
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 সেপ্টেম্বর তাররপ্টে MyVote (মাইপ্ট াট) ব্যব্হার করা শুরু করুন। 

টরপ্টটার স ৌরে ার রনব্বাচপ্টন আ নার অংশগ্রহণ শুরু করার জনয মাইপ্ট াট 
(MyVote) অযারিপ্টকশনটিপ্টত েব্ রকছুই রপ্টেপ্টছ।  
আপ্টরা জানপ্টত: toronto.ca/elections/MyVote-এ যান 
 

আপনার শহর। আপনার 

ভ াট। 

24 অক্টাবর 

toronto.ca/elections 

about:blank


স াট প্রদান করার রব্কল্পেমূহ 
ব্যক্তিগতভাবব্-উপক্তিক্তত (ইন-পারসন) 

উ ল য সযপ্টকাপ্টনা রনব্বাচপ্টনর রদনেমূপ্টহ আ রন ব্যরিগত াপ্টব্-উ রিত হপ্টে স াট প্রদান করপ্টত 
 াপ্টরন। অরগ্রম স াপ্টটর েমে যথােমপ্টের  ূপ্টব্বই স াট প্রদান করুন ব্া রনব্বাচপ্টনর রদন, সোমব্ার, 
24 অপ্টটাব্র তাররপ্টে স াট প্রদান করুন।  

ডাকব াবগর মাধ্যবম 

1ম ধা : ডাকপ্টযাপ্টগ স াটদান করার জনয (সমইল-ইন স াটিং) আপ্টব্দন করুন 

• 1 সেপ্টেম্বর সথপ্টক, toronto.ca/VoteByMail-এ যান 

• আপ্টব্দন করার সশষ েমেেীমা শুক্রব্ার, 23 সেপ্টেম্বর রব্কাল 4:30 রমরনট  যবন্ত। 

2ে ধা : আ নার সমাড়কটি ( যাপ্টকজটি) েম্পন্ন করুন 

একব্ার অনুপ্টমারদত হপ্টে সগপ্টল, আ নাপ্টক ডাকপ্টযাপ্টগ স াটদান েম্পন্ন করার জনয একটি সমাড়ক 
( যাপ্টকজ)  াঠাপ্টনা হপ্টব্। 

• স াষণা ত্রটি (রডপ্টেোপ্টরশন ফমব) সাক্ষর করুন 

• ব্যলটটিপ্টত ক্তিহ্ন ক্তিন 

• ইপ্টেপ্টলা ররটানব এনপ্ট লা  (হলুদ রফররত োম)-এর মপ্টধয ব্ন্ধ করা রেপ্টক্ররে এনপ্ট লা  
(সগা নীে োম)-টি ঢুক্তকবে ক্তিন 

3ে ধা : আ নার  যাপ্টকজটি ডাকপ্টযাপ্টগ  াঠিপ্টে রদন 

• আ নার েম্পন্নকৃত ডাকপ্টযাপ্টগ স াটদাপ্টনর সমাড়কটি 7 অপ্টটাব্র সথপ্টক 21 অপ্টটাব্র তাররে 
মধযাপ্টের (দ ুুর 12 টা) মপ্টধয যা  ূপ্টব্ব- ররপ্টশাধকৃত ডাকমাশুল েহ এপ্টেপ্টছ, তা কানাডা 
স াষ্ট-এর মাধযপ্টম সফরত  াঠিপ্টে রদন ব্া হলুদ ড্র  ব্ক্সেমূপ্টহর সযপ্টকাপ্টনা একটিপ্টত রদপ্টে 
আেুন 

• প্ররতটি ওোপ্টডব  একটি হলুদ ড্র  ব্ক্স থাকপ্টব্। িানেমূহ এোপ্টন তারলকা ুি করা হপ্টেপ্টছ: 
toronto.ca/VoteByMail 

• েম্পন্নকৃত ডাকপ্টযাপ্টগ স াটদাপ্টনর সমাড়কেমূহ শুক্রব্ার, 21 অপ্টটাব্র মধযাপ্টের (দ ুুর 
12টা) মপ্টধয অব্শযই গৃহীত হপ্টত হপ্টব্। 



