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ওয়ার্ড  পররবর্ড ন
2018 র  নির্বাচনির জি্য ওয়বান্্র সীমবািবা পনররন্্্ হনয়নে। এই পনরর্্িগুনি 1িবা ন্নসম্বর 2018 থেনে যখি পবানরষদ 
দি শুরু হনর ্খি থেনে েবায্ের হনর। ওয়বান্্র সীমবািবার পনরর্্ি আরও ভবানিবা েনর রঝুন্ আপনি পবানরি: 

•  আপনি থেবাি ওয়বান্্ থভবাট নদন্ চনিনেি এরং আপিবার ওয়বা্্ থে চবািবানছে ্বা পরীক্বা েরন্ MyVote  
(toronto.ca/elections/myvote) র্যরহবার েরুি

•  ওয়বান্্র মবািনচত্র এরং থভবাট থদওয়বার জবায়গবাগুনি থদখুি

আমবানদর ওনয়রসবাইট toronto.ca/elections থদখবার মবাধ্যনম রবা 416-338-1111 িম্বনর আমবানদর  েনর নরস্বানর্ ্ে্য 
পবাওয়বা থযন্ পবানর।

MyVote
MyVote এ আপিবার যবা প্রনয়বাজি সর পবানরি। MyVote এর সবানে শুরু েরন্, আপিবার টনরন্বার ঠিেবািবা নিখুি এরং:

•  আপিবার ওয়বা্্ ও মবািনচত্র থদখুি
•  আপিবার ওয়বান্্র প্রবােথীনদর থদখুি
•  আপনি থভবাটবার ্বানিেবায় আনেি নে িবা ্বা থদখুি
•  থভবাটবার ্বানিেবায় আপিবার ্ে্য থযবাগ রবা আপন্ট েরুি (1িবা অন্বারর পয্ন্ত)

•  থেবােবায় এরং েখি থভবাট নদন্ হনর ্বা থদখুি
•  আপিবার থভবাটবার ্ে্য েবা্্ থদখুি ও নপ্র্ েরুি
•  আপিবার থভবাট থেন্রে নেভবানর  ্বার ্ে্য থদখুি (1িবা অন্বারর থেনে শুরু হনর)

•  আপিবার র্যবািনটর এেটবা িমিুবা থদখুি (1িবা অন্বারর থেনে শুরু হনর)

থভবাট থে্রে পনররন্্্ হন্ পবানর, ্বাই থভবাট নদন্ যবাওয়বার আনগ অিগু্রহ েনর MyVote পরীক্বা েরন্ েবাকুি।

একটি অনলাইন টুল শেখাকন শেকক আপরন  
শেওয়ার জন্য ো ো জানা প্রকয়াজন সব শেখকর 
পারকবন।

toronto.ca/elections/myvote



কারা  রেকর পারকবন
আপনি টনরন্বা  নির্বাচনি থভবাট নদন্ পবারনরি যনদ আপনি:

•  েবািবা্বার এেজি িবাগনরে হি; এরং
•  অন্ত্ 18 রের রয়সী হি; এরং
•  টনরন্বা শহনরর এেজি অনধরবাসী হি; রবা 
•  টনরন্বার এেজি অিবারবাসী, নেন্তু আপনি রবা আপিবার স্বামী রবা স্তীর শহনর এেটি রবানি আনে রবা রবানি ভবািবা েনর েবানেি; এরং
•  থেবানিবা আইি অিযুবায়ী থভবাট থদওয়বার উপর নিনষধবাজ্বা থিই।

টনরন্বার মনধ্য আপিবার য্গুনি রবানিই েবাকুে রবা রবানি ভবািবা নিি িবা থেি টনরন্বার  নির্বাচনি আপরন একবারই  রেকর 
পারকবন। আপরন শে ওয়াকর্ড  বাস ককরন আপিবানে থসই ওয়বান্্ই থভবাট নদন্ হনর। 

