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এ বছর আমােদর �াইমারী ও ে�শাল িনবর্াচেন আপনারা আপনােদর �ানীয় জন�িতিনিধ িনবর্াচেন একিট নতুন, সহজ উপােয় েভাট �দান করেত পারেবন।. পছে�র �মানুযায়ী েভাট 
বা i¨vsKW  চেয়স েভাট (আরিসিভ) এর সাহােযয্ শধুমা� একজন �াথ�েক েভাট েদয়ার পিরবেতর্  আপিন �মানুসাের আপনার অ�ািধকার অণুযায়ী �াথ� িচি�ত করেত পারেবন। তা 
সে�ও আপিন যিদ মা� একজন �াথ�েক েভাট িদেত চান, তাহেল আপিন তাও করেত পারেবন।

আরিসিভ েভাটারেদরেক �াথ�েদর পছে�র �ম অনুযায়ী েভাট েদয়ার �মতা েদয়। আপিন আপনার �থম পছ� ছাড়াও বাড়িত িহেসেব ি�তীয়, তৃতীয়, চতুথর্ ও প�ম পছ� ি�র 
করেত পােরন। আরিসিভ েভাটারেদর অেনক ক� ও বয্াপক পছে�র সুেযাগ েদয়।

wbDBqK© wmwU‡Z i¨v¼W P‡qm ‡fvwUs Gi my‡hvM G‡m‡Q  

আেরা িব�ািরত তথয িভডও েদখেত চাইেল আমােদর ওেয়বসাইট িিভজট করুুন: RankTheVoteNYC.org

i¨vsKW চেয়স েভাট (আরিসিভ) প�িত িক কারেণ ?

আপনার নতুন বয্ালট িকভােব পূরণ করেত হেবঃ

মেন রাখেবন

· আপিন সবসময় আপনার ি�য় �াথ�েক �থেম েভাট িদেত পােরন।
· আপিন আপনার আকা�া ও মূলয্েবােধর িভিৎতْـেত যথাযথ �াধানয্ অনুযায়ী েভাট িদেত পােরন।
· আপনার েভাট িবভ� হেয় যাওয়ার দু:ি��া থােক না েয আপিন যােক িনবর্ািচত েদখেত চান না, িতিন িনবর্ািচত হেয় েযেত পােরন।

· �াথ�েদরেক সকল েভাটােরর কােছ েপৗছেত হেব, শধু তারা েযসব েভাটারেক ভােলাভােব জােনন তােদর কােছ নয়।

• memg‡qi gZB, Avcwb hw` i¨vswKs K‡ib, A_ev ïaygvÎ
GKRb cÖv_©x‡K ‡fvU w`‡Z Pvb, Zvn‡j Avcbvi cÖ_g cQ‡›`i
Dci Wvbw`‡K ‡MvjvK…wZ ¯’vb c~iY Kiæb|  ।
• আপনার েভাটেক আেরা �মতা িদেত এিগেয় যান এবং

ি�তীয় পছ� িনবর্াচন করুুন এবং �াথ�র নােমর ডানিদেক
ি�তীয় পছে�র েগালাকৃিত �ান পূরণ করুুন।

• এভােব আপনার পছে�র পাঁচ জন �াথ�েক i¨vswKs করা
পযর্� অবয্াহত থাকেত পােরন।

• �েতয্ক কলােমর জনয্ শধু একিট েগালাকৃিতর �ান পূরণ
করেবন

• আপিন যিদ শধু �িত সািরেত মা� একিট েগালাকৃিতর
�ান পূরণ কেরন, তাহেল আপনার েভােটর আরও শি�
থােক; অথর্য্াৎ একজন �াথ�েক শধু একবার i¨vsK করুুন

• �াথ�র নাম েলখাসহ, আপিন যত েবিশ সংখয্ক �াথ�েক
অথবা কম সংখয্ক �াথ�েক পছ� করেত পােরন,
সেবর্া� পাঁচজন (৫) পযর্�।

http://www.rankthevotenyc.org


িবেশষ িনবর্াচনী েনািটশ

কুইে�র িসিট কাউি�ল িডি�� ২৪ এর েভাটারবৃ�
আপনার নতুন িসিট কাউি�ল �িতিনিধ িনবর্ািচত করার গরুু�পূণর্ এই সুেযাগিট হাতছাড়া করেবন না!

