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3

কিভাবে ভভাট কিবে হবে

ভ�াগ্যোসমূহ 

আপকি টবেব্া ভপৌে কিে্াচবি ভভাট কিবে পাবেি �কি আপকি:

• এিজি িািাডাে িাগকেি হি; এেং 
• িমপবষে 18 েছে েয়সী হি; এেং
• টবেব্া শহবেে োকসন্া হি; অথো
• টবেব্াে এিজি অিাোসী হি, কিন্তু 

আপিাে ো আপিাে স্তী/স্ামীে এই 

শহবে কিজস্ ো ভাডা োকড থাবি; 
এেং

• ভিািও আইি অি�ুায়ী ভভাট ভিওয়া 
ভথবি কিকিদ্ধ িা িো হয়

আপকি টবেব্া শহবেে ভপৌে কিে্াচবি শুধুমাত্র এিোে ভভাট কিবে পাবেি ভস শহবেে 
মবধ্য আপিাে কিবজে মাকলিািায় ো ভাডায় িেটা সম্পকতি আবছ ো কেবেচ্য িয়। 
আপকি ভ�খাবি েসোস িবেি ভসখািিাে ওয়াবড্ই আপিাবি ভভাট কিবে হবে। 

ভভাট ভিওয়া 

কিে্াচি িমমী �া িেবেিঃ
• আপিাবি অকভোিি জািাবেি এেং আপিাবি ভ�খাবি ভ�বে হবে ভসখাবি ভ�বে 

েলবেি।
• আপিাে িাম এেং টবেব্াবে আপিাে ঠিিািা প্রিশ্িিােী পকেচয়পত্রটি ভিখাবে 

েলবেি।
• ভভাটাে োকলিা অি�ুায়ী আপিাে পকেচয়পত্রটি পেীষো িেবেি, োেপে োকলিা 

ভথবি আপিাে িামটি ভিবট ভিবেি। 
• আপিাে ে্যালটটিবি এিটি ভগাপিীয় ভ�াল্াবে োখবেি এেং ভিখাবেি ভ� কিভাবে 

আপকি ে্যালটটি কচকনিে িেবেি। 
• ভভাটিাবিে পি্াে কিবি ভ�বে আপিাবি কিবি্শ িেবেি

আপকি �া িেবেি:
• আপিাে পছবন্ে প্রাথমীে ডািকিবি কডম্ািৃকে অংশটি 

ভোট িবে আপিাে ে্যালটটি কচকনিে িরুি।
• ে্যালবট প্রকেটি অক�বসে জি্য এিোে ভভাট ভিবেি

 ▫ আপকি �কি ভিািও ভুল িবেি, অথো আপকি 
িাবি ভভাট কিবে চাি ভস কেিবয় আপিাে 
মে পকেেে্ি িবেি, কিে্াচিী িমমীে িাবছ ে্যালটটি কিবয় �াি, কেকি 
আপিাে ে্যালটটি োকেল িবে আপিাবি অি্য এিটি ে্যালট ভিবেি।

• ভগাপিীয় ভ�াল্াবে আপিাে কচকনিে ে্যালটটি োখুি এেং কিে্াচি িমমীে িাবছ এটি 
কিবয় �াি, ক�কি আপিাে ে্যালটটিবি ট্যােবুলটবে প্রবেশ িকেবয় ভিবেি 

 ▫ �কি আপিাে ে্যালবট ভিাি সমস্যা থাবি, েবে ট্যােুবলটেটি ভসটি ক�কেবয় 
ভিবে। কিে্াচিী িমমী আপিাবি কেিল্প ভিবেি �াবে আপকি এিটি িেুি 
ে্যালট ভপবে পাবেি ো ট্যােবুলটেটি �াবে আবগে ে্যালটটিবি কচকনিে কহসাবে 
গ্রহণ িবে।
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 ▫ সঠিিভাবে ে্যালটটিবি কচকনিে িোে কেিবয় �কি আপিাে ভিািও প্রশ্ন 
থাবি, েবে ভ� ভিািও কিে্াচি িমমী আিবন্ে সাবথ আপিাে িাবছ ভসটি 
ে্যাখ্যা িেবেি।

• ট্যােবুলটে আপিাে ে্যালটটি গ্রহণ িেবলই আপিাে ভভাট ভিওয়া স�লভাবে সম্পন্ন 
হবে

ভ�ািণাসমূহ

িং 1 - ভ�াগ্যোে ভ�ািণা

�কি ভিউ আপিাে ভভাট ভিওয়াে অকধিাে কিবয় প্রশ্ন িবে, োহবল আপিাবি ভ�াগ্যো 
ভ�ািণাে শপথ কিবে হবে - আপিাে ভ�াগ্যো অজ্ি কিকচিে িোে জি্য। (ভিখুি: 
ভ�াগ্যোসমহূ)

আকম, (আপিাে িাম কলখুি) ভ�ািণা িেকছ ভ� আকম এিজি ভ�াগ্যোসম্পন্ন 
ভভাটাে এেং ইকেমবধ্যই আকম এই কিে্াচবি ভভাট কিইকি।

িং 2 - ভিাভািীে  ভ�ািণা

�কি আপিাে এিজি ভিাভািীে সহায়োে প্রবয়াজি হয়, প্রাথমী ো এিজি পেীষোিােী 
িি এমি  ভ� ভিািও ে্যকতিবি, আপকি আপিাে ভিাভািী কহসাবে িাজ িোে জি্য 
েলবে পাবেি। 
সহায়ো প্রিাবিে আবগ ভিাভািীবি অেশ্যই এিটি শপথ কিবে হবে। োো আপিাে 
সাবথ ভভাবটে পি্াে কপছবি ভ�বে পােবেি িা।