প্রশ্নসমূহ ব্া অক্তভগমযতা সংক্রান্ত সমন্বেসাধ্নসমবূহর জনয 

• ইপ্টমইল সপ্ররণ করুন: elections@toronto.ca-এ ব্া 311 নম্বপ্টর সটরলপ্টফান করুন 

• আপ্টরা জানুন: toronto.ca/VoteByMail-এ 

প্রক্ততক্তনক্তধ্র মাধ্যবম (ব্াই প্রক্তি) 

যরদ প্রদত্ত স াপ্টটর রদনেমপূ্টহ আ রন স াট প্রদান করপ্টত অ ারগ হন, আ রন একজন প্ররতরনরধ 
(প্ররক্স) রনপ্টোগ করপ্টত  াপ্টরন। একজন প্ররতরনরধ হপ্টলন এমন একজন ব্যরি যাপ্টক আ রন আ নার 
 ক্ষ হপ্টে স াট প্রদান করার জনয রব্শ্বাে কপ্টরন এব্ং রযরন টরপ্টটার স ৌরে া রনব্বাচপ্টন স াটার 
রহপ্টেপ্টব্ সযাগয। আ নার এব্ং আ নার প্ররতরনরধর দ্বারা স্বাক্ষর করা একটি স াটিং প্ররক্স 
অযা েটপ্টমট (Voting Proxy Appointment) ফমব েম্পন্ন করুন, এব্ং 24 অপ্টটাব্র রব্কাল 4:30 
রমরনপ্টটর  ূপ্টব্ব রেটি োকব  (City Clerk) দ্বারা এটিপ্টক প্রতযােন কররপ্টে রনন। 

1 সেপ্টেম্বর সথপ্টক প্ররক্স ফমব  াওোর জনয টরপ্টটা ইপ্টলকশনে (Toronto Elections) এর োপ্টথ 
সযাগাপ্টযাগ করুন এব্ং এটিপ্টক প্রতযােন করাপ্টনার জনয VoterRegistration@toronto.ca-এ ইপ্টমইল 
সপ্ররণ করার মাধযপ্টম ব্া 311 নম্বপ্টর সটরলপ্টফান করার মাধযপ্টম একটি োক্ষাৎ েমেেূরচ রনধবারন 
করুন। 

আপ্টরা জানুন: toronto.ca/VoterAccommodations-এ 

কারা স াট রদপ্টত  ারপ্টব্ন 
টরপ্টটা স ৌরে া রনব্বাচপ্টন স াট প্রদান করার জনয, আ নাপ্টক অব্শযই: 

• একজন কানাডীে নাগররক হপ্টত হপ্টব্; এব্ং 

• কম প্টক্ষ 18 ব্ছর ব্েপ্টের হপ্টত হপ্টব্; এব্ং 

• টরপ্টটা শহপ্টরর একজন ব্ারেন্দা হপ্টত হপ্টব্; ব্া 

• টরপ্টটার একজন অ-রনব্ােী (নন-সররেপ্টডট) হপ্টত হপ্টব্, তপ্টব্ আ নার ব্া আ নার 
স্বামী/স্ত্রীপ্টক টরপ্টটা শহপ্টর একটি ব্ারড়র মারলক হপ্টত হপ্টব্ ব্া  াড়া ব্ারড়প্টত থাকপ্টত হপ্টব্; 
এব্ং 

• সকাপ্টনা আইপ্টনর অধীপ্টন স াট প্রদাপ্টনর জনয রনরষদ্ধ করা হেরন। 



টরপ্টটা শহপ্টরর মপ্টধয আ রন যতগুপ্টলাই ব্ারড়র মারলক হন ব্া আ রন  াড়া ব্ারড়প্টতই থাপ্টকন না 
সকপ্টনা টরপ্টটা স ৌরে া রনব্বাচপ্টন আ রন সকব্লমাত্র একব্ারই স াট রদপ্টত  ারপ্টব্ন। আ রন সয 
ওোপ্টডব  ব্াে কপ্টরন সেোপ্টনই আ নাপ্টক স াট প্রদান করপ্টত হপ্টব্। 

