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তারিখঃ ০৪ মে ২০২০ 

জরুরী বিজ্ঞবি 

 

মাবকিন যুক্তরাষ্ট্রে আটষ্ট্রক পড়া িাাংলাষ্ট্রেশী নাগবরকষ্ট্রের বিষ্ট্রশষ বিমানষ্ট্রযাষ্ট্রগ স্বষ্ট্রেষ্ট্রশ বিবরষ্ট্রে 

ননোর লষ্ট্রযে িাাংলাষ্ট্রেশ সরকাষ্ট্ররর উষ্ট্রেোগ গ্রহণ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালয় মকারিড-১৯ জরিত উে্িূত পরিরিরতদত 

োরকিি যুক্তিাদষ্ট্র আটদক পড়া বাাংলাদেশী িাগরিকবৃদেি স্বদেশ প্রতযাবতিদিি জিয ওয়ারশাংটিি বাাংলাদেশ 

েতূাবাস এবাং রিউ ইয়কি ও লস এদেলি বাাংলাদেশ কিসুযদলটদ্বদয়ি সাদে সেন্বয়পূব িক কাতাি 

এয়ািওদয়দজি একটট চাটিাডি ফ্লাইট পরিচালদিি উদেযাগ গ্রহণ কদিদে। এই ফ্লাইটটট আগােী ১৪ অেবা ১৫ 

মে, ২০২০ তারিদখ যুক্তিাষ্ট্র হদত ঢাকাি উদেদশয যাত্রা কিাি সম্ভাবিা িদয়দে। 

 

উদেখয, ইদতাপূদব ি বাাংলাদেশ েতূাবাস ওয়ারশাংটি, রডরস এবাং রিউ ইয়কি ও লস এদেদলি বাাংলাদেশ 

কিসুযদলট মজিাদিল-এি ওদয়বসাইদট যুক্তিাদষ্ট্র এদস মকারিড-১৯ উে্িূত পরিরিরতদত আটদক পড়া 

বাাংলাদেশী িাগরিকবৃদেি অবিাি সাংক্রান্ত তেয মচদয় রবজ্ঞরি প্রকাশ কিা হয়। এি মপ্ররিদত রবপুল 

সাংখযক বাাংলাদেশী িাগরিক তাাঁদেি রিজ রিজ খিদচ রবদশষ ফ্লাইদটি োধ্যদে বাাংলাদেদশ রিদি যাওয়াি 

প্রতযাশায় অত্র েতূাবাস ও কিসুযদলটদ্বদয়ি োধ্যদে বাাংলাদেশ সিকাদিি রিকট আদবেি কদিি।  

 

িূযিতে সাংখযক যাত্রী কতিকৃ টটরকট ক্রয় স্বাদপদি ওয়ারশাংটি ডালাস ইন্টািিযাশিাল এয়ািদপাটি 

(IAD) অেবা রিউ ইয়দকিি জি এি মকদিরড (JFK) এয়ািদপাটি হদত আগােী ১৪ অেবা ১৫ মে, ২০২০ 

তারিদখ এই রবদশষ ফ্লাইট পরিচালদিি রবষদয় পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, ওয়ারশাংটিি বাাংলাদেশ েতূাবাস এবাং রিউ 

ইয়কি ও লস এদেদলি বাাংলাদেশ কিসুযদলট মজিাদিলদ্বয় সেরন্বতিাদব প্রদচষ্টা চারলদয় যাদে। এই ফ্লাইদটি 

প্ররতটট ইদকািরে ক্লাস (সুলি মেণী) টটরকদটি েূলয আিুোরিক ২,২০০.০০ োরকিি ডলাি হদত পাদি বদল 

ধ্ািণা কিা যাদে। 

 

পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালদয়ি রিদেিশিা মোতাদবক Oryx Aviation Ltd. িােক একটট বাাংলাদেশী প্ররতষ্ঠাি 

এই চাটিাি ফ্লাইদট ভ্রেদণেুক আটদক পড়া যাত্রীদেি মিজজদেশি ও টটরকট ইসুযকিণ সাংক্রান্ত রবষদয় 

কাতাি এয়ািওদয়দজি সাদে সেন্বয় সাধ্ি কিদে। উদেখয Oryx Aviation Ltd. বাাংলাদেদশ কাতাি 

