তাদের দেশের সীমান্ত বিধিনিষেধ তাদের ফিরতে অনুমতি দেয়।
মনে রাখবেন COVID-19 পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে।
প্রতি সপ্তাহে খোোঁজ রাখুন:


সীমান্ত বিধিনিষেধ



বিমানের উপলভ্যতা।

অস্ট্রেলিয়া জুড়ে কয়েকটি বড় বিমানবন্দরে বাণিজ্যিক বিমান উপলভ্য। এই এয়ারলাইন্সগুলো বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে
যাওয়ার ফ্লাইট পরিচালনা করছে:
উড্ডয়নে অন্তর্ভুক্ত এয়ারলাইন্স: AirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China Southern Airlines |
Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan Airlines | Qatar Airways | United
আপনার নিজের দেশে কোনো বেসরকারী বা সরকারী প্রত্যাবাসন বিমান রয়েছে কিনা তাও আপনি জানতে চাইতে পারেন।
বর্তমানে ভারত প্রত্যাবাসন বিমানের ব্যবস্থা করছে।
যদি আপনি দেশে ফিরতে আরও সহায়তা চান তবে অস্ট্রেলিয়ায় আপনার দেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেট-এ যোগাযোগ করতে
পারেন।
এছাড়াও আপনি আপনার বিশদ নিবন্ধন-করতে পারেন।
আমরা আপনার তথ্য বৈদেশিক বিষয়ক এবং বাণিজ্য অধিদপ্তরে (ডিপার্টমেন্ট অভ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে) সরবরাহ করব, যা
আপনার রাষ্ট্র সরকারকে (বিদেশে অথবা অস্ট্রেলিয়ায় দূতাবাস, কনস্যুলেট বা হাই কমিশন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা) এই
তথ্য প্রদান করতে পারে।
এই সেবাটি কেবল অস্থায়ী ভিসাধারীদের জন্য।

অস্টর
্ েলিয়ান নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দা
আপনি যদি অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হন তবে আপনার ছাড় না থাকলে COVID-19 বিধিনিষেধের কারণে
আপনি অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে যেতে পারবেন না। আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারেন তবে আপনাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত
শর্তগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি পূরণ করতে হবে:


আপনার ভ্রমণ COVID-19 প্রাদুর্ভাবের প্রতিক্রিয়ার অংশ, সাহায্যের বিধান সহ



আপনার ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং ব্যবসায়ের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় (রফতানি এবং আমদানি
শিল্পসহ)



এমন জরুরি চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আপনি ভ্রমণ করছেন যা অস্ট্রেলিয়ায় উপলব্ধ নয়



আপনি জরুরি এবং অনিবার্য ব্যক্তিগত কাজে ভ্রমণ করছেন



আপনি আবেগজনিত বা মানবিক কারণে ভ্রমণ করছেন



আপনার ভ্রমণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে।

আপনার দাবিগুলিকে সমর্থন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ প্রদান করতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:


পাসপোর্ট



বিবাহের সনদ



জন্ম সনদ



মৃত্যুর সনদ



সম্পর্কের প্রমাণ (উদাহরণস্বরূপ, ভাগ করা ভাড়াটে চুক্তি, যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি)



আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে অন্য দেশে চলে যাচ্ছেন তার প্রমাণ যেমন- লিজ, চাকরির প্রস্তাব এবং আপনার
পণ্য পরিবহণের প্রমাণ



অস্ট্রেলিয়া এবং/অথবা বিদেশেসহ আপনার বর্তমান বৈধ ভিসার প্রমাণ



ভ্রমণ কেন প্রয়োজনীয় তা সম্পর্কিত বিবৃতিসহ কোনো চিকিৎসা/রোগ সম্পর্কে ডাক্তার বা হাসপাতালের চিঠি



কোনো নিয়োগকর্তার চিঠি যাতে দেখানো হয় যে ভ্রমণ কেন প্রয়োজনীয় বা আপনার নেওয়া কাজটি গুরুত্বপূর্ণ



