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     তািরখঃ ০২ ন ২০২০ 
  

জ রী িব ি  
 
মািকন রাে  আটেক পড়া বাংলােদশী নাগিরকেদর িবেশষ িবমানেযােগ েদেশ িফিরেয় নয়ার লে  বাংলােদশ সরকােরর আেয়াজেন 

২য় িবেশষ চাটাড াইট সে   
 
 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর পররা  ম ণালয় কািভড-১৯ জিনত উ ূত পিরি িতেত মািকন রাে  আটেক পড়া বাংলােদশী 
নাগিরক ে র েদশ ত াবতেনর জ  ওয়ািশংটন  বাংলােদশ তাবাস এবং িনউ ইয়ক ও লস এে ল  বাংলােদশ কন েলট েয়র সােথ 
সম য় বক কাতার এয়ারওেয়েজর মা েম ২য় চাটাড াইট পিরচালেনর উে াগ হণ কেরেছ। উি িখত চাটাড াইট  আগামী ০৬ ন 
২০২০ তািরেখ রা  হেত ঢাকার উে ে  যা া করার স াবনা রেয়েছ। 
  
 উে , ইেতা েব বাংলােদশ তাবাস ওয়ািশংটন, িডিস এবং িনউ ইয়ক ও লস এে েল  বাংলােদশ কন েলট জনােরল-এর 
ওেয়বসাইেট রাে  এেস কািভড-১৯ উ ূত পিরি িতেত আটেক পড়া বাংলােদশী নাগিরক ে র অব ান সং া  ত  চেয় িব ি  কাশ 
করা হয়। এ ি েত িব ল সং ক বাংলােদশী নাগিরক ত েদর িনজ খরেচ িবেশষ াইেটর মা েম বাংলােদেশ িফের যাওয়ার ত াশায় 
অ  তাবাস ও কন েলট েয়র মা েম বাংলােদশ সরকােরর িনকট আেবদন কেরন। 
  

নতম সং ক যা ী ক ক িকট য় সােপে  িনউ ইয়েকর জন এফ কেনিড এয়ারেপাট হেত আগামী ০৬ ন ২০২০ 
তািরেখ এই ২য় িবেশষ াইট  পিরচািলত হেব। িবেশষ এই াইট র িনধািরত সময় Oryx Aviation Ltd. ক ক যথাসমেয় যা ীেদর 
জািনেয় িদেব। এই াইেটর িত  ইেকানিম াস ( লভ ণী) িকেটর  আ মািনক ২,০০০.০০ মািকন ডলার হেত পাের বেল 
ধারণা করা যাে । 
  

পররা  ম ণালেয়র িনেদশনা মাতােবক Oryx Aviation Ltd. নামক এক  বাংলােদশী িত ান এই চাটার াইেট মেণ ক 
আটেক পড়া যা ীেদর রিজে শন ও িকট ই করণ সং া  িবষেয় কাতার এয়ারওেয়েজর সােথ সম য় সাধন করেছ। উে  Oryx 
Aviation Ltd. বাংলােদেশ কাতার এয়ারওেয়জ কােগা িবমােনর িজএসএ (সাধারণ িব য় িতিনিধ) িহেসেব িনেয়ািজত রেয়েছ। 
  

উ  ২য় িবেশষ াইেট িনজ খরেচ েদশ ত াবতেন  বাংলােদশী নাগিরক  আগামী ০৪ ন ২০২০ তািরেখর মে  ঢাকা  
Oryx Aviation Ltd.-এর অনলাইন পাটাল http://galaxyaviationbd.com/usacharter/ এর মা েম রিজে শন ও িকট 

য় কের উ  াইেট আসন িনি ত করেত পারেবন।   রিজে শন ও িকট য় সং া  িজ াসা ও সহেযািগতার জ  সরাসির Oryx 
Aviation Ltd. এর ই- মইল (usacharter@oryxaviation.com) অথবা হায়াটস এ াপ ফান ন ের (+৮৮০১৭১৩০৯৪৬৬৪) 
যাগােযাগ করা যেত পাের।  িনবি ত ও িকট য় ত যা ী ে র ড়া  সং া িনি ত হবার পরই Oryx Aviation Ltd.  িফরিত ই-
মইল যােগ সকল যা ী বরাবর ই ত িকট ও াইট সং া  অ া  ত ািদ রণ করেব। 

  
আটেক পড়া য সকল বাংলােদশী নাগিরক িনজ খরেচ উ  িবেশষ িবমানেযােগ বাংলােদেশ িফের যাওয়ার আ হ  কের 

ওয়ািশংটন িডিস  বাংলােদশ তাবাস এবং িনউ ইয়ক ও লস এে েল  বাংলােদশ কন েলট জনােরেলর দ ের ই- মইল রণ কেরেছন, 
স সকল আ হী যা ীগেণর তািলকা অ  তাবাস হেত  Oryx Aviation Ltd. বরাবর ইেতামে  রণ করা হেয়েছ। তেব কবলমা  
তাবােস এই ই- মইল রেণর মা েমই য়ংি য়ভােব কান আ হী যা ী এই িবেশষ াইেট মেণর িন য়তা া  হেবন না।  উ  িবেশষ 
াইেটর আসন সং া সীিমত হওয়ায় Oryx Aviation Ltd.-এর অনলাইন ওেয়ব পাটাল 

http://galaxyaviationbd.com/usacharter/  এর মা েম “আেগ আসেল আেগ পােবন” িভি েত রিজে শন স  ও িকট 
য় কেরই উ  িবমােন আসন িনি ত করেত হেব। 



