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টিকা গ্রহণের জন্য যা যা প্রণ াজন্ 

আপনার ভ্রমণ বুক করার পূর্ব ে আপনন আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর র্নয অর্েনিযার টিকা গ্রহর্ণর 

শিোবিী পূরণ কর্রর্েন নকনা িা পরীক্ষা করুন। 

এটি অর্েনিযায প্রর্বর্শ আপনার য াগ্যিায এবং যপ ৌঁোর্নার পর আপনার্ক যকাযার্রনির্ন 

থাকার প্রর্যার্ন হর্ব নকনা যেই নবষর্যর উপর্র প্রভাব যেির্ি পার্র। 

আপনন  নি একর্ন অর্েনিযান নাগ্নরক বা স্থাযী বানেন্দা হন িাহর্ি এটি আপনার অর্েনিযা 

যের়্ে  াওযার য াগ্যিার্কও প্রভানবি করর্ব। 

অণেলি ার টিকা গ্রহণের শর্তাবিী পূরে করা 

অর্েনিযার টিকা গ্রহর্ণর শিোবিী পূরণ করর্ি এবং অর্েনিযার েীমান্ত বযবস্থার উর্ের্শয 

একর্ন 'েমূ্পণ ে টিকাপ্রাপ্ত' ভ্রমণকারী নহর্ের্ব নবর্বনিি হর্ি, আপনার্ক ননম্ননিনিি প্রমাণগুর্িা 

নির্ি হর্ব য  আপনন: 

 আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর উর্ের্শয েমূ্পণ েরূর্প টিকাপ্রাপ্ত হওযার অর্েনিযার শিে পূরণ কর্রন 

 একর্ন 12 বের্রর কম বযেী নশশু 

 একর্ন 12 যথর্ক 17 বের বযর্ের নশশু ন নন অন্তি একর্ন েম্পূণ ে টিকাপ্রাপ্ত প্রাপ্তবযস্ক 

বযক্তির োর্থ ভ্রমণ করর্বন   অথবা 

 স্বাস্থযগ্ি কারর্ণ আপনন টিকা গ্রহর্ণ েক্ষম না হন। 

 

আপনন  নি উপর্রর য র্কার্না একটি কযািাগ্নর পূরণ কর্রন িাহর্ি আপনার্ক অর্েনিযায 

প্রর্বর্শর র্নয টিকাপ্রাপ্ত ভ্রমণকারীর্ির পির্ক্ষপগুর্িা অনুেরণ করর্ি হর্ব। 

আপনন  নি উপর্রর য র্কার্না একটি কযািাগ্নর পূরণ না কর্রন িাহর্ি আপনার্ক অর্েনিযায 

প্রর্বর্শর র্নয টিকা গ্রহণ না করা ভ্রমণকারীর্ির পির্ক্ষপগুর্িা অনুেরণ করর্ি হর্ব। 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-4
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লিসা রণ ণে অণেলি া  আসা এমন্ বযক্তিণের লিসা বালর্ি করা হণর্ পাণর এবং আিক 

কণর অপসারে করা হণর্ পাণর যলে র্ারা:  

 অণেলি ার সীমাণে প্রণবণশর শর্তাবিী অন্ ু্যা ী আেজতালর্ক ভ্রমণের উণেণশয 

সম্পূে তরূণপ টিকাপ্রাপ্ত ন্া হ ; বা 

 অণেলি ান্ সরকার কর্ত তক সংজ্ঞাল র্ ককাণন্া COVID-19 িযাকলসণন্র লবপরীণর্ 

ককাণন্া প্রলর্িক্ষে (Contraindication) ন্া থাণক; বা 

 ককাণন্া অবযাহলর্প্রাপ্ত কেলের মণযয ন্া পণে বা ককাণন্া বযক্তিগর্ ভ্রমে অবযাহলর্ 

থাণক। 

আেজতালর্ক ভ্রমণের উণেণশয সম্পূে তরূণপ টিকাপ্রাপ্ত 

আপনন  নি যথরানপউটিক গুডে অযাডনমননর্েশন (TGA) কিৃ েক অনুর্মানিি বা স্বীকৃি 

ভযাকনের্নর যকার্না প্রাথনমক যকাে ে েম্পন্ন কর্র থার্কন িাহর্ি অর্েনিযায প্রর্বশ ও অর্েনিযা 