 

স াটার তারলকাে অন্ত ূব ি হউন  
আ নার তথয েঠিক রকনা তা  রীক্ষা করা গুরুত্ব ণূব, রব্প্টশষকপ্টর গত রনব্বাচপ্টনর  র যরদ আ রন 
িানান্তররত হপ্টে থাপ্টকন ব্া আ রন আ নার নাম  ররব্তব ন কপ্টর থাপ্টকন। যরদ আ রন স াটার 
তারলকাে অন্ত ুব ি থাপ্টকন, আ রন ডাকপ্টযাপ্টগ একটি স াটদাতার তথয-েম্বরলত কাডব  (স াটার 
ইনফরপ্টমশন কাডব )  াপ্টব্ন। এটি স াট সকপ্টে আ নার অরতব্ারহত করা েমেপ্টক ত্বরারিত করপ্টব্।  

1 সেপ্টেম্বর সথপ্টক শুরু কপ্টর, স াটার তারলকাে আ নার তথয  রীক্ষা করুন, সযাগ করুন ব্া 
হালনাগাদ করুন: 

• 23 সেপ্টেম্বর  যবন্ত মাইপ্ট াট ওপ্টেব্ অযারিপ্টকশন ব্যব্হার করার মাধযপ্টম 

• 14 অপ্টটাব্র  যবন্ত VoterRegistration@toronto.ca-এ ইপ্টমইল সপ্ররণ করার মাধযপ্টম ব্া 311 
নম্বপ্টর সটরলপ্টফান করার মাধযপ্টম 

• অরগ্রম স াট প্রদাপ্টনর চলাকাপ্টল (7 অপ্টটাব্র সথপ্টক 14 অপ্টটাব্র  যবন্ত) ব্া রনব্বাচপ্টনর 
রদপ্টন (অপ্টটাব্র 24) আ নার স াট সকপ্টে যাওোর মাধযপ্টম। 

রনব্বাচপ্টনর রদন চূড়ান্ত স াটার তারলকাে আ নার নাম প্রদরশবত হওোর জনয েকল হালনাগদেমূহ 
অব্শযই 14 অপ্টটাব্র তাররপ্টের মপ্টধয েম্পন্ন করপ্টত হপ্টব্। এই তাররপ্টের  র যেন 24 অপ্টটাব্র 
তাররপ্টে আ রন স াট প্রদান করপ্টত যাপ্টব্ন তেন স াট সকপ্টে আ রন রনপ্টজই তা সযাগ করপ্টত 
 ারপ্টব্ন। 

আপ্টরা জানুন: toronto.ca/elections/Voters-এ 

স াপ্টটর রদনেমূহ 

ক্তনব্বািবনর ক্তিন 

সোমব্ার, 24 অপ্টটাব্র, 2022 েকাল 10টা সথপ্টক রাত 8টা  যবন্ত 

অক্তিম ভভাট 



শুক্রব্ার, 7 অপ্টটাব্র এব্ং শুক্রব্ার 14 অপ্টটাব্র তাররপ্টের মপ্টধয েকাল 10টা সথপ্টক েন্ধযা 7টা 
 যবন্ত যথােমপ্টের  ূপ্টব্ব স াট প্রদান করুন। 

আ নার অরগ্রম স াট সকেেমূহ আ নার স াটাদাতার তথয-েম্বরলত কাপ্টডব  প্রদরশবত হপ্টব্ ব্া মাইপ্ট াট 
ওপ্টেব্ অযারিপ্টকশন, toronto.ca/elections/MyVote ব্যব্হার করার মাধযপ্টম েুুঁপ্টজ রনন। 