রনব্ডাচকনর রাররখ
থসবামরবার, 22থশ অন্বারর সেবাি 10টবা থেনে রবা্ 8টবা।

অররিম 
রধুরবার, 10ই অন্বারর থেনে রনররবার, 14ই অন্বারর সেবাি 10টবা থেনে সনধ্্য 7টবা।
আপিবার আনগ্রম থভবানটর স্বাি আপিবার থভবাটবার ্ে্য েবান্্ প্রদনশ্্ হনর রবা MyVote র্যরহবার েনর থসটি থদখুি।

আপিবার থভবাটবার ্ে্য েবা্্ নপ্র্ েরন্ MyVote র্যরহবার েরুি রবা আপনি থভবাট নদন্ যবাওয়বার সময় আপিবার থমবারবাইি ন্ভবাইনস 
থসটি থদখবাি।

রসটি হল
রধুরবার, 10ই অন্বারর থেনে রনররবার, 14ই অন্বারর সেবাি 10টবা থেনে সনধ্্য 7টবা। 

আপনি টনরন্বার থযখবানিই েবাকুি িবা থেি অনগ্রম থভবানটর সময় আপনি Toronto City Hall, 100 Queen Street W., এ থভবাট 
নদন্ পবানরি।

পররচয় (ID)
থভবাট থদওয়বার জি্য আপিবানে অরশ্যই আপিবার পনরচয়পত্র থদখবান্ হনর থযখবানি আপিবার িবাম ও থযবাগ্য্বামবািে টনরন্বার ঠিেবািবা 
েবােন্ হনর।

 শেওয়ার সকুোগ

 
 

 
 



আপনি থভবাট নদন্ যবাওয়বার সময় আপিবার থভবাটবার ্ে্য েবা্্ সনগে নিনয় আসুি।

আপিবার ্ে্য সঠিে নেিবা ্বা পরীক্বা েরবা জরুনর, নরনশষ েনর আনগর নির্বাচনির পনর আপনি যনদ এে জবায়গবা থেনে অি্য জবায়গবায় 
যবাি রবা আনগর িবাম পনরর্্ি েনরি। টনরন্বা নসটির থভবাটবারনদর ্বানিেবায় েবােবা মবানি আপনি এেটি থভবাটবার ্ে্য েবা্্ থপনয়নেি যবার 
ফনি আপিবার থভবাট নদন্ েম সময় িবাগনর। 

 রারলকা পরীক্া করুন

17ই থসনটেম্বর থেনে শুরু েনর, টনরন্বা নসটি থভবাটবার ্বানিেবায় সংনশবাধি গ্রহণ েরনর।
•  আপনি থভবাটবার ্বানিেবায় আনেি নেিবা ্বা আপনি 416-338-1111 িম্বনর  েনর পরীক্বা 

েরন্ পবানরি। 

•  এেটি থভবাটবার ্বানিেবার সংনযবাজনির আনরদি পূরণ েনর শহনরর থয থেবানিবা ক্বানে্র অনফনস নিনজ 
নগনয় রবা 416-338-1111 িম্বনর  েনর আপনি আপিবার ্ে্য থযবাগ রবা আপন্ট েরন্ 
পবানরি। 

•  চূিবান্ত থভবাটবার ্বানিেবায় নির্বাচনির নদি আপিবার িবাম থদখবারবার জি্য, সমস্ সংনশবাধি অরশ্যই 
14ই অন্বারনরর মনধ্য সমূ্ণ ্হন্ হনর। এই ্বানরনখর পনর আপনি যখি 22থশ অন্বারর থভবাট 
নদন্ যবানরি ্খি থভবাটদবাি থেন্রে নিনজনে থযবাগ েরন্ পবারনরি। 

17ই শসকটেম্বর শেকক 1লা অক্াবর পে্ডন্ত MyVote ব্যবহার ককর আপনার রে্য 
পরীক্া, শোগ বা সম্ােনা করুন।
MyVote (toronto.ca/elections/myvote) র্যরহবার েরুি:

