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অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্ট্রেশ করা 

অস্ট্রেলিযায প্রস্ট্রেশ করস্ট্রে নীস্ট্রের ধাপগুস্ট্রিা অনুসরণ করুন। 

 

ধাপ 1 - আপলন আপনার ভ্রমণ েুক করার আস্ট্রে 
 

আপনার লিসার শর্তােিী পরীক্ষা করুন 

লিসা ছাডা অস্ট্রেলিযা ভ্রমস্ট্রণর চেষ্টা করস্ট্রেন না। আপলন লিসা অপশন অস্ট্রেষণ করার জনয 

আমাস্ট্রের লিসা ফাইন্ডার েযেহার করস্ট্রে পাস্ট্ররন। 

ধাপ 2 - আপনার টিকার শেতােিী পরীক্ষা করুন 

অস্ট্রেলিযায প্রস্ট্রেস্ট্রশর জনয আপনাস্ট্রক কী করস্ট্রে হস্ট্রে ো আপনার টিকা গ্রহস্ট্রণর স্ট্যািাস লনধ তারণ 

করস্ট্রে। 

আপলন আন্তজতালেক ভ্রমস্ট্রণর উস্ট্রেস্ট্রশয অস্ট্রেলিযার টিকা চেওযার শেতােিী পূরণ কস্ট্ররন লকনা ো 

চেখস্ট্রে পরীক্ষা করুন। 

লিসা রস্ট্রয়স্ট্রে অস্ট্রেলিয়ায় আসা এমন েযক্তিস্ট্রের লিসা োলর্ি করা হস্ট্রর্ পাস্ট্রর এেং আটক 

কস্ট্রর অপসারণ করা হস্ট্রর্ পাস্ট্রর যলে র্ারা:  

 অস্ট্রেলিয়ার সীমাস্ট্রে প্রস্ট্রেস্ট্রশর শর্তােিী অন ু্যায়ী আের্তালর্ক ভ্রমস্ট্রণর উস্ট্রেস্ট্রশয 

সম্পূণ তরূস্ট্রপ টটকাপ্রাপ্ত না হয়; ো 
 অস্ট্রেলিয়ান সরকার কর্ত তক সংজ্ঞালয়র্ ককাস্ট্রনা COVID-19 িযাকলসস্ট্রনর লেপরীস্ট্রর্ 

ককাস্ট্রনা প্রলর্িক্ষণ (Contraindication) না থাস্ট্রক; ো 
 ককাস্ট্রনা অেযাহলর্প্রাপ্ত কেলণর মস্ট্রযয না পস্ট্রে ো ককাস্ট্রনা েযক্তিগর্ ভ্রমণ অেযাহলর্ 

থাস্ট্রক। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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আপলন এই শেতােিী পূরণ না করস্ট্রি আপনাস্ট্রক অেশযই টিকা গ্রহণ না করা ভ্রমণকারীস্ট্রের জনয 

লনধ তালরে ধাপগুস্ট্রিা অনুসরণ করস্ট্রে হস্ট্রে। 

 

ধাপ 3 - আপনার টিকা গ্রহস্ট্রণর সনেপত্র লনন 

আপলন যলে অস্ট্রেলিযায টিকা গ্রহণ কস্ট্রর থাস্ট্রকন, েস্ট্রে একটি আন্তজতালেক COVID-19 টিকা 

গ্রহস্ট্রণর সনেপত্র (ICVC) লনস্ট্রয লনন। 

আপলন যলে লেস্ট্রেস্ট্রশ টিকা লেস্ট্রয থাস্ট্রকন এেং আপনার ICVC না থাস্ট্রক, োহস্ট্রি আপনাস্ট্রক অেশযই 

অস্ট্রেলিযার শেতােিী পূরণ কস্ট্রর এমন চকাস্ট্রনা লেস্ট্রেশী টিকা চেওযার সনেপত্র লনস্ট্রে হস্ট্রে। 

