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অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ করা 

অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেশ করস্ট্রে নীস্ট্রের ধ়াপগুস্ট্রি়া অনুসরণ করুন। 

ধ়াপ 1 - আপন়ার লিস়ার শেত়ােিী পরীক্ষ়া করুন 

লিস়া ছ়াড়া অস্ট্রেলিয়া ভ্রমস্ট্রণর চেষ্ট়া করস্ট্রেন ন়া। আপলন লিস়া অপশন অস্ট্রেষণ কর়ার জনয 

আম়াস্ট্রের লিস়া ফ়াইন্ড়ার েযেহ়ার করস্ট্রে প়াস্ট্ররন। 

এছাড়াও আপন়াস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেস্ট্রশর জনয আস্ট্রেেন করস্ট্রে বে  ভ্রমস্ট্রণর অেয়াহলের 

অনুমলে লনস্ট্রে হস্ট্রে প়াস্ট্রর। ( লনস্ট্রের ধ়াপ 3 চেখুন)। 

 

ধ়াপ 2 - আপন়ার টিক়ার শেত়ােিী পরীক্ষ়া করুন 

অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেস্ট্রশর জনয আপন়াস্ট্রক কী করস্ট্রে হস্ট্রে ে়া আপন়ার টিক়া গ্রহস্ট্রণর স্ট্য়াি়াস লনধ ত়ারণ 

করস্ট্রে। 

আপলন অস্ট্রেলিয়ার আন্তজত়ালেক ভ্রমস্ট্রণর উস্ট্রেস্ট্রশয টিক়া গ্রহস্ট্রণর শেত়ােিী পূরণ ন়া করস্ট্রি আরও 

লকছু লেষয লেস্ট্রেেন়া করস্ট্রে হস্ট্রে। লনস্ট্রের ধ়াপগুস্ট্রি়া অনুসরণ করুন। 

স্ব়াস্থ্যগে ক়ারস্ট্রণ আপন়াস্ট্রক টিক়া চেওয়া ন়া চগস্ট্রি আপলন টিক়াপ্র়াপ্ত য়াত্রীস্ট্রের মস্ট্রে়া বকই েযেস্থ়্ার 

সুস্ট্রয়াগ গ্রহণ করস্ট্রে প়ারস্ট্রেন। আপন়াস্ট্রক অেশযই গ্রহণস্ট্রয়াগয লেলকৎস়াগে প্রম়াণ প্রে়ান করস্ট্রে 

হস্ট্রে। চেখুন: টিক়া গ্রহণ বে  পরীক্ষ়া কর়া। 

লিসা রস্ট্রয়স্ট্রছ অস্ট্রেলিয়ায় আসা এমন েযক্তিস্ট্রের লিসা োলিি করা হস্ট্রি পাস্ট্রর এেং আটক 

কস্ট্রর অপসারণ করা হস্ট্রি পাস্ট্রর যলে িারা:  

 অস্ট্রেলিয়ার সীমাস্ট্রে প্রস্ট্রেস্ট্রশর শিতােিী অন ু্যায়ী আের্তালিক ভ্রমস্ট্রণর উস্ট্রেস্ট্রশয 

সম্পূণ তরূস্ট্রপ টটকাপ্রাপ্ত না হয়; ো 
 অস্ট্রেলিয়ান সরকার কিত তক সংজ্ঞালয়ি ককাস্ট্রনা COVID-19 িযাকলসস্ট্রনর লেপরীস্ট্রি 

ককাস্ট্রনা প্রলিিক্ষণ (Contraindication) না থাস্ট্রক; ো 
 ককাস্ট্রনা অেযাহলিপ্রাপ্ত কেলণর মস্ট্রযয না পস্ট্রড় ো ককাস্ট্রনা েযক্তিগি ভ্রমণ অেযাহলি 

থাস্ট্রক। 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing


 

  
 

 

 
 

 

Page 2 of 5 
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-
transiting-australia - Updated as at 08032022 - Bengali 

