
৮ সপ্তাহ বয়স হওয়তার পূরববেই আপনতার
সন্তারনর জন্ম ননবন্ধন 
সম্পন্ন করুন!

এনি অনলতাইরন করতা যতায় এবং এনি নরি!
আপনতার সন্তারনর বয়স ৮ সপ্তাহ হওয়তার আরেই এই অনলতাইন 

সতাইরি যতান www.bdm.nsw.gov.au/newborn যনি 
আপনন সমস্তার সম্মুখীন হন ততাহরল আমরতা আপনতার সহতায়ততার 

জরযে আনি। শুধমু কল করুন (02) 9035 6485 –এই নম্বরর সকতাল 

৯িতা থেরক নবকতাল ৪.৩০-এর মরধযে এবং থসতামবতার থেরক শুক্রবতাররর 

মরধযে, অেবতা এই সমরয়র বতাইরর মযেতারসজ নিরয় রতাখমুন।

NSW Registry of Births Deaths & 
Marriages 

এই নবষয়নি আসরল
খমুবই গুরুত্বপূনবে!

হতাসপতাততাল আপনতার এই 
কতাজনি করর নিরব নতা। 

বতাংলতা

আপনতার সন্তারনর জন্মননবন্ধন এখতারন করুন
www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

Bengali

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
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 ননর্তাক্ত ভতারব আপনতার সন্তারনর জন্ম  
       ননবন্ধন অনলতাইরন কররত পতাররবন।

আপনতার সন্তারনর ননবন্ধন করুন...
এই অংশনি রিী!!

নপততা-মতাততা উভরয়র সনতাক্তকররনর িনললপত্র (বতা আইনি িকুরমনি) ততরী রতাখমুন
অনলতাইরন যতাওয়তার আরে উভয় নপততা-মতাততার জযে প্ররয়তাজন হরব নতন ধররনর আইনি ফমবে (বতা সনতাক্তকররনর 

িনললপত্র) থজতােতাড় করতা।  প্রনত থরেণী (বতা কযেতািতােরী) থেরক আপনতার ১নি করর আইনি েতাকতা প্ররয়তাজন: থরেণী ১, 

২ এবং ৩।  কযেতািতােরী ১ এবং ২ থেরক আপনন যনি আইনি নিরত নতা পতাররন, তবমুও আপনতারক কমপরষে নতন 

ধররনর আইনি নিরত হরব। এর মরধযে কমপরষে দুইনি আইনি কযেতািতােরী ৩ থেরক এবং একনি কযেতািতােরী  

৪ থেরক হরত পতারর।   

যনি আপনতার এই িকুরমনিগুরলতা নতা েতারক, সহতায়ততার জযে অনুগ্রহপূববেক আমতারির সতারে (02) 9035 6588 এই নম্বরর থযতােতারযতাে করুন। 

প্রনতনি িকুরমনি স্যেতান করুন অেবতা িনব তমুলমুন এবং ইরমজ ফতাইলনি কনম্পউিতার বতা থমতাবতাইরলর এমন স্তারন থসভ করুন যতারত আপনন সহরজই খমুঁরজ পতান। এিতাড়তাও আপনন সকল 
ফতাইরলর নতাম এমনভতারব নিন যতারত থকতানিতা নক ফতাইল ততা বমুঝরত পতাররন। ফতাইলগুরলতা JPEG, TIFF অেবতা PDF হরত পতারর (প্রনতনি ফতাইরলর সরববেতাচ্চ আকতার হরত হরব ৪ 
থমেতাবতাইি)। ননশ্চত করুন থযন সবগুরলতা ফতাইল পনরস্তার থবতাঝতা যতায়।   