আরও েস্ট্রথযর জনয টিকা গ্রহণ ও পরীক্ষা করার শেতােিী চেখুন। 

 

ধাপ 4 - চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আেমস্ট্রনর শেতােিী পরীক্ষা করুন 

আপলন আপনার ফ্লাইি েুক করার পূস্ট্রে ত চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আেমস্ট্রনর শেতােিী পরীক্ষা করুন। 

এর মস্ট্রধয ের্তার এলি চরজজস্ট্রেশন ফম ত ো চকাযাস্ট্ররলিন অন্তিভ তক্ত থাকস্ট্রে পাস্ট্রর। 

আপলন ট্রানজজি ও ভ্রমণ করস্ট্রেন এমন সকি চস্ট্ি ও চিলরিলর পরীক্ষা করুন। শেতােিী স্বল্প 

সমস্ট্রযর চনাটিস্ট্রশ পলরেলেতে হস্ট্রে পাস্ট্রর।  

আপনার উপর প্রস্ট্রযাজয ভ্রমণ লনস্ট্রষধাজ্ঞা এেং প্রস্ট্রযাজনীযো চমস্ট্রন েিা আপনার োলযত্ব। পািন না 

করস্ট্রি আপনাস্ট্রক কারােণ্ড এেং উস্ট্রেখস্ট্রযােয জলরমানাসহ গুরুের শাজি হস্ট্রে প্রোন করা হস্ট্রে 

পাস্ট্রর, চেখুন: আেমস্ট্রনর েযাপাস্ট্রর চস্ট্ি ও চিলরিলরর শেতােিী। 

 

ধাপ 5 - আপনার ভ্রমস্ট্রণর পলরকল্পনা করুন 
 

আগাম পলরকল্পনা করুন 

আপনার ভ্রমণ লেিলিে এেং োধাগ্রস্থ হস্ট্রি আপলন কী করস্ট্রেন ো লেস্ট্রেেনা করুন। 

 

ধাপ 6 - আপনার ভ্রমস্ট্রণর েুলকং করুন 

ধাপ 7 - ভ্রমস্ট্রণর জনয প্রস্তুলে গ্রহণ করুন 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
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
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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আপনার লিক্তর্টাি যাত্রী ক াষণা সম্পন্ন করুন 

আপলন আপনার ফ্লাইস্ট্রির সাে লেন আস্ট্রে আপনার লর্জজিাি যাত্রী চ াষণা (DPD) শুরু করস্ট্রে 

পাস্ট্ররন এেং অস্ট্রেলিযার উস্ট্রেস্ট্রশয যাত্রার 72  ণ্টার মস্ট্রধয জমা লেস্ট্রে পাস্ট্ররন। 

DPD সংকিপূণ ত স্বাস্থয লেষযক েথয োয। এই েথয প্রোন একটি োধযোমূিক শেত। এটি লনজিে 

করস্ট্রে সাহাযয করস্ট্রে চয আপলন লেমানেন্দস্ট্রর ো অস্ট্রেলিযায চপ ৌঁছাস্ট্রি অপ্রস্ট্রযাজনীয লেিস্ট্রির 

মুস্ট্রখামুলখ হস্ট্রেন না। আরও েস্ট্রথযর জনয চেখুন: DPD 

ধাপ 8 - প্রস্থাস্ট্রনর পূস্ট্রে ত একটি COVID-19-এর পরীক্ষা করুন 

এযারিাইন কমীস্ট্রের কাস্ট্রছ আপনাস্ট্রক সাম্প্রলেক একটি চনস্ট্রেটিি COVID-19 পরীক্ষার প্রমাণ 

চেখাস্ট্রে হস্ট্রে। 

আপনার চকান পরীক্ষা প্রস্ট্রযাজন এেং কখন পরীক্ষা লেস্ট্রে হস্ট্রে চস সম্পস্ট্রকত আরও েস্ট্রথযর জনয, 

