
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।
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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।



সা�য়কর আবাসন

খাদ্য �াি�

ভালভােব-অথৰ্ায়ন করা �ুল
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েছাট ব্যবসািয়ক 
�িত�ােনর জন্য 

সহায়তা

�েবশসাধ্য সবৰ্জনীন �ান

�া�্যেসবা

পাকৰ্  ও েখলার মাঠ

সবৰ্জনীন 
পিরবহন

মানিসক 
�া�্য 

পিরেষবা

েয িবষয়গুিলর ওপের �ভাব পড়েব
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
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