এই পাতায়


ভ্রমণের উপর নিণেধাজ্ঞা
o অণেনিয়ায় ভ্রমণের ক্ষেণে নিণেধাজ্ঞা ক্ষেণে অব্যাহনতর জিয ন্তাক্রাস নণব্বি হািািাগাব তেয
o অব্যাহনতর ক্ষেনেনব্ভাগ
o ব্যনিগত অব্যাহনত
o ভ্রমণের মািনব্ে এব্া ব্াধযোরী োরে
o অব্যাহনত ক্ষপণত অিিাইণি নণব্বি

ভ্রমণের উপর নিণেধাজ্ঞা
অণেনিয়াি জিণগাষ্ঠীর স্বাস্থ্য ন্তুরোর নব্েণয় অণেনিয়ার েণ ার ন্তীমাস ন্তুরো ব্যব্স্থ্া রণয়ণে। ব্তত মাণি
অণেনিয়ায় খুব্ ন্তীনমত ন্তাখযে ফ্লাইট যাওয়া নন্তা েণর এব্া ব্তত মাি ন্তমণয় নপনি ভ্রমে েরণত ন্তেম িাও হণত
পাণরি। ভ্রমণের উপর নিণেধাজ্ঞা পনরব্তত ি হণত পাণর। অিুগ্রহ েণর নিয়নমতভাণব্ ক্ষেে েণর ক্ষবখুি। ক্ষবখুি:
িযাশিাি ক্ষেনব্ণিট নমনিয়ার নব্ব্ৃনত।
অণেনিয়ার িাগনরে ন্তহ অণেনিয়ায় নন্তা ন্তেি ভ্রমেোরীণে নিধতানরত স্থ্াপিায় ক্ষযমি তাণবর নগমণির ব্ন্দণরর
ক্ষহাণটণি অব্শযই 14 নবণির ক্ষোয়াণরনিণি োেণত হণব্। ভ্রমেোরীণবর জিয েণরািাভাইরান্ত (COVID-19)
ন্তম্পনেত ত পরামশত ক্ষবখুি। নপিাণে নপিার ক্ষোয়াণরনিণি োোর ব্যয় ব্হি েরণত হণত পাণর। ক্ষোয়াণরনিণি
োোর পূব্তশতত ন্তম্পণেত নরও তণেযর জিয ন্তানিষ্ট ক্ষেট ব্া ক্ষটনরটনরর ন্তরোনর স্বাস্থ্য নব্ভাণগর ন্তাণে ক্ষযাগাণযাগ
েরুি।
নপনি যনব ক্ষোণিা অব্যাহত ক্ষেনেনব্ভাণগঅসভুত ি র িা হি অেব্া যনব ব্তত মাি ভ্রমে ক্ষেণে নিণেধাজ্ঞার ক্ষেণে
নপিাণে ব্যনিগত অব্যাহনত ক্ষবওয়া িা হয় তাহণি নপনি অণেনিয়ায় নন্তণত পারণব্ি িা।

অণেনিয়ায় ভ্রমণের ক্ষেণে নিণেধাজ্ঞা ক্ষেণে অব্যাহনির জিয নণব্বি
ন্তাক্রাস হািািাগাবিেয
নমরা এেটা িতু ি নব্ণশেভাণব্-নিনমতত পনরণেব্া ন্তরব্রাহ প্ল্যাটফণমতর মাধযণম নপিার ভ্রমণের ক্ষেণে অব্যাহনতর
জিয নণব্বি জমা ক্ষবওয়া এব্া রাখাণে খব্রাখব্র তার ন্তহজ েণর তু িনে। িতু ি ভ্রমে নিণেধাজ্ঞা ক্ষেণে
অব্যাহনত ক্ষপাটতাি অণিে ন্তুনব্ধা প্রবাি েণর, এর মণধয অসভুত ি হণিা:




ব্যব্হারোরী-ব্ান্ধব্ োযতোনরতা
নপিার নণব্বণির অনব্িণে প্রানিস্বীোর
ন্তহায়ে িনেপে ন্তহণজই ন্তাযুি এব্া হািিাগাব েরার ন্তুনব্ধা
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গ্রুপ এব্া পানরব্ানরে নণব্বি ন্তাযুি েরার ন্তুনব্ধা
নপিার নণব্বণির অগ্রগনতর রাখণত খব্রাখব্র পারান্তুনব্ধা র
ক্ষোণিা নন্তদ্ধাস ক্ষিওয়া হণি ন্তাণে ন্তাণে ক্ষিাটিনফণেশি ব্া নব্জ্ঞনি পাওয়া