িযাগ্ করার উর্ের্শয আপনন েমূ্পণ েরূর্প টিকাপ্রাপ্ত বর্ি নবর্বিনা করা হর্ব। এর মর্যয নমশ্র যডার্ 

রর্যর্ে। 

আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর উর্েশয বিেমার্ন অনুর্মানিি বা স্বীকৃি ভযাকনেন ও যডার্ হর্ে: 

 কমপর্ক্ষ 14 নির্নর বযবযার্ন ননম্ননিনিি টিকাগুর্িার িুটি যডার্:  

o অযাোর্র্র্নকা ভযার্েনরযা 

o অযাোর্র্র্নকা যকানভনশল্ড 

o োইর্ার/নবর্যানর্িক কনমর্ন েটি 

o মডান ো স্পাইকভযাে বা িার্কডা 

o নের্নাভযাক কর্রানাভযাক 

o ভারাি বার্যার্িক যকাভযাক্তেন 

o নের্নাোম ে BBIBP-CorV অর্েনিযায প্রর্বর্শর েময 60 বের্রর কম বযেী 

যিার্কর্ির র্নয 

o গ্ামার্িযা নরোিে ইননিটিউি স্পিুননক নভ 

o যনাভাভযাে/বার্যার্ের্িক্ট নুভযার্োনভড 

অথবা 

 ননম্ননিনিি টিকাগুর্িার একটি যডার্: 

o র্নেন অযান্ড র্নেন/ র্যানর্েন-নেিযাগ্ যকানভড ভযাকনেন। 

এবং টিকার যকার্ে ে টিকার িূ়োন্ত যডার্ যিওযার পর যথর্ক কমপর্ক্ষ 7 নিন অনিক্রান্ত হর্যর্ে। 

আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর র্নয নমশ্র যডার্গুর্িা েমূ্পণ েভার্ব টিকাপ্রাপ্ত নহর্ের্ব নবর্বনিি হর্ব,  নি 

েকি টিকা TGA কিৃ েক অনুর্মানিি বা স্বীকৃি হয। TGA অনযানয যকানভড-19 ভযাকনেনগুর্িা 

মূিযাযন করর্ে, য গুর্িার্ক ভনবষযর্ি অর্েনিযায আগ্মনকারী ভ্রমর্ণর উর্ের্শয স্বীকৃনি যিওযা 

হর্ি পার্র। 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
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অর্েনিযান নভোযারী, ববয নভো যনই এমন অ-নাগ্নরক (Non-citizen) এবং ইনমর্গ্রশন নডর্িনশন 

েযানেনিটির্ি বেবােকারী বযক্তিরােহ অর্েনিযার প্রর্িযর্ক নবনামূর্িয একটি COVID-19 

ভযাকনেন যপর্ি পার্রন। 

আপনার টিকাপ্রানপ্তর প্রমাণ যিযা 

এযারিাইর্নর কমীর্ির কার্ে আপনার প্রমাণ যিিার্ি হর্ব য  আপনন আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর 

উর্ের্শয অর্েনিযার টিকা গ্রহর্ণর শিোবিী পূরণ কর্রর্েন। 

আপনন নডক্তর্িাি  াত্রী য াষণা েমূ্পণ ে করার েময আপর্িাড কর্র অর্েনিযায প্রর্বর্শর আর্গ্ও 

আপনার্ক এই প্রমাণ েরবরাহ করর্ি বিা হর্ব। 

আপনন  নি যকার্না অর্েনিযান নাগ্নরক বা স্থাযী বানেন্দা হন িাহর্ি অর্েনিযা িযাগ্ করার 

পূর্ব েও এযারিাইর্নর কমীর্ির কার্ে আপনার্ক প্রমাণ যিিার্ি হর্ব। 

আপনন  নি অর্েনিযায টিকা গ্রহণ কর্র থার্কন, ির্ব আপনার্ক এযারিাইন কমীর্িরর্ক 

আপনার আন্তর্োনিক COVID-19 টিকাগ্রহণ েনিপত্র (ICVC) যিিার্ি হর্ব। আপনন Express Plus 