আপনি কখন অস্ট্রেলিয়ায় ফিরতে ইচ্ছুক তা দেখিয়ে বিবৃতি বা প্রমাণ



আপনার দাবি সমর্থন করে অন্য কোনো প্রমাণ যা আপনার থাকতে পারে

ভ্রমণ ছাড়ের দাবির পক্ষে সমস্ত প্রমাণকে দাপ্তরিকভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করা প্রয়োজন।
আপনার ছাড়ের জন্য কমপক্ষে 4 সপ্তাহের আগে আবেদন করা উচিত, তবে আপনার পরিকল্পিত ভ্রমণের 3 মাসের আগে নয়।
যদি আপনাকে ছাড় দেওয়া না হয় তবে আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। ছাড় দেওয়া হলে,
আপনাকে অবশ্যই বিমানবন্দরে সেই ছাড়ের সিদ্ধান্তের প্রমাণ নিতে হবে।
আপনি ছাড় পাবেন যদি আপনি:


সাধারণত অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে বাস করেন



একজন এয়ারলাইন, নৌ কর্মী বা সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা কর্মী



নিউজিল্যান্ডের একজন নাগরিক, যার বিশেষ বিভাগের (সাবক্লাস 444) ভিসা রয়েছে



প্রাত্যহিক বহির্মুখী পণ্য পরিবহণের সাথে জড়িত



অস্ট্রেলিান য়দূরবর্তী ফ্যাসিলিটিতে প্রয়োজনীয় কাজের সাথে যুক্ত



অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণসহ সরকারী দাপ্তরিক কাজে ভ্রমণ করা।

আন্তর্জাতিক চলাচলের রেকর্ডগুলো যদি দেখায় যে আপনি গত 12 থেকে 24 মাস ধরে অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরের চেয়ে
বাইরে বেশি সময় ব্যয় করেছেন তবে আপনি অস্ট্রেলিয়া ব্যতীত অন্য কোনো দেশে সাধারণ বাসিন্দা হিসাবে বিবেচিত হবেন।

আপনার চলাচলের কোনো নথি আপনার সাথে বহন করার দরকার নেই। প্রয়োজনে বিমানবন্দরে অস্ট্রেলিয়ান বর্ডার
ফোর্সের অফিসাররা বিভাগীয় সিস্টেমে আপনার চলাচলের রেকর্ড পরীক্ষা করতে পারেন।
আপনি যদি গত 12 থেকে 24 মাস ধরে অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরের চেয়ে বাইরে বেশি সময় ব্যয় না করে থাকেন, কিন্তু তবুও
নিজেকে অন্য দেশের সাধারণ বাসিন্দা হিসাবে বিবেচনা করেন তবে আপনি ভ্রমণের ছাড়ের জন্য একটি আবেদন জমা দিতে
পারেন।
আপনার আবেদনে প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ:


অন্য কোনো দেশে আপনার প্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী থাকার বাড়ি রয়েছে বলে প্রমাণ করে এমন নথিপত্র



আপনার নিকটতম পরিবারের সদস্যদের অবস্থান



অস্ট্রেলিয়ার বাইরে কাজের জন্য একটি চাকরির চুক্তি



নির্ভরশীল বাচ্চাদের জন্য স্কুলের তালিকাভুক্তি



চলমান ব্যবসা/সম্পত্তির মুনাফার প্রমাণ



আপনি দ্বৈত নাগরিক বা অন্য কোনো দেশের বৈধ ভিসাধারী তার প্রমাণ



প্রমাণ যা দেখায় যে অন্য কোনো দেশ থেকে আপনার অনুপস্থিতি অস্থায়ী এবং আপনি সেখানে ফিরে যাওয়ার
ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আপনি যদি মনে না করেন যে আপনার কোনো ভ্রমণ ছাড়ের প্রয়োজন আছে, আপনি বিমানবন্দরে চেক ইন করার সময় এই
প্রমাণটি উপস্থাপন করতে পারেন। তবে আপনার যদি সন্দেহ থাকে যে আপনার পরিস্থিতি সাধারণ বাসিন্দার সংজ্ঞার মধ্যে
পড়ে কিনা, তবে, আমরা আপনাকে নির্ধারিত প্রস্থানের কমপক্ষে চার সপ্তাহ পূর্বে মূল্যায়নের জন্য একটি আবেদন জমা
দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

