
Ranked Choice Voting – Video Script 
 
Hey NYC Voters, 

হয্ােলা িনউ ইয়কর্ শহেরর  েভাটার,  

 

There’s a new way to vote for your city officials in 2021! The city of New York will use 

the Ranked-Choice Voting method for all NYC primaries and special elections for Mayor, 

Public Advocate, Comptroller, Borough President and City Council.  

আপনার শহেরর সরকারী অিফসগুেলার জনয্ পৰ্াথর্ী িনবর্াচন করার জনয্ ২০২১ সােল একিট নূতন িনবর্াচনী পৰ্িকৰ্য়া 

বয্বহার করা হেব! িনউ ইয়কর্ শহেরর সকল েময়র, পাবিলক অয্াডেভােকট, ক�েটৰ্ালার, বেরা েপৰ্িসেড� েপােদর 

জনয্ অনুি�তবয্ পৰ্াথিমক এবং িবেশষ িনবর্াচেন পছে�র কৰ্মানুসাের েভাট েদয়ার পৰ্িকৰ্য়া বয্বহার করা হেব।     

 

Ranked-choice voting gives New York voters more choice than ever before.  

Rather than choosing just 1 candidate… 

পছে�র কৰ্মানুসাের েভাট েদয়ার পৰ্িকৰ্য়া িনউ ইয়কর্ শহেরর বািস�ােদর েকবলমাতৰ্ একজন পৰ্াথর্ীেক মেনানয়ন 

না কের, আরও েবশী পৰ্াথর্ীর েথেক মেনানয়ন করার সুেযাগ পৰ্দান কের…   

Now, you have the option to rank up to 5 of your favorite candidates.  

এখন েথেক, আপিন চাইেল সবর্ািধক ৫ জন পছে�র পৰ্াথর্ীেক েভাট িদেত পারেবন।   

 

Here’s how it works: 

Mark your ballot by order of preference. Ranking as many or as few candidates as you 

like. 

• In the first column, fill in the oval next to your 1st choice candidate 

• Your 2nd choice in the second column 

• Followed by your 3rd, 4th and 5th choice 

 

এই পৰ্িকৰ্য়া িকভােব কাজ কের:  

আপনার পছে�র কৰ্মানুসাের, যত জনেক ই�া েভাট িদেত পারেবন।   

• পৰ্থম কলােম, আপনার ১ম পছে�র পৰ্াথর্ীর নােমর পােশর বৃ�িট পূরণ করুন 

• আপনার পছে�র ২য় পৰ্াথর্ীর জনয্ িদ্বতীয় কলাম  

• অনুরূপভােব আপনার পছে�র ৩য়, ৪থর্ এবং ৫ম পছে�র পৰ্াথর্ীেদর েভাট িদন   

 



At the close of election day, 

All 1st choice votes are counted. 

The candidate to receive over 50% of votes, wins! 

িনবর্াচেনর িদন েশেষ,  

সকল ১ম পছে�র পৰ্াথর্ীেদর পাওয়া েভাট গণনা করা হেব।  

েয পৰ্াথর্ী ৫০% এর েবশী েভাট পােবন, তােক জয়ী েঘাষণা করা হেব 

 

If no candidate receives over 50% of the first-choice votes, the race moves to round 2:  

• The person with the least number of votes is eliminated. 

• If your first-choice candidate does not win and they’re eliminated, we then count 

your 2nd Choice vote and add it to the candidate’s total.  

This process continues until we have a winner.  

 

যিদ েকানও পৰ্াথর্ী ১ম পছ� িহসােব ৫০% এর অিধক েভাট না েপেয় থােকন, তাহেল িনবর্াচনী পৰ্িতেযািগতা ২য় 

রাউে� চেল আসেব:  

• সবর্িন� েভাট পাওয়া পৰ্াথর্ীেক সিরেয় েফলা হেব 

• যিদ আপনার পছে�র ১ম পৰ্াথর্ী জয়ী না হয় এবং তােদর সিরেয় েফলা হয়, তাহেল আমরা আপনার 

২য় পছে�র পৰ্াথর্ীর েভাট গণনা করা হেব এবং পৰ্াথর্ীর পাওয়া সবর্েমাট েভােটর সােথ েযাগ করা 

হেব।   

  এজজন পৰ্াথর্ী জয়ী হবার পূবর্ পযর্� এই পৰ্িকৰ্য়া চলেত থাকেব।   

 

Go to VOTE.NYC to Learn more about NYC Ranked-Choice Voting and upcoming elections. 

িনউ ইয়কর্ শহেরর পছে�র কৰ্মানুসাের েভাট েদয়ার িবষেয় আরও জানার থাকেল আমােদর ওেয়ব সাইট 

VOTE.NYC েদখুন।  
 
 