সকল েরিজ�াডর্  েভাটার এই িবেশষ িনবর্াচেন েভাট েদয়ার উপযু�।

আপনার অনুপি�ত বয্ালেটর জনয্ আজই অনুেরাধ জানান

আগাম েভাট ২৩েশ জানুয়ারী, শিনবার েথেক ৩১েশ জানুয়ারী, েরাববার পযর্� অনুি�ত হেব। আগাম

েভােটর জনয্ আপনার েভাট েক�িট েকাথায় তা েদেখ িনন।

িনবর্াচেনর তািরখ হে� ২রা েফ�য়ারী, ম�লবার; েভাট েক� েখালা থাকেব সকাল ৬টা েথেক রাত ৯টা 

পযর্�। আপনার েভাট েক�িট েকাথায় আজই েদেখ িনন।

সচরাচর জানার িবষয়সমূহ

সহায়ক তথয্সূ�:

েকান্ পদগেলােত i¨vsKW চেয়স েভািটং এর মাধয্েম িনবর্াচন হেব?
২০২১ সাল েথেক শরুু কের িনউইয়কর্  িসিটর েভাটাররা িনে� বিণর্ত পদগেলােত 
�াইমারী ও ে�শাল িনবর্াচেন i¨vsKW চেয়স েভািটং এর মাধয্েম �িতিনিধ িনবর্াচন 
করেত পারেবনঃ

• েময়র
• ক�েটালার
• পাবিলক এডেভােকট
• বেরা ে�িসেড�বৃ�
• িসিট কাউি�ল েম�ার

i¨vswKs এর কারেণ িক আমার �থম পছ� েকানভােব �িত�� হয়?
না। অনয্ �াথ�েদর i¨vswKs করার মধয্ িদেয় আপনার �থম পছে�র েভােট েকান �ভাব 
পেড় না।

আপনার েভাটার েিরেজ�েশনর অব�া পরী�া করুতন; অনিুপ�ত বয েলটর জনয েরাধ জানান এবং আপনার আগাম 
েভােটর সেুযাগ ও িনবর েচনর িদন েভাট েক� স�েকর েজন িননঃ vote.nyc

আিম িক একই �াথ�েক একািধকবার েভাট �দান করেত পারেবা ?
আপিন পারেবন, িক� আপিন যিদ i¨vsKW কেরন তাহেল আপনার েভােটর �মতা 
থাকেব অিধক। একজন �াথ�েক �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় পছ� িহেসেব েভাট েদয়া আর 
ি�তীয় এবং তৃতীয় পছে�র ঘরিট খািল রাখা একই অথর্। েকান �াথ�েক আপিন 
একািধকবার েভাট েদয়ার মাধয্েম তার িবজেয়র সুেযােগর মেধয্ আর েকান অ�গিত 
আসেব না।  

এই প�িতেত িকভােব একজন িবজয়ী িনধর্ািরত হয়?
�থেম সকল �থম পছে�র েভাটগেলা গণনা করা হয়। একজন �াথ� যিদ �থম পছ� 
অনুযায়ী ৫০% এর েবিশ েভাট পান তাহেল িতিন িবজয় লাভ কেরন। তা না হেল ি�তীয় 
দফা বয্ালট গণনা করা হয়। �িতিট ধােপ কম েভাট লাভকারী �াথ�রা বাদ পেড়ন। েসই 
�াথ�েদর বয্ালট েভাটারেদর পরবত� পছে�র �াথ�েদর েভাট িহেসেব গণনা করা হয়। 
চূড়া� ২ জন �াথ� িনি�ত না হওয়া পযর্� েভাট গণনা চলেত থােক। িব�ািরত তেথয্র 
জনয্ঃ

i¨vsKW চেয়স েভািটং এর অথর্ 

িনউ ইয়েকর্ র মানুষেদর জনয্ অিধকতর �মতা এবং শধুমা� িবেশষ �ােথর্র জনয্ নয়।

অেনক ক�, KviY cÖv_©x‡`i i¨vswKs Gi Kvi‡Y ‡fvUvi‡`i G‡Z AwaK cÖfve _v‡K।

িনউ ইয়েকর্ র মানুষেদ জনয্ অিধক পছে�র সুেযাগ, যখন �ানীয় পযর্ােয়র িনবর্াচেন
তারা শধুমা� একজন অথবা পাঁচজন পযর্� �াথ�েক i¨vswKs কের েভাট িদেত পাের।

আেরা িব�ািরত তথয িভডও েদখেত চাইেল আমােদর ওেয়বসাইট িিভজট করুুন: RankTheVoteNYC.org

http://www.rankthevotenyc.org
http://www.vote.nyc