•  আপনি থভবাটবার ্বানিেবায় আনেি নেিবা ্বা থদখন্
•  থভবাটবার ্বানিেবায় আপিবার িবাম থযবাগ েরন্ 

•  আপিবার থভবাটবার ্ে্য সম্বাদিবা েরন্

মকন রাখকবন:  োওয়ার সময় 
অবশ্যই আপনার ID রনকয় আসকবন, এমনরক 
আপরন রনকজর নাম  রারলকায় শোগ 
ককর োককলও।



 জন্য জায়গা
 শকন্দ্রসমহূ

সেি থভবাটদবাি থেন্রে  যবানর এরং প্রন্টি জবায়গবা সম্নে্ ্ে্য আমবানদর ওনয়রসবাইট toronto.ca/elections/voters এ 
পবাওয়বা যবানর।

 শেওয়ার েক্রে সহজগম্যরা
থভবাটবার সহবায়ে টবানমি্বাি হি এেটি র্যবািট-নচননিেরণ যন্ত্র যবা প্রন্রধ্ে্বা এরং অি্যবাি্য নরনশষ প্রনয়বাজি যুক্ত থভবাটবারনদর থগবাপিীয় 
ও স্বানধিভবানর ্বানদর র্যিট নচননি্ েরন্ অিমুন্ থদয়। বরনশষ্টগুনির মনধ্য েবানে এেটি টবাচ ন্রিি, এেটি অন্ও সরঞ্বাম, এেটি 
অধ্ র্যনক্তর নিখিবানদর প্রণবািীযুক্ত েী প্যবা্, এেটি নসপ/পবাফ টিউর ন্ভবাইস, এেটি রেবার প্যবান্ি/পবানয়র সুইচ এরং হরনফর 
আেবার ও রনের েন্টবাস্ট অ্যবা্জবাস্ট েরবার জি্য জমু বরনশষ্ট্য।  

থভবাটবার সহবায়ে টবানমি্বাি সমস্ অনগ্রম থভবাটদবাি থেন্রে পবাওয়বা যবানর। নির্বাচনির নদি আপিবার এেটি থভবাটবার সহবায়ে টবানমি্বাি 
প্রনয়বাজি হনি এরং আপিবার নিধ্বানর্ থভবাটদবাি থেন্রে থসটি িবা েবােনি, আপনি 416-338-1111 িম্বনর  েনর আপিবার র্যবািট 
স্বািবান্তনরর জি্য অিনুরবাধ েরন্ পবানরি।

 প্ররসি
থেবানিবা েবারনণ উপিব্ধ থভবানটর নদিগুনিন্ আপনি থভবাট নদন্ িবা পবারনি, আপনি এেটি থভবাটিং প্রনসি নিযুক্ত েরবার ফম ্সমূ্ণ ্েনর 
আপিবার হনয় থভবাট থদওয়বার এেজি প্রনসি নিযুক্ত েরন্ পবানরি।  

থভবাটিং প্রনসি নিনয়বানগর ফমগ্ুনি নির্বাচনির নদি পয্ন্ত শহনরর থয থেবানিবা ক্বানে্র অনফস থেনে পবাওয়বা এরং শংসবানয়্ েরবা যবানর। 
আরও ্ে্য নির্বাচি পনরনষরবার ওনয়রসবাইট toronto.ca/elections/voters এ পবাওয়বা যবানর।

 শেওয়ার শক্করে শকাকনা বাধার সম্খুীন হকল  
416-338-2020 নম্বকর আমাকের সাকে শোগাকোগ করুন।

অন্যান্য পররকেবাসমহূ
•  নেভবানর থভবাট নদন্ হনর থস সম্নে্ নিনদ্নশেবা সমস্ থভবাটদবাি থেন্রে অধ্ র্যনক্তর নিখিবানদর প্রণবািীন্ 

