অস্ট্রেলিয়া ও লিউজিিয়াস্ট্রের মস্ট্রযয ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ 18 এলিি 2021 এর 21:59 AEST এ
শুরু হস্ট্রে। 14 লিস্ট্রির িিয অস্ট্রেলিয়া ে়া লিউজিিয়াস্ট্রে থ়া ়া সকল ভ্রমণকারী ভ্রমণ ছ়াড়পস্ট্রের
আস্ট্রেিস্ট্রির িস্ট্রয়ািি ছ়াড়়াই অস্ট্রেলিয়া ও লিউজিিয়াস্ট্রের মস্ট্রযয লেম়াস্ট্রি ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ
রস্ট্রে প়ারস্ট্রেি।
এর মস্ট্রযয এমি ভ্রমণ ়ারীর়া অন্তর্ভক্ত
ু রস্ট্রযস্ট্রছি য়ার়া লির়াপি ভ্রমণ অঞ্চস্ট্রির কিশগুস্ট্রি়াস্ট্রে সম্পূণ ু
14 লিি অলেে়ালহে স্ট্ররস্ট্রছি অথবা কসই েযজক্তের্ য়ার়া
ু
িুই কিস্ট্রশর মস্ট্রযয ভ্রমণ স্ট্ররস্ট্রছি এেং 14
লিি সময ়াস্ট্রির মস্ট্রযয লিস্ট্রর আসস্ট্রছি।
অস্ট্রেলিয়া ে়া লিউজিিয়াস্ট্রের স ি েসে়াস ়ারী (লেস্ট্রিশী ি়ার্লর সহ) িলেটি কিস্ট্রশর স্ব়াস্থ্য,
অলর্ে়াসি ও স্ট্য়াে়ার্ু সীম়ান্ত ছ়াড়পস্ট্রের অিয়ািয স্বী ৃ ে শেু়ােিী পূরণ স়াস্ট্রপস্ট্রে
ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ রস্ট্রে প়ারস্ট্রেি
স ি ভ্রমণ ়ারীস্ট্রিরস্ট্র ে়াস্ট্রির আর্মস্ট্রির স্থ়্াি এেং ে়াস্ট্রির চূ ড়়ান্ত র্ন্তস্ট্রেযর িস্তুলে য়াচ়াই
কিখ়া উলচে, ়ারণ লিলিু ষ্ট পলরলস্থ্লেস্ট্রে ক ়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রি থ়া ়ার শেু িস্ট্রয়ািয হস্ট্রে প়াস্ট্রর।

স্ট্রর

লিউজিিয়াস্ট্রের স্ব়াস্থ্য এেং অলর্ে়াসি সংক্র়ান্ত শেু়ােিী ে়াস্ট্রির ওস্ট্রযেস়াইস্ট্রি প়াওয়া য়ায:
লিউজিিয়াস্ট্রের ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমস্ট্রণর শেু়ােিী
আরও েস্ট্রথযর িিয অস্ট্রেলিয়াি সর ়াস্ট্ররর স্ব়াস্থ্য লের়্ার্ কিখুি: আন্তিু়ালে
স্ট্রর়াি়ার়্াইর়াস (COVID-19) সম্পল ে
ু পর়ামশ ু

ভ্রমণ ়ারীস্ট্রির িিয

দ্রষ্টবয: অস্ট্রেলিয়া এেং লিউজিিয়াস্ট্রে COVID-19 পলরলস্থ্লের কযস্ট্র ়াস্ট্রি়া পলরেেুস্ট্রির ়ারস্ট্রণ কি়াটিশ
ছ়াড়়াই ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ েযেস্থ়্া স়ামলয র়্াস্ট্রে েন্ধ ে়া স্থ্লর্ে র়া হস্ট্রে প়াস্ট্রর। অস্ট্রেলিয়ায
আপি়ার লিস্ট্রর আস়া লেিলিে হওয়া সহ আপি়ার ভ্রমণ পলর ল্পি়ায ক ়াস্ট্রি়া লেঘ্নে়া কম়া ়াস্ট্রেি়ার
িিয আপলিই ি়াযেদ্ধ।

