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য োগ্যতো
অন্টারিওি রির্বাচনি ভ াট প্রদাি কিাি জিয, আপিানক অর্শ্যই:
•

রির্বাচনিি রদি 18 র্ছি র্া তাি ভর্শ্ী র্য়সী হনত হনর্;

•

একজি কািাডীয় িাগরিক হনত হনর্; এর্ং

•

অন্টারিওি একজি র্ারসন্দা হনত হনর্।

নিবন্ধি
eregistration.elections.on.ca -এ ভ াটাি তারিকায়
করুি, হািিাগাদ করুি র্া ভর্াগ করুি।

23 ভে তারিখ পর্বন্ত আপিাি তথ্য রিরিত

র্রদ আপিাি িাে রির্ন্ধি িা কিা হনয় থ্ানক, তাও আপরি ভ াট রদনত পািনর্ি। র্খি আপরি
ভ াট রদনত র্ানর্ি, সশ্িীনি আপিাি তথ্য ভর্াগ করুি।

য োটোদোতোর তথ্য-সম্বনিত কোর্ড (Voter information card)
র্রদ আপরি ভ াটাি তারিকায় থ্ানকি, ভ াট প্রদাি কিাি জিয কখি এর্ং ভকাথ্ায় ভর্নত হনর্ ভস
সম্পনকব একটি ভ াটাি তথ্য-সম্বরিত কাডব আপিানক ডাকনর্ানগ ভপ্রিণ কিা হনর্। ভ াটাি তথ্যসম্বরিত কাডবসেূহ 13 ভে তারিখে খ ৌঁছাতে শুরু করতে।

র্রদ আপরি ভ াটাি তথ্য-সম্বরিত কাডবটি িা ভপনয় থ্ানকি, আপরি তাও ভ াট রদনত পািনর্ি।
আপিাি িাে এর্ং র্তব োি আর্ারসক ঠিকািা উ য় প্রদশ্বি কিা সহ একটি আইরড (ID) সনে
আিুি।
আপিাি রির্বাচিী এিাকায় (ইনিনটািাি রডরিট) তারিখসেূহ এর্ং ভ াট ভকন্দ্রসেূনহি একটি
সম্পূণব তারিকাি জিয, elections.on.ca -এ র্াি র্া ইনিকশ্িস অন্টারিও অযাপটি (Elections
Ontario app) ডাউিনিাড করুি।

য োট যদওয়োর জিয আইনর্
আপিাি রক একটি ভ াটাদাতাি তথ্য-সম্বরিত কাডব আনছ?
হযাাঁ-আপিাি িাে প্রদশ্বি কিা একটি আইরড (ID) সনে আিুি
িা-আপিাি িাে এর্ং আর্ারসক ঠিকািা প্রদশ্বি কিা একটি আইরড (ID) সনে আিুি
র্খি আপরি ভ াট রদনত র্ানর্ি আপরি আপিাি আইরডি একটি ইনিনরারিক করপ র্যর্হাি কিনত
পানিি, র্া েূদ্রণ (রপ্রন্ট) কিা ভর্নত পানি র্া আপিাি ভোর্াইি রড াইনস প্রদশ্বি কিা ভর্নত
পানি।
ছরর্ সহ আইরডি (ফনটা আইরড) প্রনয়াজি ভিই। র্খি আপরি ভ াট রদনত র্ানর্ি আপিানক
আপিাি রিে র্া রিেীয় অর র্যরি (ভজন্ডাি এক্সনপ্রশ্ি) সম্পনকব ভকানিা তথ্য প্রদাি কিাি
প্রনয়াজি ভিই।
গৃহীত আইরডি উদাহিণসেূনহি অন্ত বু ি:
•

অন্টারিওি গারিি চািনকি িাইনসন্স (ড্রাই াি’স িাইনসন্স)

•
•
•
•
•

অন্টারিও ফনটা কাডব
ভেরডট কানডবি রর্র্িণ (ভেরডট কাডব ভেইটনেন্ট)
পারি/রর্দুযৎ/গযাস রর্ি (ইউটিরিটি রর্ি)
আর্ারসক র্ারি ািাি চু রিপত্র (ভিরসনডরন্সয়াি িীজ)
রশ্ক্ষাথ্ীি
প্রারতষ্ঠারিক িরথ্ (েু নডন্ট ট্রান্সরেপ্ট)

সশ্িীনি ভ াট ভদওয়াি জিয গৃহীত আইরডি তারিকা elections.on.ca/id-requirements -এ সন্ধাি
করুি।

আসুি আমোদদর জিয কোজ করুি
এই রির্বাচনি কাজ কিাি জিয আনর্দি করুি!
র্রদ আপিাি র্য়স 16 র্ছি র্া তাি ভর্শ্ী হয়, অরিে ভ াট প্রদানিি সেয় র্া রির্বাচনিি রদি
আপরি একজি রির্বাচিী কেবকতব া (ইনিকশ্ি অরফসাি) রহনসনর্ কাজ কিাি জিয আনর্দি কিনত
পানিি। রির্বাচনি কাজ কিাি োধ্যনে, আপরি সর্াি জিয ভ াট প্রদাি সহজ কিনত সাহার্য
কিনছি।
সর্ পদসেূনহি জিযই পারিশ্ররেক প্রদাি কিা হয়, এর্ং কেবচািীগণনক রিিাপদ িাখাি জিয
অরতরিি স্বাস্থ্য রর্রধ্সেূনহি র্যর্স্থ্া িনয়নছ।
আনিা তনথ্যি জিয, jobs.elections.on.ca -এ র্াি।