 

ধ়াপ 3 - ভ্রমণ অেয়াহলের জনয আস্ট্রেেন করুন 

আপলন অস্ট্রেলিয়ার টিক়া গ্রহস্ট্রণর শেত়ােিী পূরণ ন়া করস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেস্ট্রশর জনয আপন়াস্ট্রক 

এছাড়াও ভ্রমণ অেয়াহলের জনয আস্ট্রেেন করস্ট্রে হস্ট্রে প়াস্ট্রর। 

আরও েথ্য ও লকি়াস্ট্রে আস্ট্রেেন করস্ট্রে হয ে়ার জনয চেখুন অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেস্ট্রশর জনয অেয়াহলে 

প্রক্রিয়া। 

ধ়াপ 4 - চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আগমস্ট্রনর শেত়ােিী পরীক্ষ়া করুন 

আপলন আপন়ার ফ্ল়াইি েুক কর়ার পূস্ট্রে ত চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আগমস্ট্রনর শেত়ােিী পরীক্ষ়া করুন। 

বর মস্ট্রধয ের্ত়ার বলি চরক্রজস্ট্রেশন ফম ত ে়া চক়ায়াস্ট্ররলিন অন্তিুতক্ত থ়্াকস্ট্রে প়াস্ট্রর। 

আপলন ট্র়ানক্রজি ও ভ্রমণ করস্ট্রেন বমন সকি চস্ট্ি ও চিলরিলর পরীক্ষ়া করুন। শেত়ােিী স্বল্প 

সমস্ট্রযর চন়াটিস্ট্রশ পলরেলেতে হস্ট্রে প়াস্ট্রর। আপনাস্ট্রক ককায়াস্ট্ররলিস্ট্রন কযস্ট্রি হস্ট্রি পাস্ট্রর। 

আপন়ার উপর প্রস্ট্রয়াজয ভ্রমণ লনস্ট্রষধ়া়্া বে  প্রস্ট্রয়াজনীযে়া চমস্ট্রন েি়া আপন়ার ে়ালয্ব।। প়ািন ন়া 

করস্ট্রি আপন়াস্ট্রক ক়ার়ােণ্ড বে  উস্ট্রেখস্ট্রয়াগয জলরম়ান়াসহ গুরুের শ়াক্রি হস্ট্রে প্রে়ান কর়া হস্ট্রে 

প়াস্ট্রর, চেখুন: আগমস্ট্রনর েয়াপ়াস্ট্রর চস্ট্ি ও চিলরিলরর শেত়ােিী। 

 

ধ়াপ 5 - অলগ্রম পলরকল্পন়া করুন 

আপন়ার ভ্রমণ লেিলিে বে  ে়াধ়াগ্রস্থ্ হস্ট্রি আপলন কী করস্ট্রেন ে়া লেস্ট্রেেন়া করুন। 

বয়ারি়াইস্ট্রের লনলেতষ্ট শেত়ােিীও থ়্াকস্ট্রে প়াস্ট্রর য়া আপন়াস্ট্রক পূরণ করস্ট্রে হস্ট্রে। টটকালেহীন 

ভ্রমণকারীরা আগি যাত্রীস্ট্রের সীমার অযীনস্ত এেং িাস্ট্রেরস্ট্রক কেট ও কটলরটলরর 

আগমস্ট্রনর শিতােিী পরূণ করস্ট্রি হস্ট্রে। 

প্র়াসলিক হস্ট্রি আপন়াস্ট্রক অস্ট্রেলিয়া েয়াস্ট্রগর জনয কী করস্ট্রে হস্ট্রে ে়া পরীক্ষ়া করুন। 

 

ধ়াপ 6 - আপন়ার ভ্রমস্ট্রণর েুলক  করুন 

 