টিকা গ্রহণ ও পরীক্ষা করা চেখুন। 

 

ধাপ 9 - লেমানেন্দস্ট্ররর জনয আপনার র্কুস্ট্রমি প্রস্তুে করুন 

আপনার ফ্লাইস্ট্রির জনয চেক-ইন করস্ট্রি এযারিাইন কমীরা আপনাস্ট্রক যা যা চেখাস্ট্রে েিস্ট্রে:  

 পাসস্ট্রপািত 
 লিসা 
 আপলন অস্ট্রেলিযার আন্তজতালেক ভ্রমস্ট্রণর উস্ট্রেস্ট্রশয টিকা চেওযার শেতােিী পূরণ কস্ট্ররন োর 

প্রমাণ 
 COVID-19 পরীক্ষার চনস্ট্রেটিি ফিাফি 
 সমূ্পণ ত করা DPD। 

 

ধাপ 10 - অস্ট্রেলিযায প্রস্ট্রেস্ট্রশর শেতােিী পূরণ করুন 

এর মস্ট্রধয রস্ট্রযস্ট্রছ অলিোসন, কাস্ট্মস এেং োস্ট্রযালসলকউলরটি অনুমলেপত্র। 

আরও েস্ট্রথযর জনয সীমান্ত অলেক্রম করা চেখুন। 

 

 

ধাপ 11 - চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আেমস্ট্রনর শেতােিী পূরণ করুন 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
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অস্ট্রেলিযায চপ ৌঁছাস্ট্রনার পস্ট্রর অলধকাংশ চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আপনাস্ট্রক একটি COVID-19 পরীক্ষা 

করস্ট্রে হস্ট্রে। 

আপনাস্ট্রক এটি এেং আপলন চয সকি চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে ট্রানজজি ও ভ্রমণ করস্ট্রেন োর অনয 

চযস্ট্রকাস্ট্রনা শেতােিী পরীক্ষা করস্ট্রে হস্ট্রে। 

 

অস্ট্রেলিয়ায় ট্রানক্তর্ট কনওয়া 

72  ণ্টা ো কম সমস্ট্রযর জনয ট্রানজজি 

আপলন যলে অস্ট্রেলিযায ট্রানজজি কস্ট্রর থাস্ট্রকন োহস্ট্রি আপনাস্ট্রক অেশযই চকাস্ট্রনা ফ্লাইস্ট্রির 

একটি আোম টিলকস্ট্রির েযেস্থা কস্ট্রর রাখস্ট্রে হস্ট্রে চযটি আপনার প্রথম প্রস্ট্রেস্ট্রশর 72  ণ্টা পস্ট্রর 

অস্ট্রেলিযা চছস্ট্রড যাস্ট্রে। যলে চকাস্ট্রনা উপযুক্ত কাস্ট্রনলটং ফ্লাইি না পাওযা যায েস্ট্রে অস্ট্রেলিযার 

মাধযস্ট্রম ট্রানজজি সম্ভে হস্ট্রে না। 

লিসার র্নয যা যা প্রস্ট্রয়ার্ন 

অস্ট্রেলিযায ট্রানজজি করস্ট্রে হস্ট্রি আপনার অেশযই একটি বেধ লিসা থাকস্ট্রে হস্ট্রে অথো 

আপনাস্ট্রক লিসা ছাডা ট্রানজজি (TWOV) সুলেধা পাওযা চকাস্ট্রনা চেশ চথস্ট্রক আসস্ট্রে হস্ট্রে। 

আপনার যলে বেধ লিসা না থাস্ট্রক ো TWOV-এর জনয চযােয না হন, েস্ট্রে অস্ট্রেলিযায প্রস্ট্রেশ করার 

জনয আপনাস্ট্রক অেশযই একটি লিসার জনয আস্ট্রেেন করস্ট্রে হস্ট্রে। সস্ট্রে তাচ্চ 72  ণ্টার জনয 