Medicare অযাপ বা myGov-এর মাযযর্ম আপনার যমনডর্কযার অনিাইন অযাকাউি বযবহার কর্র 

আপনার ICVC ডাউনর্িাড করর্ি পার্রন। নপ্রি করার র্নয বা আপনার যোর্ন ইর্িকট্রননক 

উপার্য রািার র্নয, ICVC PDF েরমযার্ি প্রিান করা হয। আপনন  িন আপনার ফ্লাইর্ি যিক-ইন 

করর্বন িিন এযারিাইন্স এটি যিিার্ি বির্ব। 

আপনন  নি নবর্ির্শ টিকা গ্রহণ কর্র থার্কন এবং যকার্না ICVC না থার্ক িাহর্ি এযারিাইর্নর 

কমীর্ির কার্ে আপনার্ক আপনার নবর্ির্শ টিকা গ্রহর্ণর েনিপত্র যিিার্ি হর্ব। 

আপনন  নি নবর্ির্শ টিকা নির্য থার্কন এবং ICVC যপর্ি িান িাহর্ি আপনন অর্েনিযান 

ইনমউনাইর্র্শন যরক্তর্িার্র (AIR) আপনার নবর্িশী টিকা য াগ্ করর্ি পার্রন। এটি করার পর্র 

আপনন একটি ICVC-এর র্নয আর্বিন করর্ি পারর্বন। 

মণন্ রাখণবন্ য  আপনার যকার্না টিকা গ্রহর্ণর েনিপত্র থাকা মার্নই এই ন্  য  অর্েনিযার 

আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর উর্ের্শয আপনন একর্ন েমূ্পণ ে টিকাপ্রাপ্ত ভ্রমণকারী। উিাহরণস্বরূপ, 

আপনার টিকা গ্রহর্ণর েনিপর্ত্র উর্েি থাকর্ি পার্র য , আপনন িুই-যডার্র্র ভযাকনের্নর মর্যয 

মাত্র একটি যডার্ ননর্যর্েন। আপনার টিকা যিওযার েনিপত্রটির মাযযর্ম অবশযই প্রমাণ করর্ি 

হর্ব য  আপনন আন্তর্োনিক ভ্রমর্ণর র্নয েম্পণ েরূর্প টিকাপ্রাপ্ত অর্েনিযার েংজ্ঞা পূরণ 

কর্রর্েন। 

আপনার টিকা গ্রহর্ণর অবস্থা র্ানা এবং অর্েনিযায আো- াওযার যক্ষর্ত্র আপনার টিকা গ্রহর্ণর 

েনিপত্রটি আপনার উপ ুিিা য ন েমথ েন কর্র িা পরীক্ষা করার িানযত্ব আপনার। 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1


 

 
 

 

 
 

পৃষ্ঠা 4 / 7 https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing - Updated as at 07032022 - Bengali 

 নি টিকা গ্রহর্ণর েনিপর্ত্র থাকা আপনার নাম আপনার পাের্পার্িের 

োর্থ না যমর্ি 

আপনন  নি অর্েনিযান পাের্পািেযারী হর্য থার্কন এবং আপনন আপনার নাম পনরবিেন কর্র 

থার্কন, ির্ব নকভার্ব নিুন পাের্পািে পাওযা  ার্ব যে েম্পনকেি িথয অর্েনিযান পাের্পািে 

অনের্ে য াগ্ার্ াগ্ করার মাযযর্ম পাওযা  ার্ব। 

 নি আপনন অর্েনিযায টিকা গ্রহণ কর্র থার্কন, নকন্তু আপনার টিকা গ্রহর্ণর েনিপর্ত্র থাকা 

নার্মর ির্থযর োর্থ আপনার পাের্পার্িে থাকা নার্মর অেঙ্গনির কারর্ণ ICVC না পান, ির্ব 

