প্রম োদতরী শিল্প
02 সেপ্টেম্বর 2021 তাররপ্টে েরকার স াষণা কপ্টরপ্টেন সে বাপ্ট ারেরকউররটি অ্যাক্ট 2015-এর
আওতা , অ্প্টেরি া প্রপ্টমাদতরী পররচািনার সেপ্টে মানব েম্পরকিত জৈব রনরাপত্তার ৈরুরর
েম কাি রতন মাে বাড়াপ্টনা হপ্টব। এপ্টত সে রবষ গুপ্টিা অ্ন্তর্ভক্ত
ি রপ্ট প্টে:


17 শিমেম্বর 2021 তাররে পেন্ত
ি েম কাি বৃদ্ধি কপ্টর, অ্প্টেরি ার র্ূ েপ্টে ও বন্দরগুপ্টিাপ্টত
প্রপ্টমাদতরীর প্রপ্টবশ েীরমত করার সেপ্টে বতিমান পদপ্টেপ; এবং



100 ৈন বা তপ্টতারিক োেী বহন করপ্টত েেম প্রপ্টমাদতরীগুপ্টিার সেপ্টে এই রবরিরনপ্টষপ্টির
প্রপ্ট াগ অ্বযাহত রাো।

েরােরর প্রপ্টবশ এবং রাউন্ড টিপ ক্রুৈেমূহ ( RTC) এই রবরিরনপ্টষিগুপ্টিার অ্ন্তর্ভক্ত
ি ।

যোত্রীবোহী বড় জোহোজ
োেীবাহী বড় ৈাহাপ্টৈর ক্রুরা (99টি পেন্ত
ি বার্)ি অ্প্টেরি া ভ্রমণ রনপ্টষিাজ্ঞা সর্প্টক
অ্বযাহরত পাপ্টবন না এবং অ্প্টেরি া ভ্রমণ করার পূপ্টব ি একটি ভ্রমণ অ্বযাহরতর অ্নুমরত
ৈমা রদপ্টত হপ্টব। এটি ভ্রমণ অ্বযাহরত সপািি াপ্টির মািযপ্টম করা োপ্টব।
রনরাপপ্টদ ৈাহাৈ পররচািনা করার ৈনয আমরা শুিু ক্রুপ্টদর অ্বযাহরত রবপ্টবচনা করপ্টবা।
ৈাহাৈ প্রপ্টবশ করপ্টি তা অ্প্টেরি ার ৈনয অ্র্ননরতক
ি
েুরবিাও প্রদান করপ্টব। অ্নযানয
র্ূ রমকা, সেমন পররপ্টষবা বা আরতপ্টর্ তার র্ূ রমকা, অ্প্টেরি া
হপ্টব।

শ্ররমকপ্টদর মািযপ্টম পূরণ

আপনাপ্টক অ্বশযই আপনার ভ্রমণ েংক্রান্ত অ্বযাহরতর অ্নুপ্টরাপ্টির োপ্টর্ েহা ক নরর্
প্রদান করপ্টত হপ্টব, োর মপ্টিয রপ্ট প্টে:






অ্প্টেরি া প্রপ্টবপ্টশর কারণ রনদ্ধিতকরণ এবং েুস্পষ্ট অ্র্ননরতক
ি
েুরবিা
ৈাহাপ্টৈর বতিমান অ্বস্থান
অ্প্টেরি া আগমপ্টনর প্রস্তারবত স্থান
ভ্রমপ্টণর অ্বযাহরতর অ্নুপ্টরাপ্টি অ্ন্তর্ভক্ত
ি
েকি ক্রু ও কমীর পূরণকৃত রবস্তাররত
তর্য, োর মপ্টিয তাপ্টদর চাকুররর উপ্টেশযও অ্ন্তর্ভক্ত
ি ।
েংরিষ্ট সেি বা সিররিরর েরকার কতৃক
ি রনপ্টদিরশত সকা াপ্টররিন পািন করা হপ্টব
মপ্টম ি রনি তা প্রদান। এর মপ্টিয র্াকপ্টত পাপ্টর েম্মত হও া বপ্টন্দাবস্ত েম্পপ্টকি
পরামশ।ি
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েংরিষ্ট সেি বা সিররিরর েরকার সর্প্টক েহা তা।

ে ুদ্রযোত্রো শিল্প
ভ্রমণ েংক্রান্ত রবরিরনপ্টষি সর্প্টক েমুদ্রোোর োপ্টর্ ৈরড়ত ক্রুরা ( প্রপ্টমাদতরীর ক্রু বযতীত মুক্ত
এবং তাপ্টদর ৈনয অ্প্টেরি ান বর্িার স াে করমশনাপ্টরর
ি
কাে সর্প্টক পৃর্ক অ্বযাহরত গ্রহপ্টণর
প্রপ্ট াৈন সনই।
অ্বযাহরতপ্রাপ্ত েমুদ্রোোর োপ্টর্ ৈরড়ত ক্রু-এর মপ্টিয অ্ন্তর্ভক্ত
ি রপ্ট প্টেন:


অ্প্টেরি ার ৈিেীমা সকাপ্টনা বারণদ্ধৈযক (প্রপ্টমাদতরী ও েুপারই াি ৈাহাৈ বযতীত বা
েরকারর ৈাহাৈ পররচািনা অ্র্বা পররচািনা েহা তা সেবা প্রদানকারী ক্রু



সমররন পাইিি



োমুরদ্রক ৈররপকারী।

বারণদ্ধৈযক ৈাহাৈ হপ্টে এমন একটি ৈাহাৈ ো রনপ্টচর কাৈগুপ্টিাপ্টত রনেুক্ত র্াপ্টক:


বযবোর ক সিনপ্টদন ও মাি পররবহন



বন্দর ও রেণাপ্টবেণ সেবার েরবরাহ



গুরুত্বপূণ রশল্প
ি
সেমন েংস্থান রশপ্টল্প েহা তা প্রদান



েমুদ্র ৈররপ।

েরদ আপরন এই সশ্ররণর অ্িীপ্টন অ্বযাহরত সপপ্ট র্াপ্টকন, তাহপ্টি আপরন:


উপেুক্ত রর্োর মািযপ্টম অ্প্টেরি া প্রপ্টবশ এবং তযাগ করপ্টত পারপ্টবন



সে অ্প্টেরি ান সেি এবং সিররিররপ্টত আপরন সপ ৌঁোপ্টবন সেোপ্টন সকা াপ্টররিপ্টন র্াকপ্টবন।
অ্প্টেরি া প্রপ্টবশকারী (রবমান রদপ্ট
আগ মের প্রথ

েমুদ্রোোর োপ্টর্ ৈরড়ত আন্তৈিারতক ক্রুপ্টদর

ুহূমতে 14 শদমের বোধ্যতো ূলক ককোয়োমরশিমে থোকোর িতে অ্প্টনক

সেি ও সিররিররপ্টত বতিমাপ্টন রপ্ট প্টে।
েমুদ্রোোর োপ্টর্ ৈরড়ত ক্রুপ্টদর ৈনয COVID-19 শতিাবিী সদেুন।

https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime - Updated as at 01/10/2021 - Bengali

Page 2 of 2

