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ক�োভিড -১৯ টি�োর কেখ্যপ্রমোণ 
(কর�ড্ড ) সংগ্রহ �রো  

কমভডক�যোর অনেোইন অ্যো�োউন্ট

My Health Record (মোই কহেথ ক�যোর কর�ড্ড  - আমোর স্োকথ্্যর নভথ/ কর�ড্ড)

Bengali

১। অ্যাপটি খুলুন এবং সযাইন ইন করুন

২। Services (সোভি্ড কসস - পভরকেবোসমুকহর)- এর শ্রেণী শ্েকক, 
Immunisation history (ইমুনোইকেসন ভহভটিভর / 
টি�োদোন ইভিহোস) ননব্যাচন করুন

৩। আপনযার নযাম শ্বকে ননন

৪। View immunisation history statement (PDF) 
[ভিউ ইমুনোইকেসন ভহভটিভর  একটিটকমণ্ট (ভপভডএফ)] বযা 
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
[ভিউ  ক�োভিড-১৯ ভডভেটোে সোটি্ডভফক�ট (ভপভডএফ)–]  
এ নলিক করুন (শ্েখুন)

১। আপনযার myGov (মোই গিঃ) অ্যাকযাউকটে (my.gov.au) 
(মযাই.গভ.এ ইউ) প্রকবশ (সযাইন ইন)করুন এবং Medicare 
(কমভডক�যোর) ননব্যাচন করুন 

২। Immunisation history (ইমুনোইকেসন ভহভটিভর /  
টি�োদোন ইভিহোকসর)অংশ কথক�, View immunisation 
history (ভিউ ইমুনোইকেসন ভহভটিভর) ননব্যাচন করুন

৩। আপনযার নযাম শ্বকে ননন
৪। View immunisation history statement (PDF) 

(ভিউ ইমুনোইকেসন ভহভটিভর একটিটকমণ্ট (ভপভডএফ) বযা View 
COVID-19 digital certificate (PDF)[ভিউ ক�োভিড-১৯ 
ভডভেটোে সোটি্ডভফক�ট (ভপভডএফ)] – এ নলিক করুন (শ্েখুন)

আপনন My Health Record (মযাই শ্েলে শ্রকর্) শ্েকক আপনযার 
শ্কযানভর-১৯ টিকযার শ্নওযযার প্রমযাণও শ্পকে পযাকরন।

আপনযার যনে ইনেমক্্ My Health Record (মযাই শ্েলে শ্রকর্) 
েযাকক:

১।  আপনযার myGov (মোই গি) অ্যাকযাউকটে (my.gov.au)  
(মযাই.গভ.এইউ) প্রকবশ (সযাইন ইন) করুন এবং My Health 
Record (মোই কহেথ কর�ড্ড)  ননব্যাচন করুন

২। আপনযার My Health Record (মযাই শ্েলে শ্রকর্) খুলুন

৩।  আপনযার Record Home (কর�ড্ড  কহোম) শ্পইজ (পৃষ্যা)শ্েকক 
অেবযা আপনযার Immunisations view (ইভমউনোইকেশন 
ভিউ) শ্পইজ (পৃষ্যা) শ্েকক আপনযার  টিকযাগুনলর প্রমযাণ শ্েখুন/ 
সংগ্রে (অ্যাকসেস) করুন [Documents (ড�ুকমন্টস), 
Immunisations (ইভমউনোইকেশনস)] ননব্যাচন করুন)

যনে আপনযার এই সমকযর মক্্ My Health Record (মযাই শ্েলে 
শ্রকর্) নযা েযাকক, নকন্তু আপনযার একটি শ্মনরককযযার কযার্ আকে:

১।  আপনযার myGov (মোই গি) অ্যাকযাউকটে (my.gov.au)(মযাই.
গভ.এইউ) প্রকবশ (সযাইন ইন)করুন এবং My Health Record 
(মোই কহেথ কর�ড্ড) - এ সংকযযাগ (নলঙ্ক) করুন 