আপনার্ক অর্েনিযান ইনমউনাইর্র্শন যরক্তর্িার্রর োর্থ য াগ্ার্ াগ্ করর্ি হর্ব। 

 নি আপনন এমন যকার্না নবর্িশী টিকা গ্রহর্ণর েনিপত্র ননর্য ভ্রমণ কর্রন য িার্ন থাকা 

আপনার নাম আপনার পাের্পার্িে থাকা নার্মর োর্থ যমর্ি না, ির্ব আপনার্ক আপনার নার্মর 

অনয প্রমাণানি থাকার নবষযটিও ননক্তিি করর্ি হর্ব, য মন বববানহক েনি বা ড্রাইনভং িাইর্েন্স। 

লশশুণের জন্য বণদাবস্ত 

নীর্ির গ্রুর্পর নশশুরা টিকাপ্রাপ্ত  াত্রীর্ির মর্িা একই বযবস্থায ভ্রমণ করর্ি পারর্ব:  

 12 বের্রর কম বযেী  বা 

 12 যথর্ক 17 বের বযেী এবং কমপর্ক্ষ একর্ন প্রাপ্তবযর্স্কর োর্থ ভ্রমণ করর্ে ন নন 

েমূ্পণ ে টিকাপ্রাপ্ত 

নশশুর্ির বযর্ের প্রমাণ নহর্ের্বও পাের্পািে বযবহার করা হর্ব। 

আপনন  নি টিকা যিযা হযনন বা আংনশকভার্ব টিকা যিওযা নশশুর্ির ননর্য ভ্রমণ করা যকার্না 

পনরবার হন িাহর্ি আপনন য  েকি যিি এবং যিনরিনরগুর্িার্ি ট্রানক্তর্ি ও ভ্রমর্ণর পনরক্পননা 

করর্েন আপনার্ক যেগুর্িার েকি যকাযার্রনিন বা যেিে-আইর্োর্ির্শার্নর শিোবিী পরীক্ষা 

কর্র যিির্ি হর্ব। আরও ির্থযর র্নয যিি ও যিনরিনরর্ি প্রর্বর্শর শিোবিী যিিুন। 

যলে স্বাস্থ্যগর্ কারণে আপলন্ টিকা গ্রহণে সক্ষম ন্া 

হন্ 

আপনার্ক  নি স্বাস্থযগ্ি কারর্ণ টিকা যিওযা না  ায িাহর্ি আপনার্ক অবশযই প্রনিিক্ষর্ণর 

গ্রহণর্ াগ্য প্রমাণ প্রিান করর্ি হর্ব। 

আপনন গ্রহণর্ াগ্য প্রমাণ প্রিান করর্ি টিকাপ্রাপ্ত  াত্রীর্ির মর্িা একই ভ্রমণ বযবস্থার অযীর্ন 

আপনন ভ্রমণ করর্ি েক্ষম হর্বন। ভ্রমণ করার আর্গ্ আপনার্ক এযারিাইন কমীর্ির কার্ে 

আপনার প্রমাণ যিিার্ি হর্ব। 

https://www.passports.gov.au/
https://www.passports.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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আপনন য  যিি বা যিনরিনরর্ি ট্রানক্তর্ি এবং ভ্রমণ করর্বন যেিানকার শিোবিী, নবর্শষ কর্র 

যকাযার্রনিন েম্পনকেি শিোবিী যির্ি ননর্ি হর্ব। যিিুন: আগ্মর্নর বযাপার্র যিি ও যিনরিনরর 

শিোবিী। 

আপন্াণক ককাণন্া কমলিণকি প্রলর্িক্ষণের কারণে টিকা কে া যাণব ন্া র্ার প্রমাে একটি 

ভ্রমে অবযাহলর্ কথণক আিাো। 

অর্েনিযা িযার্গ্র েময আপনার্ক নিনকৎোর কারর্ণ টিকা যিওযা  ার্ব 

না িার প্রমাণ 

আপনন  নি অর্েনিযা িযাগ্ করর্েন এমন অর্েনিযান নাগ্নরক বা স্থাযী ননবােী হর্য থার্কন, 

