
নির্ বাচনিিী 

ম্যািয়ুাল 

৬ এবং ৭ই নভেম্বর ২০২১ 

প ৌরসো (মিউমনমস াল) 

মনব বাচন 

২০২১ সালের ৬ এর্ং ৭ই িভেম্বর 

প ৌরসভা নির্ বাচনির লক্ষ্য হল নসটি এর্ং 

বুভরা োঁর পেয়র এবং কাউন্সিলরনের  ে 

 ূরণ করা। 

এই নির্ বাচনি পে ১০৩ জি ব্যক্তি 

নির্ বানচত হভবন,  তারা ২০২৫ সাল  ে বন্ত

আপনার প্রতিতনতিত্ব করলব্ন। 

আ িার পভািটি শহর গঠনি অবদান 

রাখভব। 

পভাি পেওয়ার জিয, পোটারপেরপক 

অর্শযই প ৌরসোর ভোটার  তানলকায় 

তাভের িাম্ নির্ন্ধি করভত হলব্। 

Siari কতত বক অনূমদত 

Version en bengali du Manuel d’élection 2021 d’Élections Montréal



পভাি পেওয়ার জিয, একজি র্যন্সিপক অর্শযই পভািারনের
তানলকায় নির্নিত হনত হনর্, ২০২১ এর ৬ই িনভম্বর তার র্য়স
১৮ ব্ছর ব্া িদরূ্ধ্ বহভত হভর্, এর্ং ২০২১পভাি পেওয়ার জিয, 
একজি র্যন্সিপক অর্শযই পভািারনের তানলকায় নির্নিত হনত
হনর্, ২০২১ এর ৬ই িনভম্বর তার র্য়স ১৮ ব্ছর ব্া িদরূ্ধ্ বহভত 

হভর্, এর্ং ২০২১ এর ১লা পসনেম্বর এর িভযে তাভক নিম্ননলনিত

শতবগুনল  ূরণ করনত হভবেঃ 

• কানাডার িাগনরকত্ব আভে;

• কাভরা অযীভন বা তত্তাবযাভন পনই;

o হভত হভবেঃ

o কি  ভে ৬ িাস োবত মতিযালে এ আর্াসস্থাি

আভে এবং কুইভবক এ বসবাস করভেন

o বা

o কি  ভে ১২ িাস োবত েনিয়ানল এ পকান বামির

িামলক বা পকান র্যর্সানয়র প্রনতষ্ঠানির িামলক হভত

হভব।

আরও ত য জািা 

কখি আনম্ ভোট নেভত পারভর্া? 

সাপ্তামহক েু টটর দুই মদভন আ মন পোট মদভত  ারভবন। 

অনিম্ ভোট গ্রহন শনির্ার ৩০ এর্ং রনর্র্ার ৩১ অভটার্র 

২০২১ সকাল ৯.৩০ পথভক রাত ৮ টা  ে বন্ত  চলভব। 

২০২১ সাভলর ১২ পথভক ১৮ই অভটাবর এর িভযে আ নি আ িার 

 েন্দ পিাতাভবক পে পকান একটট পয বাভলাচিা কনম্শি পবাডব এ 

উ মিত হভত  াভরন। আ নাভক পে তথে  াঠাভনা হভয়ভে, 

 ে বাভলাচনা কমিশন পবাডব পোটার তামলকার সাভথ তা োচাই বাোই 

করভব।  

২০২১ সাভলর ১৮ই অভটার্র এর পভর আপনি পোট পদওয়ার 

জনে আর িাম্ নির্ন্ধি করভত পারভর্ি িা।  

আতম মতিযালে ব্সব্াসকারী একজন ব্যক্তি এব্ং আতম

স্বাস্থ্যগি কারলে চলাচল করলি সক্ষম্ না। আতম নক োভর্ 

আম্ার িাম্ তনব্ন্ধন করলি পানর? 