কযেতািতােরী ২ 

• অর্রেনলয়তান ড্তাইভতার লতাইরসন্স

• অর্রেনলয়তান পতাসরপতািবে

• আরনেয়তার্রের লতাইরসন্স

• তবরিশীক পতাসরপতািবে

• বয়রসর প্রমতাণপত্র

কযেতািতােরী ৩ 

• থমনিরকয়তার কতািবে

•  থসনিতারনলংক অেবতা নিপতািবেরমনি অফ ভযেতারিরতান্স
অযেতারফয়তারস কতািবে

• নসনকউনরনি েতািবে/ক্রতাউি করন্তাল লতাইরসন্স

• তৃতীয় পযবেতায় নশষেতাপ্রনতষ্তারনর আইনি কতািবে

কযেতািতােরী ৪  • বতবেমতান বসবতাস নিকতানতার সতাম্প্রনতক ইউনিনলনি অযেতাকতাউনি 

সনতাক্তকতারী িকুরমনিসমূহ

কযেতািতােরী ১

আপনন যনি অর্রেনলয়তায় জন্ম গ্রহন করর েতারকন:

• অর্রেনলয়তার জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি

অেবতা অনভবতাসন অবস্তার থরকিবে:

• নতােনরকরত্বর সতানিবেনফরকি

• ননউনজলযেতারনির নতােনরকরত্বর সতানিবেনফরকি

• ননউনজলযেতারনির জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি

এিতা কররত সতাধতারনত ২০ নমননরির 
মত সময় প্ররয়তাজন হয়

আপনতার সন্তারনর জন্ম ননবন্ধন করতা গুরুত্বপূনবে - এই কতাজনি 
হতাসপতাততাল আপনতার জরযে করর নিরব নতা!
আপনন যনি আপনতার সন্তারনর জন্ম ননবন্ধন নতা কররন, ততাহরল আপনন হয়ত 

থসনিতারনলংরকর নকিমু সুরযতাে সুনবধতার জযে আরবিন কররত পতাররবন নতা, 

থযমন পযেতাররনিতাল নলভ। এিতাড়তাও, সন্তারনর জন্ম যনি ননবনন্ধত নতা হয়, ততাহরল

আপনন সন্তারনর জযে জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকিও পতারবন নতা। এর মতারন 

আপনতার সন্তান স্মুরল বতা থখলতাধমুলতায় অংশগ্রহন কররত পতাররবনতা, বতা বড় হরল 

ড্তাইভতার লতাইরসন্স, চতাকরী, িযেতাক্স ফতাইল নম্বর বতা বযেতাংক অযেতাকতাউনি খমুলরত 

পতাররব নতা। 

১ম ধতা
প



সবনকিমু সনিক আরি নক নতা ততা পরীষেতা করুন
অযে নপততা-মতাততারক নজজ্তাসতা করুন থয ততারির তেযেসমূহ সনিক আরি নক নতা  

(নননিবেষ্ট বক্সগুরলতা নিক করতার মতাধযেরম)। এিতা গুরুত্বপূনবে থয উভয় নপততা-মতাততা ততারির 

থিয়তা সকল তেযে পরীষেতা কররব ও সম্ত হরব।  

www.bdm.nsw.gov.au/newborn -এই ওরয়ব 
সতাইরি যতান এবং অনলতাইন ফমবেনি পূরণ করুন। থবশীরভতাে ব্তাউজতাররর সতারে অনলতাইন ফমবেনি কতাজ করর।  

যনি ততা আপনতার থষেরত্র কতাজ নতা করর, ততাহরল Google Chrome অেবতা Safari নিরয় থচষ্টতা কররত পতাররন। 

শুরু করতার আরে আপনতার নক নক লতােরব ততা ৪েবে পৃষ্তার থচকনলরটে থিরখ ননন।  

আমরতা জতানন আপনন এমন বযেস্ত েতারকন থয একবতারর ফমবেনি পূণবে করতা সম্ভব নয় – আপনন একবতার প্রেম  

পৃষ্তানি পূরণ করর পররও ফমবেনি পূরণ কররত পতাররন। শুধমু আপনতার ইরমইরল আমতারির পতািতারনতা  