ির্ব আপনার্ক প্রমাণ যিিার্ি হর্ব য , আপনন অর্েনিযায আর্ে যকানভড-19-এর এমন েকি 

ভযাকনের্নর র্নয আপনন অর্েনিযান ইনমউনাইর্র্শন যরক্তর্িার (AIR)-এর কার্ে নিনকৎোগ্ি 

প্রনিিক্ষণ েম্পর্কে অবনহি কর্রর্েন। প্রমাণ নহর্ের্ব আপনার্ক অর্েনিযান COVID-19 

নডক্তর্িাি েনিপত্র বা টিকা গ্রহর্ণর ইনিহার্ের নববরণী প্রিান করর্ি হর্ব। 

 নি AIR-এ যকার্না োমনযক নিনকৎোগ্ি প্রনিিক্ষণ যরকডে করা হর্য থার্ক, ির্ব যকানভড-19-এর 

নডক্তর্িাি েনিটি একটি ‘যমযার্িাত্তীর্ণ ের িানরি’ প্রিশ েন করর্ব। এই েমর্যর পর্র, আপনার্ক 

ননম্ননিনিি য র্কার্না একটি কার্ করর্ি হর্ব: 

 আপনন এিন যকানভড-19 এর টিকা ননর্ি পারর্বন নক না িা ডািার্রর কাে যথর্ক যর্র্ন 

ননর্ি হর্ব, অথবা 

 আপনার নিনকৎোগ্ি প্রনিিক্ষণ এিনও বহাি থাকর্ি যে নবষয AIR-এ হািনাগ্াি করার 

র্নয আপনার ডািারর্ক বির্ি হর্ব। 

শুযুমাত্র োনভের্েে অর্েনিযা কিৃ েক ননয োনরি উপ ুি স্বাস্থযগ্ি যপশািারগ্ণই AIR-এ নিনকৎো 

েংক্রান্ত প্রনিিক্ষর্ণর নরর্পািে করর্ি পার্রন। আপনন  নি AIR-এ আপনার স্বাস্থযগ্ি প্রনিিক্ষণ 

নরর্পািে করার নবষযটি যিিার্ি েক্ষম না হন, ির্ব অর্েনিযা িযাগ্ করার র্নয আপনার্ক 

অবযাহনির র্নয আর্বিন করর্ি হর্ব। 

আপনার নিনকৎোগ্ি প্রনিিক্ষণ AIR-এ িানিকাভুি করা হর্যর্ে এমন গ্রহেণযাগয প্রমাে যলে 

আপলন্ প্রোন্ করণর্ ন্া পাণরন্ িাহর্ি আপন্াণক অণেলি া র্যাগ করার অবযাহলর্র 

জন্য আণবেন্ করণর্ হণব। 

অর্েনিযায প্রর্বর্শর েময আপনার্ক স্বাস্থযগ্ি কারর্ণ টিকা যিওযা  ার্ব 

না িার প্রমাণ 

েমূ্পণ ে টিকাপ্রাপ্ত ভ্রমণকারীর্ির মর্িা একই ভ্রমণ বযবস্থার েুর্ াগ্ যপর্ি হর্ি আপনার্ক অবশযই 

গ্রহণর্ াগ্য প্রমাণ প্রিান করর্ি হর্ব য  স্বাস্থযগ্ি কারর্ণ আপনার্ক টিকা যিওযা  ার্ব না। 

 নি আপনন অর্েনিযায আগ্মন কর্রন এবং অর্েনিযান ইনমউনাইর্র্শন যরক্তর্িার্র আপনার 

নিনকৎোগ্ি প্রনিিক্ষণ যরকডে করা থার্ক িাহর্ি এযারিাইর্নর কমীর কার্ে আপনন অর্েনিযান 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/immunisation-medical-exemptions?context=22436#a3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
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COVID-19 নডক্তর্িাি োটিেনের্কি প্রিান করর্ি পারর্বন। অনযথায, আপনন আপনার টিকা 

