
ফ�োনে কীভোনে ফভোট দিনে হয়  
   নিবন্ধি করা  

• আপনার যে য�াভিড-19 হয়েয়ে তার প্রমাণাভি ততভর �য়র 
রাখুন। এগুয়�া হয়ে:    

 ○ PCR যেস্ট হয়� য�াভিড ধরা পড়ার তাভরখ, সমে, এেং 
যেভস্টং যসন্ায়রর স্ান এেং আপনার স্াস্থ্য �ত্তৃ পয়ষের 
�াে যেয়� এ�টি যরফায়রন্স নম্বর (েভি োয়�)।   

 ○ RAT (রথ্যাভপড অথ্যানটিয়েন যেস্ট) হয়� এর ব্থ্যান্ড এেং 
ভসভরো� নম্বর (েভি োয়�), য�াভিড ধরা পড়ার তাভরখ 
ও সমে, এেং যে স্াস্থ্য �ত্তৃ পয়ষের �ায়ে আপনার 
পজেটিি যেস্ট ভনেন্ধন �য়রয়েন তায়ির রভসি নম্বর 
(েভি োয়�)।       

• 1800 413 960 নম্বয়র �� �য়র যরজেস্টার �রার েনথ্য 
অপশন 1 চাপুন। আপনার িাষাে �ো েয়�ন এমন 
এ�েন যিািাষী যচয়ে ভনয়ত পায়রন। আপনার প্রমাণাভি 
সায়ে রাখুন। �ারণ �� �রার সমে আপনায়� এই য�াষণা 
ভিয়ত ে�া হয়ে যে, আপভন য�য়্রে ভিয়ে যিাে ভিয়ত পারয়েন 
না, �ারণ য�াভিড-19 হওোে আপভন সঙ্গভনয়রায়ধ আয়েন।   

• আপনায়� এসএমএস অেো ইয়মইয়�র মাধথ্যয়ম ৮ 
ভডজেয়ের এ�টি যফান যিাটিং যরজেয়্রেশন নম্বর, এেং 
এ�টি ৬ ভডজেয়ের সুরজষেত PIN যিো হয়ে। যিাে যিোর 
েনথ্য েখন আপভন �� �রয়েন, তখন আপনায়� অেশথ্যই 
এগুয়�া েথ্যেহার �রয়ত হয়ে।   

   ভ�াট ভেয়া 

কলের অলেক্ষার সময় দীর্ঘ হওয়ষার সম্ষাবনষা আলে।   
• আপনার ভনেতৃাচনী ভেিায়ির েনথ্য ভনধতৃাভরত েথ্যা�ে যপপায়রর 

েভে যিখয়ত আপনার SMS ো ইয়মইয়� পাঠায়না জ�য়কে োন। 

• আপনার ৮ ভডজেয়ের যরজেয়্রেশন নম্বর, PIN এেং �ায়� 
যিাে যিয়েন, তা প্রস্তুত রাখুন।  

• 1800 413 960 নম্বয়র �� �য়র যিাে যিোর েনথ্য অপশন 
2 চাপুন। আপনার িাষাে �ো েয়�ন এমন এ�েন 
যিািাষী যচয়ে ভনয়ত পায়রন। অপায়রের আপনায়�ঃ 

 ○ যফায়ন যিাে যিোর েনথ্য আপভন যোিথ্য ভ� না, তা আোর 
ভনশ্চিত �রয়ত ে�য়েন   

 ○ আপনার ৮ ভডজেয়ের যরজেয়্রেশন নম্বর এেং ৬ 
ভডজেয়ের সুরজষেত PIN টি ভিয়ত ে�য়েন (আপনার নাম 
এেং ঠি�ানা ে�য়েন না – এয়ত �য়র আপনার যিায়ের 
যিাপনীেতা রষো �রা োয়ে) 

