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Australian Citizens Return Home 
 

The Australian High Commission in Dhaka helped 285 Australian citizens, permanent 

residents and their immediate families find a way to return home to Australia on a non-

scheduled Sri Lankan Airlines flight that departed Dhaka International Airport on the evening 

of 16 April.  

 

Australian High Commissioner Jeremy Bruer, Bangladesh Foreign Secretary Masud bin 

Momen and other officials were present at the airport to ensure the process ran smoothly.  The 

High Commissioner and the Foreign Secretary used the opportunity to chat with departing 

passengers. 

 

“With most flights to and from Bangladesh suspended because of the COVID-19 pandemic, 

many Australians approached us looking for a way to return to Australia, so they could reunite 

with family members or meet work commitments,” the High Commissioner said.  “Thanks to 

Sri Lankan Airlines, we found a solution.” 

 

The High Commissioner thanked the Bangladesh Government, including the Ministry of 

Foreign Affairs, Civil Aviation Authority of Bangladesh, local law enforcement agencies and 

airport officials for their support, without which the flight would not have been possible.   

 

Since the COVID-19 pandemic began, the Australian Government has helped over 10,000 

Australians to return home from overseas, including from cruise ships and by using one-off 

arrangements with commercial airlines. 
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অস্ট্রেলিয়ান ন়াগলিকি়া দেস্ট্রে লিস্ট্রি দগস্ট্রিন 

 

অস্ট্রেলিয়ান হ়াই কলিশন ঢ়াক়া, ২৮৫ জন অস্ট্রেলিয়ান ন়াগলিক, স্থ়ায়ী ব়ালিন্দ়া এবং ত়াস্ট্রেি 

পলিব়ািস্ট্রক শ্রীিঙ্ক়ান এয়ািি়াইস্ট্রেি একটি লবস্ট্রশষ ফ্ল়াইস্ট্রে  অস্ট্রেলিয়ায লিিস্ট্রত  ি়াহ়ায্য কস্ট্রি যয্ে়া 

১৬ই এলিি িন্ধ্য়ায ঢ়াক়া আন্তজজ ়ালতক লবি়ানবন্দি যেস্ট্রে য়্ায। 

 

িলিয়াটি িুষু্ঠভ়াস্ট্রব িম্পন্ন হওয়াি জনয লবি়ানবন্দস্ট্রি অস্ট্রেলিয়াি হ়াই কলিশন়াি যজস্ট্রিলি ব্রুয়াি, 

ব়াংি়াস্ট্রেস্ট্রশি পিি়াষ্ট্র িলিব ি়ািুে লবন যি়াস্ট্রিন এবং অনয়ানয কিজকতজ ়াি়া উপলস্থত লেস্ট্রিন। হ়াই 

কলিশন়াি এবং পিি়াষ্ট্র িলিব িস্থ়ানক়াি়ী য়্াত্র়ীস্ট্রেি ি়াস্ট্রে আি়াপ কস্ট্রিন। 

 

“যক়ালভড- ১৯ িহ়াি়াি়ীি ক়ািস্ট্রে ব়াংি়াস্ট্রেস্ট্রশি যবলশিভ়াগ ফ্ল়াইে স্থলগত হস্ট্রয য়্ায, অস্ট্রনক 

অস্ট্রেলিয়ান ন়াগলিক অস্ট্রেলিয়ায লিস্ট্রি য়্াওয়াি জনয আি়াস্ট্রেি ি়াস্ট্রে যয়্াগ়াস্ট্রয়্াগ কস্ট্রি, য়্াস্ট্রত 

ত়াি়া পলিব়াস্ট্রিি িেিযস্ট্রেি ি়াস্ট্রে পুনি়ায লিলিত হস্ট্রত প়াস্ট্রি ব়া ক়াস্ট্রজ লিস্ট্রি যয্স্ট্রত প়াস্ট্রি,” হ়াই 

কলিশন়াি বস্ট্রিন। "শ্রীিঙ্ক়ান এয়ািি়াইেস্ট্রক ধনযব়াে, আিি়া একটি িি়াধ়ান খুুঁস্ট্রজ যপস্ট্রযলে।" 

 

হ়াই কলিশন়াি, ধনযব়াে জ়ান়ান ব়াংি়াস্ট্রেশ িিক়াি, পিি়াষ্ট্র িন্ত্রে়ািয, যবি়ািলিক লবি়ান িি়ািি 

কততজ পক্ষস্ট্রক, স্থ়ান়ীয আইন িস্ট্রয়াগক়াি়ী িংস্থ়াগুলিস্ট্রক এবং লবি়ানবন্দি কিজকতজ ়াস্ট্রেি য়্াস্ট্রেি িহ়াযত়া 

ে়াে়া এই ফ্ল়াইেটি িম্ভব হত ন়া। 

 

যক়ালভড - ১৯ িহ়াি়াি়ীটি শুরু হওয়াি পি অস্ট্রেলিয়া িিক়াি ১০,০০০ অস্ট্রেলিয়ান 

ন়াগলিকস্ট্রক লবস্ট্রেশ যেস্ট্রক যেস্ট্রশ লিস্ট্রি আিস্ট্রত ি়াহ়ায্য কস্ট্রিস্ট্রে য়্াি িস্ট্রধয িস্ট্রযস্ট্রে  জ়াহ়াজ ও 

ব়ালেলজযক লবি়ান িংস্থ়াগুস্ট্রি়াি ি়াস্ট্রে ি়াস্ট্রে এক-ক়াি়ীন  বযবস্থ়াি ি়াধযস্ট্রি। 


