
NYC’র িনত্যযা�ীেদর সুিবধার আইন আগামী 1লা জানয়ুারী 2016 েথেক কাযৰ্কির হেব। এই আইেনর অধীেন আওতাভু� িনেয়াগকতৰ্ ােদরেক 
অবশ্যই েযাগ্য পূণৰ্ সমেয়র কম�েদরেক আগামী 1লা জানয়ুারী 2016 েথেক িনত্যযা�ীেদর সুিবধা �দান করেত হেব।

িনেয়াগকতৰ্ া ও কম�েদর জন্য তথ্য

িনত্যযা�ীেদর সিুবধার ে�া�ােমর সিুবধাগেলা িক?

এই আইেনর অধীেন কারা আওতাভু�?

িনেয়াগকতৰ্ ােদর সিুবধা কম�েদর সিুবধা

কম�গণিনেয়াগকতৰ্ া

• কম�রা তােদর �িতিদেনর যাতায়ােতর জন্য ি�-ট্যা� 
   আয় ব্যবহার কের মািসক খরচ কমােত পাের।

• িনেয়াগকতৰ্ ারা তােদর েপেরাল ট্যা� কম কের 
খরচ বাঁচােত পােরন। যত েবশী কম� এই পিরবহন 
সুিবধার আওতায় আসেবন িনেয়াগকতৰ্ া তত 
েবশী বাঁচােত পারেবন। 

• িনেয়াগকতৰ্ ারা পিরবহন সুিবধার ��াব করার 
মাধ্যেম কম�েদর ধের রাখেত পােরন।

NYC’

আওতাভু� আওতাভু� 

আওতাভু� নয় আওতাভু� নয় 

• অ�ায়ী সহায়তা ফামৰ্ সহ িনউইয়কৰ্  শহের 20 বা 
   ইউিনয়েনর সে� যু� নন এমন আেরা পূণৰ্ সমেয়র* 
   কম� সহ লাভ ও অ-লাভজনক িনেয়াগকতৰ্ া।

• আওতাভু� িনেয়াগকতৰ্ ার পূণৰ্ সমেয়র* কম�।

• মািকৰ্ ন যু�রা�, িনউইয়কৰ্  ে�ট এবং িনউইয়কৰ্  শহর 
   সরকার, েয েকােনা অিফস, িবভাগ, েবসরকাির সং�া, 
   কতৃৰ্ প�, �িত�ান, অ্যােসািসেয়শন, েসাসাইিট বা 
   ে�েটর অন্য সং�া সহ, আইনসভা ও িবচার িবভাগ সহ। 

• িনেয়াগকতৰ্ ােদরেক েফডােরল, ে�ট এবং িসিট েপেরাল 
   ট্যা� িদেত হেব না।

• চার স�ােহর সময়কােল েযসব কম� 30 ঘ�ার কম 
   সময় পযৰ্� কাজ কেরন।

• েয পূণৰ্ সমেয়র কম�রা িনউইয়কৰ্  শহেরর বািস�া 
   িক� কাজ কেরন িনউইয়কৰ্  শহেরর মেধ্য।

• েয পূণৰ্ সমেয়র কম�রা েযৗথ দরকষাকিষ চুি�র 
   মাধ্যেম আওতাভু�।

• �ত� িঠকাদারগণ।

• �া�ন কম�রা।

*িনত্যযা�ীেদর সুিবধার আইেনর অধীেন, একজন পূণৰ্ সমেয়র কম� হল েসই কম� িযিন স�িত চার স�ােহর �িত স�ােহ 
 গেড় 30 ঘ�া বা তার েবশী সময় ধের িনউইয়কৰ্  শহের েকােনা অংেশ িছেলন।

র িনত্যযা�ীেদর সিুবধার আইন 
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েকােনা ধরেনর পিরবহন এই আইেনর অধীেন রেয়েছ?

েকান ধরেনর তথ্য ও সং�ান উপল�?

িনেয়াগকতৰ্ ােদর জন্য কম�েদর জন্য

NYC’র িনত্যযা�ীেদর সুিবধার আইন স�েকৰ্  তেথ্যর জন্য 
311 ন�ের কল করন বা nyc.gov/commuterbenefits 
েদখুন।

এইসব স�েকৰ্  তথ্য েপেত 311 ন�ের কল কের 
েযাগােযাগ করন বা nyc.gov/commuterbenefits 
েদখুন:

• NYC’র িনত্যযা�ীেদর সুিবধার আইন

• িনত্যযা�ীর সুিবধার ে�া�াম েসট করা 

আওতাভু� আওতাভু� নয়
• েমে�াপিলটন �া�েপােটৰ্ শন অথিরিট 
   (Metropolitan Transportation Authority, 
   MTA) সাবওেয় ও বাস, লং আইল্যা� েরল 
   েরাগ, অ্যাম�্যাক, িনউ জািসৰ্ �ানিজট; 
   এবং েমে�া উত্তর সহ িনউইয়কৰ্  িসিট 
   আ�িলক গণ পিরবহন পিরেষবা।

• েযাগ্য েফির এবং জল ট্যাি� পিরেষবা।

• েযাগ্য ভ্যানপুল পিরেষবা।

• েযাগ্য িনত্যযা�ীর বাস পিরেষবা।

• A-রাইড ও অন্যান্য এলাকা প্যারা�ানিজট 
   �দানকারীর অ্যাে�স। 

• পািকৰ্ ং খরচ।

• িসিটবাইক সহ বাইসাইেকেলর খরচ।**

   **েফডােরল ট্যা� আইেনর অধীেন, 
   কম�রা েযাগ্যতাস�� বাইসাইেকল 
   িনত্যযা�ী পিরেশাধ সুিবধার জন্য  
   ি�-ট্যা� ইনকাম ব্যবহার করেত 
   পারেব না।

েয সম� কম�রা আনৰ্ড ইনকাম ট্যা� ে�িডেটর (Earned 
Income Tax Credit, EITC) মেতা েফরতেযাগ্য ট্যা� 
ে�িডেটর জন্য েযাগ্য, তােদর ি�-ট্যা� �্যানিজট 
েবিনিফট ট্যা� ে�িডেটর পিরমাণ কমােত পাের। 
কম�েদরেক ট্যা� েপশাদােরর সে� পরামশৰ্ িনেত হেব। 

এইসব স�েকৰ্  তথ্য েপেত 311 ন�ের কল কের েযাগােযাগ 
করন বা nyc.gov/consumers েদখুন: 

• NYC আিথৰ্ক �মতায়ন েক�, েযখােন িনউইয়কৰ্ বাসীরা 
   একজন েপশাদার আিথৰ্ক কাউে�িলং পােবন 

• েযাগ্য িনউইয়কৰ্ বাসীেদর জন্য (ট্যাে�র সময়কােল) 
   িবনামেূল্যর ট্যা� ��িতর সহায়তা

NYC’র িনত্যযা�ীেদর 
সিুবধার আইন

কাজ করার 
জন্য ভােলা উপায় আেছ। 