এরং 26টি ভবাষবায় পবাওয়বা যবানর।
•  েম দনৃষ্টশনক্ত যুক্ত থভবাটবারনদর সহবায়্বা েরন্ রি েনর থদখবানিবার েবাগজ সমস্ থভবাটদবাি থেন্রে 

পবাওয়বা যনর। 

•  আপনি যনদ থভবাটদবাি থেন্রে প্রনরশ েরবার জি্য শবারীনরেভবানর অক্ম হি, আপনি থভবাটদবাি থেন্রের 
মনধ্য অি্য জবায়গবায় থভবাটদবানির জি্য অিনুরবাধ জবািবান্ পবানরি। উদবাহরণস্রূপ পবানে্ংনয়র জবায়গবায় রবা 
রবাস্বার পবানশ রবাঁনে। আরও ্নে্যর জি্য 416-338-1111 িম্বনর  েরুি।  

•  রনধর রবা যবারবা েবানি েম থশবানিি ্বানদর জি্য নির্বাচনির ্ে্য TTY িবাইনি 416-338-OTTY 
(0889) িম্বনর  েনর পবাওয়বা যবানর।

•  আপনি নিনজ র্যবািট নচননি্ েরন্ অক্ম হনি আনম এেজি রধু্নে সনগে েনর নিনয় আসন্ পবানরি রবা 
সহবায়্বার জি্য এেজি নির্বাচি েমথীনে রিন্ পবানরি।

•  সমস্ থভবাটগ্রহণ থে্রে সহবায়ে র্যনক্ত এরং প্রনশনক্্ কুকুরনদর স্বাগ্ জবািবায়। 

এই সমস্ সংস্বািগুনি আপিবার প্রনয়বাজিীয়্বা থমটবা িবা পবারনি, অিগু্রহ 
েনর 416-338-1111 িম্বনর  েরুি।



স্ীকৃর পররচয়পরে
আপনি থভবাট নদন্ যবাওয়বার সময় পনরচয়পত্র (ID) প্রনয়বাজি। আপিবার িবাম ও থযবাগ্য্বামবািে টনরন্বার ঠিেবািবা আনে এমি এেটি 
ID আিন্ ভুিনরি িবা। আপিবাত্র থভবাটবার ্ে্য েবা্্ ID নহসবানর র্যরহবার েরবা যবানর িবা।

স্ীকৃর ID-র উোহরণসমহূ:
•  অ্বানরও দ্বারবা ইসু্য েরবা ফনটবা েবা্্, ড্বাইভবানরর িবাইনসন্স রবা থমবাটর গবািীর পবারনমট (গবারীর অংশ)। 

•  রবান্ি েরবা র্যনক্তগ্েৃ্ থচে, থরেন্ট েবা্্ রবা র্যবাঙ্ক অ্যবােবাউ্ থস্টটনম্

•  হবাইনড্বা,  রবা থেনরি টিনভ, জি, গ্যবানসর ইউটিনিটি নরি রবা পবারনিে ইউটিনিটি েনমশনির থেনে এেটি নরি 

•  এেজি নিনয়বাগেবারী দ্বারবা ইসু্য েরবা থচে স্টবার, T4 থস্টটনম্ রবা থর্নির রনশদ।

•  অ্বানরও ওয়বাে্স রবা অ্বানরও প্রন্রধ্ী সহবায়্বা েমসূ্নচর (Ontario Disability Support Program) জি্য সরবাসনর 
 থস্টমটনম্। 

•  প্রপবাট্ি ট্যবাসি অ্যবানসসনম্, আয়ের অ্যবানসসনম্ নরজ্নতি, চবাইল্ড  ট্যবাসি থরনিনফট থস্টটনম্।

•  রধ্েীর থস্টটনম্, িীজ রবা ভবািবার চুনক্ত।

• Transcript or report card from a post-secondary school.