২।  আপনযার পনরচয যযাচযাই করুন এবং একটি My Health Record 
(মযাই শ্েলে শ্রকর্) সূচনযা করুন; আপনযার মযাই শ্েলে শ্রককর্ 
টিকযাসমূকের (ইনমউনযাইকজশন) েে্ (শ্মনরককযযার েে্) অন্তভ্্ক্ত 
করযার জন্ ‘Yes’ (ইকযস -’ে্্যা’) ননব্যাচন করকে নননচিে করুন

৩। আপনযার My Health Record (মযাই শ্েলে শ্রকর্) খুলুন

৪।  আপনযার Record Home (কর�ড্ড  কহোম) শ্পজ শ্েকক অেবযা আপনযার 
Immunisations view (ইন মউনযাইকজশনস ন ভউ) শ্পজ েকে 
আপন ন আপনযার  টিকযাগুন লর প্রমযাণ শ্েখুন/ সংগ্রে (অ্যাকসেস) করুন 

আপনোর ক�োভিড-১৯ টি�োর কর�ড্ড  ভ�িোকব পোকবন
আপনযার শ্কযানভর-১৯ টিকযা শ্েওযযার প্রমযাণ আপনযার টিকযা শ্েওযযার পকর আপনযার immunisation history statement  
(টি�োদোন ইভিহোকসর ভববৃভিকি) এ শ্রকর্ করযা েকব। 

একসময যখন আপনন সমস্ত আবশ্কীয ঔষক্র মযাত্যা (শ্রযাজ) শ্পকয যযাকবন েখন আপনন আপনযার COVID-19  
digital certificate (ক�োভিড-১৯ ভডভেটোে সোটি্ডভফক�ট) ও শ্েখকে/ শ্পকে (/অ্যাকসেস করকে) সক্ষম েকবন।

আপনন আপনযার শ্কযানভর-১৯ টিকযা শ্েওযযার প্রমযাণ শ্য মযা্্কম শ্পকে পযাকরন:

• Medicare online account (কমভডক�যোর অনেোইন অ্যো�োউন্ট)
• Express Plus Medicare app (এক্সকপ্রস প্োস কমভডক�যোর অ্যোপ)
• My Health Record (মোই কহেথ কর�ড্ড)
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(ইভডিভিেযুোে কহেথক�যোর আইকডভন্টফোযোরস  সোভি্ড স)
• Australian Immunisation Register (অক্রেভেযোন ইমুনোইকেসন করভেটিোর)

Express Plus Medicare app  
(এক্সকপ্রস প্োস কমভডক�যোর অ্যোপ)
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ক�োভিড -১৯ টি�োর কেখ্যপ্রমোণ (কর�ড্ড ) সংগ্রহ �রো 

যনে আপনন অনলযাইকন আপনযার শ্কযানভর-১৯ টিকযা শ্েওযযার প্রমযাণ নযা পযান, েযােকল শ্�যান করুন 

Australian Immunisation Register (অক্রেভেযোন ইমুনোইকেসন করভেটিোর) ক� ১৮০০ ৬৫৩ ৮০৯ নং এ সকযাল ৮ ঘটিকযা শ্েকক 
নবকযাল ৫ ঘটিকযার মক্্, শ্সযামবযার শ্েকক শুক্রবযার পয্ন্ত । 

েযাকেরকক আপনযার immunisation history statement (ইমুনোইকেসন ভহভটিভর একটিটকমণ্ট - টি�োদোন ইভিহোস ভববভৃি) পযাঠযাকে বলুন।