elections.montreal.ca এ পচক করুন এবং পোটারভদর তামলকা 

 ে বানলাচিা ফরে টট মিন্ট করুন। 

ঐ ফরিটট  ূরণ করুন এবং আ নার সংভশাযভনর সিথ বনকামর 

তথসিুভহর ফনিাকন সহ পফরত মদন।  

আ নার ফরিটট ২০২১ সাভলর ১৮ই অভটাবর এর িভযে প ভত 

হভব। প াস্ট অমফস এর মবলম্বর সেয় টি মবভবচনার িভযে রাখুন। 

আতম একটি বব্সরকারী তসতনযরলদর ব্াসভব্ন এ, একটট 

আব্াতসক বকন্দ্রএ, একটি অভযর্ বনা বকন্দ্রএ ব্া অিয ভকাি 

প্রতিষ্ঠালন র্াতক। আনম্ নকোভর্ আম্ার িাম্ নির্ন্ধি করভর্া? 

যথ্াথ্ ব প্রতিষ্ঠান সমু্ভহর এর তামলকা জানার জনে 

elections.montreal.ca পেিুি এর্ং পোটারভদর তামলকা  ে বানলাচিা 

ফরে টট ডাউনভলাড করুন। 

ফরেটি প্রিন্ট কভর  ূরণ করুন। আ নার তথে সংনশাধন সঙ্ক্রান্ত

কাগজ ত্র  বা  আ িার প্রনতষ্ঠানির পকািও কে বচারী কতত বক 

সতোময়ত সারটটমফভকট এর ফনিাকন সহ ফরিটট পফরত মদন। 

আ মন চাইভল ২০২১ সাভলর ১২ পথভক ১৮ই অভটাবর এর িভযে পে 

পকান একটট  ে বাভলাচনা কমিশন পবাডব এ উ মিত হভত  াভরন। 

আ নার  ে হভয় আ নার স্বািী/ মি অথবা ন তা োতা আভবদন 

করভত  াভরন। 

যাচাই করা

ভ রা

প ৌরেসা মনব বাচভন পক পক েপাট মদভত  ারভবন? আনম্ েভাট েনভত ভকাথ্ায় যাভর্া? 
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elections.montreal.ca. এর তথে “ভকাথ্ায় আনম্ ভোট তদলব্া? 

”ব্রাওস করুন বা পদখুন। 

কনয়ক র্ার মিক কভর আ মন আ নার পোট িদাভনর িান  প ভয় 

োভবন। 

অমগ্রি পোভটর জনে পে পোটাররা নাি মনবন্ধন কভরভেন 

তাভদরভক পোভটর কভয়কমদন আভগ একটট স্মরণিূলক কাডব ও 

 াঠাভনা হভব। 

আনম্ আম্ার স্বাস্থ্যগি কারভি চলাচল করভত সক্ষম িা র্া 

আনম্ একজি চলাচভল অক্ষম্ ভোটার এর খুর্ কাভের 

একজি ভসর্াোি কানর র্াক্তি, ভস ভক্ষভে আনম্ ভকম্ি কভর 

ভোট নেভর্া? 

পে সিস্ত পোটাররা তাভদর স্বাস্থ্য গি কারভি চলাচল করভত 

অক্ষম্, তাভদরভক র্াই ভম্ইল পোট িদাভনর আহ্বান জানান হয়, 

অমযকন্ত, তাভদর কাভের পসবাদানকামরভদরও সুভোগটট পদওয়া হয় 

(েমদ ওনারা একই টঠকানায় বসবাস কভরন)।  

বাই পিইল পোট পদওয়ার জনে elections.montreal.ca এ িদত্ত 

ফরম্ এর িাযেভি আপনার অনুলরাি টি জানান বা কল করুন 

514 872-VOTE (8683). 

বাই পিইল পোট পদওয়ার জনে আ নার অিুনরাধটি ২০২১ এর ২৭ 

এ অভটাবর এর িভযে হভত হভব।  

আ মন অমগ্রি পোভটর আভগ বাই পিইল এ পে শরনু্মলক র্া িভন 
কমরভয় পদওয়ার কাডব টি  ানর্ি, পসখাভন উভেমখত টঠকানায় 

সশমরভর মগভয়ও পোট মদভত  াভরন।  

কনেড-১৯ নক আম্ার বভািাতিকার বক প্রোনর্ত করভর্? 