যনব নপনি শুক্রব্ার 17 জুিাই 2020 তানরণখ িতু ি ক্ষপাটতাি ব্যব্হারণযাগয হওয়ার নণগ নপিার নণব্বি জমা
নবণয় োণেি, তণব্ নমরা অণেনিয়াি ইোিত েযান্ডািত টাইম, নব্োি 5টা শুক্রব্ার 31 জুিাই 2020 তানরণখ র
মণধয নপিার নণব্বি েূ ড়াস েরব্। যনব নপনি 17 জুিাই 2020 তানরণখর নণগ নণব্বি জমা নবণয় োণেি, এব্া
নমাণবর োে ক্ষেণে ক্ষোণিা জব্াব্ িা ক্ষপণয় োণেি, অিুগ্রহ েণর নণরেটি নণব্বি জমা নবি এব্া নমরা
নপিার নণব্বণির নব্েণয় নপিার ন্তাণে ক্ষযাগাণযাগ েরব্।
ভ্রমণের ক্ষেণে অব্যাহনতর জিয নণব্বি েরুি

অব্যাহনির ক্ষেনেনব্ভাগ
নপনি ভ্রমণের ক্ষেণে নিণেধাজ্ঞা ক্ষেণে স্বয়ানক্রয়ভাণব্ অব্যাহনত ক্ষপণত পাণরি এব্া অণেনিয়ায় প্রণব্শ েরণত পাণরি
(ক্ষোণিা ব্যনিগত অব্যাহনত অজতি িা েণর) যনব নপনি হণয় োণেি:










অণেনিয়ার এেজি িাগনরে
অণেনিয়ার এেজি স্থ্ায়ী ব্ানন্তন্দা
অণেনিয়াি িাগনরে ব্া স্থ্ায়ী ব্ানন্তন্দার এেজি পানরব্ানরে নিেট ন্তবন্তয
নিউনজিযাণন্ডর এেজি িাগনরে নযনি ন্তাধারেত অণেনিয়ায় োণেি এব্া তাণবর পানরব্ানরে নিেট
ন্তবন্তয
অণেনিয়ায় স্বীেৃ ত এেজি কূটিীনতে (এেটি ন্তাব্ক্লান্ত 995 নভন্তাধারী)
এেজি ভ্রমেোরী নযনি 72 ঘিা ব্া তার েম ন্তময় অণেনিয়ায় ভ্রমি েরণেি
নব্মাণির ক্রু
ক্ষমনরি ব্া ক্ষিৌ পাইিট ন্তহ ক্ষমনরটাইম ক্রু।
ন্তরোর অিুণমানবত ক্ষমৌন্তুনম েমী েমতন্তূেী ব্া পযানন্তনফে ক্ষিব্ার নিণমর অধীণি নিণয়াগেৃ ত

ভ্রমণের ন্তময় উপণরর ক্ষেনেনব্ভাণগর ক্ষযণোক্ষিা এেটিক্ষত নপনি অসভুত ি এমি প্রমাে নপিার ন্তাণে রাখণত হণব্।
অনতনরি প্রমােও োওয়া হণত পাণর।

ব্যনিগি অব্যাহনি
অণেনিয়াি ব্িতার ক্ষফাণন্ততর েনমশিার নপিাণে ব্যনিগত অব্যাহনতর অিুণমাবি নবণত পাণরি যনব নপনি:




এেজি অ-িাগনরে নহণন্তণব্ ক্ষোনভি-19 প্রনতনক্রয়ায় ন্তহায়তা েরার উণেণশয অণেনিয়া ন্তরোর ব্া ক্ষোণিা
রাষ্ট্র ব্া নঞ্চনিে ন্তরোর েতৃত পণের নমন্ত্রণে ভ্রমে েরণেি
এয়ার অযােুণিন্স, নেনেৎন্তার জিয স্থ্ািাসর এব্া ন্তােটোিীি নেনেৎন্তা পনরণেব্া ন্তরব্রাহ ন্তহ,
ন্তােটোিীি ব্া নব্ণশেজ্ঞ নেনেৎন্তা পনরণেব্ান্তমূহ প্রবাি েরণেি
ন্তােটোিীি বেতা ন্তম্পস এেজি অ-িাগনরে হি ব্া অণেনিয়ায় ক্ষোণিা ন্তােটময় ক্ষন্তক্টণর োজ
েরণেি
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এেজি অ-িাগনরে যার প্রণব্শ হয় জাতীয় স্বাণেত হণব্, িয়ত অণেনিয়া ন্তরোর ব্া ক্ষোণিা রাষ্ট্র ব্া নঞ্চনিে
ন্তরোর েতৃত পণের াারা ন্তমনেতত হণব্
েযাটান্ত অব্ ক্ষফাণন্ততন্ত েু নি, েমিওণয়িে নমতি ক্ষফান্তত, এনশয়া পযানন্তনফে ক্ষফান্তত এব্া েযাটান্ত অব্ নমতি
ক্ষফান্তত েু নির অাশ হওয়া ন্তহ, ন্তামনরে েমতেতত া
মািনব্ে এব্া ব্াধযোরী োরোণেি েণর ভ্রমে ক্ষে।