রযাককযযাকগ শ্পৌঁেযাকে ১৪ নেন পয্ন্ত সময লযাগকে পযাকর। 

আপনযার যনে শ্েযাভযাষীর প্রকযযাজন েয, েযােকল েযযা ককর Translating and Interpreting Service (TIS)(ট্োন্সকেটিং এডি ইন্টোরকপ্রটিং 
সোভি্ড স (টিস)) শ্ক ১৩১ ৪৫০ নং এ কল করুন।

Australian Immunisation Register (অক্রেভেযোন ইমুনোইকেসন করভেটিোর/ অক্রেভেযোন টি�ো ভনবন্ধন)

নকভযাকব আপনযার টিকযােযান ইনেেযাস নববৃনে 
(immunisation history statement) 
শ্েখকে / সংগ্রে (অ্যাকসেস) করকে েয শ্স 
সম্পকক্ আরও েকে্র জন্ ভনকের ভ�উযোর 
ক�োডটি (QR code) স্্যোন �রুন

এনএসরনলিউ-শ্ে শ্কযানভর-১৯ টিকযা 
(ভ্যাকনসকনশন) কযায্ক্রম সম্পকক্ আরও 
জযানকে ভনকের ভ�উআর ক�োড (QR 
code) স্্যোন �রুন

অনলযাইকন আপনযার শ্কযানভর-১৯ টিকযার 
প্রমযাণ পযাওযযার সবকচকয সেজ উপযায খু্কজ 
শ্পকে ভনকের ভ�উআর ক�োডটি (QR 
code) স্্যোন �রুন।

আপনযার যনে Medicare card (শ্মনরককযযার কযার্) নযা েযাকক 
এবং অনলযাইকন আপনযার টিকযা শ্েওযযার প্রমযাণ শ্েখকে / সংগ্রে 
(অ্যাকসেস) করকে চযান, েযােকল আপনযার একটি Individual 
Healthcare Identifier (IHI)[(ইনডিনভজযুযাল শ্েলেককযযার 
আইকরনটে�যাযযার (আইএইচআই) - ব্নক্তগে স্যাস্্কসবযা 
শনযাক্তকযারী)] প্রকযযাজন েকব। আপনযার যনে ইনেমক্্ একজন  
IHI (আইএইচআই) নযা েযাকক, েযােকল আপনন অনলযাইকন আকবেন  
করকে পযাকরন।

আকরযা েকে্র জন্ শ্েখুন:

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-
identifiers/how-get-ihi 

Individual Healthcare Identifiers service (ব্যভতিগি স্োথ্্যকসবো শনোতি�োরী পভরকেবো)  
(�ভদ আপনোর Medicare card - কমভডক�যোর �োড্ড  নো থোক�)

একবযার আপনযার IHI (আইএইচআই) েকয শ্গকল, আপনন myGov 
(মযাইগভ) এর মযা্্কম আপনযার টিকযাগুনলর প্রমযাণ শ্েখকে/ সংগ্রে (অ্যাকসেস) 
করকে পযাকরন।

১।  আপনযার myGov (মোই গি) অ্যাকযাউকটে (my.gov.au)(মযাই.গভ.এ 
ইউ)  প্রকবশ (সযাইন ইন) করুন এবং Individual Healthcare  
Identifiers service (ইভডিভিেযুোে কহেিক�যোর আইকডভন্টফোযোরস 
সোভি্ডস-ব্যভতিগি স্োথ্্যকসবো  শনোতি�োরী পভরকেবো) ননব্যাচন করুন

২।  Services (পভরকেবো সমূকহর) শ্রেনণ শ্েকক, Immunisation 
History (ইমুনোইকেসন ভহভটিভর) ননব্যাচন করুন

৩।  View immunisation history statement (PDF)  
(ভিউ ইমুনোইকেসন ভহভটিভর একটিটকমণ্ট (ভপভডএফ) বযা View 
COVID-19 digital certificate (PDF)(ভিউ ক�োভিড-১৯ 
ভডভেটোে সোটি্ডভফক�ট (ভপভডএফ)– এ নলিক করুন (শ্েখুন)


