আগমনের ব্যাপানর স্টেট ও স্টটররটররর শর্তাব্লী
সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ
প্রবিবের ক্ষিবে অবেক্ষিয়ার প্রক্ষিটি ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর ক্ষিজস্ব িবদািস্ত ও পূিেিব
ব রবয়বে,
ক্ষেগুবিা আপিাবে পক্ষরপািি েরবি হবি। প্ররর্টট স্টেট ও স্টটররটররনর্ পূব্শর্ত
ত গুনলা রিন্ন
রিন্ন হনর্ পানর এব্ং স্বল্প সমনের স্টোটটনশর মাধ্যনম পররব্র্তে হনর্ পানর।
আপক্ষি ক্ষে ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি ভ্রমণ েরার পক্ষরেল্পিা েরবেি ক্ষসখাবি প্রবিে েরবি পারবিি ক্ষে
িা িা আপিাবে ক্ষেবখ ক্ষিবি হবি। ক্ষেেু ক্ষেেু ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি আন্তজবাক্ষিে ভ্রমণোরীবের জিয
অক্ষিক্ষরক্ত অিযাহক্ষির প্রবয়াজি হয়।
আপিাবে ঢুেবি িাও ক্ষেওয়া হবি পাবর িা আপিার ক্ষোয়াবরক্ষিবি প্রবিবের প্রবয়াজি হবি
পাবর। আপিার ক্ষিবে প্রবোজয ভ্রমণ ক্ষিবেধাজ্ঞা এিং েিব ক্ষমবি চিা আপিার োক্ষয়ত্ব। এগুবিা
পািি িা েরবি আপিাবে োরােন্ড এিং উবেখবোগ্য জক্ষরমািাসহ গুরুির োস্তস্ত প্রোি েরা
হবি পাবর।
ক্ষিবেে েবর, আপিাবে ক্ষিম্নক্ষিক্ষখি ক্ষিেবয়র সাবে সম্পৃক্ত ক্ষেি িা ক্ষিক্ষরিক্ষরর ক্ষেবোবিা পূিেবিব
ব
র
ক্ষিেবয় মবিাবোগ্ী হবি হবি:





সীমাবন্ত প্রবিবের জিয ক্ষিিন্ধি ফরম
ক্ষোয়াবরক্ষিি
আগ্মবির পবর পরীিা িা ক্ষিে েরার পূিেিব
ব
টিো ক্ষিেয়ে ক্ষেেু অভ্যন্তরীণ পূিেিব
ব ।

আপিাবে ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর জিয এোক্ষধে প্রবিে িা ক্ষিিন্ধি ফরম পূরণ েরবি হবি পাবর।

Updated as at 11032022

পৃষঠা 1 / 4

সন্তাি সন্তক্ষি
12 িেবরর েম িয়সী ক্ষেশুরা েখি পক্ষরিাবরর সম্পূণভ্াবি
ব
টিো গ্রহণোরী প্রাপ্তিয়স্ক সেসযবের
সাবে ভ্রমণ েরবি িখি িারা টিো গ্রহণোরী ভ্রমণোরীবের মবিা এেই িবদািবস্তর অধীবি ভ্রমণ
েরবি পারবি। ভ্রমবণর ক্ষিবে, 12 িেবরর েম িয়সী ক্ষেশুরা সম্পূণভ্াবি
ব
টিো গ্রহণোরী ক্ষহবসবি
ক্ষিবিক্ষচি হবয় োবে।
ক্ষেেু ক্ষেেু ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষর , সম্পূণভ্াবি
ব
টিো গ্রহণোরী ক্ষোবিা প্রাপ্তিয়স্ক ক্ষিাবের সাবে টিো
গ্রহণ িা েরা িা আংক্ষেেভ্াবি টিো গ্রহণোরী 12-17 িের িয়সী ক্ষেশুবেরবে ভ্রমবণর অিুমক্ষি
ক্ষেবয় োবে।
যরি স্টকানো রশশু পররব্ানরর টটকা গ্রহণ ো করা প্রাপ্তব্েস্ক সিসযনির সানে ভ্রমণ কনর,
র্নব্ পুনরা পররব্ারটটই আগমেকারী যাত্রীনির জেয প্রনযাজয রব্রধ্রেনেনধ্র আওর্াে
আসনর্ পানর এিং িাবেরবে অিেযই আগ্মবির ক্ষিেবয় ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর পূিেিব
ব পূরণ েরবি
হবি। আপিাবে ক্ষোয়াবরক্ষিবি ক্ষেবি হবি পাবর। আপিাবে এটি এিং আপক্ষি ক্ষে সেি ক্ষেি ও
ক্ষিক্ষরিক্ষরবি ট্রািস্তজি ও ভ্রমণ েরবিি িার অিয ক্ষেবোবিা েিবািিী সম্পবেব জািবি হবি।
আগ্মিোরী োেী সম্পক্ষেি
ব ক্ষিক্ষধক্ষিবেবধর িযাপাবর আরও িবেযর জিয, ক্ষিপািব বমি অভ্
ইিফ্রাোেচার, ট্রান্সবপািব , ক্ষরস্তজয়িাি ক্ষিবভ্িপবমি এিং েক্ষমউক্ষিবেেিস ক্ষোক্ষভ্ি-19 ও োেী
ক্ষেখুি।