নিউজিলযান্ডের বাইন্ডরর নিউজিলযান্ডের িাগনরকগণ
লিউজিিয়াস্ট্রের ে়াইস্ট্রর থ়া ়া লিউজিিয়াস্ট্রের ি়ার্লর র্ণ অথে়া য়ার়া অস্ট্রেলিয়ায িস্ত়ালেে ভ্রমস্ট্রণর
টি আস্ট্রর্র 14 লিি লিউজিিয়াস্ট্রে লছস্ট্রিি ি়া ে়াস্ট্রির িিয ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ িস্ট্রয়ািয িয়
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ু াভ ন্ডবর স্থািসমূহ
COVID-19 প্রাদর্
লিউজিিয়াস্ট্রের কয স্থ়্ািগুস্ট্রি়া লিস্ট্রয উস্ট্রের্ রস্ট্রযস্ট্রছ কসগুস্ট্রি়ার ে়ালি ়ার িিয অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ
ক ়াষণ়া পৃষ্ঠ়া কিখুি। উলিলখে সমস্ট্রয এই অেস্থ়্ািগুস্ট্রি়ার মস্ট্রযয ক ়াস্ট্রি়াটিস্ট্রে আপলি অেস্থ়্াি স্ট্রর
থ়া স্ট্রি, কস সম্পস্ট্র ু আপি়াস্ট্র অেশযই অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রণর ক ়াষণ়াপস্ট্রে শি়াক্ত রস্ট্রে হস্ট্রে।

নিউজিলযাে থথন্ডক অন্ডেনলয়ায় থকায়ান্ডরনিিমুক্ত
ভ্রমণ
অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রণর পূস্ট্রে, ু অস্ট্রেলিয়ার উস্ট্রেস্ট্রশয আপি়ার য়াে়ার অন্তে 72 ি়া পূস্ট্রে আপি়ার
ু
অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রণর ক ়াষণ়াপে পূরণ র়া উলচে।
অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ ক ়াষণ়াপেটি অস্ট্রেলিয়ায আপি়ার স়াস্ট্রথ কয়ার়্াস্ট্রয়াস্ট্রর্র লেস্ত়ালরে েথয, ফ্ল়াইস্ট্রির
লেস্ত়ালরে েথয, ক ়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রির শেু়ােিী এেং আপি়ার স্ব়াস্ট্রস্থ্যর অেস্থ়্া সম্পল ে
ু েথয সংগ্রহ স্ট্রর।
এই েথযগুস্ট্রি়া আপি়ার ক ়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রির িিয েযেস্থ়্া গ্রহণ (যলি িস্ট্রয়ািি হয) রস্ট্রে অস্ট্রেলিয়াি
সর ়ারস্ট্র সহ়াযে়া স্ট্রর এেং আপলি COVID-19-এ আক্র়ান্ত হস্ট্রযস্ট্রছ এমি ়ারও স়াস্ট্রথ ভ্রমণ স্ট্রর
থ়া স্ট্রি সংলিষ্ট স্ব়াস্থ্য লের়্ার্ ে়ার়া আপি়ার স়াস্ট্রথ কয়ার়্াস্ট্রয়ার্ র়াস্ট্র ও সম্ভে স্ট্রর।
আপলি যলি নবমান্ডি অস্ট্রেলিয়ায আস্ট্রসি এেং আপি়ার ভ্রমস্ট্রণর পূস্ট্রে অস্ট্র
ু েলিয়া ে়া লিউজিিয়াস্ট্রে
14 ে়া ে়ার কেলশ লিস্ট্রির িিয অেস্থ়্াি স্ট্ররি, ে়াহস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ার ভ্রমণ লিস্ট্রষয়াজ্ঞ়ার ক ়াস্ট্রি়া
অেয়াহলের িিয আপি়াস্ট্র আস্ট্রেিি রস্ট্রে হস্ট্রে িা। আপলি স্বযংজক্রযর়্াস্ট্রে অেয়াহলে প়াস্ট্রেি।
উপস্ট্ররর শেু়ােিী পূরণ রস্ট্রি, লিউজিিয়াে কথস্ট্র অস্ট্রেলিয়ায ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ র়ার িিয
আপি়াস্ট্র লিউজিিয়াস্ট্রের ি়ার্লর হস্ট্রে হস্ট্রে ি়া, েস্ট্রে অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে িস্ট্রেশ র়ার িিয আপি়ার
একটি ববধ নর্সার িস্ট্রয়ািি হস্ট্রে। লিউজিিয়াস্ট্রের ি়ার্লর স্ট্রির অস্ট্রেলিয়ায আস়ার পূস্ট্রে লর্স়ার
ু
িিয আস্ট্রেিি র়ার িস্ট্রয়ািি কিই। কয়ার্য হস্ট্রি, ে়াস্ট্রির আর্মি ়াস্ট্রি এ টি লেস্ট্রশষ য়াি়ার্লর
লর্স়া (স়ােক্ল়াস 444) (SCV) কিওয়া হস্ট্রে।
অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রণর পূস্ট্রে আপি়াস্ট্র
ু



