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েভাট �দােনর জনয্ আপনার সনা�করণ পিরচয়সমহূ ��ত রাখুন 
আপনার সনা�করণ এবং িঠকানা �মােণর জনয্ েবেছ েনওয়ার িতনিট উপায় 

 
 
িবক� 1  

 
 

িনে�র সনা�করেণর েয েকান একিট �দশর্ণ করন: 
• আপনার �াইভার লাইেস�,  

• আপনার ছিব, নাম এবং বতর্ মান িঠকানা সহ কানাডীয় সরকার (েফডােরল, �ােদিশক/আ�িলক বা �ািনয়) �ারা 
�দত্ত েয েকান অনয্ কাডর্    

 

িবক� 2  

 
+ 

 

দইুিট সনা�করণ পিরচয়সমুহ �দশর্ণ করন 
উভয়েত আপনার নাম থাকেত হেব এবং অ�তঃ একিটেত আপনার বতর্ মান িঠকানা থাকেত হেব  

উদাহরণ �রপ:  
• েভাটার তথয্ কাডর্  এবং বয্াংক ে�টেম�  
• ইউিটিলিট (যথা িবদযু্ৎ, পািন) িবল এবং ছা�/ছাি� সনা�করণ কাডর্  

এগেলা েনই? েকান সমসয্া েনই!   
িবক� 2-এর জনয্ িনে�র �হণেযাগয্ সনা�করেণর (আই িডর) তািলকা েদখুন 

 

From a government or government agency একিট সরকার বা সরকাির সং�া হেত 

• band membership card • বয্া� সদসয্তা কাডর্  

• birth certificate • জ� সনদপ� 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• কানাডীয় নাগিরকে�র কাডর্  বা সনদপ� 

• Canadian Forces identity card • কানাডীয় সামিরক পিরচয় প� 

• Canadian passport • কানাডীয় পাসেপাটর্  

• card issued by an Inuit local authority  • একিট আ�িলক ইনুইট কতৃর্ প� �ারা �দত্ত কাডর্  

• firearms licence • আে�য়াে�র লাইেস� 

• government cheque or cheque stub • সরকারী েচক বা েচেকর অংশিবেশষ 

• government statement of benefits • সুিবধাসমূেহর সরকারী িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• health card  • �া�য্ কাডর্  

• income tax assessment • আয়কর িনধর্ারণী িববরণ (এয্ােসসেম�) 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• ইি�য়ান পদমযর্াদা কাডর্  বা িনব�েনর অ�ায়ী িনি�তকরণ 

• library card • পাঠাগার কাডর্  

• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • মাছ ধরা, িশকার করা বা ফাঁেদ ধরার জনয্ লাইেস� বা কাডর্  
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• liquor identity card • সুরা (িলকার) সনা�কারী কাডর্  

• Métis card • মীিটস কাডর্  

• old age security card • বাধর্কয্ িনরাপত্তা (িসিকউিরিট) কাডর্  

• parolee card • ব�ীর শতর্ াধীন মুি�র কাডর্  

• property tax assessment or evaluation • স�িত্তর কেরর িনধর্ারণী িববরণ (এয্ােসসেম�) বা মূলয্ায়ন 

• public transportation card • গণপিরবহন কাডর্  

• social insurance number card • েসাশাল ই�ুের� ন�র কাডর্  

• vehicle ownership • যানবাহেনর মািলকানা 

• Veterans Affairs health care identification card • যু��বীণ িবষয় �া�য্ েসবা পিরচয় প� 

From Elections Canada ইেলকশা� কানাডা হেত 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• দীধর্কালীন েসবা �িত�ানসমূেহ বসবাসকারীর উে�েশয্ সংেশাধনী ফরম 

• voter information card • েভাটার তথয্ কাডর্  

From an educational institution একিট িশ�া �িত�ান হেত 
• correspondence issued by a school, college or university • িবদয্ালয়, মহািবদয্ালয় বা িব�িবদয্ালয় হেত জািরকৃত েযাগােযােগর 