ধ়াপ 7 - আপন়ার লর্ক্রজি়াি য়াত্রী চ ়াষণ়া সমূ্পণ ত করুন 

আপলন আপন়ার ফ্ল়াইস্ট্রির স়াে লেন আস্ট্রগ আপন়ার লর্ক্রজি়াি য়াত্রী চ ়াষণ়া (DPD) শুরু করস্ট্রে 

প়াস্ট্ররন বে  অস্ট্রেলিয়ার উস্ট্রেস্ট্রশয য়াত্র়ার 72  ণ্ট়ার মস্ট্রধয জম়া লেস্ট্রে প়াস্ট্ররন। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/leaving-australia
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DPD স কিপূণ ত স্ব়াস্থ্য লেষযক েথ্য ে়ায। বই েথ্য প্রে়ান বকটি ে়াধযে়ামূিক শেত। বটি লনক্রিে 

করস্ট্রে স়াহ়াযয করস্ট্রে চয আপলন লেম়ানেন্দস্ট্রর ে়া অস্ট্রেলিয়ায চপ ৌঁছ়াস্ট্রি অপ্রস্ট্রয়াজনীয লেিস্ট্রির 

মুস্ট্রখ়ামুলখ হস্ট্রেন ন়া। আরও েস্ট্রথ্যর জনয চেখুন: DPD। 

 

ধ়াপ 8 - প্রস্থ়্াস্ট্রনর পূস্ট্রে ত বকটি COVID-19-বর পরীক্ষ়া করুন 

বয়ারি়াইন কমীস্ট্রের ক়াস্ট্রছ আপন়াস্ট্রক স়াম্প্রলেক বকটি চনস্ট্রগটিি COVID-19 পরীক্ষ়ার প্রম়াণ 

চেখ়াস্ট্রে হস্ট্রে। 

আপন়ার চক়ান পরীক্ষ়া প্রস্ট্রয়াজন বে  কখন পরীক্ষ়া লেস্ট্রে হস্ট্রে চস সম্পস্ট্রকত আরও েস্ট্রথ্যর 

জনয,টিক়া গ্রহণ ও পরীক্ষ়া কর়া চেখুন। 

 

 

ধ়াপ 9 - লেম়ানেন্দস্ট্ররর জনয আপন়ার র্কুস্ট্রমি প্রস্তুে করুন 

আপন়ার ফ্ল়াইস্ট্রির জনয চেক-ইন করস্ট্রি বয়ারি়াইন কমীর়া আপন়াস্ট্রক য়া য়া চেখ়াস্ট্রে েিস্ট্রে: 

 প়াসস্ট্রপ়ািত 
 লিস়া 
 ভ্রমণ অেয়াহলের অনুস্ট্রম়ােন, প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি 
 COVID-19 পরীক্ষ়ার চনস্ট্রগটিি ফি়াফি 
 সমূ্পণ ত কর়া DPD। 

 

ধ়াপ 10 - অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেস্ট্রশর শেত়ােিী পূরণ করুন 

বর মস্ট্রধয রস্ট্রযস্ট্রছ অলিে়াসন, ক়াস্ট্মস বে  ে়াস্ট্রয়ালসলকউলরটি অনুমলেপত্র। আরও েস্ট্রথ্যর জনয 

সীম়ান্ত অলেিম কর়া চেখুন।  

 

ধ়াপ 11 - চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আগমস্ট্রনর শেত়ােিী পূরণ করুন 

অস্ট্রেলিয়ায চপ ৌঁছ়াস্ট্রন়ার পস্ট্রর অলধক়া শ চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আপন়াস্ট্রক বকটি COVID-19 পরীক্ষ়া 

করস্ট্রে হস্ট্রে। 

টটকালেহীন ভ্রমণকারীরা আগি যাত্রীস্ট্রের সীমার অযীনস্ত এেং িাস্ট্রেরস্ট্রক কেট ও 

কটলরটলরর আগমস্ট্রনর শিতােিী পূরণ করস্ট্রি হস্ট্রে। আপনাস্ট্রক ককায়াস্ট্ররলিস্ট্রন কযস্ট্রি হস্ট্রি 