আকম, (আপিাে িাম কলখুি) ভ�ািণা িেকছ ভ�, আকম কেশ্বস্তভাবে ভিাি 
ভ�ািণাপত্র, িকথপত্র ো কিে্াচিিােীে প্রশ্নটি উত্াপি এেং োে উতিেটি অিুোি 
িেে।

িং 3 - এিজি ভভাটাবেে েনু্ে ভ�ািণা

আপকি �কি ে্যালটটি কচকনিে িেবে িা পাবেি, োহবল আপকি সাহা�্য িোে জি্য 
এিজি েনু্বি অিবুোধ িেবে পাবেি। েনু্বি অেশ্যই এিটি ভ�ািণা িেবে হবে। 
েনু্ে ভূকমিায় ক�কি থািবেি কেকি আপিাে সাবথ ভভাবটে পি্াে কপছবি ভ�বে 
পাবেি। 

আকম, (আপিাে িাম কলখুি) ভ�ািণা িেকছ:
• ভভাটাবেে কিবি্শ অি�ুায়ী ে্যালটটি কচকনিে িেে
• ভভাটােবি োে পছবন্ে কিে্াচবি প্রভাকেে িোে ভচষ্া িেে িা
• ভভাটাে ভিাথায় ভভাট কিবয়বছি ভসটি ভগাপি োখে
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শিা্তিিেবণে উিাহেণসমূহ

পরিচয়পত্রটি আপনাি নাম এবং য�াগ্যতাসম্পন্ন টরির্াি ঠিকানা যেখারব। য�াটাি 
তথ্য কার্ড  পরিচয়পত্র রিসারব ব্যবিাি কিা �ারব না।

• অ্াকেও ড্াইভাে লাইবসন্স
• অ্াকেও ভহলথ িাড্ (ঠিিািা সহ 

�বটা িাড্)
• অ্াকেও �বটা িাড্
• অ্াকেও ভমাটে গাকডে পােকমট 

(গাকডে অংশ)
• ে্যকতিগে োকেল ভচি
• অ্াকেওবে সম্পকতি সংক্ান্ত েন্িী 

কেেকৃে, ইজাো ো ভাডা সংক্ান্ত চুকতি
• েীমা িীকে ো েীমা কেেকৃে
• এিটি আকথ্ি প্রকেষ্াবিে সবগে ঋণ চুকতি 

ো অি্যাি্য আকথ্ি চুকতি
• অ্াকেওবে এিটি আিালে দ্াো 

প্রে্যকয়ে অথো জােী িো িকথপত্র
• িািাডা সেিাে, অ্াকেও ো 

অ্াকেও-এে এিটি ভপৌেসভা অথো 
ভিািও সংস্াে িাছ ভথবি ো সেিােী 
অি্য ভিািও িকলল,

• অ্াকেওবে ে্যান্ড িাউকন্সবলে ভ� 
ভিািও িকথপত্র �া ভােেীয় আইবিে 
অধীবি প্রকেকষ্ে (িািাডা)

• আয়িে মলূ্যায়ি কেজ্ঞকতি
• চাইল্ ট্যাক্স ভেকিক�ট কেেকৃে
•	 T4E প্রিতি িমস্ংস্াি েীমা সুকেধাে 

কেেকৃে
• েয়স্কবিে কিোপতিা T4A কেেকৃে (OAS)
• িািাডা ভপিশি পকেিল্পিা ভেকিক�ট 

T4A কেেকৃে (কপ)
• িািাডা ভপিশি পকেিল্পিা অেিাবিে 

কেেকৃে
• সোসকে আমািবেে কেেকৃে অ্াকেও-

ভে িাবজে জি্য
• অ্াকেও অষেমো সহায়ো িা�্ক্বমে 

জি্য সোসকে আমািবেে কেেকৃে
• িমস্্াবিে কিোপতিা এেং েীমা ভোড্ 

উপিাকেো T5007 এে কেেকৃে
• সম্পকতি িে মলূ্যায়ি
• ভক্কডট িাড্ কেেকৃে, ে্যাংি 

অ্যািাউ্ কেেকৃে, ো আেআেএসকপ, 
আেআেআইএ�, আেএইচওএসকপ ো T5 

কেেকৃে
• কিেকন্ে িােে্য সংস্া ভথবি ভিাি 

িাড্ ো কসএিআইকে িাড্ �া প্রকেেন্ী 
ে্যকতিবিে ভসো প্রিাি িবে

• হাসপাোল িাড্ ো ভেিড্
• িকথপত্র �া ভপাস্ট-ভসবিন্ডাকে 

ইিকস্টটিউশবি ছাত্র কিোবসে জি্য, 
অক�স ো িমমীবিে দ্াো জাকে িো 
ি্যাম্পাবসে োসভেবিে প্রমাণ প্রিশ্ি 
িবে

• িী�্বময়ািী ভিয়াে ভহামস অ্যাক্ট, 2007 
এে অধীবি এিটি িী�্বময়ািী ভিয়াে 
ভহাবম োসগৃবহে অ্যাডকমকিব্রেটে িে্ৃি 
প্রিতি িী�্বময়ািী ভিয়াে ভহামস -এে 
িকথপত্র

• জল, গ্যাস, ভটকলব�াি ো ভিেল 
ভটকলকভশবিে জি্য ইউটিকলটি কেল ো 
পােকলি ইউটিকলটি িকমশি ভথবি কেল

• ভচি স্টাে, T4 কেেকৃে ো এিটি 
কিবয়াগিে্া দ্াো জােী মাইবিে প্রাকতি

• এিটি ভপাস্ট-ভসবিন্ডাকে সু্কল ভথবি 
প্রকেকলকপ ো কেবপাট্ িাড্


