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িড জটাল যা ী  ঘাষণা 

সংি   িববরণ  

 

আকাশপেথ অে িলয়ায় আসা সকল যা ীেক অবশ ই DPD পূরণ করেত হেব। আপিন আপনার 

 াইেটর সাত িদন আেগ আপনার DPD    করেত পােরন, তেব আপনােক অবশ ই অে িলয়ার 

উে েশ   ছেড় যাওয়ার পূেব   এ ট জমা িদেত হেব।   ান করার পূেব    যসকল যা ী DPD পূরণ 

করেবন না তারা অে িলয়ায় আগমেনর সময় অ েয়াজনীয় িবলে র মুেখামুিখ হেত পােরন। 

DPD পূরণ করার সময় আপনােক যা করেত হেব তা হেলা: 

 অে িলয়ায়  যাগােযােগর  ফান ন র সহ আপনার  যাগােযােগর িব ািরত তথ   দান করেত 

হেব 

 আপনার  টকাদােনর অব ার এক ট আইনগতভােব বাধ তামূলক  ঘাষণাপ  পূরণ করেত হেব 

 আপনার  মেণর সব  েশষ 14 িদেনর ইিতহাস স েক  এক ট  ঘাষণা িদেত হেব 

 আপিন  কায়ােরি ন ও পরী ার বাধ বাদকতা স েক  অবিহত থাকার িবষেয় এক ট  ঘাষণা 

িদেত হেব, যা অে িলয়ায় আসার পের এবং আপিন  য   ট বা  টিরটিরেত অবতরণ কেরন 

 সখােন এবং ল ন করা হেল জিরমানা  েযাজ  হেব। 

  ব : আপিন আপনার DPD স   করার পের, অে িলয়ায়  মণ স িক ত অন  সকল 

পূব  শত   দেখ িনন।  মেণর পূেব   আপনার  যসকল কাগজপে র  েয়াজন হেব তার এক ট 

তািলকার জন ,  টকা  হণকারী  মণকারী এবং  টকা না  হণকারী  মণকারী-েদর জন   দ  

তথ   দখুন।  

জিরমানা ও বা বায়ন  

DPD সংকটপূণ    া   িবষয়ক তথ  চায়। িবমােন আেরাহেণর পূেব  ই    পূণ   তথ  স   হওয়ার 

ব াপাের আপনােক অবশ ই  মাণ  দখােত স ম হেত হেব। এ ট এক ট বা বায়নেযাগ  পূব  শত । 

 যসকল ব    এই চািহদা পূরণ করেত স ম নন, তারা 30  পনাি  ইউিনট (বত মােন $6,660 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
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AUD)  দওয়ািন শা   (জিরমানা)  পেত পােরন। এ ট বােয়ািসিকউির ট অ া  2015 (Biosecurity 

Act 2015)-এর অনুে দ 46-এ িনধ  ারণ করা আেছ। 

অে িলয়ান সরকােরর কােছ িমথ া বা িব াি কর তথ   দান করা এক ট   তর 

অপরাধ।  দাষী সাব   হেল সেব  া  সাজা 12 মােসর কারাবাস। 

গণ  া   িবষয়ক আেদশ  মেন  নওয়া িন  ত করার জন    ট ও  টিরটির েলাও শা   িদেত 

পাের। এেত COVID-19-এর পরী া এবং  সলফ-আইেসােলশন বা  কায়ােরি েনর পূব  শত  

অ ভ    থাকেত পাের। আপিন  েবশ করার পের  যেকােনা পূব  শত  সহ অন ান  িবষয় না  মেন 

চলেল আপনােক কারাদ  এবং উে খেযাগ  জিরমানা বা   তর শা    দান করা হেত পাের। 

শত াবলী    সমেয়র  না টেশ পিরবিত  ত হেত পাের। আরও তেথ র জন    ট ও  টিরটিরেত 

আগমেনর শত াবলী  দখুন। 

িভসা রেয়েছ অে িলয়ায় আসা এমন ব   েদর িভসা বািতল করা হেত পাের এবং আটক 

কের অপসারণ করা হেত পাের যিদ তারা: 

 অে িলয়ার সীমাে   েবেশর শত াবলী অন্ুযায়ী আ জ ািতক  মেণর উে েশ  

স ূণ   েপ  টকা া  না হয়; বা 

 অে িলয়ান সরকার কতৃ ক সং ািয়ত  কােনা COVID-19 ভ াকিসেনর িবপরীেত 

 কােনা  িতল ণ (Contraindication) না থােক; বা 

  কােনা অব াহিত া    িণর মেধ  না পেড় বা  কােনা ব   গত  মণ অব াহিত 

থােক। 

আপনার  ঘাষণা স   ক ন  

App Store (Apple) বা Google Play store (Android)  থেক Australia Digital Passenger 