পাস্ট্রর। আপন়াস্ট্রক বটি বে  আপলন চয সকি চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে ট্র়ানক্রজি ও ভ্রমণ করস্ট্রেন ে়ার 

অনয চযস্ট্রক়াস্ট্রন়া শেত়ােিী পরীক্ষ়া করস্ট্রে হস্ট্রে। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements


 

  
 

 

 
 

 

Page 4 of 5 
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-
transiting-australia - Updated as at 08032022 - Bengali 

 

 

অস্ট্রেলিয়ায় ট্রানক্তর্ট কনওয়া 

72  ণ্ট়া ে়া কম সমস্ট্রযর জনয ট্র়ানক্রজি 

অস্ট্রেলিয়া হস্ট্রয ট্র়ানক্রজস্ট্রির ম়াধযস্ট্রম য়াে়ায়াে করস্ট্রে ে়াইস্ট্রি ভ্রমণক়ারীস্ট্রের অেশযই বকটি ি়াি 

চজ়াস্ট্রনর ফ্ল়াইস্ট্রির অলগ্রম টিলকি স গ্রহ করস্ট্রে সক্ষম হস্ট্রে হস্ট্রে য়া প্র়াথ্লমকি়াস্ট্রে প্রস্ট্রেস্ট্রশর 72 

 ণ্ট়ার মস্ট্রধযই অস্ট্রেলিয়া চছস্ট্রড য়াস্ট্রে। যলে চক়াস্ট্রন়া উপযুক্ত ক়াস্ট্রনলট  ফ্ল়াইি ন়া প়াওয়া য়ায েস্ট্রে 

অস্ট্রেলিয়ার ম়াধযস্ট্রম ট্র়ানক্রজি সম্ভে হস্ট্রে না। 

72  ণ্ট়া ে়া ে়ার কম সমস্ট্রযর জনয ট্র়ানক্রজি কর়ার সময আপন়াস্ট্রক ভ্রমণ অেয়াহলের জনয 

আস্ট্রেেন করস্ট্রে হস্ট্রে না। 

লিসার র্নয যা যা প্রস্ট্রয়ার্ন 

অস্ট্রেলিয়ায ট্র়ানক্রজি করস্ট্রে হস্ট্রি আপন়ার অেশযই বকটি বেধ লিস়া থ়্াকস্ট্রে হস্ট্রে অথ্ে়া 

আপন়াস্ট্রক লিস়া ছ়াড়া ট্র়ানক্রজি (TWOV) সুলেধ়া প়াওয়া চক়াস্ট্রন়া চেশ চথ্স্ট্রক আসস্ট্রে হস্ট্রে। 

আপন়ার যলে বেধ লিস়া ন়া থ়্াস্ট্রক ে়া TWOV-বর জনয চয়াগয ন়া হন, েস্ট্রে অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেশ কর়ার 

জনয আপন়াস্ট্রক অেশযই বকটি লিস়ার জনয আস্ট্রেেন করস্ট্রে হস্ট্রে। সস্ট্রে ত়াচ্চ 72  ণ্ট়ার জনয 

অস্ট্রেলিয়ায ট্র়ানক্রজি করস্ট্রে ট্র়ানক্রজি লিস়া (স়াে-ক্ল়াস 771)-বর জনয আস্ট্রেেন করুন। 

COVID-19 পরীক্ষা করা 

অস্ট্রেলিয়ায ট্র়ানক্রজি কর়ার জনয আপন়ার বকটি চনস্ট্রগটিি ফি়াফস্ট্রির COVID-19 পরীক্ষ়া 

ি়াগস্ট্রে। আরও েস্ট্রথ্যর জনয টিক়া গ্রহণ ও পরীক্ষ়া কর়া চেখুন। 

লিক্তর্টাি যাত্রী ক াষণা 

আপলন আপন়ার ফ্ল়াইস্ট্রির স়াে লেন আস্ট্রগ আপন়ার লর্ক্রজি়াি য়াত্রী চ ়াষণ়া (DPD) শুরু করস্ট্রে 

