মেরিটাইে ট্র্যাভেল রিক্লাভিশন

সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ
সমুদ্রপথে অথেক্ষিয়ায় আসা ভ্রমণকারীথেরথক একটি মমক্ষরিাইম ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশন (MTD) জমা
ক্ষেথে হথি। অথেক্ষিয়ায় আসার উথেথশয আপনার জাহাজটিথে উঠার আথে আপনাথক একটি
MTD জমা ক্ষেথে হথি। জাহাথজ উঠার 3 মেথক 10 ক্ষেন পূথি আপনাথক
ে
আপনার MTD জমা ক্ষেথে
হথি। MTD পূরণ করার সময় আপনাথক যা করথে হথি:


আপক্ষন অথেক্ষিয়ায় োকাকািীন মযাোথযাথের ম ান নম্বর ও ইথমইি টঠকানা সহ আপনার
সাথে মযাোথযাথের ক্ষিস্তাক্ষরে েেয প্রোন করথে হথি



আপনার COVID-19 টিকা অিস্থা সম্পথকে একটি ম াষণা ক্ষেথে হথি



আপক্ষন অথেক্ষিয়া আেমন করার পূথি,ে েে 14 ক্ষেথন আপনার আন্তজোক্ষেক ভ্রমথণর
ইক্ষেহাস সম্পথকে একটি ম াষণা ক্ষেথে হথি



আপক্ষন মকায়াথরক্ষিন ও পরীিার িাধ্যিাধ্কো সম্পথকে অিক্ষহে আথেন এই মথম েএকটি
ম াষণা ক্ষেথে হথি, যা, আপক্ষন ময মেি িা মিক্ষরিক্ষরথে অিেরণ কথরন মসখাথন প্রথযাজয
এিং যা পক্ষরপািন না করা হথি জক্ষরমানা প্রথযাজয হথি।

দ্রষ্টব্য: আপক্ষন আপনার MTD পূরণ করার পআথে, অথেক্ষিয়ায় ভ্রমণ সম্পক্ষকে
ে অনয সকি
পূিশেে
ে মেথখ ক্ষনন। ভ্রমথণর পূথি আপনার
ে
মযসকি কােজপথের প্রথয়াজন হথি োর একটি
োক্ষিকার জনয, টিকা গ্রহণকারী ভ্রমণকারী এিং টিকা না গ্রহণকারী ভ্রমণকারী-মের জনয প্রেত্ত
েেয মেখুন।
সমুদ্রপথে অথেক্ষিয়ায় আেমনকারী ভ্রমণকারীথের মকাথনা ক্ষিজজিাি পযাথসঞ্জার ক্ষিক্লাথরশন
(DPD) জমা মেওয়ার প্রথয়াজন মনই।
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MTD হথিা শুধ্ুমাে সমুদ্রপথে অথেক্ষিয়া আেমনকারীথের জনয। আপক্ষন যক্ষে ক্ষিমাথন অথেক্ষিয়া
আথসন, েথি এর পক্ষরিথেে একটি ক্ষিজজিাি পযাথসঞ্জার ক্ষিক্লাথরশন (DPD) জমা ক্ষেন।