সীমাবন্ত প্রবিবের জিয ক্ষিিন্ধি ফরম
ক্ষেেু ক্ষেেু ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি আন্তজবাক্ষিে ভ্রমণোরীগ্ণবে আগ্মবির পূবি অক্ষ
ব িক্ষরক্ত ফরম ও
িক্ষেপে পূরণ েরবি হয়। এই িেযগুবিা ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবে আপিার আগ্মবির িযাপাবর প্রস্তুক্ষি
ক্ষিবি ও পক্ষরেল্পিা গ্রহবণ সাহােয েবর। আপিার প্রবিবের ক্ষিেয়টির অিুবমােি ক্ষেওয়ার জিযও িা
ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর প্রবয়াজি হবি পাবর।
মবি রাখবিি, ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর ক্ষিিন্ধি ফরমগুবিা ক্ষিস্তজিাি পযাবসঞ্জার ক্ষিক্লাবরেি ( DPD)-এর
সাবে অরর্ররক্ত। আপক্ষি অবেক্ষিয়ায় প্রবিে েরার পবর ক্ষে ক্ষেি িা ক্ষিক্ষরিক্ষরবি ভ্রমণ েরবিি
িার জিযও অক্ষিক্ষরক্ত প্রবিে িা ক্ষিিন্ধি ফরম পূরণ েরার প্রবয়াজি হবি পাবর )অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ(।

ক্ষোয়াবরক্ষিি
ক্ষোয়াবরক্ষিবির পূিেিব
ব ক্ষিধারণ
ব ও িযিস্থাপিার োক্ষয়ত্ব ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরগুবিার। আপক্ষি ক্ষে ক্ষেি ও
ক্ষিক্ষরিক্ষরবি আগ্মি েরবেি এিং আপক্ষি অবেক্ষিয়ায় প্রবিে েরার পবর ক্ষে ক্ষেি ও
ক্ষিক্ষরিক্ষরগুবিাবি ভ্রমণ েরবেি ( অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ) ক্ষসগুবিার পূিেিব
ব আপিাবে পক্ষরপািি েরবি
হবি।
আপক্ষি আপিার ফ্লাইি িুে েরার পূবি সংক্ষ
ব িষ্ট ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর ক্ষোয়াবরক্ষিবির পূিেিব
ব গুবিা
অিেযই ক্ষেবখ ক্ষিবিি।
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ক্ষিবেে ক্ষেবে অবেক্ষিয়ায় আগ্মিোরী সম্পূণভ্াবি
ব
টিো প্রাপ্ত ভ্রমণোরীগ্ণ পক্ষরিক্ষিি
ব িা
হ্রাসেৃি ক্ষোয়াবরক্ষিি সুক্ষিধা ক্ষপবি পাবরি। স্বল্প সমবয়র ক্ষিাটিবের মাধযবম ক্ষোয়াবরক্ষিবির
পূিেিব
ব পক্ষরিিবি হবি পাবর।
েক্ষে ক্ষোবিা ক্ষেশু টিো িা ক্ষেওয়া প্রাপ্তিয়স্কবের সাবে ভ্রমণ েবর, িাহবি পুবরা পক্ষরিারটি
অবেক্ষিয়ার ক্ষে ক্ষেি িা ক্ষিক্ষরিক্ষরবি আগ্মি েরবি ক্ষসখািোর ক্ষিয়ক্ষিি ক্ষোয়াবরক্ষিবির অধীি
োেবি এিং োেীবের জিয প্রবোজয ক্ষিক্ষধক্ষিবেধ ( passenger caps) আবরাক্ষপি হবি।
মবি রাখবিি, ক্ষেেু ক্ষেেু ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি, 12 ক্ষেবে 17 িের িয়সী টিো িা ক্ষিওয়া িা
আংক্ষেেভ্াবি টিো ক্ষিওয়া ক্ষেসেি ক্ষেশু অবেক্ষিয়ায় ক্ষফবর আসবি, িারা আগ্মবির পবর 7 ক্ষেি
স্কুবি ক্ষেবি পারবি িা। আগ্মবির পবর 14 ক্ষেি পেন্ত
ব িারা অিযািয স্থাবিও ক্ষেবি পারবি িা, ক্ষেমি
চাইল্ড ক্ষেয়ার, িয়স্ক-ক্ষসিার আিাক্ষসে স্থাপিা, প্রক্ষিিন্ধী ক্ষসিার স্থাপিা িা হাসপািাি। জরুক্ষর
ক্ষচক্ষেৎসা ক্ষসিার ক্ষিবে িযক্ষিক্রম হবি পাবর। ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর ক্ষোয়াবরক্ষিবির পূিেিব
ব ক্ষেখুি।