প়াস্ট্ররন বে  অস্ট্রেলিয়ার উস্ট্রেস্ট্রশয য়াত্র়ার 72  ণ্ট়ার মস্ট্রধয জম়া লেস্ট্রে প়াস্ট্ররন। 

DPD স কিপূণ ত স্ব়াস্থ্য লেষযক েথ্য ে়ায। বই েথ্য প্রে়ান বকটি ে়াধযে়ামূিক শেত। বটি লনক্রিে 

করস্ট্রে স়াহ়াযয করস্ট্রে চয আপলন লেম়ানেন্দস্ট্রর ে়া অস্ট্রেলিয়ায চপ ৌঁছ়াস্ট্রি অপ্রস্ট্রয়াজনীয লেিস্ট্রির 

মুস্ট্রখ়ামুলখ হস্ট্রেন ন়া। আরও েস্ট্রথ্যর জনয চেখুন: DPD। 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
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কেট ও কটলরটলরর শিতােিী 

আপলন চয চস্ট্ি ে়া চিলরিলরস্ট্রে চপ ৌঁছ়াস্ট্রেন ে়ার ট্র়ানক্রজি শেত়ােিী অেশযই আপন়াস্ট্রক অনুসরণ 

করস্ট্রে হস্ট্রে। টটকালেহীন ভ্রমণকারীরা আগি যাত্রীস্ট্রের সীমার অযীনস্ত এেং িাস্ট্রেরস্ট্রক 

কেট ও কটলরটলরর আগমস্ট্রনর শিতােিী পূরণ করস্ট্রি হস্ট্রে। 

আপলন আপন়ার পরেেী ফ্ল়াইস্ট্রির জনয অস্ট্রপক্ষ়া কর়াক়ািীন, আপন়াস্ট্রক চহ়াস্ট্রিস্ট্রি থ়্াকস্ট্রে হস্ট্রে 

প়াস্ট্রর বে  আপন়াস্ট্রক আপন়ার অেস্থ়্াস্ট্রনর েযযি়ার েহন করস্ট্রে েি়া হস্ট্রে প়াস্ট্রর। আরও েস্ট্রথ্যর 

জনয চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আগমস্ট্রনর শেত়ােিী চেখুন। 

72  ণ্ট়ার চেলশ 

আপন়াস্ট্রক যলে ক়াস্ট্রনলট  ফ্ল়াইস্ট্রির জনয 72  ণ্ট়ার চেলশ সময অস্ট্রেলিয়ায অস্ট্রপক্ষ়া করস্ট্রে হয, 

েস্ট্রে আপন়াস্ট্রক অস্ট্রেলিয়ায ট্র়ানক্রজি করস্ট্রছন েস্ট্রি লেস্ট্রেচনা করা হস্ট্রে না। 

আপন়াস্ট্রক ে়াহস্ট্রি অেশযই অস্ট্রেলিয়ায প্রস্ট্রেস্ট্রশর অনয়ানয সকি শেত়ােিী পূরণ করস্ট্রে হস্ট্রে, য়ার 

মস্ট্রধয রস্ট্রযস্ট্রছ COVID-19 টিক়া গ্রহণ ও পরীক্ষ়া কর়ার শেত়ােিী, অলিে়াসন, ক়াস্ট্মস 

ে়াস্ট্রয়ালসলকউলরটি অনুমলেপত্র বে  ে়াধযে়ামূিক স্ব়াস্থ্য চ ়াষণ়া। আরও েস্ট্রথ্যর জনয সীম়ান্ত 

অলেিম কর়া চেখুন। 

আপন়াস্ট্রক চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আগমস্ট্রনর শেত়ােিীও পূরণ করস্ট্রে হস্ট্রে। 
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