জক্ষরমানা ও িাস্তিায়ন
অথেক্ষিয়ায় আসার জনয জাহাথজ আথরাহণ করার পূথি,ে আপনাথক অিশযই আপনার টিকা
গ্রহথণর অিস্থা সহ গুরুত্বপূণ েেয
ে
প্রোন করথে মমক্ষরিাইম ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশন (MTD) িযিহার
করথে হথি। এটি একটি িাস্তিায়নথযােয পূিশেে
ে । মযসকি িযজি এই চাক্ষহো পূরণ করথে সিম
নন, োরা 30 মপনাক্ষি ইউক্ষনি (িেেমাথন $6,660 AUD) মেওয়াক্ষন শাজস্ত (জক্ষরমানা) মপথে পাথরন।
এটি িাথয়াক্ষসক্ষকউক্ষরটি অযাক্ট 2015 (Biosecurity Act 2015)-এর অনুথেে 46-এ িক্ষণেে রথয়থে।
অভেরলয়ান সিকাভিি কাভে রেথ্যা ব্া রব্ভ্রারিকি তথ্য প্রদান কিা একটট গুরুতি
অপিাধ। মদাষী সাব্যস্ত হভল সভব্াচ্চ
ব সাজা 12 োভসি কািাব্াস।
েণ স্বাস্থয ক্ষিষয়ক আথেশ মমথন মনওয়া ক্ষনজিে করার জনয মেি ও মিক্ষরিক্ষরগুথিাও শাজস্ত ক্ষেথে
পাথর। এথে COVID-19-এর পরীিা এিং মসি -আইথসাথিশন িা মকায়াথরক্ষিথনর পূিশেে
ে
অন্তেভি
ে োকথে পাথর। আপক্ষন প্রথিশ করার পথর জন স্বাস্থয সম্পক্ষকে
ে আথেশ িা অনয মকাথনা
পূিশেে
ে পক্ষরপািন না করথি, আপনাথক কারােন্ড িা উথেখথযােয জক্ষরমানা সহ গুরুের শাজস্ত
প্রোন করা হথে পাথর। শেোিিী স্বল্প সমথয়র মনাটিথশ পক্ষরিক্ষেে
ে হথে পাথর। আরও েথেযর জনয
মেি ও মিক্ষরিক্ষরথে আেমথনর শেোিিী মেখুন।
অথেক্ষিয়ায় আসা অস্থায়ী ক্ষেসাধ্ারী িযজিথের ক্ষেসা িাক্ষেি করা হথে পাথর, োথেরথক আিক করা
হথে পাথর িা মেশ মেথক মির কথর মেওয়া হথে পাথর, যক্ষে োরা:


অথেক্ষিয়ার সীমাথন্ত প্রথিথশর শেোিিী অনুু্যায়ী আন্তজোক্ষেক ভ্রমথণর উথেথশয



সম্পূণরূথপ
ে
টিকাপ্রাপ্ত না হয়
অথেক্ষিয়ান সরকার কেতক
ে সংজ্ঞাক্ষয়ে মকাথনা COVID-19 টিকার ক্ষিপরীথে মকাথনা
প্রক্ষেিিণ (Contraindication) না োথক



মকাথনা অিযাহক্ষেপ্রাপ্ত মেক্ষণর মথধ্য না পথে িা মকাথনা িযজিেে ভ্রমণ অিযাহক্ষে োথক।

আপনার ম াষণা সম্পন্ন করুন
আপক্ষন MTD অনিাইন

ম েিযিহার কথর আপনার মমক্ষরিাইম ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশন (MTD) পূরণ

করথে পারথিন।
আপনাথক একটি অযাকাউি তেক্ষর করথে হথি মযখাথন আপনার িেেমান ও েক্ষিষৎ
ম াষণাপেগুথিা এক জায়ো মেথক পক্ষরচািনা করথে পারথিন।
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আপনার ম াষণার শুরু
আপনাথক MTD-র জনয মকাথনা অে ক্ষে েথে হথি না - এটি ক্ষিনামূথিয।
আপক্ষন আপনার ম াষণা শুরু করার পূথি,ে ক্ষনম্নক্ষিক্ষখে েেযািক্ষি প্রস্তুে করুন:


জাহাথজর নাম ও ধ্রন



প্রস্থান ও আেমথনর িন্দর



তিধ্ পাসথপািে



আপনার অথেক্ষিয়া আেমথনর পূথিরে 14 ক্ষেথনর মথধ্য আন্তজোক্ষেক ভ্রমণ



মকাক্ষেি-19 টিকা গ্রহথণর মরকিে িা আপক্ষন ময স্বাস্থযেে কারথণ টিকা গ্রহথণ সিম নন মস
ক্ষিষথয় গ্রহণথযােয প্রমাণ।

প্রথেযক প্রাপ্তিয়স্ক িযজি োথের ক্ষনজ ক্ষনজ ম াষণাপে ক্ষনথজরাই পূরণ করথিন। 15 িেথরর কম
িয়সী ক্ষশশুথের ম াষণাপেটি ক্ষপোমাোরা পূরণ করথিন। আপক্ষন আপনার পূণাঙ্গ
ে ম াষণা সহ
একটি ইথমইি পাথিন, যা আপক্ষন ক্ষপ্রি িা িাউনথিাি করথে পারথিন।