ভ্রমণের পূণব্ত নপিার অব্শযই এেটি নভন্তা এব্া অণেনিয়ায় ভ্রমণে নিণেধাজ্ঞার ক্ষেণে এেটি অব্যাহনত োেণত হণব্।
নপনি অিিাইণি এেটি অব্যাহনতর জিয নণব্বি েরণত পাণরি এব্া নপিাণে নপিার বানব্র পণে অব্শযই
উপযুি প্রমাে প্রবাি েরণত হণব্। যনব পযতাি প্রমাে প্রবাি েরা িা হয় তাহণি পরব্তী নব্ণব্েিা োড়াই নণব্বিটি
েূ ড়াস হণত পাণর। ন্তেি িনে অনফনন্তয়ানি ইাণরনজণত অিুনবত োেণত হণব্।
নপিার পনরেনিি ভ্রমণের অসি বুই ন্তপ্তাহ পূণব্ে , নেন্তু নিি মাণন্তর ক্ষব্নি পূণব্ে িয়, নপিাণে এেটি
অব্যাহনির জিয নণব্বি েরণি হণব্।
নপিার নণব্বণি অব্শযই োেণত হণব্:






ভ্রমেোরীর নব্স্তানরত তেয: িাম, জন্ম তানরখ, নভন্তার ধরি ও িের, পান্তণপাণটতর িের
অণেনিয়ায় ব্ন্তব্াণন্তর ঠিোিাও ক্ষটনিণফাি িের
নপিার নন্তার োরেন্তমূহ: ক্ষেণিা নপিারক্ষে অব্যাহনত মঞ্জুর েরণত হণব্
এেটি ন্তহায়ে নব্ব্ৃনত: যার মণধয এেটি অব্যাহনতর জিয নপনি নেভাণব্ ক্ষোণিা এেটি শতত পূরে েরণব্ি
ক্ষন্তটি নিধতারে োণে ব্যাখযা তার েণরি
প্রমাোনব নিুেননে।

যনব নপিাণে ক্ষোণিা অব্যাহনত মঞ্জুর েরা িা হয়, তণব্ নপিার ভ্রমে পনরেল্পিা েরা অগ্রন্তর উনেত হণব্ িা,
ক্ষযণহতু নপিাণে অণেনিয়ার ক্ষোণিা ফ্লাইণট েড়ার অিুমনত ক্ষবয়া হণব্ িা। যনব ভ্রমণের ব্যাপাণর নপিাণে অব্যাহনত
মঞ্জুর েরা হয়, তণব্ ঐ অব্যাহনতর নন্তদ্ধাণসর প্রমাে নপিাণে নব্মািব্ন্দণর নিণয় নন্তণত হণব্।

ভ্রমণের মািনব্ে এব্া ব্াধযোরী োরে
অণেনিয়াি ব্িতার ক্ষফাণন্ততর এর েনমশিার নপিাণে এেটি অব্যাহনত মঞ্জুর েরণত পাণরি যনব নপনি মািনব্ে এব্া
ব্াধযোরী োণেি ক্ষেণয় অিুমনত ভ্রমণের োরণে। মািনব্ে এব্া ব্াধযোরী োরেগুনিণত অসভুত ি নণে, নেন্তু
এরই মণধয ন্তীমাব্দ্ধ িয়, পনরব্াণরর ঘনিষ্ঠ ন্তবণন্তযর মৃতুয ব্া গুরুতর অন্তুস্থ্তার োরণে ভ্রমণের প্রণয়াজিীয়তা
রণয়ণে।
ভ্রমণের পূণব্ত নপিার অব্শযই এেটি নভন্তা এব্া অণেনিয়ায় ভ্রমণে নিণেধাজ্ঞার ক্ষেণে এেটি অব্যাহনত োেণত হণব্।
নপনি অিিাইণি এেটি অব্যাহনতর নণব্বি

