অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ ও অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করা
সেস্ট্রব শষ আপস্ট্রেট
6 জুিাই 2022 ত্ালরখ থেস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ ও প্রস্থাস্ট্রের পদ্ধলত্স্ট্রত্ পলরেত্বে হস্ট্রয়স্ট্রে । সকি
ভ্রমণকারীর জাো উলিত্ থে:






অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ করা থিাকজেস্ট্রক টটকাদাে অেস্থার প্রমাণ প্রদাে করার প্রস্ট্রয়াজে নেই
অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ করা থিাকজেস্ট্রক লেজজটাি পযাস্ট্রসঞ্জার লেক্লাস্ট্ররশে ো থমলরটাইম
ট্র্যাস্ট্রেি লেক্লাস্ট্ররশে সম্পন্ন করার প্রস্ট্রয়াজে নেই
অস্ট্রেলিয়ায় থেস্ট্রে োওয়া থিাকজেস্ট্রক ত্াস্ট্রদর টটকাদাস্ট্রের অেস্থার প্রমাণ প্রদাে করস্ট্রত্
েিা হস্ট্রে ো
টটকা ো থেওয়া লেসাধারীগস্ট্রণ র অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করার জেয ভ্রমণ অেযাহলত্র প্রস্ট্রয়াজে
নেই
অস্ট্রেলিয়ামুখী ফ্লাইটগুস্ট্রিাস্ট্রত্ এখেও মাস্ক আেশযক।

এই লেষয়টট মস্ট্রে রাখা গুরুত্বপূণ বথে, লেলেন্ন এয়ারিাইে, জাহাজ অপাস্ট্ররটর ও অেযােয থদস্ট্রশর
এমে সুলেলদব ষ্ট পূেশত্ব
ব োকস্ট্রত্ পাস্ট্রর থেগুস্ট্রিা ভ্রমণকারীগণস্ট্রক পলরপািে করস্ট্রত্ হস্ট্রে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ ও অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করা
অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ করস্ট্রত্ িাওয়া ো অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করস্ট্রত্ িাওয়া থিাকজেস্ট্রক লেপাটবস্ট্রমন্ট অে
থহাম অযাস্ট্রেয়াস এেং
ব
অস্ট্রেলিয়াে েেবার থোস পরামশ
ব
ব লদস্ট্রয় োস্ট্রক।
আরও ত্স্ট্রেযর জেয থদখুে :





অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ করা
আপলে অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ ও অস্ট্রেলিয়া থেস্ট্রক প্রস্থাে করার পূস্ট্রে ও
ব পস্ট্রর
সীমান্ত পার হওয়া
ভ্রমস্ট্রণ র েলেপত্র।
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থেসকি থিাস্ট্রকর লেসার প্রস্ট্রয়াজে হয় ত্াস্ট্রদরস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ করার পূস্ট্রে লেসা
ব
মঞ্জুর
হওয়ার লেষয়টট লেজিত্ করস্ট্রত্ হস্ট্রে। অস্ট্রেলিয়ায় লেসা পাওয়ার পূেশত্ব
ব জােস্ট্রত্ , থদখুে : লেসার
অপশেগুস্ট্রিা থদখুে
সমুদ্রপস্ট্রে অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ ো অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করা থিাকজস্ট্রের জেয অস্ট্রেলিয়াে েেবার থোস ব
আরও পরামশ বলদস্ট্রয় োস্ট্রক।
অস্ট্রেলিয়ার থেসকি োগলরক লেস্ট্রদশ ভ্রমণ করার পলরকল্পো করস্ট্রেে ত্াস্ট্রদরস্ট্রক Smartraveller
লেজজট করার মাধযস্ট্রম েত্বমাে ভ্রমণ পরামশগুস্ট্র
ব িা পরখ করার জেয উৎসালহত্ করা হস্ট্রে।
লেপাটবস্ট্রমন্ট অে থহিে আন্তজবালত্ক ভ্রমণ ও COVID-19 সংক্রান্ত স্বাস্থয পরামশ বপ্রদাে কস্ট্রর োস্ট্রক।

নেট ও নটরিটরিি তথ্য
অস্ট্রেলিয়ার প্রলত্টট থেট ও থটলরটলরর লেজস্ব পূেশত্ব
ব রস্ট্রয়স্ট্রে , থেগুস্ট্রিা আপোস্ট্রক থমস্ট্রে িিস্ট্রত্
হস্ট্রে। আপলে েলদ অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ করার পলরকল্পো কস্ট্ররে, ত্স্ট্রে আপলে থে থেট ো থটলরটলরস্ট্রত্
ভ্রমণ করস্ট্রেে থসখােকার পূেশত্ব
ব গুস্ট্রিা োিাই করস্ট্রত্ হস্ট্রে। পূেশস্ট্র
ব ত্ র
ব মস্ট্রধয োকস্ট্রত্ পাস্ট্রর আপলে
অস্ট্রেলিয়ায় আগমে করার পস্ট্রর COVID-19 পরীক্ষা করা অেো লকেু লেলদব ষ্ট থেেুয ভ্রমণ করস্ট্রত্ ো
লকেু লেলদব ষ্ট থপশায় কাজ করস্ট্রত্ টটকা গ্রহস্ট্রণ র পূেশত্ব
ব ।
আরও ত্স্ট্রেযর জেয থেট ও থটলরটলরর ত্েয থদখুে।

অস্ট্রেলিয়ার টটকাদাে কমসূব লি
অস্ট্রেলিয়ায় অেস্থাে করা সকস্ট্রিই লেোমূস্ট্রিয থকালেে-19 েযাকলসে লেস্ট্রত্ পাস্ট্ররে। অস্ট্রেলিয়ায়
আগমেকারী আন্তজবালত্ক ভ্রমণকারীগণস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ার থকালেে-19 টটকাদাে কমসূব লিস্ট্রত্
অংশগ্রহণ করার জেয উৎসালহত্ করা োস্ট্রে।
আরও ত্স্ট্রেযর জেয COVID-19 েযাকলসে থদখুে।

লেসায় লেলেন্ন অেযাহলত্ ও লরোন্ড
থকালেে-19 মহামালর িিাকািীে প্রোস্ট্রের কারস্ট্রণ , লকেু লকেু লেসার থেলণস্ট্রত্ লেলেন্ন ধরস্ট্রের
পলরেত্বে আো হস্ট্রয়স্ট্রে , োর মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রে অেযাহলত্র সময়কাি িািু করা, লে োে থদওয়া ও লেসা
লরোন্ড।
আরও ত্স্ট্রেযর জেয COVID-19 লেসার ত্েয থদখুে।
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