রাউন্ড টট্র্প কু্রুজ
যক্ষে মকাথনা রাউন্ড টট্র্প কু্রুজ অথেক্ষিয়ায় শুরু ও মশষ হয়, েথি ভ্রমণকারী ও কু্রুথের মমক্ষরিাইম
ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশন (MTD) পূরণ করার প্রথয়াজন মনই, যক্ষে োরা সমুদ্রযাোর শুরুথে জাহাথজ
মযাে ক্ষেথয় োথকন। এথে অেযন্তরীণ কু্রুজ এিং অথেক্ষিয়ায় শুরু ও মশষ হওয়া আন্তজোক্ষেক
কু্রুজগুথিা অন্তেভি
ে ।
আপক্ষন যক্ষে ক্ষিথেশী মকাথনা িন্দর মেথক রাউন্ড টট্র্প কু্রুথজ মযাে ক্ষেথয় োথকন, েথি সমুদ্র ভ্রমথণ
মযাে মেওয়ার পূথি আপনাথক
ে
MTD পূরণ করথে হথি।

সমুদ্রপথের কু্রুথের জনয েেয
মকাথনা কু্রুজ ক্ষশথপ কাজ করা সমুদ্রপথের কু্রুথেরথক অথেক্ষিয়ার উথেথশয জাহাথজ আথরাহথণর
পূথি অিশযই
ে
একটি মমক্ষরিাইম ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশন (MTD) পূরণ করথে হথি। আপনার জাহাজটি
যক্ষে অথেক্ষিয়া যাওয়ার পথে একাক্ষধ্ক স্থাথন ক্ষিরক্ষে মেয়, েথি আপক্ষন প্রেম ময িন্দর মেথক প্রস্থান
কথরথেন োর পূথি আপনাথক
ে
শুধ্ু একটি MTD সম্পন্ন করথে হথি।
যক্ষে জাহাথজর োক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত িযজি িা জাহাথজর কু্রুর মকাথনা সেথসযর সমুদ্রযাোর যােীথের সাথে
মকাথনা ধ্রথনর সরাসক্ষর মযাোথযাে না হয় এিং অথেক্ষিয়ার সীমানার মেেথর যক্ষে োথের জাহাজ
মেথক নামার মকাথনা ইো না োথক, েথি োথেরথক MTD জমা ক্ষেথে হথি না।
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িাক্ষণজজযক ক্ষশক্ষপং জাহাথজর কু্রুথের MTD পূরণ করার প্রথয়াজন মনই। িাক্ষণজজযক ক্ষশক্ষপং জাহাথজ
োকা মযথকাথনা যােীথক MTD পূরণ করথে হথি।
অথেক্ষিয়ায় অেযন্তরীণোথি পক্ষরচািনাকারী জাহাথজর জনয MTD সম্পন্ন করার প্রথয়াজন মনই।
জাহাথজ মযাে ক্ষেথে রব্োনভ াভে আসা সকি সমুদ্রপথের কু্রুথক MTD-র পক্ষরিথেে ক্ষিজজিাি
পযাথসঞ্জার ক্ষিক্লাথরশন (DPD) পূরণ করথে হথি। এর কারণ হথিা, MTD হথিা শুধ্ুমাে সমুদ্রপথে
অথেক্ষিয়া আেমনকারীথের জনয।

আপনার মমক্ষরিাইম ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশথনর

িা ি

পূরণকতে মকাথনা মমক্ষরিাইম ট্র্যাথেি ক্ষিক্লাথরশন (MTD) অথেক্ষিয়ায় আপনার প্রথিথশর িযাপাথর
ক্ষনিয়ো মেয় না।
আপক্ষন যখন MTD জমা মেন, েখন আপক্ষন একটি ইথমইি পাথিন যা জাহাথজ আথরাহথণর পূথি ে
এিং অথেক্ষিয়ায় আেমন করার পথর মেখাথে হথি (ক্ষপ্রি করা িা ইথিকট্র্ক্ষনক)। আপক্ষন আপনার
MTD অযাকাউথিও এই