গ্রহর্ণর ইনিহার্ের নববরণী যিিার্ি পার্রন। 

 নি আপনার যরার্গ্র প্রনিিক্ষণ AIR-এ িানিকাভুি না থার্ক, ির্ব আপনার্ক এমন একটি 

ডািানর েনিপত্র এযারিাইন িাের্ক যিিার্ি হর্ব, য িার্ন উর্েি থাকর্ব য , স্বাস্থযগ্ি কারর্ণ 

আপনন যকানভড-19 ভযাকনেন গ্রহর্ণ অক্ষম। ডািানর েনিপত্রটি অবশযই ইংর্রক্তর্র্ি হর্ি হর্ব 

এবং এর্ি ননম্ননিনিি িথয থাকর্ি হর্ব: 

 আপনার নাম (এটি অবশযই আপনার ভ্রমণ শনািকরণ ননথপর্ত্রর ির্থযর অনুরূপ হর্ি 

হর্ব) 

 ডািার্রর োর্থ পরামর্শ ের িানরি এবং আপনার ডািার্রর নবস্তানরি িথয 

 য  স্বাস্থযগ্ি েমেযার কারর্ণ আপনন যকানভড-19 ভযাকনেন ননর্ি েক্ষম নন যে নবষযটির 

রূপর্রিা নির্য নবস্তানরি িথয ( টিকা গ্রহর্ণর ের্ি প্রনিিক্ষণ যিিা যিয)। 

মর্ন রাির্বন য  এই কযািাগ্নরর্ি এমন বযক্তিরা অন্তভুেি নয  ারা নন-টিক্তর্এ-অনুর্মানিি বা 

স্বীকৃি ভযাকনেন গ্রহণ কর্রর্েন। 

স্বাস্থ্য অলযেপ্তর পরামশ ত কে  কয COVID-19-এর অর্ীর্ সংক্রমেণক COVID-19 টিকা 

কেও ার প্রলর্িক্ষে লহণসণব লবণবচন্া করা হ  ন্া। 

আপনার নিনকৎক স্বাস্থয নবভার্গ্র ওর্যবোইর্ি নিনকৎোর অবস্থা অথ োৎ টিকা যিওযার প্রনিিক্ষণ 

েম্পর্কে িথয িুুঁর্র্ পার্বন। COVID-19 টিকার প্রনিিক্ষণ নহর্ের্ব নবর্বনিি ন্  এবং অর্েনিযা 

ভ্রমর্ণর র্নয টিকা যিওযার যক্ষর্ত্র নিনকৎোগ্ি অবযাহনির উর্ের্শয গ্হৃীি ন্  এমন শিেগুর্িার 

িথযও ওর্যবোইিটির্ি রর্যর্ে। কেখ ন্: COVID-19 ভযাকনের্নর নিনকৎোগ্ি প্রনিিক্ষর্ণর প্রমাণ। 

আপনার প্রমাণ এই শিোবিী পূরণ কর্র িা ননক্তিি করার িানযত্ব আপনার। এযারিাইনগুর্িা যিক-

ইন করার েময আপনার েনিপত্র িাইর্ব। 

আপনন য  যিি বা যিনরিনরর্ি ট্রানক্তর্ি এবং ভ্রমণ করর্বন যেেব স্থার্নর েকি শিোবিী, নবর্শষ 

কর্র যকাযার্রনিন ও আগ্মন পরবিী পরীক্ষা েম্পনকেি শিোবিী যির্ি ননর্ি হর্ব। 

আপনন  িন অর্েনিযায যপ ৌঁোর্বন িিন আপনন  নি অনয যকার্না যিি বা যিনরিনরর্ি ভ্রমণ 

করর্ি িান, বা নভন্ন যকার্না যিি বা যিনরিনরর মযয নির্য ভ্রমণ করর্ি িান, ির্ব আপনার্ক 

অভযন্তরীণ ভ্রমণ ননর্ষযাজ্ঞাগুর্িা যির্ি ননর্ি হর্ব। প্রনিটি যিি বা যিনরিনর িার ননর্স্ব ভ্রমণ 

