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েফডােরল িনবর্াচন/  2019 

েফডােরল িনবর্াচেনর গাইড 



েভাটােরর েচকিল� 

এই ই�াহার elections.ca.-েত িবিভ� ভাষায় �াপয্ �  অনয্ানয্ ফরময্ট, যথা ে�ইল, বড় অ�র এবং েডইজী 
(DAISY)-র জনয্, আমােদর েফান করন �  

তথয্ 
কােডর্ র জনয্ ল�য্ রাখুন

িনবর্চেনর িদেন আপনার িনধর্ািরত 
েভাট েকে� 

আগাম িনবর্চেনর িদনসমূেহ 
আপনার িনধর্ািরত েভাট েকে�

কানাডাবয্াপী েয েকান ইেলকশা� 
কানাডা অিফেস (সময়সীমা 
�েযাজয্) 

(সময়সীমা 
�েযাজয্)



এই বছর একিট েফডােরল িনবর্াচন আেছ 
 

 

 

িনি�ত করন েয েভাটার তথয্ কাডর্  পাওয়ার জনয্ আপিন িনব�ভু�  
 

 

আপিন যিদ িনব�ভু� থােকন, িনবর্াচন ডাকার পর ডাকেযােগ আপিন একিট েভাটার তথয্ কাডর্  
পােবন �   এটা আপনােক বেল েদেব আপিন েকাথায় এবং কখন আপনার েভাট িদেত পারেবন �  
েভােটর �ি�য়া সহজতর করার জনয্ আপিন যখন েভাট িদেত যােবন, এই কাডর্  এবং �হণেযাগয্ 
সনা�কারী কাডর্  িনেয় আসেবন �   

আপিন যিদ কাডর্  না েপেয় থােকন, অথবা েসটােত তথয্ যিদ ভূল েথেক থােক, আপিন 
িনব�ভু� নাও হেত পােরন অথবা আপনার েভাটার তথয্ হালনাগাদ নাও থাকেত পাের �  
আপনার িনব�ভুি� িনরী�া এবং হালনাগাদ করার জনয্ elections.ca-েত যান অথবা 
আমােদরেক 1-800-463-6868–এ েফান করন �  আপিন যখন েভাট িদেত যােবন তখনও 
িনব�ভুি� করেত পােরন �  

 
 

েফডােরল িনবর্াচেন িনব�ভু� হেত এবং েভাট িদেত আপনােক অবশয্ই: 
   

• কানাডীয় নাগিরক হেত হেব 
• েভােটর িদেন কমপে� ১৮ বسসর বেয়েসর হেত হেব  
• আপনার সনাি� এবং িঠকানা �মাণ করেত হেব 

 



েভাট �দােনর উপায়সমূহ  

 

িনবর্াচন সময়কােল আপিন �ায় েয েকান সময় েভাট িদেত পােরন �  
েয িবক� আপনার জনয্ সবচাইেত সিুবধাজনক েসটা েবেছ িনন �  

িনবর্াচেনর িদেন 
আপনার িনধর্ািরত েভাট েক� � �  ঘ�া েখালা থাকেব 
(�েদশ অনুযাযী ঘ�াসমূেহর তারতময্ হেব)�  

 
আগাম িনবর্চেনর িদনসমূেহ 
িনবর্াচন িদেনর আেগর স�ােহর শ�বার, শিনবার, র�ার এবং  
সমবার সকাল ৯:০০ ঘিটকা হেত রাত ৯:০০ ঘিটকা পযর্� আপনার  
িনধর্ািরত েভাট েক� েখালা থাকেব ৷ 

 
কানাডাবয্িপ েয েকান ইেলকসা� কানাডা অিফেস 
িনবর্াচেনর িদেনর আেগর ম�লবােরর পূেবর্ িবেকল � :� �  
ঘিটকায় েয েকান ইেলকসা� কানাডা অিফেস যান �  িবেশষ 
বয্ালট �ি�য়া বয্বহার কের আপিন েভাট েদেবন �  িনবর্াচন 
ডাকার পর আপনার িনক� অিফেসর স�ােন 
elections.ca-েত যান অথবা আমােদর েফান করন �  

 
ডাকেযােগ 
আরও জানেত হেল elections.ca-েত যান অথবা আমােদর েফান করন �  িনিদর্� সময়সীমা �েযাজয্ �   
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েভাট �দােনর জনয্ আপনার সনা�করী পিরচয়সমূহ  
 

 

আপনার সনা�করণ এবং িঠকানা �মােণর জনয্ আপনার িতনিট উপায় আেছ �  
 

িবক� 1 
 

 

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

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

 অথবা 

িবক� 2 
 

 

+ 

 

দইুিট সনা�করী পিরচয়সমহু �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 িবল এবং ছা�/ছাি� সনা�করণ কাডর্  

এগেলা েনই? েকান সমসয্া েনই!  
অনয্ানয্ �হণেযাগয্ সনা�করণ (আই িড) রেয়েছ ৷ 
elections.ca-েত স�ূণর্ তািলকা েদখুন �  

 অথবা 

িবক� 3 
 

 

+ 

 
 

যিদ আপনার সনা�করণ পিরচয়প� না থােক 

আপিন েভাট তবওু ি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�করণ এবং িঠকানা �মাণ করেত পারেত 
হেব৷ একজন বয্াি� শধমুা� এক জন বয্ি�র জনয্ �তয্ায়ন করেত পারেবন (দীঘর্কালীন 
েসবাসং�া-এ বয্ািতত) 

 

 
 
  



অিভগময্তা 
 

 

 

 

িনবর্াচেনর িদন এবং আগাম েভাট�দােনর িদনসমূেহর জনয্ সকল েভাটদাতৃগণেক 
েভাটদােনর �ানসমূেহ িনিদর্ � করা হেব �  িনবর্াচন ডাকার পর এভােব এটা িনি�ত 
করন েয আপনার িনেধর্ািরত েভাটদান েক�সমূহ আপনার অিভগময্তার �েয়াজনীয়তা 
স�� কের: 

• আপনার েভাটার তথয্ কাডর্  যাচাই কের; 

• elections.ca-েত েভাটার ইনফরেমশান সািভর্ স (Voter Information 
Service) ঘের আপনার েপা�াল েকাড িদেয়; অথবা 

• আমােদরেক 1-800-463-6868 অথবা 1-800-361-8935(TTY)-এ েফান কের �  

আপনার িনধর্ািরত েভাটদান েক�সমূেহর অিভগময্তার বয্াপাের যিদ আপনার উে�গ েথেক থােক, আমােদর 
েফান করল �   

ভাষা এবং �তীক ভাষা বয্াখয্া সহ আগাম েভাটদান সহায়তা অনুেরাধ করেত িনবর্াচেনর িদেনর আেগর 
ম�লবাের িবেকল ৬:০০ ঘিটকার পূেবর্ আপনার এলাকার ইেলকসা� কানাডা (Elections Canada) 
অিফেস েফান করন ৷  

 
 

 
িনবর্াচনী িদেন েভাটদান সহায়তা সর�াম ও েসবাসমূহ: 

 
বড় অ�ের �াথ�র 
নামসহ বড় বয্ালট 

কাগজ  
 

 

  

 িববধর্নয� (4x)  
 

      

�াথ�েদর বড় অ�ের 
এবং ে�ইল (Braille)-এ 

তািলকাসমহূ  
 

 

  

 েমাটা েপি�ল  

      

�শৃয্ এবং ে�ইল 
(Braille) েভাটদান 

েটমে�ট  
 

 

  

 
আপনার বয্ালট কাগেজ দাগ 
েদয়ােত সহায়তা  
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