রশক্ষাথীগপ্টণর জনয তথয 
যরদ আ রন একজন রশক্ষাথী হন এব্ং আ রন সু্কপ্টল অংশগ্রহণ না করার েমে সযিাপ্টন ব্াে করপ্টছন 
সেটাপ্টকই আ নার "ব্ারড়" ব্প্টল রব্প্টব্চনা কপ্টরন, যার অথব হপ্টলা আ রন সেোপ্টনই রফপ্টর যাওোর 
 ররকল্পনা কপ্টরন, তাহপ্টল আ রন আ নার "ব্ারড়র" স ৌরে া এব্ং সু্কপ্টল অংশগ্রহণ করার েমে 
ব্তব মাপ্টন আ রন সয স ৌরে াপ্টত ব্াে করপ্টছন, আ রন উ ে স ৌরে াপ্টতই স াট প্রদান করার জনয 
সযাগয। 

আপ্টরা জানুন: toronto.ca/elections/Voters-এ 

মাইপ্ট াট (MyVote)  
টরবটার ভপৌরসভার ক্তনব্বািবন আপনার অংশিহণ শুরু করার জনয মাইবভাট 
(MyVote) অযাক্তিবকশনটিবত সব্ ক্তকছুই রবেবছ।  

আ নার টরপ্টটার ঠিকানা রলেুন: 

• েুুঁপ্টজ সদেুন আ রন স াটার তারলকাে অন্ত ূব ি রকনা 

• আ নার স াটার তারলকার তথয সযাগ করুন,  ররব্তব ন করুন ব্া হালনাগাদ করুন (23 
সেপ্টেম্বর  যবন্ত) 

• আ নার ওোপ্টডব  সয েকল প্রাথীগণ প্ররতদ্বরন্ধতা করপ্টছন তা সদেুন  

• সকাথাে এব্ং কেন স াট প্রদান করপ্টত হপ্টব্ েুুঁপ্টজ রনন 

• আ নার স াটদাতার তথয-েম্বরলত কাডব টি সদেনু, ডাউনপ্টলাড করুন ব্া রপ্রট (মূদ্রণ) 
করুন 

• আ নার ওোডব  এব্ং মানরচত্রটি েুুঁজনু 

• আ নার স াট সকে েম্পপ্টকব  অর গমযতা েংক্রান্ত তথয েুুঁপ্টজ সব্র করুন  

• আ নার ব্যালটটির একটি নমুনা সদেুন  



দ্রষ্টব্য: ব্যরিগত াপ্টব্ উ রিত হপ্টে স াট প্রদান করপ্টত যাওোর আপ্টগ মাইপ্ট াট সদো অব্যাহত 
রােুন কারণ স াট সকেেমূহ  ররব্তব ন হপ্টত  াপ্টর।   

আপ্টরা জাননু: toronto.ca/elections/MyVote-এ 

যেন আ রন স াট প্রদান করপ্টত যাপ্টব্ন আ নাপ্টক আইরড (ID) অব্শযই আনপ্টত 
হপ্টব্, এমনরক আ রন স াটার তারলকাে অন্ত ুব ি থাকপ্টলও। 
 

অর গমযতা েংক্রান্ত েমিেোধনেমূহ 
 ক্তি আপক্তন ভভাটিাবন ব্াধ্ার সম্মুখীন হন, টরবটা ইবেকশনস এর সাবে 
elections@toronto.ca-এ ইবমইে ভপ্ররণ করার মাধ্যবম ব্া 311 নম্ববর 
ভটক্তেব ান করার মাধ্যবম ভ াগাব াগ করুন। 

ভভাট ভকন্দ্রসমূহ 

আ রন সযোপ্টন স াট প্রদান করপ্টব্ন েব্গুপ্টলা সকেই অর গময হপ্টব্। প্ররতটি সকে েম্পপ্টকব  
তথযেমূহ, উদাহরণস্বরূ  আপ্টরাহণ-অব্তরণ করার িানেমূহ (রাম্পে ), স্বেংরক্রে দরজা সোলার 
যন্ত্রেমূহ (অপ্টটামযাটিক সডার ওপ্ট নারে) ব্া স াটার অযারেস্ট টারমবনালেমূহ (স াটার েহােতা 
টারমবনালেমূহ) উ ল য: toronto.ca/elections/Voters-এ। 