ননর্ষযাজ্ঞা আর্রাপ করর্ি পার্র। 

ভ্রমণ ননর্ষযাজ্ঞা এবং প্রর্যার্নীযিা যমর্ন িিা আপনার িানযত্ব।  

আপলন্ যলে গ্রহেণযাগয লচলকৎসাগর্ প্রমাে প্রোন্ করণর্ ন্া পাণরন্ র্াহণি আপন্াণক 

অণেলি া ভ্রমণের ভ্রমে অবযাহলর্-র জন্য আণবেন্ করণর্ হণর্ পাণর। 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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COVID-19 পরীক্ষা করা 

অর্েনিযার্ি প্রর্বশ বা অর্েনিযার মাযযর্ম ট্রানক্তর্ি করার র্নয COVID-19-এর পরীক্ষার একটি 

যনর্গ্টিভ েিােি প্রর্যার্ন। 

আপনার্ক অবশযই য র্কার্না একটির প্রমাণ নির্ি হর্ব 

 আপনার ফ্লাইর্ির ননয োনরি প্রস্থার্নর 3 নির্নর মর্যয করা COVID-19 পনিমার্রর্ যিইন 

নরঅযাকশন (PCR) বা অনযানয ননউনিক অযানেড অযামনিনের্কশন যিি (NAAT) পরীক্ষার 

যনর্গ্টিভ েিােি, 

 আপনার ফ্লাইর্ির ননয োনরি প্রস্থার্নর 24  ণ্টার মর্যয ডািানর িত্ত্বাবযার্ন যনওযা যনর্গ্টিভ 

র যানপড অযানির্র্ন যিি (RAT)-এর প্রমাণ নহর্ের্ব যকার্না ডািানর েনিপত্র  া যিক ইন 

করার েময আপনার এযারিাইনর্ক অবশযই েরবরাহ করর্ি হর্ব। 

এমননক  নি আপনার ফ্লাইি নবিনিি হয, িবুও আপনন প্রস্থার্নর পূর্ব ে পরীক্ষার প্রর্যার্নীযিা 

পূরণ কর্রর্েন বর্ি নবর্বনিি হর্ব। নিুন কর্র আপনার যকার্না পরীক্ষা করর্ি হর্ব না। 

ির্ব, আপনার ফ্লাইি  নি পুনরায ননয োনরি হয বা বানিি করা হয, িাহর্ি আপনার্ক পুনরায 

ননয োনরি ফ্লাইর্ির 3 নির্নর মর্যয যনওযা COVID-19 PCR পরীক্ষার বা 24  ণ্টারর মর্যয করা RAT 

পরীক্ষার যনর্গ্টিভ েিাের্ির প্রমাণ নির্ি হর্ব। 

আপনার্ক য  প্রমাণগুর্িা প্রিান করর্ি হর্ব যে েম্পনকেি িথয আপনন নডপািের্মি অব যহিথ 

ওর্যবোইর্ি পার্বন। এগুর্িার মর্যয রর্যর্ে:  

 COVID-19 পরীক্ষার শিোবিী য গুর্িার মর্যয রর্যর্ে 

o গ্রহণর্ াগ্য পরীক্ষা 

o প্রর্যার্নীয নননিেষ্ট প্রমাণ 

o পরীক্ষার র্নয বনয েি েমযেীমােহ যির্শর িানিকা 

o প্রস্থার্নর পূর্ব ে পরীক্ষা করা যথর্ক অবযাহনিপ্রাপ্ত যিশগুর্িার একটি িানিকা 

 COVID-19 যথর্ক েুস্থ হওযার পর  িন পরীক্ষায ইনিবািক েিােি আর্ে, িিন আপনার 

কী করা উনিি?  

আপনন য  যির্শ ট্রানক্তর্ি ও ভ্রমণ করর্েন যেই যির্শর পরীক্ষা ও টিকা যিওযার শিোবিী যর্র্ন 

যনওযার িানযত্ব আপনার। 

যপ ৌঁোর্নার পর্র অনযকাংশ যিি ও যিনরিনরর্ি আপনার্ক একটি COVID-19 পরীক্ষাও করর্ি 

হর্ব। আরও ির্থযর র্নয যিি ও যিনরিনরর্ি আগ্মর্নর শিোবিী যিিুন। 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements

