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অে�িলয়ায় �েবশ ও অে�িলয়া ত�াগ করা 

সব �েশষ আপেডট 
 

চীন, হংকং এবং ম�াকাও েথেক অে�িলয়ায় �েবশকারী ব���েদর অবশ�ই �মেণর িদন েথেক 48 
ঘ�ার মেধ� েনওয়া এক�ট েনেগ�টভ COVID-19 পরী�া �দান করেত হেব। আরও তেথ�র জন� 
িডপাট�েম� অফ েহলথ অ�া� এজড েকয়ার ওেয়বসাইট�ট েদখুন। 

 

অে�িলয়ায় �েবশ ও অে�িলয়া ত�াগ করা 

অে�িলয়ায় �েবশ করেত চাওয়া বা অে�িলয়া ত�াগ করেত চাওয়া েলাকজনেক িডপাট�েম� অব 
েহাম অ�ােফয়াস � এবং অে�িলয়ান বড�ার েফাস � পরামশ � িদেয় থােক। 

আরও তেথ�র জন� েদখুন: 

• অে�িলয়ায় �েবশ করা 
• আপিন অে�িলয়ায় �েবশ ও অে�িলয়া েথেক ��ান করার পূেব � ও পের 
• সীমা� পার হওয়া 
• �মেণর নিথপ�। 

েযসকল েলােকর িভসার �েয়াজন হয় তােদরেক অে�িলয়ায় �মণ করার পূেব � িভসা মঞ্জরু 
হওয়ার িবষয়�ট িন��ত করেত হেব। অে�িলয়ায় িভসা পাওয়ার পূব �শত� জানেত, েদখুন: িভসার 
অপশন�েলা েদখুন 

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/leaving-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/overview
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
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সমু�পেথ অে�িলয়ায় �েবশ বা অে�িলয়া ত�াগ করা েলাকজেনর জন� অে�িলয়ান বড�ার েফাস � 
আরও পরামশ � িদেয় থােক। 

অে�িলয়ার েযসকল নাগিরক িবেদশ �মণ করার পিরক�না করেছন তােদরেক Smartraveller 
িভ�জট করার মাধ�েম বত�মান �মণ পরামশ ��েলা পরখ করার জন� উৎসািহত করা হে�।  

িডপাট�েম� অভ েহলথ আ�জ�ািতক �মণ ও COVID-19 সং�া� �া�� পরামশ � �দান কের থােক। 

 

ে�ট ও েটিরটিরর তথ� 

অে�িলয়ার �িত�ট ে�ট ও েটিরটিরর িনজ� পূব �শত� রেয়েছ, েয�েলা আপনােক েমেন চলেত 
হেব। আপিন যিদ অে�িলয়ায় �মণ করার পিরক�না কেরন, তেব আপিন েয ে�ট বা েটিরটিরেত 
�মণ করেছন েসখানকার পূব �শত��েলা যাচাই করেত হেব। পূব �শেত�র মেধ� থাকেত পাের আপিন 
অে�িলয়ায় আগমন করার পের COVID-19 পরী�া করা অথবা িকছ�  িনিদ�� েভনু� �মণ করেত বা 
িকছ�  িনিদ�� েপশায় কাজ করেত �টকা �হেণর পূব �শত�। 

আরও তেথ�র জন� ে�ট ও েটিরটিরর তথ� েদখুন। 

 

অে�িলয়ার �টকাদান কম �সূিচ 

অে�িলয়ায় অব�ান করা সকেলই িবনামূেল� েকািভড-19 ভ�াকিসন িনেত পােরন। অে�িলয়ায় 
আগমনকারী আ�জ�ািতক �মণকারীগণেক অে�িলয়ার েকািভড-19 �টকাদান কম �সূিচেত 
অংশ�হণ করার জন� উৎসািহত করা যাে�। 

আরও তেথ�র জন� COVID-19 ভ�াকিসন েদখুন। 

 

িভসায় িবিভ� অব�াহিত ও িরফা� 

েকািভড-19 মহামাির চলাকালীন �ভােবর কারেণ, িকছ�  িকছ�  িভসার ে�িণেত িবিভ� ধরেনর 
পিরবত�ন আনা হেয়েছ, যার মেধ� রেয়েছ অব�াহিতর সময়কাল চালু করা, িফ ছাড় েদওয়া ও িভসা 
িরফা�। 

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.smartraveller.gov.au/
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
https://www.australia.gov.au/states
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/stay-up-to-date
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আরও তেথ�র জন� COVID-19 িভসার তথ� েদখুন। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information