 ○ আপনার সাময়ন আপনার েথ্যা�ে যপপায়রর এ�টি েভে 
আয়ে, তা ভনশ্চিত �রয়ত ে�য়েন 

 ○ আপনার যিােটি �ীিায়ে যর�ডতৃ  �রয়ত চান, অপায়রের 
যস েথ্যাপায়র জেজ্াসা �রয়েন    

 ○ �� যশষ �রার আয়ি আপভন যে এিায়েই যিাে ভিয়ত 
চান, তা ভনশ্চিত �রয়ত ে�য়েন।  

আপনার েভি য�াভিড-19 হে, এেং আপভন ভনেতৃাচয়নর ভিন সঙ্গভনয়রায়ধ 
োয়�ন, তাহয়� আপভন 21 যম 2022 শভনোর যফডায়র� ভনেতৃাচয়নর ভিন যিাে 
য�য়্রে ভিয়ে যিাে ভিয়ত পারয়েন না।  

ে্হস্পভতোর 19 যম যেয়� শভনোর 21 যম পেতৃন্ত যফায়ন যিাে যিো োয়ে, তয়ে 
শুধু তারাই যফায়ন যিাে ভিয়ত পারয়েন, োয়ির শুক্রোর 13 যম স্ানীে সমে 
সন্ধথ্যা ৬োর পর য�াভিড-19 ধরা পয়ড়য়ে।

আপভন েভি আক্রান্ত �ারও �ভনষ্ঠ সংস্পয়শতৃ আয়সন, ভ�ন্তু আপনার য�ান 
�ষেণ না োয়�, এেং আপনায়� সঙ্গভনয়রায়ধ ো�য়ত হয়ছে না, যসয়ষেয়রে 
আপভন য�য়্রে ভিয়ে যিাে ভিয়ত পায়রন।   

ককষাভিড-19 হলে কীিষালব 
কিষাট ভদলবন  

তথ্য েত্র
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Bengali / বাংলা



কোনের সময়সূচী   

অিলাইি ভরজিস্ট্রেশি 

যখা�া ো�য়ে েুধোর 18 যম সন্ধথ্যা 6.01 ো AEST

েন্ধ হয়ে শভনোর 21 যম ভেয়�� 4.00  ো AEST 

ভ�াি ভরজিস্ট্রেশি ে্হস্পভতোর 19 যম স্ানীে সমে স�া� 8.30 ো যেয়� 
ভেয়�� 5.30 ো পেতৃন্ত

শুক্রোর 20 যম স্ানীে সমে স�া� 8.30 ো যেয়� 
ভেয়�� 5.30 ো পেতৃন্ত

শভনোর 21 যম স্ানীে সমে স�া� 8.00 ো যেয়� 
ভেয়�� 4.00 ো পেতৃন্ত

ভ�াি ভ�াটিং   ে্হস্পভতোর 19 যম স্ানীে সমে স�া� 8.30 ো যেয়� 
ভেয়�� 5.30 ো পেতৃন্ত

শুক্রোর 20 যম স্ানীে সমে স�া� 8.30 ো যেয়� সন্ধথ্যা 
6.00 ো পেতৃন্ত

শভনোর 21 যম স্ানীে সমে স�া� 8.00 ো যেয়� সন্ধথ্যা 
6.00 ো পেতৃন্ত

শভনোর 21 যম সন্ধথ্যা 6.00 োে যিাে য�্রে েন্ধ হয়ে যিয়�ও আপভন ভনেভন্ধত হয়� এেং �াইয়ন অয়পষেমাণ ো�য়� যিাে ভিয়ত 
পারয়েন।  

আপেোর ফভোট সুরক্ষিে থোকনে 
যফায়ন যিায়ের স্ছেতা ভনশ্চিত �রার পদ্ধভতগুজ� অয়্রেজ�োন ইয়�য়্ারা� �ভমশন �ত্তৃ � যিাে য�য়্রে প্রয়োি �রার 
পদ্ধভতগুয়�ার ময়তাই, যেগুয়�া ভনেতৃাচনী আইন যময়ন চয়�।
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ইললল্ারাল কম িশনার, ক্ানলবরা।  Electoral Commissioner, Canberra.


