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Fair Fares / অ্যাক্সেস-এ-রাইড (Access-A-Ride) 

সম্পক্সকে  প্রায়শই জিজ্ঞাজসত প্রশ্নাবলী 
(Bengali) 

 

1. আজি একিন MTA অ্যাক্সেস-এ-রাইড গ্রাহক। কীভাক্সব আজি Fair Fares NYC র িনয সাইন আপ 
করব এবং অ্যাক্সেস-এ-রাইডের জন্য ছাড় পাড া ? 

Fair Fares NYC (FFNYC)-এর জন্য আপন্ার য াগ্যতা পরীক্ষা করতত এবং FFNYC-এর জন্য 
আতবদন্ করতত www.nyc.gov/fairfares যদখুন্। আপন্ার Fair Fares NYC আতবদতন্র অংশ 
হিতেতব আপন্ার অযাতেে-এ-রাইড (AAR) আইহড প্রদান্ করুন্।  হদ আপন্ার আতবদন্ অন্ুত াহদত 
িয় এবং MTA আপন্ার AAR ID হন্হিত কতর, তািতে আপহন্ প্রহতটি AAR  াত্রার জন্য 50% 

AAR ছাড় পাতবন্। 

2. আজি একিন অ্যাক্সেস-এ-রাইড গ্রাহক এবং ইজতিক্সযযই Fair Fares NYC এর িনয নজিভুক্ত। 
অ্যাক্সেস-এ-রাইক্সড NYFair Fares C ছাড় বযবহার করা শুরু করক্সত আজি কীভাক্সব নজিভুক্ত হব 

www.nyc.gov/accessfairfares-এ আপন্ার অযাকাউতে েগ্ইন্ কতর ‘Update Access-A-Ride 

Information (অযাতেে-এ-রাইড তথ্য আপতডট করুন্)’-যত হিক করুন্। আপন্ার Fair Fares NYC 

ছাড় অযাতেে-এ-রাইতড প্রতয়াগ্ করার জন্য আতবদন্ করতত হিতন্র হন্তদেশন্া অন্ুেরণ করুন্। 
অ্যাক্সেস-এ-রাইড গাজড়গুজল আপনার Fair Fares NYC MetroCard গ্রহণ করক্সব না। ছাড় 
পাওয়ার িনয আপনাক্সক অ্বশযই আপনার অ্যাকাউন্ট আপক্সডট করক্সত হক্সব। 

3. কখন অ্যাক্সেস-এ-রাইডে আমার Fair Fares NYC ছাড় পাওয়া শুরু করব? 

আপহন্ অযাতেে-এ-রাইড  াত্রার যক্ষতত্র তখন্ ছাড় যপতত শুরু করতবন্  খন্ Fair Fares NYC 
আপন্াতক জান্াতব য  আপন্ার Fair Fares NYC আতবদন্ অন্ুত াহদত িতয়তছ এবং MTA আপন্ার 
অযাতেে-এ-রাইতডর তথ্য হন্হিত কতরতছ। আপন্ার অযাতেে-এ-রাইতডর ছাতড়র হিহত যেক করতত 
www.nyc.gov/accessfairfares-এ আবার েগ্ইন্ করুন্। আপন্ার AAR ছাড় শুরু িতত ন্হথ্ভুক্ত 
িওয়ার পর অন্ুগ্রি কতর এক েপ্তাি ে য় হদন্। 

4. আজি জকভাক্সব আিার অ্যাক্সেস-এ-রাইডে Fair Fares NYC ছাড় বযবহার করব? 

আপন্ার Fair Fares NYC ছাড় আপন্ার অযাতেে-এ-রাইড অ্যাকাউন্টের সান্টে  ুক্ত িতয় যগ্তে ,ছাড় 
স্বয়ংক্রিয়ভান্টে প্রন্ট াজ্য হন্টে। অ্যান্টেস-এ-রাইড চালন্টকরা অ্ন্টধ েক মূলয নেন্টে। 

 

 

(পক্সরর পষৃ্ঠায় যান) 
 

http://www.nyc.gov/fairfares
http://www.nyc.gov/accessfairfares
http://www.nyc.gov/accessfairfares


   

 

 

FF-17a (B) 10/05/2020 (page 2 of 2)   
(E) 08/17/2020 

air Fares New York CityF  

 
 
 

 
 

5. আিার Fair Fares NYC MetroCard-এ কী হক্সয়ক্সছ? 

