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what’s at stake
Get ready to use Ranked 
Choice Voting this
June Primary on Tuesday, 
June 22nd, 2021. 

Early voting will run from 
Saturday, June 12th to 
Sunday, June 20th. 
Check your voter 
registration status, request 
an absentee ballot,
and lookup your early voting 
and election day poll site at 
vote.nyc

Do not rank the same candidate more than once, and do not 
mark two candidates with the same rank.

NYC is now using Ranked Choice Voting in primary
and special elections for all local offices!

Mark your ballot by order of preference. Rank at least one candidate and up to five.

Step 1:
In the first column, completely fill in the oval 
next to your first-choice candidate. 

Step 2:
In the second column, completely fill in the 
oval for your second-choice candidate,
if you have one.

Step 3:
Completely fill in the oval for your third, 
fourth, and fifth choice in the respective 
columns, if you have ones.

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

CANDIDATE E

CANDIDATE F

CANDIDATE G

CANDIDATE H

CANDIDATE I

CANDIDATE J
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ধাপ 1:
�থম কলােম আপনার �থম-পছে�র �াথ�র পােশর 
েগালিট স�ূণৰ্ ভিতৰ্  করুন।

ধাপ 2:
আপনার ি�তীয়-পছে�র েকােনা �াথ� থাকেল, ি�তীয় 
কলােম তার জন্য েগালিট স�ূণৰ্ ভিতৰ্  করুন।

ধাপ 3:
আপনার েকানও তৃতীয়, চতুথৰ্ ও প�ম পছ� থাকেল, 
েসগুিলর জন্য িনজ িনজ কলােম েগালিট স�ূণৰ্ ভিতৰ্  
করুন।

�াথ� A

�াথ� B

�াথ� C

�াথ� D

�াথ� E

�াথ� F

�াথ� G

�াথ� H

�াথ� I

�াথ� J

1     2     3     4     5

সা�য়কর আবাসন

খাদ্য �াি�

ভালভােব-অথৰ্ায়ন করা �ুল

চাকির

েছাট ব্যবসািয়ক 
�িত�ােনর জন্য 

সহায়তা

�েবশসাধ্য সবৰ্জনীন �ান

�া�্যেসবা

পাকৰ্  ও েখলার মাঠ

সবৰ্জনীন 
পিরবহন

মানিসক 
�া�্য 

পিরেষবা

েয িবষয়গুিলর ওপের �ভাব পড়েব

আপনার ব্যালেট পছে�র �মানসুাের িচ� িদন। কমপে� একজন এবং পাঁচ জন পযৰ্� �াথ�েক     িদন।

একই �াথ�েক একবােরর েবিশ           েদেবন না, এবং দ'ুজন �াথ�েক 
একই        িদেয় িচি�ত করেবন না।

NYC এখন সম� �ানীয় অিফেসর জন্য �াথিমক ও িবেশষ িনবৰ্াচনগুিলেত
          চেয়স েভািটং (Ranked Choice Voting) ব্যবহার করেছ!

22েশ জনু, 2021, ম�লবাের 
এই জনু �াইমািরেত-
            চেয়স েভািটং ব্যবহার 
করার জন্য ��ত েহান।

�াথিমক েভাটদান চলেব 
শিনবার, 12ই জনু েথেক 
রিববার, 20েশ জনু পযৰ্�। 
আপনার িনব�েনর ি�িত যাচাই 
করুন, একিট অনপুি�ত ব্যি�র 
ব্যালেটর জন্য অনেুরাধ করুন, 
এবং vote.nyc-এ আপনার 
�াথিমক েভাটদান ও িনবৰ্াচন 
িদবেসর েপাল সাইটিট েদখুন