িা ি মেখথে ও িযিহার করথে পারথিন।

আপক্ষন জাহাথজ আথরাহথণর পূথি জাহাজ
ে
পক্ষরচািনাকারীেণ আপনার MTD
করথিন। আপনার MTD-মে মযথকাথনা একটি


িা ি পযাথিাচনা
ে

িা ি মেখা যাথি:

সব্ুজ: আপনার প্রেত্ত েেয ক্ষনথেেশ কথর ময, আপক্ষন অথেক্ষিয়ায় প্রথিথশর মিথে
অথেক্ষিয়ার টিকা গ্রহথণর শেোিিী পূরণ কথরন। েখনও আপনাথক মচক-ইথন আপনার
কােজপে মেখাথে হথি। আপনার জাহাথজ আথরাহণ করার জনয আপনার জাহাজ
পক্ষরচািনাকারীেণ চূ োন্ত ক্ষসদ্ধান্ত গ্রহণ করথিন।



নীল: আপনার প্রেত্ত েেয ক্ষনথেেশ কথর ময, আপক্ষন অথেক্ষিয়ায় প্রথিথশর মিথে
অথেক্ষিয়ার টিকা গ্রহথণর শেোিিী পূরণ কথর োকথে পাথর, েথি ো আপনার পক্ষরক্ষস্থক্ষের
উপর ক্ষনেের কথর। আপনাথক জাহাথজ আথরাহণ করথে মেওয়ার পূথি জাহাজ
ে
পক্ষরচািনাকারীথক ক্ষকেভ অক্ষেক্ষরি ক্ষিষয় পরখ কথর মেখথে হথে পাথর।



সব্ুজ: আপনার প্রেত্ত েেয ক্ষনথেেশ কথর ময, আপক্ষন আন্তজোক্ষেক ভ্রমথণর মিথে
অথেক্ষিয়ার টিকা গ্রহথণর শেোিিী পূরণ কথরন না। ভ্রমথণর উপর ক্ষনথষধ্াজ্ঞা মেথক
অিযাহক্ষে োো আপক্ষন অথেক্ষিয়ায় প্রথিশ করথে পারথিন না। জাহাজ পক্ষরচািনাকারীথক
ক্ষকেভ অক্ষেক্ষরি ক্ষিষয় যাচাই কথর আপক্ষন জাহাথজ আথরাহণ করথে পারথিন ক্ষক না মস
ক্ষিষয়টি ক্ষনধ্ারণ
ে করথে হথি।

আপক্ষন মযসকি মেি ও মিক্ষরিক্ষরথে ভ্রমণ িা ট্র্ানজজি করার পক্ষরকল্পনা কথরন, মসগুথিাথে ভ্রমণ
ও মকায়াথরক্ষিন সম্পক্ষকে
ে িথন্দািস্ত আপনাথক মেথখ ক্ষনথে হথি। অথেক্ষিয়ার প্রক্ষেটি মেি ও
মিক্ষরিক্ষরর পূিশেে
ে গুথিা ক্ষেন্ন। আরও েথেযর জনয মেি ও মিক্ষরিক্ষরথে আেমথনর শেোিিী মেখুন।
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জাহাজ অপাথরিরথের জনয আরও েেয
কু্রুজ ক্ষশপ অপাথরির, িাক্ষণজজযক জাহাজ, সুপারইয়ি, ইয়ি এিং মেজার ক্রা ি সহ জাহাজ
পক্ষরচািনাকারীেণথক ক্ষকেভ অক্ষেক্ষরি পূিশেে
ে সম্পথকে অিক্ষহে োকথে হথি। সমুদ্রপথে আেমন ও
প্রস্থান মেখুন।

সহায়ো
যক্ষে আপনার MTD পূরণ করথে সাহাথযযর প্রথয়াজন হয়, েথি সচরাচর জজজ্ঞাক্ষসে প্রশ্নািিী
মেখুন।
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