জিয েরণত পাণরি এব্া নপিাণে বানব্র পণে অব্শযই উপযুি

প্রমাে প্রবাি েরণত হণব্। যনব পযতাি প্রমাে প্রবাি েরা িা হয় তাহণি পরব্তী নব্ণব্েিা োড়াই েূ ড়াস নণব্বি হণত
পাণর। ন্তেি িনে অনফনন্তয়ানি ইাণরনজণত অিুনবত োেণত হণব্।
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ন্তম্ভব্ হণি, নপিার পনরেনিি ভ্রমণের েমপণে বুই ন্তপ্তাহ পূণব্ে , নেন্তু নিি মাণন্তর ক্ষব্নি পূণব্ে িয়,
নপিাণে এেটি অব্যাহনির জিয নণব্বি েরণি হণব্। নপনি যনব পনরব্াণরর ঘনিষ্ট ক্ষোণিা ন্তবণন্তযর মৃতুয
ব্া গুরুতর অন্তুস্থ্তার জিয ভ্রমে েণর োণেি, নপনি এই ন্তময়ন্তীমার মণধয নণব্বি েরণত পাণরি এব্া নমরা
নপিার নণব্বিণে অগ্রানধোর ক্ষবব্।
যনব নপিাণে ক্ষোণিা অব্যাহনত মঞ্জুর েরা িা হয়, তণব্ নপিার ভ্রমে পনরেল্পিা েরা অগ্রন্তর উনেত হণব্ িা,
ক্ষযণহতু নপিাণে অণেনিয়া রক্ষোণিা ফ্লাইণট েড়ার অিুমনত ক্ষবয়া হণব্ িা। যনব ভ্রমণের ব্যাপাণর নপিাণে
অব্যাহনত মঞ্জুর েরা হয়, তণব্ ঐ অব্যাহনতর নন্তদ্ধাণসর প্রমাে নপিাণে নব্মািব্ন্দণর নিণয় নন্তণত হণব্।

অব্যাহনি ক্ষপণি অিিাইণি নণব্বি েরুি
নপিার পনরেনিি ভ্রমণের েমপণে বুই ন্তপ্তাহ পূণব্ে , নেন্তু নিি মাণন্তর ক্ষব্নি পূণব্ে িয়, নপিাণে এেটি
অব্যাহনির জিয নণব্বি েরণি হণব্।
ভ্রমণের ক্ষেণে এেটি অব্যাহনতর নণব্বি ন্তম্পস েরার জিয নপিার ইনতমণধযই এেটি নভন্তা োেণত হণব্ এব্া
নপিাণে নপিার নণব্বণির ন্তমেতণি তেয িনেপে ও ন্তরব্রাহ েরণত হণব্। যনব পযতাি প্রমাে প্রবাি েরা িা হয়
তাহণি পরব্তী নব্ণব্েিা োড়াই েূ ড়াস নণব্বি হণত পাণর। এর মণধয নিম্ননিনখত নজনিন্তগুণিা োেণত পাণর:










পনরনেনতর প্রমাে
নপিার ধব্ধ নভন্তা োোর প্রমাে
ভ্রমণের পনরেল্পিা
নব্ব্াহ, জন্ম, মৃতুয ন্তিব
ন্তম্পেত ব্া অনধব্ান্তী হওয়ার প্রমাে (উবাহরেস্বরূপ, ভাগাভানগ েরা ভাড়াটিয়ার েু নি, ক্ষযৌে ব্যাাে
অযাোউি, ইতযানব)
ক্ষোণিা নেনেৎন্তে ব্া হান্তপাতাণির োে ক্ষেণে পে, ক্ষযখাণি ভ্রমণের প্রণয়াজিীয়তা নিণবত নশত োণে
নিণয়াগোরীর োে ক্ষেণে পে, ক্ষযখাণি ভ্রমণের প্রণয়াজিীয়তা নিণবত নশত োণে
ক্ষোণিা ব্যব্ন্তা ব্া ন্তরোনর ন্তাস্থ্া হণত ন্তহায়ে পে, ক্ষযখাণি ক্ষেণিা নপিার বেতা গুরুত্বপূেত ক্ষন্ত ন্তম্পণেত
মতামত োণে
আপনার দাবিগুবি সমর্নন
থ নব্নধব্দ্ধ ক্ষঘােো।

অিুগ্রহ েণর এেজি ভ্রমেোরীর জিয নণব্বি এোনধে জমা ক্ষবণব্ি িা, ক্ষযণহতু শুধুমাে ন্তাম্প্রনতেতম নণব্বিটি
প্রনক্রয়ােরে েরা হণব্।
ভ্রমণের ক্ষেণে এেটি অব্যাহনত প্রানি এই ন্তমণয় নপনি অণেনিয়ার ক্ষোণিা ফ্লাইট ক্ষপণত ন্তেম হণব্ি এর ক্ষোণিা
নিশ্চয়তা ক্ষবয় িা।
ভ্রমণের ক্ষেণে অব্যাহনতর জিয নণব্বি েরুি
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