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More Australian Citizens Return Home 
 

For the second time in three weeks, the Australian High Commission in Dhaka has helped 

Australian citizens, permanent residents and their immediate families to return to Australia.  A 

non-scheduled Sri Lankan Airlines flight departed Hazrat Shahjalal International Airport on 9 

May, with 220 Australians and their families on board.  The flight also carried eight New 

Zealand citizens and permanent residents on their way back to New Zealand.  

 

Together with 285 passengers who departed on 16 April, over 500 people have found their way 

home to Australia with the support of the High Commission. 

 

Australian High Commissioner Jeremy Bruer was present at the airport to speak with and 

farewell departing passengers.  A number of High Commission staff were also there to ensure 

the process went smoothly. 

 

“Most passenger flights to and from Bangladesh are still suspended because of COVID-19.  As 

part of our global response to the pandemic, we have been continuing to work hard so 

Australians can return home,” the High Commissioner said.  “We are grateful to Sri Lankan 

Airlines and the Bangladesh Government for helping them get there.” 

 

The High Australian Commission personnel worked closely with the Ministry of Foreign 

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

officials to facilitate the second flight.  

 

Since the COVID-19 pandemic began, the Australian Government has helped over 15,000 

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

arrangements with commercial airlines. 
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আরিো অরেলিয়োন নোগলিকিো দেরে লিরি দগরিন  

 

তিন সপ্তাহের মহযে তিিীয়বাহরর মহিা, অহেতিয়ান োই কতমশন ঢাকা,  অহেতিয়ান নাগতরক, স্থায়ী 
বাতসন্দা এবং িাহের পতরবারেে সদসযদদে অহেতিয়ায় তিহর আসহি সোয়িা কহরহে। শ্রীলঙ্কান এয়ােলাইদেে 

একটি বিদেষ বিমান ৯ই রম ২২০ জন অহেতিয়ান এবং িাহের পতরবাহরর সেসেহের তনহয় েজরি শােজািাি 
আন্তজজ াতিক তবমানবন্দর ছেহে যায়। ফ্লাইটটিহি আট জন তনউতজিোহের নাগতরক এবং স্থায়ী 
বাতসন্দা তেহিন।   

 

১৬ই এবিল িাাংলাদদে রেদে যাওয়া ২৮৫ জন সহ এই বনদয় ৫০০ এে রিবে অদেবলয়ান নাগবেকদক রদদে বিদে রযদে সাহাযয কেদলা 

অদেবলয়ান হাই কবমেন।  

 

অদেবলয়ান হাই কবমেনাে রজদেবম ব্রুয়াে বিমানিন্দদে উপবিে বেদলন এিাং বিদায়ী যাত্রীদদে সাদে আলাপ কদেন। পুদো িবিয়াটি সুষু্ঠভাদি 

সম্পন্ন কোে জনয বিমানিন্দদে অদেবলয়ান হাই কবমেদনে কমমকেম াোও উপবিে বেদলন।  

 

“রকাবভড-১৯ -এর কারহে ছবতশরভাগ যাত্রীিাহী তবমান চলাচল এখদনা িাাংলাদদে রেদক যাওয়া এিাং আসা স্থতগি 
রহয়হে। মোমারী রমাকাদিলায়, আমাহের তবশ্ববোপী প্রতিতিয়ার অংশ তেসাহব আমো বনেলস রচষ্টা কহর 
চহিতে যাদে অহেতিয়ানরা ছেহশ তিরহি পাহর,” বহিন, "োই কতমশনার। "শ্রীিঙ্কান এয়ারিাইন্স এবং 

বাংিাহেশ সরকারেে কাদে আমো কৃেজ্ঞ িাহেররক অদেবলয়া ছপ ৌঁোদে সোয়িা কোে জনে।" 

 
বিেীয় ফ্লাইটটিে জনয অদেবলয়ান হাই কবমেদনে কমমকেম াো একসাদে কাজ কদেদেন িাাংলাদদদেে পেেষ্ট্রমন্ত্রণালয়, রিসামবেক বিমান 

চলাচল কেৃম পক্ষ, িানীয় আইন প্রহয়াগকারী সংস্থা এবং তবমানবন্দর কমজকিজ াহের সাদে।  

 

ছকাতভড - ১৯ মোমারী শুরু েওয়ার পর অহেতিয়া সরকার িায় ১৫,০০০ অহেতিয়ান 
নাগতরকহক তবহেশ ছেহক ছেহশ তিহর আসহি সাোযে কহরহে যার মহযে রহয়হে  জাোজ ও 
বাতেতজেক তবমান সংস্থাগুহিার সাহে সাহে এক-কািীন  বেবস্থার মাযেহম। 

 

 