অযাক্তিক্তসব্ে ভভাটিং ইক্যযইপবমট (ভভাটিান সহােক সরঞ্জাম) 
স াটার অযারেস্ট টারমবনাল (স াটার েহােতা টারমবনাল ) হপ্টে একটি ব্যালট-রচরেত করার যন্ত্র যা 
প্ররতব্ন্ধী স াটারপ্টদর তাপ্টদর ব্যালটটিপ্টক সগা প্টন এব্ং তাপ্টদর রনপ্টজপ্টদরপ্টকই রচে প্রদান করপ্টত সদে। 
উ াদানেমূপ্টহর অন্ত ুব ি হপ্টে টাচ স্ক্রীন, অরডও ফাংশন, সেইল রক  যাড, নল েম্বরলত রে / াফ 
যন্ত্র (রে / াফ টিউব্ রড াইে), রকার  যাডল/ফুট েুযইচ, এব্ং মুদ্রাক্ষপ্টরর আকার ও রপ্টের 
 ররব্তব ন েমিে করপ্টত একটি বব্রশষ্টয-েম্পন্ন জমু। 

েকল অরগ্রম স াট সকেেমূপ্টহ স াটার অযারেস্ট টারমবনালেমূহ উ ল য হপ্টব্ - প্ররতটি ওোপ্টডব  দটুি 
কপ্টর। যরদ রনব্বাচপ্টনর রদন আ নার একটি স াটার অযারেস্ট টারমবনাপ্টলর প্রপ্টোজন হে এব্ং আ নার 
জনয মপ্টনানীত স াট সকেটিপ্টত এটি অব্রিত না থাপ্টক, আ রন 311 নম্বপ্টর সটরলপ্টফান করার 
মাধযপ্টম আ নার ব্যালটটিপ্টক িানান্তর করাপ্টনার জনয অনুপ্টরাধ করপ্টত  ারপ্টব্ন।  

অনযানয পক্তরবেব্াসমূহ 



• স াট রক াপ্টব্ প্রদান করপ্টত হপ্টব্ সে েম্পপ্টকব  রনপ্টদবশাব্লী সেইল এব্ং 26টি  াষাে েকল 
স াট সকপ্টে উ ল য হপ্টব্। 

• েকল স াট সকপ্টে স্বল্প দরৃষ্ট-েম্পন্ন স াটারপ্টদর েহােতা করার জনয ব্ড় মুদ্রণ-েম্পন্ন 
কাগপ্টজর  াতা উ ল য হপ্টব্। 

• যরদ আ রন শারীররক াপ্টব্ স াট সকেটিপ্টত প্রপ্টব্শ করপ্টত অক্ষম হন, আ রন স াট সকপ্টের 
র তপ্টর অনযানয জােগাে েহােতা  াব্ার জনয অনুপ্টরাধ করপ্টত  ারপ্টব্ন। উদাহরণস্বরূ , 
 ারকব ং এলাকা, ব্া কাব্বোইড (রাস্তার রকনারা)। আপ্টরা তপ্টথযর জনয 311 নম্বপ্টর সটরলপ্টফান 
করুন। 

• মূক ব্া ব্রধরপ্টদর জনয রনব্বাচন-েম্পরকব ত তথয টিটিওোই (TTY) লাইপ্টন 416-338-
OTTY (0889) নম্বপ্টর সটরলপ্টফান করার মাধযপ্টম উ ল য। 

• আ রন রনপ্টজ রনপ্টজ আ নার ব্যালটটিপ্টত রচে প্রদান করপ্টত অক্ষম হপ্টল, আ নাপ্টক োহাযয 
করার জনয একজন ব্নু্ধপ্টক োপ্টথ আনপ্টত  ারপ্টব্ন ব্া একজন রনব্বাচন কমবকতব াপ্টক েহােতা 
করার জনয অনুপ্টরাধ করপ্টত  ারপ্টব্ন। 