এয়ািওদয়জ কাদগ িা রবোদিি জজএসএ (সাধ্ািণ রবক্রয় প্ররতরিরধ্) রহদসদব রিদয়াজজত িদয়দে। 

 

উক্ত রবদশষ ফ্লাইদট রিজ খিদচ স্বদেশ প্রতযাবতিদিেু বাাংলাদেশী িাগরিকবৃে আগােী ০৮ মে ২০২০ 

তারিদখি েদধ্য ঢাকাি Oryx Aviation Ltd.-এি অিলাইি মপাটিাল 

http://galaxyaviationbd.com/airticket/ এি োধ্যদে মিজজদেশি ও টটরকট ক্রয় কদি উক্ত ফ্লাইদট 

আসি রিজিত কিদত পািদবি। মিজজদেশি ও টটরকট ক্রয় সাংক্রান্ত জজজ্ঞাসা ও সহদযারগতাি জিয 

সিাসরি Oryx Aviation Ltd.-এি ই-মেইল (usacharter@oryxaviation.com) অেবা মহায়াট্সএযাপ 

মিাি িম্বদি (+৮৮০১৭১৩০৯৪৬৬৪) মযাগাদযাগ কিা মযদত পাদি। রিবরিত ও টটরকট ক্রয়কৃত যাত্রীবৃদেি 

চ‚ড়ান্ত সাংখযা রিজিত হবাি পিই Oryx Aviation Ltd. রিিরত ই-মেইল মযাদগ সকল যাত্রী বিাবি ইসুযকৃত 

টটরকট ও ফ্লাইট সাংক্রন্ত ও অিযািয তেযারে মপ্রিণ কিদব। 

  
 

Consulate General of The People’s Republic of Bangladesh 
New York 

 

 

   

েুজজববদষ িি কূটিীরত 
প্রগরত ও সম্প্রীরত 
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ময সেস্ত আটদক পড়া বাাংলাদেশী িাগরিকবেৃ রিজ খিদচ উক্ত রবদশষ রবোিদযাদগ বাাংলাদেদশ 

রিদি যাওয়াি আগ্রহ বযক্ত কদি ওয়ারশাংটি রডরসি বাাংলাদেশ েতূাবাস এবাং রিউ ইয়কি ও লস এদেদলি 

বাাংলাদেশ কিসুযদলট মজিাদিদলি েিদি ই-মেইল মপ্রিণ কদিদেি, মস সকল আগ্রহী যাত্রীগদণি তারলকা 

অত্র েতূাবাস হদত Oryx Aviation Ltd. বিাবি ইদতােদধ্য মপ্রিণ কিা হদয়দে। তদব মকবলোত্র েতূাবাদস 

এই ই-মেইল মপ্রিদণি োধ্যদেই স্বয়াংজক্রয়িাদব মকাি আগ্রহী যাত্রী এই রবদশষ ফ্লাইদট ভ্রেদণি রিিয়তা 

প্রাি হদবি িা। উক্ত বিষ্ট্রশষ ফ্লাইষ্ট্রটর আসন সাংখ্ো সীবমত হওোে Oryx Aviation Ltd.-এর 

অনলাইন ওষ্ট্রেি নপাটিাল http://galaxyaviationbd.com/airticket/এর মাধ্েষ্ট্রম “আষ্ট্রগ আসষ্ট্রল 

আষ্ট্রগ পাষ্ট্রিন” বিবিষ্ট্রত নরজজষ্ট্রেশন সম্পন্ন ও টটবকট ক্রে কষ্ট্ররই উক্ত বিমাষ্ট্রন আসন বনজিত 

করষ্ট্রত হষ্ট্রি। 

 

উক্ত রবদশষ ফ্লাইদট ভ্রেদণি জিয রিদমাক্ত গুরুত্বপূণ ি রবষয়াবলী প্রদযাজয হদবঃ 

 

 যুক্তিাদষ্ট্রি রবরিন্ন শহি ও অঙ্গিাদজয অবিািিত সকল রিবরিত ও টটরকট ক্রয়কৃত যাত্রীবেৃদক 

সম্পূণ ি রিজ রিজ বযবিায়/যািবাহদি/আিযন্তিীি ফ্লাইদট IAD অেবা JFK রবোি বেদি রিধ্ িারিত 