থরফতাররন্স নম্বরনি বযেবহতার করুন, এবং যখন আপনন কম বযেস্ত েতাকরবন তখন আপনন থসখতান  

থেরক শুরু কররত পতাররবন থযখতারন আপনন বন্ধ কররনিরলন।   

আপনতার সন্তারনর নতাম নননশ্চত করুন!
এিতা খমুবই গুরুত্বপূনবে কতারন যনি পরবতবেীরত আপনন মন পনরবতবেন কররন, 

ততাহরল এিতা পনরবতবেন করতার জযে আপনতারক খরচ কররত হরব।

সতাবনমি বতািন চতাপ নিন (সতাবনমি)
যখন আপনতার থরনজর্রেশন অংশ পূরণ করতা থশষ হরয় যতারব, তখনই আপনতার  

ইরছে হরল জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি অিবেতার কররত পতাররবন। (থপিরনর পতাততা থিখমুন)     

সচরতাচর নজজ্তানসত প্রশ্নসমূহ
যনি আমতার ইনিতাররনি সুনবধতা নতা েতারক?

কল করুন এই নম্বরর (02) 9035 6588,  সকতাল ১০িতা থেরক দুপমুর ২িতা পযবেন্ এবং 
থসতামবতার থেরক শুক্রবতার পযবেন্; আমরতা আপনতারক কতােরজর ফমবে পতানিরয় নিব।

যনি আনম ৮ সপ্তারহর মরধযে জন্ম ননবন্ধন কররত ভমুরল যতাই?

এরপরও আপনন অনলতাইরন থরনজষ্টতার কররত পতাররবন নকন্তু আপনতারক আরও তেযেতাবলী 
সরবরতাহ কররত হরব।

যনি আমতার ভতাষতায় সতাহতারযযের প্ররয়তাজন হয়?

এই থব্তানশয়তার নবনভন্ন ভতাষতায় www.bdm.nsw.gov.au/newborn - এই 
ওরয়ব সতাইরি পতাওয়তা যতায়। যনি আপনতার ননজস্ব ভতাষতায় সতাহতাযযে প্ররয়তাজন হয় ততাহরল
অনুবতাি এবং থ্তাভতাষী সতানভবেরসর জযে 131 450 নম্বরর কল করুন এবং আপনতার 
সন্তারনর জন্ম ননবন্ধরনর জযে 13 77 88 নম্বরর নিরত বলমুন।  

২য় ধতাপ

৩য় ধতাপ

৪েবে ধতাপ

৫ম ধতাপ

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn


অর্রেনলয়তান ক্তানসকস স্তারকজন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি
অর্রেনলয়তান ক্তানসক থরনজ অর্রেনলয়তায় নশশুরির বই ও থিনলনভশরনর সবচতাইরত জননপ্রয় 
চনরত্র থযমন May Gibbs, Play School, Blinky Bill এবং আররতা অরনক চনরত্র 
নিরয় উৎযতাপন করর। 

যনি আপনন চতান, ততাহরল আপনন জন্ম ননবন্ধন

সতানিবেনফরকিও অিবেতার কররত পতাররন!

আনম নকভতারব জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি অিবেতার কররত পতানর?

এিতা একই অনলতাইন প্রনক্রয়তার মরধযে আরি। যখনই আপনন আপনতার সন্তানরক থরনজষ্টতার কররবন,  
তখনই আপনন জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি অিবেতার কররত পতাররবন অেবতা পররও অিবেতার কররত পতাররবন, 
থযমননি আপনতার ইরছে।

থকন একই সমরয় জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি অিবেতার কররত হয়?

এখন করর থফলরল পরর আপনতার সময় বতাঁচরব। 

নক নক ধররনর জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি আরি?