Page 2 of 3  

  
 
 
উ  িবেশষ াইেট মেণর জ  িনে া  ণ িবষয়াবলী েযাজ  হেবঃ 
 
 রাে র িবিভ  শহর ও অ রােজ  অব ানরত সকল িনবি ত ও িকট য় ত যা ীেক স ণ িনজ িনজ 

ব ায়/যানবাহেন/আভ রীন াইেট িনউ ইয়েকর জন এফ কেনিড িবমান ব ের িনধািরত িদন ও সমেয় এই িবেশষ চাটাড 
াইেট আেরাহেনর জ  উপি ত হেত হেব।  রিজে শন স  ও িকট য় ত যা ীগণ বরাবর কাতার এয়ারওেয়জ ক প  

ক ক যথাসমেয় াইট  ছাড়ার ড়া  িদন, ণ, িবমান ব েরর নাম ইত ািদ ত  জানােনা হেব। 
 

 িবমােন মেণর জ  েত ক যা ীেক িনজ দািয়ে  অব ই “ কািভড-১৯ ” অথবা “ কািভড-১৯ উপসগ- ” মেম ডা ারী 
সনদ সং হ করেত হেব। রাে র য কান হাসপাতাল অথবা িচিকৎসেকর িনকট হেত এই সনদ সং হ করা যেত পাের। 
সকেলর িবধােথ “ কািভড-১৯ উপসগ- ” সনেদর ন না এতদসে  সং  করা হল। এই সনদ  িবমান যা াকাল েবর 
৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  সং হীত হেত হেব। 

 
 ঢাকা িবমান ব ের অবতরেণর পর সকল যা ীেদর িনয়মমািফক নরায় া  পরী া করা হেব এবং বাংলােদশ সরকােরর 

া িবিধ মাতােবক বা তা লকভােব ২ ( ই) স াহ “ ািত ািনক কায়াের াইন” অথবা “ হাম কায়াের াইন”-এ অব ান 
করেত হেব। 

 
 উে , উ  িবেশষ চাটাড াইেটর য় ত িকট “বািতল অেযা ” এবং িকেটর  “অেফরতেযা ”।  তেব কান িবেশষ 

বা অিনবায কারেণ াইট র যা া শষ েত বািতল হেল েক ং এেজি  (Oryx Aviation Ltd.) যা ীেদর য় ত 
েকেটর  ফরত দােনর ব া করেব। 

 
 কবলমা  বাংলােদশী পাসেপাটধারী এবং  িবেশেষ বাংলােদশ পাসেপাটধারী িপতা-মাতার সফরস ী িবেদশী পাসেপাটধারী 

স ােনরা এই িবেশষ াইেট মেণর জ  অ ািধকার পােবন।  তেব মা  বাংলােদশী পাসেপাটধারী যা ী ারা উ  িবেশষ 
াইট পিরচালেনর নতম সং ক যা ী রণ করা না গেল িনবি ত তািলকা হেত বাংলােদশী বংেশা ূত মািকন পাসেপাটধারী 

(যিদ এমন কউ িনব ন কের থােকন) যা ীেদর মেণর জ  িবেবচনা করা হেত পাের।   
 
উপেরাি িখত শত মাতােবক কাতার এয়ারওেয়জ-এর এই ২য় িবেশষ াইেট িনজ খরেচ বাংলােদেশ ত াবতন ই ক রাে র 

িবিভ  শহের আটেক পড়া বাংলােদশী নাগিরক েক আগামী ০৪ ন ২০২০ তািরেখর মে  সরাসির বাংলােদশ  Oryx Aviation Ltd. 
- এর (http://galaxyaviationbd.com/usacharter/) পাটােলর মা েম রিজে শন, িকট য় এবং উ  িবেশষ িবমােন 
আসন সংর েণর জ  িবনীত অ েরাধ জানােনা যাে । 
  
 
 বাংলােদশ তাবাস 

ওয়ািশংটন, িডিস 
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Points to be noted regarding the COVID-19 Symptom free certificate 
 

i. A passenger does not actually need to go through a physical 'COVID-19 test' to get this certificate.  
ii. The passenger can obtain a 'certificate' or "To Whom it May Concern" note from any doctor/medical 

practitioner/health care provider at any place in USA simply stating that the person has been examined by 
the doctor/certificate provider and he/she apparently does not have any COVID-19 related symptoms.  

iii. As such, the passengers will need to submit a "COVID-19 Symptom free certificate" prior to get on board the 
special flight. 

iv. A 'sample text' of such a certificate is placed below for your understanding, reference and necessary use: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(Sample text of a ‘COVID-19 Symptom free certificate’) 
 

(Official letter head of the doctor/provider) 
 
 
Date:  
 

To Whom It May Concern 
 
Ref: -----------------Name (name of the passenger)  
D.O.B. ------- (date of birth of the passenger)  
 
This is to state that on today’s examination at my office, Mr. /Ms. ------------appears to be fit to travel. Apparently, he/she 
is not affected by any COVID-19 related symptoms.  
 
 
(Signature) 
 -------------------------------------------------  
(Name of the doctor/medical professional/  
Representative of medical center/health care center)  
Contact no. and email of the medical center/ health care center  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