ভ্রমণ ছ়াড়পে লিস্ট্রে হস্ট্রে ক েিম়াে যলি:

আপলি আপি়ার পলর লল্পে িস্থ়্াস্ট্রির পূস্ট্রে 14
ু লিস্ট্রিরও ম সমস্ট্রযর িিয অস্ট্রেলিয়া ে়া
লিউজিিয়াস্ট্রে লছস্ট্রিি (লিউজিিয়াস্ট্রে ট্র়ািজিি র়া ভ্রমণ ়ারীসহ) অথে়া
আপলি সমুদ্রপস্ট্রথ অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ রস্ট্রে ইচ্ছভ হি।

অন্ডেনলয়া থথন্ডক নিউজিলযান্ডে থকায়ান্ডরনিিমুক্ত
ভ্রমণ
উপস্ট্ররর শেু়ােিী পূরণ রস্ট্রি অস্ট্রেলিয়া কথস্ট্র লিউজিিয়াস্ট্রে ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ভ্রমণ র়ার িিয
আপি়াস্ট্র অস্ট্রেলিয়াি ি়ার্লর ে়া এর স্থ়্াযী ে়ালসন্দ়া হওয়ার িস্ট্রয়ািি কিই। েস্ট্রে, আপি়াস্ট্র
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অেশযই লিউজিিয়াে সর ়াস্ট্ররর িস্ট্রয়ািয স্ব়াস্থ্যর্ে ি়া -পলরলস্থ্লে এেং স ি স্বী ৃ ে অলর্ে়াসি,
শুল্ক ও ে়াস্ট্রয়ালসল উলরটি সংলিষ্ট িস্ট্রেশ শেু়ােিী পূরণ রস্ট্রে হস্ট্রে।

অন্ডেনলয়া থথন্ডক নিউজিলযান্ডে ভ্রমণ: ভ্রমণ
অবযাহনির শিভাবলী
যলি আপলি সর়াসলর লিউজিিয়াস্ট্রে ভ্রমণ স্ট্ররি এেং আপি়ার িস্থ়্াস্ট্রির ে়ালরস্ট্রখর টি আস্ট্রর্র 14
লিি শুযুম়াে অস্ট্রেলিয়া ে়া লিউজিিয়াস্ট্রে অেস্থ়্াি স্ট্ররি, ে়াহস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ার ভ্রমণ লিস্ট্রষয়াজ্ঞ়া*এর লেপরীস্ট্রে অেয়াহলের িিয আপি়াস্ট্র আস্ট্রেিি রস্ট্রে হস্ট্রে িা। আপলি স্বযংজক্রযর়্াস্ট্রে
অেয়াহলে প়াস্ট্রেি।
*অস্ট্রেলিয়ার ি়ার্লর ও স্থ়্াযী ে়ালসন্দ়াস্ট্রিরস্ট্র লিউজিিয়াে ভ্রমস্ট্রণর পূস্ট্রে েলহর্
ু
়ামী
ু ভ্রমণ
অেয়াহলের িিয আস্ট্রেিি করন্ডি হন্ডব যলি:


আপলি লেস্ট্রিশী অিয ক ়াস্ট্রি়া র্ন্তস্ট্রেয লিউজিিয়াে থথন্ডক থকান্ডিা নিরনি ফ্লাইি বুক
স্ট্ররি

য়ার়া লিউজিিয়াে কথস্ট্র লিরলে টিল ি লিস্ট্রয অিয আন্তিু়ালে র্ন্তস্ট্রেয য়াে়া রস্ট্রছি ে়াস্ট্রিরস্ট্র
অেশযই অের্ে থ়া স্ট্রে হস্ট্রে কয য়ােীস্ট্রির সংখয়ার উপর েেুম়াি লেলযলিস্ট্রষয এেং ফ্ল়াইস্ট্রির সীলমে
ি়াপযে়ার িিয অস্ট্রেলিয়া ে়া লিউজিিয়াস্ট্রে লিস্ট্রর আস়া টিি হস্ট্রে প়াস্ট্রর।
য়ার়া লিউজিিয়াে কথস্ট্র অিয আন্তিু়ালে র্ন্তস্ট্রেয ভ্রমণ
লিস্ট্রর কযস্ট্রে চ়াি ে়াস্ট্রিরস্ট্র য়া রস্ট্রে হস্ট্রে:




রস্ট্রে চ়াি এেং ে়ারপস্ট্রর অস্ট্রেলিয়ায

অস্ট্রেলিয়ায য়াে়ার 72 ি়া পূস্ট্রে ু র়া COVID-19 পরীে়ার কিস্ট্রর্টির্ িি়ািি উপস্থ়্াপি
কপ ৌঁছ়াস্ট্রি়ার পস্ট্রর লিি খরস্ট্রচ 14 লিস্ট্রির ে়াযযে়ামূি কহ়াস্ট্রিি ক ়ায়াস্ট্ররলিি এেং
ে়াযযে়ামূি ক ়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রি থ়া ়া ়াস্ট্রি লিলিুষ্ট সময পর পর পরীে়া র়াস্ট্রি়া।

অস্ট্রেলিয়ায লিস্ট্রর আস়ার কেস্ট্রে সম্ভ়ােয েয়া ়াে ও অস্ট্রি
ভ্রমস্ট্রণর ঝুুঁ ল এখি অস্ট্রি কেলশ।

কিস্ট্রশ COVID-19 এর ঝুুঁ ল সহ লেস্ট্রিশ

অন্ডেনলয়ায় ট্রািজিি হন্ডয় নিউজিলযান্ডে গমি
অস্ট্রেলিয়া হস্ট্রয ট্র়ািজিস্ট্রির ম়াযযস্ট্রম য়াে়ায়াে রস্ট্রে ইচ্ছভ ভ্রমণ ়ারীস্ট্রিরস্ট্র অেশযই এ টি করর্
কি়াস্ট্রির ফ্ল়াইস্ট্রির অলগ্রম টিল ি সংগ্রহ রস্ট্রে সেম হস্ট্রে হস্ট্রে য়া ি়াথলম র়্াস্ট্রে িস্ট্রেস্ট্রশর 72
ণ্ট়ার মস্ট্রযযই অস্ট্রেলিয়া কছস্ট্রড় য়াস্ট্রে। যনদ থরড থিান্ডির উপযুক্ত থকান্ডিা কান্ডিনটিং ফ্লাইি
পাওয়া িা যায়, িাহন্ডল অন্ডেনলয়ার মাধযন্ডম ট্রািজিি সম্ভব হন্ডব িা। অস্ট্রেলিয়ায ট্র়ািজিি
লেষস্ট্রয আরও েথয অস্ট্রেলিয়ায ট্র়ািজিি ওস্ট্রযেস্ট্রপস্ট্রি প়াওয়া য়াস্ট্রে।
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অন্ডেনলয়ায় আগমি
ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ফ্ল়াইস্ট্রি আর্ে য়ােীস্ট্রিরস্ট্র 14 লিস্ট্রির ে়াযযে়ামূি ক ়ায়াস্ট্ররলিস্ট্রি িস্ট্রেশ রস্ট্রে
হস্ট্রে এমি অিয়ািয য়ােীস্ট্রির কথস্ট্র পৃথ ী রণ লিজিে রস্ট্রে অস্ট্রেলিয়ার লেম়ািেন্দরগুস্ট্রি়াস্ট্রে
গ্রীণ ও করর্ কি়াি তেলর র়া হস্ট্রযস্ট্রছ।
যলি আপলি ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ফ্ল়াইস্ট্রি আস্ট্রসি, ে়াহস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াস্ট্রে আর্মস্ট্রির লেম়ািেন্দস্ট্রর স ি
ের্ু়ার ছ়াড়পে িজক্রয়া সম্পন্ন র়ার িিয আপি়াস্ট্র র গ্রীি কি়াস্ট্রির মস্ট্রযয লিস্ট্রয লিস্ট্রয য়াওয়া হস্ট্রে।
ক ়ায়াস্ট্ররলিিমুক্ত ফ্ল়াইস্ট্রি আর্ে ভ্রমণ ়ারীস্ট্রির আরও েস্ট্রথযর িিয স্ব়াস্থ্য লের়্াস্ট্রর্র ওস্ট্রযেস়াইি
কিখুি।
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