জিস্বাস্থ্য সু ামরশকত ত সযানিটানর ব্যব্স্থা সমু্হ পোট পকভে

প্রভয়াগ করা হভব। আ মন পসখাভন নিরাপভে ভোট মদভত 

 ারভবন। 

আ মন েমদ কমেড-১৯ এর কারভন ভকাভরিটটভি থাভকন, তাহভল 

আ মন র্াই ভম্ইলএ ভোট ভেওয়ার জিয ২০২১ এর ২৭ এ 

অভটাবর এর িভযে অিুভরাধ করভত  াভরন বা কল করুন 514 
872-VOTE (8683).

কমেড-১৯ এর কারভন পকাভরনটটভন োরা আভেন তারা পকান 

একটট পয বাভলাচিা কনম্শি ভর্াডব এ নলনখত অিুভরাধ করভত 

 াভরন।  ে বাভলাচনার জনে অনুভরায গ্রহভনর পশষ তামরখ পহাল 

১৮ই অভটাবর ২০২১ সন্ধো ৭ টা। 

র্াই ভম্ইল এ ভক ভোট নেভত পারভর্? 

র্াই ভম্ইল ভোট হভে পোটারভদর উভেভশ করা একটি িতুি 

বাবিা ো িদান করা হয়েঃ 

েনিয়নলর বয়স্কভদর ব্াসভব্ন এ। 

কমেড-১৯ এর কারভন োরা পকাভরনটটভন আভেন। 

ভোভটর জিয আনম্ নকোভর্ নিভজভক প্রস্তুত করভর্া? 

elections.montreal.ca এ পত আ নার মনব বাচনী পজলার প্রাথ্ীভের 

তানলকা  াভবন। 

পোট গ্রহন পকভে, িাস্ক  িা বা িুখ ঢাকা অতোবশেকীয়। 

আ নাভক পচনার জনে অল্প সিভয়র জনে আ নাভক োস্কটি 

সরাভত হভব। 

ভোট ভেওয়ার জিয, আপিার প্রভয়াজি হভর্েঃ 

িাস্ক  িা বা িুখ ঢাকা; 

একটট কাভলা বা নীল কলি বা একটট মশশ প ন্সিল; 

আ নার পিমডভকল কাডব, ড্রাইোর লাইভসি, কানামডয়ান 

 াসভ াটব, ইন্সিয়ান অবিানগত সাটটবমফভকট বা কানামডয়ান আমি ব 

পফারস এর কাডব। 

পোট পকেগুভলা সর্ার জিয উনু্মি।আ িার পভািানধকার
প্রনয়ানগর সুনর্ধানথ ব কী কী র্যর্স্থ্া গ্রহণ করা োয় পস
সম্পনকব আরও জািার জিয আোনের সানথ পোগানোগ 

করুন। 

আনম্ বপৌরসো নির্ বাচভি কাজ করভত চাই। আম্ার নক করা 

উনচত? 

পবশ মকেু ভর্তিসহ পে ৩০ এবং ৩১ অভটাবর  াশা ামশ ৬ এবং 

৭ নভেম্বর ২০২১ উনু্মক্ত আভে। 

পদু্গভলার জিয অিলাইভি িদত্ত ফরি  ুরন করুন। 

মবভশষত আ নার বয়স ১৬ বের বা তদরূ্ধ্ ব হভত হভব, পসাশাল 

ইনমসওভরি নাম্বার থাকভত হভব এবং একটট ববয ইভিইল এভড্রস এ 

অোভেস থাকভত হভব। 

আম্াভের সাভথ্ ভযাগাভযাগ করুি 

পটমলভফাভনেঃ 514 872-VOTE (8683) 

ওভয়ব সাইিঃ elections.montreal.ca

ইনেইল elections@montreal.ca 

সশমরভরেঃ েনিয়ানলর ২৫ টট মনব বাচনী পকভে 

আিাভদর অনুসরন করুন 

পসৌজিয অিুর্াে 

যনেবাদ 

মনব বাচনী েযািুয়ালটট এখন বাংলায়  াওয়া োচনে! 
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