সতাধতারন জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি (িতান পতারশ থিখতারনতা) –এর জযে খরচ হরব $56* যতার মরধযে িতাকমতাসুল

এবং হ্তানিনলং খরচ অন্ভমুবেক্ত। এিতা আপনতার সন্তারনর সনতাক্তকররণর অনফনসয়তাল িকুরমনি। 

স্তারক সতানিবেনফরকি (ননরচ থিখমুন) – থকন আপনন আপনতার চমৎকতার সন্তারনর জন্ম আমতারির সুন্দর স্তারক জন্ম 
ননবন্ধন সতানিবেনফরকি নিরয় উৎযতাপন কররিন নতা?

এিতা কররত আপনতার অনতনরক্ত $25* খরচ হরব এবং এনি ননখমুঁত আকতাররর থরিনমং (২৭৯এমএম x ৩৫৫এমএম)-এ েতারক। অনলতাইরন অরনক ধররনর নিজতাইন থেরক আপনন 
আপনতার পিরন্দর স্তারক সতানিবেনফরকি থবরি ননরত পতাররন।  
শুধমু মরন রতাখরবন স্তারক সতানিবেনফরকিগুরলতারত  সতাধতারন সংস্ররনর মত ননরতাপত্তা তবনশষ্টতাবলী েতারক নতা, যতার কতাররন নবনভন্ন সংস্তাসমূহ এনি পনরচয়  
প্রমতাণ নহসতারব গ্রহন নতাও করত পতারর।

* নপ্রননিং করতার সময় মূলযে নিক করতা হরয়রি এবং থকতান থনতানিশ িতাড়তাই পনরবতবেন করতা হরত পতারর।

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
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আপনতার যতা যতা লতােরব ততার থচকনলষ্ট

 নশশুর থরনজটেতারকতারীর ইরমইল নিকতানতা

 নপততা-মতাততা উভরয়র থযতােতারযতারের নবস্ততানরত তেযে

 নশশুর পূনবে নতাম

 নশশুর জরন্মর ততানরখ, সময় এবং স্তান।

 জন্মকতালীন সময় নশশুর ওজন

 নপততা-মতাততা উভরয়র পূণবে নতাম এবং জন্মস্তান

 নপততা-মতাততা উভরয়র জরন্মর সময়কতারল  ততারির মতাততার বংশেত নতাম 

 নপততা-মতাততা উভরয়র থপশতা

 েভবেতাস্তায় থবশীরভতাে সময় েতাকতাকতালীন মতাততা-নপততা উভরয়র নিকতানতা

 উভয় নপততা-মতাততার নতননি আইনি িকুরমরনির স্যেতান বতা ফরিতা যতা স্পষ্টভতারব
পড়তা যতায় (২য় পৃষ্তার ১ম ধতাপ থিখমুন)

  নপততা-মতাততা আইনেতভতারব নববতানহত হরল, নবরয়র ততানরখ এবং স্তান

 যনি অযে থকতান সম্পরকবের মতাধযেরম অযে নশশু েতারক, ততাহরল থসই নশশুরির 
নবস্ততানরত তেযে (পূনবে নতাম, ততানরখ এবং জন্মস্তান) 

 দুইজন তেযেিতাততার (এরির একজনরক আরবিনকতারী হরত হরব) নতাম, নিকতানতা 
এবং থযতােতারযতারের নবস্ততানরত

  থক্রনিি বতা থিনবি কতািবে, যনি আপনন জন্ম ননবন্ধন সতানিবেনফরকি অিবেতার কররত
চতান

জরন্মর পর থেরকই লীরের একজব ভক্ত! 

থরনজ্রেী েরববের সতারে জতানতারছে থয ততারতা এখন এনআরএল-এর 
পিভূনমরত ততরী করতা স্তারক জন্ম সতানিবেনফরকি -এর নতমুন থস্পশতাল 
নসনরজ অফতার কররি। এনএসিনলিউ-এ জন্মগ্রহনকতারী নলে ভক্তরির জযে এখন 
সকল ১৬নি ক্তারবর নিজতাইন পতাওয়তা যতারছে।  