Declaration  মাবাইল অ াপ ট ডাউনেলাড কের িবনামূেল  ব বহার ক ন। 

আপিন যিদ  মাবাইল অ াপ ট ব বহার করেত না পােরন, তেব আপিন DPD অনলাইন ফম   (DPD 

online form) ব বহার কের আপনার DPD জমা িদেত পারেবন। 

আপনােক এক ট অ াকাউ   তির করেত হেব  যখােন আপনার বত মান ও ভিবষৎ 

 ঘাষণাপ  েলা এক জায়গা  থেক পিরচালনা করেত পারেবন। 

আপনার  ঘাষণার     

আপনােক DPD-র জন   কােনা অথ   িদেত হেব না - এ ট িবনামূেল । 

আপিন আপনার  ঘাষণা    করার পূেব   , িন িলিখত তথ াবিল   ত ক ন: 

  াইট ন র 

  বধ পাসেপাট  

  মেণর ইিতহাস ( াইেটর 14 িদন পূেব  ) 

 গ ব  ল এবং  কায়ােরি েনর বে াব  ( েয়াজন হেল) 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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  কািভড-19  টকা  হেণর  রকড  বা আপিন  য  া  গত কারেণ  টকা  হেণ স ম নন  স 

িবষেয়  হণেযাগ   মাণ। 

 িত ট যা ীেক DPD স   করেত হেব। 16 বছেরর কম বয়সী  যেকােনা িশ র জন   ঘাষণাপ  

িপতামাতা বা অিভভাবকগণ পূরণ করেবন। 16 বছর বা তার  বিশ বয়সী  যেকােনা ব   েক িনেজই 

তার  ঘাষণা পূরণ করেত হেব। 

আপনােক অবশ ই অে িলয়ার উে েশ    ান করার পূেব   DPD পূরণ করেত হেব। 

আপনার িড জটাল যা ী  ঘাষণার ফলাফল  

স   করা এক ট DPD অে িলয়ায় আপনার  েবেশর ব াপাের িন য়তা  দয় না। 

আপিন DPD জমা  দওয়ার পের, আপিন এক ট সারসংে প   ন  দখেত পােবন যা আপনােক 

 াইেট আেরাহেণর পূেব   িবমান কম েক অবশ ই  দখােত হেব (ইেলক িনক কিপ বা মুি ত কিপ)। 

আপিন যখন অে িলয়ায়  েবশ করেবন তখনও আপনােক এ ট  দখােত হেব। 

আপিন যখন আপনার  াইেটর জন   চক ইন করেবন তখন িবমান কম  আপনার  াে  র অব া 

পয  ােলাচনা করেবন। আপনার DPD আপনার  াে  র অব ােক  যেকােনা এক ট অব ায়  দখােব:  

 স ূণ   : আপিন আপনার  ঘাষণায়  য তথ  িদেয়েছন তা িনেদ শ কের  য িবমােন আেরাহেণর 

জন  আপিন COVID-19 স িক ত  া   িবষয়ক পূব  শত  পূরণ কেরন। তখনও আপনােক  চক-

ইেন আপনার কাগজপ   দখােত হেব। আপনার  াইেট আেরাহণ করার জন  আপনার 

এয়ারলাইন চূড়া  িস া   হণ করেব। 

 অস ূণ   : আপিন আপনার  া   সং া  তথ  জমা  দনিন। িড জটাল যা ী  ঘাষণায়  া   

স িক ত    পূণ   তেথ র অনুেরাধ কের। িবমােন আেরাহেণর পূেব  ই  া   স িক ত 

   পূণ   তথ  স   হওয়ার ব াপাের আপনােক অবশ ই  মাণ  দখােত স ম হেত হেব। 

  চক-ইেন িন  তকরণ  েয়াজন : এর অথ   হেলা, আপিন অে িলয়ায়  মেণর ব াপাের 

পূব  শত  পূরণ কেরনিন। আপনােক  চক-ইেন তা িন  ত হেত হেব। আপিন  মণ করেত 

পারেবন িক না  স িবষেয় আপনার এয়ারলাইন িস া   হণ করেব। যিদ এয়ারলাইন আপনােক 

অে িলয়ায়  মণ করার সুেযাগ  দয়, তেব আপনােক আগমেনর পের  কায়ােরি ন করার 

 েয়াজন হেত পাের। আপিন আপনার DPD    করার পূেব  , আপনােক  া   অিধদ েরর 

ওেয়বসাইট  দেখ িনেত হেব। যা ীগণ যখন অে িলয়ায় আসেবন তখন তােদরেক  া   

স িক ত  যসকল    পূণ   িনয়মকানুন  মেন চলেত হেব তার িব ািরত এখােন  দওয়া আেছ। 

যা ীগণ  যসকল   ট ও  টিরটিরেত  মণ বা  ান জট করেবন  সখানকার বে াব  অবশ ই 

পরী া কের  নেবন। অে িলয়ার  িত ট   ট ও  টিরটিরর পূব  শত  েলা িভ  িভ । আরও তেথ র 

জন    ট ও  টিরটিরেত আগমেনর শত াবলী  দখুন। 

সহায়তা  

যিদ আপনার DPD স   করেত আপনার সাহােয র  েয়াজন হয়, তেব সচরাচর  জ ািসত 

  াবলী  দখুন। 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx
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