আগ্মবির পবর ক্ষোক্ষভ্ি-19 পরীিার পূিেিব
ব
অক্ষধোংে ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি ক্ষপ ৌঁোবিার পরপরই আপিাবে এেটি COVID-19 এর পরীিা
েরাবি হবি।
আপক্ষি ক্ষেসেি ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি আগ্মি, ট্রািস্তজি ও ভ্রমণ েরবিি ক্ষসসেি ক্ষেি ও
ক্ষিক্ষরিক্ষরর ক্ষিে িা পরীিা েরাবিার ক্ষিেয়গুবিা আপিাবে ক্ষেবখ ক্ষিবি হবি।
মনে রাখনব্ে, অবেক্ষিয়ার জিয আপিার ফ্লাইি োড়ার পূবি ক্ষোক্ষ
ব
ভ্ি-19 পরীিার ক্ষিবগ্টিভ্
সিে প্রোি েরার ক্ষে িাধযিাধেিা রবয়বে, আগ্মবির পবর ক্ষিে িা পরীিা েরার ক্ষিেয়টি হবিা
িার সাবে অরর্ররক্ত।

টিো ক্ষিেয়ে ক্ষেেু অভ্যন্তরীণ পূিেিব
ব
ক্ষেেু ক্ষেেু ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরবি, ক্ষেেু ক্ষেেু ক্ষভ্িুয িা ক্ষসিা অযাবেস েরার জিয (ক্ষেমি, ক্ষরবস্তারাাঁ,
িি-এবসস্তন্সয়াি ক্ষরবিইি ক্ষোর, মুক্ষভ্ ক্ষেবয়িার, ক্ষিবিােি পােব িা ক্ষিিাহ ও অবন্তযটষ্টস্তক্রয়া) আপিার
ক্ষোক্ষভ্ি-19 টিো 'হািিাগ্াে' োেবি হবি।
এমিক্ষে , আপক্ষি অবেক্ষিয়ায় প্রবিবের জিয “সম্পূণভ্াবি
ব
টিো গ্রহণোরী” হওয়ার পূিেিব
ব পূরণ
েরবিও, অভ্যন্তরীণ পক্ষরক্ষস্থক্ষিবি আপক্ষি ‘হািিাগ্াে’ িাও হবি পাবরি।
অবেক্ষিয়ায় আগ্মিোরী আন্তজবাক্ষিে ভ্রমণোরীগ্ণবে িাবের টিো গ্রহবণর িযাপাবর হািিাগ্াে
োোর জিয অবেক্ষিয়ার িুোর টিোোি েমসূব চীবি অংেগ্রহণ েরার জিয উৎসাক্ষহি েরা োবে।
অবেক্ষিয়ার ক্ষভ্সাধারী সহ অবেক্ষিয়ায় অিস্থািোরী সেবিই ক্ষিিামূবিয ক্ষোক্ষভ্ি-19 ভ্যােক্ষসি
ক্ষিবি পাবরি।
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অবেক্ষিয়ায় অভ্যন্তরীণ ট্রািস্তজি ভ্রমণ
আপক্ষি ক্ষে ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরগুবিার মধয ক্ষেবয় ট্রািস্তজি ক্ষিবেি আপিাবে অিেযই ক্ষসখািোর
ক্ষোয়াবরক্ষিবির পূিেিব
ব ক্ষমবি চিবি হবি। আপিার পরিিী ফ্লাইবির জিয অবপিা েরাোিীি,
আপিাবে ক্ষহাবিবি োেবি হবি পাবর এিং আপিাবে আপিার অিস্থাবির িযয়ভ্ার িহি েরবি
হবি পাবর।

আরও িেয
আগ্মবির পবর ক্ষোয়াবরক্ষিি, ক্ষোক্ষভ্ি পরীিা এিং টিো গ্রহণ সম্পক্ষেি
ব অভ্যন্তরীণ মাি সহ
ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর পূিেিব
ব সম্পক্ষেি
ব আরও িবেযর জিয, সংক্ষিষ্ট ক্ষেি ও ক্ষিক্ষরিক্ষরর
ক্ষোয়াবরক্ষিবির পূিেিব
ব
ক্ষেখুি।
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