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More Australian Citizens Return Home on a Third Flight 

 

 The Australian High Commission in Dhaka has arranged a third flight to help Australian 

citizens, permanent residents and their immediate families return to Australia. A non-scheduled 

Sri Lankan Airlines flight departed Hazrat Shahjalal International Airport on 10 June, with 182 

Australians and their families on board. The flight also carried two New Zealand citizens who 

will transit Australia to New Zealand. 

  

Since 16 April, some 700 Australians have returned home with the assistance of the High 

Commission. 

 

At the airport, Australian High Commissioner Jeremy Bruer farewelled departing passengers. 

A number of High Commission staff assisted to ensure the process went smoothly.  

 

“We’ve been doing everything we can to help Australians to return home as the effects of the 

COVID-19 pandemic continue to be felt around the world.  We’re grateful to Sri Lankan 

Airlines for helping us arrange this third flight.  We’re also grateful for the generous assistance 

provided by the Ministry of Foreign Affairs, the Civil Aviation Authority of Bangladesh, local 

law enforcement agencies and airport officials,” the High Commissioner said.  

 

Since the COVID-19 pandemic began, the Australian Government has helped over 23,000 

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

arrangements with commercial airlines. 
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ত" তীয় %াইেট আরও অে.িলয়ান নাগিরক 4দেশ িফেরেছ 
 

অে.িলয়ান হাই কিমশন ঢাকা ত" তীয় এক= িবেশষ িবমােনর ব@বAা কেরেছ অে.িলয়ান নাগিরক, Aায়ী 
বািসCা এবং তােদর পিরবারেদর অে.িলয়া িফিরেয় িনেয় যাওয়ার জন@। IীলJান এয়ারলাইেKর এক= 
িবেশষ িবমান, ১০ই জুন, ১৮২  জন অে.িলয়ান নাগিরক ও তােদর পিরবারেক িনেয় হযরত শাহজালাল 
আQজR ািতক িবমানবCর 4ছেড় যায়। িবমান=েত দু'জন িনউিজল@াU নাগিরক িছেলন যারা অে.িলয়া 
হেয়  িনউিজল@াU যােবন।  
 

১৬ই এি'ল )থেক, এই পযRQ Vায় ৭০০ অে.িলয়ান )দেশ িফের )গেছ অে.িলয়ান হাই কিমশেনর 
সহায়তায়।   
 
িবমানব;ের, অে.িলয়ান হাই কিমশনার )জেরিম =য়ার যা?ীেদর িবদায় জানান। পুেরা VিXয়া= 
সুYZ ভােব স\] করার জন@ িবমানবCের অে.িলয়ান হাই কিমশেনর কমRকতR ারাও উপিAত িছেলন। 
 

“েকািভড - ১৯ মহামারীGর 'ভাব িবHজেুড় বজায় থাকার কারেণ আমরা অে.িলয়ানেদর )দেশ 
িফের আসেত সহায়তা করার জনO যথাসাধO )চRা কের যািS। এই তৃতীয় িবমােনর বOবUা করেত 
আমােদর সহায়তা করার জনO আমরা VলWান এয়ারলাইেXর কােছ কৃতY। বাংলােদেশর 
পরর^মTণালয়, 4বসামিরক িবমান চলাচল কত" Rপb, Aানীয় আইন 'েয়াগকারী সংUা এবং িবমানব;র 
কম[কত[ ােদর4ক তােদর আQিরক সাহােয@র জন@ ধন@বাদ,” বেলন হাইকিমশনার।  
 

)কািভড - ১৯ মহামারী \] হওয়ার পর অে.িলয়া সরকার Vায় ২৩,০০০ অে.িলয়ান 
নাগিরকেক িবেদশ )থেক )দেশ িফের আসেত সাহাযO কেরেছ যার মেধO রেয়েছ  জাহাজ ও 
বািণিজOক িবমান সংUা`েলার সােথ সােথ এক-কালীন  বOবUার মাধOেম। 
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