িচিঠ প� 

• student identity card • ছা�/ছা�ী পিরচয় প� 

From a health care facility or organization একিট �া�য্ েসবা েক� বা সংগঠন হেত 

• blood donor card • র� দাতা কাডর্  

• CNIB card • িস.এন.আই.িব কাডর্  

• hospital card • হাসপাতাল কাডর্  

• label on a prescription container • ে�সি�পশান ঔষেধর েকৗটার েলেবল 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• হাসপাতাল বা দীঘর্কালীন েসবা সং�া �ারা �দত্ত সনা�কারী ে�সেলট 

• medical clinic card • েমিডেকল ি�িনক কাডর্  

From a financial institution একিট আিথর্ক �িত�ান হেত              
• bank statement • বয্াংেকর িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• credit card • ে�িডট কাডর্  

• credit card statement • ে�িডট কােডর্ র িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• credit union statement • ে�িডট ইউিনয়ান িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• debit card • েডিবট কাডর্  
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• insurance certificate, policy or statement • বীমা সনদপ�, পিলিস বা িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• mortgage contract or statement • ব�েকর চুি� বা িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• pension plan statement • অবসরভাতা �য্ান িলিখত িহসাব (ে�টেম�) 

• personal cheque • বয্ি�গত েচক 

From a private organization একিট েবসরকাির �িত�ান হেত              
• employee card • কমর্চারী কাডর্  

• residential lease or sub-lease • আবািসক ভাড়ার চুি� বা উপ-চুি� 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

• ইউিটিলিট িবল (যথা িবদযু্ৎ, পািন, েটিলেযাগােযাগ েসবাসমূহ যােত 
অ�ভূর্ � আেছ েটিলেফান, েকবল বা েসেটলাইট) 

Letters of confirmation িনি�তকরণ প�সমূহ 
• letter from a public curator, public guardian or public 

trustee 
• পাি�ক ত�াবধায়ক, পাি�ক অিভভাবক বা পাি�ক নয্াসর�ক হেত প� 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

• ফা�র্  েনশান সমি� বা এলাকা অথবা ইনুইট �ানীয় কতৃর্ প� হেত 
বসবােসর অনুেমাদেনর প� 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of 
thefollowing designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• িনে� বিণর্ত েয েকান একিট িনিদর্� সং�াসমূহ হেত আবািসক 
িনি�তকরণ প�, অব�ান প�, ভিতর্ র ফরম বা সুিবধাসমূেহর িলিখত 
িহসাব (ে�টেম�) 

-ছা�াবাস 
-�বীনেদর আবাস 
-দীঘর্কালীন েসবা সং�া 
-আ�য় 
-ল�রখানা 
-স�দায়-িভিত্তক আবািসক েক� 

অিতির� সনা�করণ পিরচয়সমুহ যু� করা েযেত পাের৷ আমরা ই-ে�টেম� এবং ই-ইনভেয়সসমূহ �হন কির৷ েসগেলা ি�� করন বা 
েমাবাইল েফােন �দশর্ন করন৷ 

 

িবক� 3  

 
+ 

 

যিদ আপনার সনা�করণ পিরচয়পে� না থােক 

আপিন েভাট তবুও িদেত পারেবন যিদ আপিন িলিখত ভােব আপনার পিরচয় এবং িঠকানা �তয্ায়ন কেরন এবং এমন 
েকউ আপনার জনয্ সা�ী হন িযিন আপনােক েচেনন এবং আপনার েভাট েকে� িনধর্ািরত আেছন৷  
 
িযিন আপনােক �তয্ায়ন করেছন, তার িনেজর সনা�করন এবং িঠকানা �মাণ করেত পারেত হেব৷ একজন বয্াি� 
শধুমা� এক জন বয্ি�র জনয্ �তয্ায়ন করেত পারেবন (দীঘর্কালীন েসবা সং�ােয় বয্ািতত) 
 

 
�হণেযাগয্ সনা�করেণর স�ূণর্ তািলকা নানা ভাষায়  elections.ca েত �াপয্৷  

অনয্ানয্ ফরময্াট, যথা ে�ইল এবং অিডও-র জনয্ 1-800-463-6868-এ েফান করন৷ 
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