অস্ট্রেলিযায ট্রানজজি করস্ট্রে ট্রানজজি লিসা (সাে-ক্লাস 771)-এর জনয আস্ট্রেেন করুন। 

COVID-19 পরীক্ষা করা 

অস্ট্রেলিযায ট্রানজজি করার জনয আপনার একটি চনস্ট্রেটিি ফিাফস্ট্রির COVID-19 পরীক্ষা 

িােস্ট্রে। আরও েস্ট্রথযর জনয টিকা গ্রহণ ও পরীক্ষা করা চেখুন। 

লিক্তর্টাি যাত্রী ক াষণা 

আপলন আপনার ফ্লাইস্ট্রির সাে লেন আস্ট্রে আপনার লর্জজিাি যাত্রী চ াষণা (DPD) শুরু করস্ট্রে 

পাস্ট্ররন এেং অস্ট্রেলিযার উস্ট্রেস্ট্রশয যাত্রার 72  ণ্টার মস্ট্রধয জমা লেস্ট্রে পাস্ট্ররন। 

DPD সংকিপূণ ত স্বাস্থয লেষযক েথয োয। এই েথয প্রোন একটি োধযোমূিক শেত। এটি লনজিে 

করস্ট্রে সাহাযয করস্ট্রে চয আপলন লেমানেন্দস্ট্রর ো অস্ট্রেলিযায চপ ৌঁছাস্ট্রি অপ্রস্ট্রযাজনীয লেিস্ট্রির 

মুস্ট্রখামুলখ হস্ট্রেন না। আরও েস্ট্রথযর জনয চেখুন: DPD 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
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কেট ও কটলরটলরর শর্তােিী 

আপলন চয চস্ট্ি ো চিলরিলরস্ট্রে আেমন কস্ট্ররন আপনাস্ট্রক অেশযই চসখানকার ট্রানজজস্ট্রির 

লনযমকানুন চমস্ট্রন েিস্ট্রে হস্ট্রে। আপলন আপনার পরেেী ফ্লাইস্ট্রির জনয অস্ট্রপক্ষা করাকািীন, 

আপনাস্ট্রক চহাস্ট্রিস্ট্রি থাকস্ট্রে হস্ট্রে এেং আপনাস্ট্রক আপনার অেস্থাস্ট্রনর েযযিার েহন করস্ট্রে েিা 

হস্ট্রে। আরও েস্ট্রথযর জনয চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আেমস্ট্রনর শেতােিী চেখুন। 

 

72  ণ্টার চেলশ 

আপনাস্ট্রক যলে কাস্ট্রনলটং ফ্লাইস্ট্রির জনয 72  ণ্টার চেলশ সময অস্ট্রেলিযায অস্ট্রপক্ষা করস্ট্রে হয, 

েস্ট্রে আপনাস্ট্রক অস্ট্রেলিযায ট্রানজজি করস্ট্রছন েস্ট্রি লেস্ট্রেচনা করা হস্ট্রে না। 

আপনাস্ট্রক োহস্ট্রি অেশযই অস্ট্রেলিযায প্রস্ট্রেস্ট্রশর অনযানয সকি শেতােিী পূরণ করস্ট্রে হস্ট্রে, যার 

মস্ট্রধয রস্ট্রযস্ট্রছ COVID-19 টিকা গ্রহণ ও পরীক্ষা করার শেতােিী, লিসা, অলিোসন, কাস্ট্মস 

োস্ট্রযালসলকউলরটি অনুমলেপত্র এেং োধযোমূিক স্বাস্থয চ াষণা। আরও েস্ট্রথযর জনয সীমান্ত 

অলেক্রম করা চেখুন।  

আপনাস্ট্রক চস্ট্ি ও চিলরিলরস্ট্রে আেমস্ট্রনর শেতােিীও পূরণ করস্ট্রে হস্ট্রে। 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Bengali
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