ইদিকশিস অন্টোনরও অযোপ (Elections Ontario app)
আোনদি িতু ি ভোর্াইি অযাপ-এ র্যরিগতকৃ ত রির্বাচি সংোন্ত তথ্য অরধ্গত করুি!

ইনিকশ্িস অন্টারিও অযাপটি ডাউিনিাড করুি এর্ং রিম্নরিরখত রর্ষয়সেূহ অরধ্গেি কিাি জিয
একটি একাউন্ট খুিুি:
•
•

আপিাি ভ াটাদাতাি তথ্য-সম্বরিত কানডবি একটি স্ক্যািনর্াগয সংস্ক্িণ (স্ক্যািযার্ি
আপিাি ভ াট ভকন্দ্রসেূহ এর্ং তারিখসেূনহি একটি সম্পূণব তারিকা

•

র্যরিগতকৃ ত রির্বাচি সংোন্ত প্রজ্ঞাপিসেূহ

াসবি)

•

আপিাি রির্বাচিী এিাকাি প্রাথ্ীগনণি তারিকা

থ্োসমদয়র পূদবড ই য োট নদি
•

•

•

ডাকনর্ানগি োধ্যনে
o votebymail.elections.on.ca -এ ডাকনর্ানগি োধ্যনে র্া elections.on.ca -এ
আনর্দিপত্রটি ডাউিনিাড কনি েূদ্রণ কিাি োধ্যনে ভ াট প্রদাি কিাি জিয
আনর্দি করুি।
o ইনিকশ্িস অন্টারিওনক (Elections Ontario) আপিাি আনর্দিপত্রটি 27 ভে তারিখ
সন্ধযা 6টাি (ইোিব টাইে) েনধ্য অর্শ্যই ভপনত হনর্
o ইনিকশ্িস অন্টারিওনক গণিা কিাি জিয আপিাি সম্পন্নকৃ ত ভ ানটি সিঞ্জােটি
(রকট) 2 জুি তারিখ সন্ধযা 6টাি (ইোিব টাইে) েনধ্য অর্শ্যই ভপনত হনর্
o ডাকনর্ানগ ভ াট প্রদাি কিাি জিয আপিাি একটি র ন্ন আইরডি প্রনয়াজি।
elections.on.ca/id-requirements -এ আনিা জািুি
আপিাি রিটারিবং অরফনস (ভ ানটি কার্বািয়)
o আপিাি রিটারিবং অরফস হনে আপিাি রির্বাচিী এিাকাি স্থ্ািীয় রির্বাচিী
কার্বািয়টি (ভিাকাি ইনিকশ্ি অরফস)
o আপিাি রিটারিবং অরফনস 5 ভে তারিখ ভথ্নক 1 জুি সন্ধযা 6টা (ইোিব টাইে)
পর্বন্ত সশ্িীনি ভ াট প্রদাি করুি।
o আপিাি রিটারিবং অরফসটি আপিাি ভ াটাদাতাি তথ্য-সম্বরিত কাডব র্া
voterinformationservice.elections.on.ca -এ সন্ধাি করুি।
অরিে ভ াট প্রদাি কিাি সেয়
o আপিাি রির্বাচিী এিাকায় ভর্নকানিা অরিে ভ াট ভকনন্দ্র 19 ভে তারিখ ভথ্নক 28
ভে তারিখ পর্বন্ত সকাি 10টা ভথ্নক িাত 8টা পর্বন্ত (ইোিব টাইে) ভ াট প্রদাি
করুি।
o voterinformationservice.elections.on.ca -এ ভ াট ভকন্দ্রসেূহ এর্ং তারিখসেূনহি
একটি সম্পূণব তারিকা সন্ধাি করুি।

নিবড োচদির নদি য োট প্রদোি করো
•
•

আপিাি জিয রিধ্বারিত ভ াট ভকনন্দ্র 2 জুি তারিনখ সকাি 9টা ভথ্নক িাত 9টা (ইোিব
টাইে) পর্বন্ত ভ াট প্রদাি করুি।
আপিাি জিয রিধ্বারিত ভ াট ভকন্দ্রটি আপিাি ভ াটাদাতাি তথ্য-সম্বরিত কাডব, ইনিকশ্িস
অন্টারিও অযাপ র্া voterinformationservice.elections.on.ca -এ সন্ধাি করুি।

অন গ্মযতো (অযোদেনসনবনিটি)
এখানি আপিাি জিয অরধ্গেয রকছু সিঞ্জাে এর্ং পরিনষর্াসেূহ উপি য িনয়নছ।