• েকল স াট সকেই েহােতাকারী ব্যরি এব্ং সেব্া-প্রদানকারী প্রাণীর ব্যব্হার স্বাগত 
জানাে। 

• ব্যালট িানান্তর এমন  রররিরতেমূপ্টহ অনুপ্টরাধ করা সযপ্টত  াপ্টর সযোপ্টন একজন স াটার 
তাপ্টদর জনয মপ্টনানীত স াট সকপ্টে ব্াধার েম্মুেীন হপ্টত  াপ্টরন। 

আবরা জানুন: toronto.ca/VoterAccommodations-এ 

গ্রহণপ্টযাগয  ররচে ত্র 
যেন আ রন স াট প্রদান করপ্টত যাপ্টব্ন  ররচে ত্র (আইরড -ID)-এর প্রপ্টোজন। আ নার নাম 
প্রদশবন করা এব্ং টপ্টরপ্টটার উ যুি ঠিকানা েম্বরলত একটি  ররচে ত্র আনার কথা মপ্টন রােপ্টব্ন। 
একটি আইরড (ID) রহপ্টেপ্টব্ স াটদাতার তথয-েম্বরলত কাডব টি ব্যব্হার করা যাপ্টব্ না। 

িহণব াগয আইক্তড (ID)-র উিাহরণসমূহ: 
• অটাররও কতৃব ক জারী করা গারড়র চালপ্টকর লাইপ্টেন্স (ড্রাই ার’ে লাইপ্টেন্স) ব্া 

সমাটরযাপ্টনর অনুমরত (গারড়র অংশ), ছরব্ েম্বরলত কাডব  (ফপ্টটা আইরড) 

• ব্ারতল করা ব্যরিগতকৃত সচক, সক্ররডট কাডব  ব্া ব্যাংপ্টকর সলন-সদন রব্ব্রণী (ব্যাংক 
সস্টইটপ্টমট) 



•  ারন (জল) েম্পরকব ত, সটরলপ্টফান ব্া সকব্ল টির ,  ারন (জল), গযাে ব্া  
রব্দযুৎ/গযাপ্টের রব্ল (ইউটিরলটি রব্ল) ব্া  াব্রলক ইউটিরলটিে করমশপ্টনর একটি রব্ল। 

• সচপ্টকর অংশ (সচক স্টযাব্), টি4 রব্ব্রণী (টি4 সস্টইটপ্টমট) ব্া একজন রনপ্টোগকতব া দ্বারা 
জারী করা ররেদ। 

• অটাররও ওোকব ে ব্া অটাররও রডজঅযারব্রলটি োপ্ট াটব  সপ্রাগ্রাম-এর েরােরর আমানপ্টতর 
রব্ব্রণী (সস্টইটপ্টমট অফ রডপ্টরট রডপ্ট ারজট)। 

• েম্পরত্তর কর মূলযােন, আেকর মূলযােন সনাটিে, চাইল্ড টযাক্স সব্প্টনরফট সস্টইটপ্টমট (Child 
Tax Benefit statement)। 

• মটব প্টগইপ্টজর রব্ব্রণী (মটব প্টগইজ সস্টইটপ্টমট), ইজারা ব্া ব্ারড়  াড়ার চুরি ত্র। 

• স াস্ট-সেপ্টকন্ডারী সু্কল (মাধযরমপ্টকাত্তর সু্কল)-এর প্রারতষ্ঠারনক নরথ (সু্টপ্টডট ট্রান্সরক্রে) ব্া 
ররপ্ট াটব  কাডব । 

• কযাম্পাপ্টে ব্ােিান প্রদশবন করা দরলল, যা স াস্ট-সেপ্টকন্ডারী প্ররতষ্ঠাপ্টন রশক্ষাথীগপ্টণর 
ব্ােিাপ্টনর জনয দারেপ্টত্ব রনপ্টোরজত কাযবালে ব্া কমবকতব াগণ দ্বারা জারী করা হপ্টেপ্টছ। 