রেি ও সেদয় এই রবদশষ চাটিাডি ফ্লাইদট আদিাহদিি জিয উপরিত হদত হদব। মিজজদেশি সম্পন্ন ও 

টটরকট ক্রয়কৃত যাত্রীগণ বিাবি কাতাি এয়ািওদয়জ কতৃিপি কতৃিক যোসেদয় ফ্লাইটটট োড়াি 

চড়ান্ত রেি, িণ, রবোি বেদিি িাে ইতযারে তেয জািাদিা হদব। 

 রবোদি ভ্রেদণি জিয প্রদতযক যাত্রীদক রিজ োরয়দত্ব অবশযই “মকারিড-১৯ েুক্ত” অেবা “মকারিড-

১৯ উপসগ ি-েুক্ত” েদে ি ডাক্তািী সিে সাংগ্রহ কিদত হদব। যুক্তিাদষ্ট্রি ময মকাি হাসপাতাল অেবা 

রচরকৎসদকি রিকট হদত এই সিে সাংগ্রহ কিা মযদত পাদি। এই সিে রবোি যাত্রাকাল পূদব িি 

৭২(বাহাত্তি) ঘন্টাি েদধ্য সাংগৃহীত হদত হদব। 

 ঢাকা রবোি বেদি অবতিদণি পি সকল যাত্রীদেি রিয়েোরিক পুিিায় স্বািয পিীিা কিা হদব 

এবাং বাাংলাদেশ সিকাদিি স্বািয রবরধ্ মোতাদবক বাধ্যতােূলকিাদব ২ (েুই) সিাহ “প্রারতষ্ঠারিক 

মকায়াদিন্টাইি” অেবা “মহাে মকায়াদিন্টাইি”-এ অবিাি কিদত হদব।  

 উদেখয, উক্ত রবদশষ চাটিাডি ফ্লাইদটি ক্রয়কৃত টটরকট “বারতল অদযাগয” এবাং টটরকদটি েূলয 

“অদিিতদযাগয”। তদব মকাি রবদশষ বা অরিবায ি কািদণ ফ্লাইটটটি যাত্রা মশষ েুহদূতি বারতল হদল 

টটদকটটাং এদজজি (Oryx Aviation Ltd.) যাত্রীদেি ক্রয়কতৃ টটদকদটি েূলয মিিত প্রোদিি বযবিা 

কিদব। 

 মকবলোত্র বাাংলাদেশী পাসদপাটিধ্ািী এবাং মিত্র রবদশদষ বাাংলাদেশ পাসদপাটিধ্ািী রপতা-োতাি 

সিিসঙ্গী রবদেশী পাসদপাটিধ্ািী সন্তাদিিা এই রবদশষ ফ্লাইদট ভ্রেদণি জিয অগ্রারধ্কাি পাদবি। 

তদব শুধু্োত্র বাাংলাদেশী পাসদপাটিধ্ািী যাত্রী দ্বািা উক্ত রবদশষ ফ্লাইট পরিচালদিি িূযিতে সাংখযক 

যাত্রী পূিণ কিা িা মগদল রিবরিত তারলকা হদত বাাংলাদেশী বাংদশাদ্ভ‚ত োরকিি পাসদপাটিধ্ািী (যরে 

এেি মকউ রিবিি কদি োদকি) যাত্রীদেি ভ্রেদণি জিয রবদবচিা কিা হদত পাদি। 

 

উপদিারেরখত শতি মোতাদবক কাতাি এয়ািওদয়জ-এি এই রবদশষ ফ্লাইদট রিজ খিদচ বাাংলাদেদশ প্রতযাবতিি 

ইেুক যুক্তিাদষ্ট্রি রবরিন্ন শহদি আটদক পড়া বাাংলাদেশী িাগরিকবেৃদক আগােী ০৮ মে ২০২০ তারিদখি 

েদধ্য সিাসরি বাাংলাদেশি Oryx Aviation Ltd. -এি (http://galaxyaviationbd.com/airticket/) 
মপাটিাদলি োধ্যদে মিজজদেশি, টটরকট ক্রয় এবাং উক্ত রবদশষ রবোদি আসি সাংিিদণি জিয রবিীত 

অিুদিাধ্ জািাদিা যাদে। 

 
 