আপিাি রিটারিবং অরফনস:
•
•
•

21 ভে তারিখ ভথ্নক 1 জুি তারিখ পর্বন্ত র্া রির্বাচনিি রদি সেয়সূরচ রিধ্বািণ কিাি
(অযাপনয়ন্টনেন্ট) দ্বািা ভ াট প্রদানিি জিয একটি সহায়তােূিক প্রর্ুরি র্যর্হাি করুি
র্ারিনত সাক্ষাত র্া আপিাি ভ াট ভকনন্দ্র অরধ্গেয কার্বসাইনড ভ াট প্রদাি কিাি অিুনিাধ্
কনি আপিাি রিটারিবং অরফনস ভটরিনফাি করুি।
রির্বাচি রদনিি পূনর্ব এেি একটি ভ াট ভকনন্দ্র স্থ্ািান্তি র্া ট্রযান্সফানিি জিয অিুনিাধ্
করুি ভর্টি আপিাি অরধ্গেযতা সংোন্ত প্রনয়াজিসেূহ আনিা ানিা ানর্ পূিণ কিনর্

আপিাি ভ াট ভকনন্দ্র:
•

একজি আনেরিকাি সাংনকরতক াষাি ভদা াষী (আনেরিকাি সাইি িযােুনয়জ ইন্টািনপ্রটাি)
র্া হস্তনক্ষপকািীি (ইন্টািন িি) র্যর্স্থ্া করুি এর্ং আেিা তাি র্যয় াি র্হি কিনর্া।

•
•
•

একটি অরধ্গেযতাি র্ন্ত্র রহনসনর্ আপিাি ভোর্াইি রড াসটি র্যর্হাি করুি
একটি েযাগরিফায়াি (রর্র্ধ্বি র্ন্ত্র) র্া ভেইি র্যািট রর্িযানসি জিয অিুনিাধ্ করুি
সহায়তা কিাি জিয একজি র্ন্ধু , সহায়তাকািী র্যরি র্া ভসর্া প্রদািকািী প্রাণী সনে
আিুি

•

elections.on.ca -ভত 30টিি ভচনয় ভর্শ্ী
তথ্য অরধ্গত করুি

াষায় ভ াট প্রদাি সংোন্ত রিনদব শ্িার্িী এর্ং

সকি ভ াট ভকন্দ্রসেূহনক ইনিকশ্িস অন্টারিওি সাইট অযানক্সরসরর্রিটি েযান্ডাডবস (Site
Accessibility Standards) অর্শ্যই পূিণ কিনত হনর্, ভর্নক্ষনত্র সম্ভর্।
অিুনিাধ্ সানপনক্ষ, রর্কল্প রর্িযাসেূনহ ভ াট সম্পনকব তথ্য উপি য।
আপিাি ভ াট ভকন্দ্র এর্ং অিযািয পরিনষর্াসেূনহি অরধ্গেযতা সম্পনকব আনিা তনথ্যি জিয,
elections.on.ca/accessible-voting -এ র্াি।

যকোন র্-19
ভ াটদাতাগণ এর্ং আোনদি কেবচািীগনণি জিয ভ াট প্রদাি রিিাপদ িাখনত আেিা অরফস অর্ রদ
চীফ ভেরডনকি অরফসাি অর্ ভহিনথ্ি (Office of the Chief Medical Officer of Health) সানথ্
কাজ কিরছ। প্রানদরশ্ক ভকার ড-19 রর্রধ্সেহূ ছািাও, পার্রিক ভহিথ্ ইউরিটসেূহ এর্ং
ভপৌিস াসেূহ (রেউরিরসপযারিটিস) তানদি অঞ্চিসেূনহ অিযািয ভকার ড-19 সংোন্ত স্বাস্থ্য রর্রধ্সেূহ
স্থ্াপি কিনত পানি।
র্খি আপরি ভ াট রদনত র্ানর্ি, আপরি ভদখনর্ি ভর্ আেিা ঐ সেনয় ভসিা তনথ্যি উপি র রি
কনিই রর্রধ্সেূনহি র্যর্স্থ্া িহণ কনিরছ-এটি োস্ক্সেূহ, শ্ািীরিক দূিত্ব, হানতি পরিস্ক্ানিি জিয
জীর্াণুিাশ্ক র্া হযান্ড সযারিটাইজাি, এর্ং ভেরক্সগ্লাস আত্মিক্ষােূিক প্ররতর্ন্ধকসেূহ (ভেরক্সগ্লাস
র্যারিয়ািস) অন্ত বু ি কিনত পানি।

আমোদদর সোদথ্ য োগ্োদ োগ্ করুি
•

ওনয়র্সাইট: elections.on.ca

•

ভটরিনফাি: 1.888.668.8683

•

টিটিওয়াই (TTY): 1.888.292.2312

•

ইনেইি: info@elections.on.ca

•

টু যইটাি (Twitter): @ElectionsON

•

ভফইসর্ুক (Facebook): ইনিকশ্িসওএি (ElectionsON)

•

ইিিািাে (Instagram): @electionson