আপন্ার Fair Fares NYC ছাড় আপন্ার অযাতেে-এ-রাইতড প্র ুক্ত িতয় যগ্তে, আপন্ার Fair Fares 

NYC MetroCard বাহতে িতয়  াতব এবং আ রা আপন্াতক এটি যেরত হদতত বেব। এই ে য় 
বযবিাতরর শতে াবেী অন্ুোতর, আপহন্ FFNYC MetroCard অন্য কাউতক বযবিার করতত যদতবন্ ন্া। 
 হদ আপহন্ প্রহতবন্ধী  াত্রীতদর জন্য MTA ছাতড়র প্রকল্প বা অযাতেে-এ-রাইড MetroCard-এর জন্য 
য াগ্য িন্ বা ন্হথ্ভুক্ত িন্, তািতে আপন্াতক অবশযই যেই প্রকতল্প ন্হথ্ভুক্ত িতত িতব এবং োবওতয় বা 
বাতে ছাড় যপতত কাডে টি বযবিার করতত িতব। 

6. আিার Fair Fares NYC-এর মিয়াদ মশষ হক্সয় মগক্সল কী হক্সব? 

আপন্ার Fair Fares NYC-এর য য়াদ যকাতন্া কারতণ যশষ িতে তা আপন্াতক জান্াতন্া িতব। 
হবজ্ঞহপ্ততত কারণ ও আপন্ার য য়াদ যশষ িওয়ার তাহরখ যদয়া থ্াকতব। আপন্ার কাতডে র য য়াদ যশষ 
িতয় যগ্তে, আপহন্  খন্ অযাতেে-এ-রাইড বযবিার করতবন্ তখন্ আপন্াতক পুতরা ভাড়া হদতত িতব। 
আপন্ার পহরহিহতর পহরবতে ন্ িতে এবং আপহন্ য াগ্যতার প্রতয়াজন্ীয়তা আবার পূরণ করতে আপহন্ 
েবেদা Fair Fares NYC এর জন্য পনু্রায় আতবদন্ করতত পাতরন্ । 

7. আিার অ্যাক্সেস-এ-রাইে এর নজিভুজক্ত শেষ হডে শেডে কী হড ? 

 হদ আপন্ার অযাতেে-এ-রাইতডর ন্হথ্ভুহক্ত যশষ িতয়  ায়, www.nyc.gov/accessfairfares-এ 
আপন্ার অযাকাউতে প্রতবশ কতর ও ‘Update Access-A-Ride Information (অযাতেে-এ-রাইড তথ্য 
আপতডট করুন্)’ এ হিক কতর আ াতদর জান্ান্। এই ে য়, আপন্ার  হদ অন্য যকাতন্া ট্রান্হজট ছাড় 
ন্া থ্াতক, তািতে আপহন্ একটি ন্তুন্ Fair Fares NYC MetroCard-এর জন্য অন্ুতরাধ করতত পাতরন্। 
 হদ আপহন্ প্রহতবন্ধী  াত্রীতদর জন্য MTA ছাতড়র প্রকতল্পর জন্য য াগ্য িন্ বা ন্হথ্ভুক্ত িন্, তািতে 
আপন্াতক অবশযই যেই প্রকতল্প ন্হথ্ভুক্ত িতত িতব এবং োবওতয় বা বাতে ছাড় যপতত কাডে টি বযবিার 
করতত িতব।  

8. Fair Fares NYC ম্পক্সকে  আক্সরা তক্সিযর িনয আজি মকািায় যাব? 

Fair Fares NYC েম্পতকে  আপন্ার যকাতন্া প্রশ্ন থ্াকতে অন্ুগ্রি কতর 311 ন্ম্বতর যোন্ করুন্। আরও ততথ্যর 
জন্য www.nyc.gov/fairfares-এ  ান্। 

9. প্রজতবন্ধকতার কারক্সণ Fair Fares NYC-এর িনয আক্সবদন করার মেক্সে আিার সাহাক্সযযর দরকার 
হক্সল কী হক্সব ? 

প্রহতবন্ধকতার কারতণ আপন্ার FFNYC আতবদন্ পূরণ করতত বা আপন্ার ন্হথ্ জ া হদতত োিাত যর 
দরকার িতে অন্ুগ্রি কতর 311 ন্ম্বতর যোন্ করুন্। 

 
 

 
Fair Fares NYC প্রকল্প সম্পক্সকে  আপনার মকানও প্রশ্ন িাকক্সল ,অন্ুগ্রহ কডর 311  নম্বক্সর ম ান করুন। 

Fair Fares NYC প্রকল্প সম্পক্সকে  আরও তক্সিযর িনয nyc.gov/fairfares-এ যান। 

http://www.nyc.gov/accessfairfares
http://www.nyc.gov/fairfares