•  এেটি মবাধ্যনমে-পরর্থী প্রন্ষ্বানি েবাত্রেবাত্রীর আরবাসনির জি্য দবানয়ত্বপ্রবাতি েবায্বািয় রবা আনধেবানরে দ্বারবা ইসু্য েরবা 
ে্যবাম্বানস েবােবা থদনখনয় িনে।

•  েবািবা্বা সরেবার, অ্বানরও রবা অ্বানরওর এেটবা  রবা অ্বানরওর এেটি আদবাি্ দ্বারবা ইসু্য েরবা রবা প্র্্যনয়্ 
অি্য থেবানিবা িনে।

•  ভবার্ীয় আইি (েবািবা্বা) অিযুবায়ী গঠি্ অ্বানরওর এেটি র্যবান্ড েবাউনন্সি থেনে থেবানিবা িনে।

•  রীমবা পনিনস রবা রীমবা থস্টটনম্

•  এেটি আনে্ে প্রন্ষ্বানির সবানে ঋণ চুনক্ত রবা অি্যবাি্য আনে্ে চুনক্ত।

•  এমপ্লয়নম্ ইিসু্যনরন্স থপই্ T4E (Employment Insurance Benefits Paid T4E) এর থস্টটনম্

•  রদৃ্ধ রয়নসর নিরবাপত্বা T4A (OAS) (Old Age Security T4A, OAS) থস্টটনম্, েবািবা্বা থপিশি প্ল্যবাি থরনিনফট T4A 
(P), েবািবা্বা থপিশি প্ল্যবাি অরদবানির থস্টটনম্। 

•  েমস্্নির নিরবাপত্বা এরং ইিসু্যনরন্স থরবান্্র থরনিনফনটর থস্টটনম্ T50007.

•  CNIB েবা্্ রবা অি্য থেবানিবা নিরনধ্্ দবা্র্য প্রন্ষ্বাি যবারবা প্রন্রধ্ে্বাযুক্ত মবািষুনদর পনরনষরবা প্রদবাি েনর, ্বানদর 
থেনে এেটি েবা্্।

•  গৃহ প্রশবাসি (Administrator for the home) দ্বারবা ইসু্য েরবা দীর্েবািীি পনরচয্বা থহবাম আইি (Long-Term Care 
Homes Act), 2007 অিযুবায়ী এেটি দীর্েবািীি পনরচয্বা গৃনহ রসরবাস থদনখনয় িনে।

•  হসনপটবাি েবা্্ রবা থরে্্

আপনার শকাকনা স্ীকৃর ID না োককল এবং আপরন 
 রারলকায় না োককল, একটি ব্যালট 

পাওয়ার জন্য আপনাকক আপনার ID সকমর রিকর 
শেকর বলা হকব।



শহকরর ক্াকক্ড র অরিকসর অবস্ান
থসবামরবার থেনে শুরেরবার, সেবাি 8:30টবা থেনে নরনেি 4:30টবা নিম্ননিনখ্ স্বানি:

• Toronto City Hall, 100 Queen St. W., 1st Floor North
• Etobicoke Civic Centre, 399 The West Mall, Main Floor
• North York Civic Centre, 5100 Yonge St., Ground Floor
• Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive., 3rd Floor
• Toronto Election Services Office, 89 Northline Road 

আমাকের সাকে শোগাকোগ করুন
ওনয়র: toronto.ca/elections
ইনমি: elections@toronto.ca
নির্বাচি পনরনষরবা: 416-338-1111
সংস্বািগুনিন্ : 416-338-2020

 জি্য ইনমি: accessibleelections@toronto.ca
TTY: 416-338-0889

@torontovotes  

@torontovotes  

Toronto Votes  

অক্াবকরর মখু্য রাররখসমহূ
10ই অক্াবর শেকক 14ই অক্াবর: অনগ্রম থভবাট সেবাি 10টবা থেনে সনধ্্য 7টবা।
14ই অক্াবর: অনগ্রম থভবানটর থশষ নদি
22শশ অক্াবর: নির্বাচনির নদি সেবাি 10টবা থেনে রবা্ 8টবা