• গ নবপ্টমট অফ কযানাডা, অটাররও ব্া অটাররওর একটি স ৌরে ার অনয সকাপ্টনা দরলল ব্া 
অটাররওপ্টত আদালত দ্বারা জারী করা হপ্টেপ্টছ ব্া প্রতযােন করা হপ্টেপ্টছ এমন একটি দরলল। 

• ইরন্ডোন অযাট (কযানাডা)-র অধীপ্টন প্ররতরষ্ঠত একটি ব্যান্ড কাউরন্সল ইন অটাররও-র 
সযপ্টকাপ্টনা দরলল। 

• ব্ীমার  রলরে (ইনেযুপ্টরন্স  রলরে) ব্া ব্ীমার রব্ব্রণী (ইনেুযপ্টরন্স সস্টইটপ্টমট)। 

• আরথবক প্ররতষ্ঠাপ্টনর োপ্টথ ঋপ্টণর চুরি (সলান এরগ্রপ্টমট) ব্া অনযানয আরথবক চুরি ত্র। 

• এমিেপ্টমট ইনেযুপ্টরন্স সব্প্টনরফটে স ইড টি4ই-এর রব্ব্রণী। 

• ওল্ড এজ রেরকউররট টি4এ (ওএএে - OAS), কযানাডা স নশন িযান সব্প্টনরফটে টি4এ 
(র ), কযানাডা স নশন িযান সস্টইটপ্টমট অফ করিরব্উশনে-এর রব্ব্রণী। 

• ওোকব প্টিইে সেইফটি এন্ড ইনেুযপ্টরন্স সব্াডব  সস্টইটপ্টমট অফ সব্প্টনরফটে টি5007। 

• রেএনআইরব্ (CNIB) কাডব  ব্া অনয সকাপ্টনা রনব্রন্ধত দাতব্য েংিার কাডব  যারা প্ররতব্ন্ধী 
ব্যরিব্গবপ্টক  ররপ্টষব্ােমূহ প্রদান কপ্টর। 

• লং-টামব সকোর সহামে অযাট, 2007 (Long-Term Care Homes Act, 2007)-এর 
অধীপ্টন দী ব-সমোদী সেব্া সকপ্টে ব্ােিান প্রদশবন করা দরলল, যা সকপ্টের প্রশােক দ্বারা 
জারী করা হপ্টেপ্টছ। 

• হাে াতাপ্টলর কাডব  ব্া দরলল। 



যরদ আ নার গ্রহণপ্টযাগয আইরড না থাপ্টক এব্ং আ রন স াটার তারলকাে অন্ত ুব ি না 
থাপ্টকন, একটি ব্যালট  াওোর জনয আ নাপ্টক আইরড েহ রফপ্টর আেপ্টত ব্লা হপ্টব্। 

মূল তাররেেমূহ 
1 ভসবেম্বর 

• ডাকপ্টযাপ্টগ-স াট প্রদান করার জনয আপ্টব্দন করার প্রথম রদন  

• আ নার স াটদাতার তারলকাে তথয সযাগ করার,  ররব্তব ন করার ব্া হালনাগাদ করার 
প্রথম রদন 

23 ভসবেম্বর 

• ডাকপ্টযাপ্টগ-স াট প্রদান করার জনয আপ্টব্দন করার সশষ েমেেীমা রব্কাল 4:30 রমরনট। 

26 ভসবেম্ববরর সপ্তাহ 

• স াটদাতার তথয-েম্বরলত কাডব েমূহ ডাপ্টকর মপ্টধয রপ্টেপ্টছ 

7 অবটাব্র ভেবক 14 অবটাব্র প বন্ত 

• অরগ্রম স াট  

21 অবটাব্র 

• টরপ্টটা ইপ্টলকশনপ্টক ডাকপ্টযাপ্টগ-স াটদাপ্টনর সমাড়কেমূহ 21 অপ্টটাব্র তাররে মধযাপ্টের (দ ুুর 
12টা) মপ্টধয অব্শযই স প্টত হপ্টব্ 

সোমব্ার, 24 অপ্টটাব্র: রনব্বাচপ্টনর রদন 
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