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প্রায়শই জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 
(Bengali) 

 

কর্মিূজিটি িম্পর্কম  

1. Fair Fares NYC কী? 

2. Fair Fares NYC কীভার্ব কাি কর্ে?  

কাো য াগ্য 

3. অংশগ্রহণ কোে িন্য কাো য াগ্য? 

4. আজর্ বতম র্ার্ন্ MTA এে প্রজতবন্ধী বা প্রবীণ ন্াগ্জেক ছার্েে MetroCard কর্মিূজির্ত অংশগ্রহণ 

কেজছ। আজর্ জক এখন্ও Fair Fares NYC-যত অংশগ্রহর্ণে য াগ্য? 

5. আর্াে অজভবািন্ জিজত জক এই Fair Fares NYC-যত আর্াে অংশগ্রহণ কোে ক্ষর্তার্ক প্রভাজবত 

কের্ব? 

আপন্াে Fair Fares NYC এে ছার্েে আর্বদন্ এবং তাে প্রাজি  

6. আজর্ জকভার্ব Fair fares NYC ছাে এে িন্য আর্বদন্ কের্ত পাজে? 

7. আর্াে আর্বদন্ অন্ুর্র্াজদত হর্য়র্ছ জকন্া তা আজর্ কীভার্ব িান্র্ত পােব?  

8. একবাে অন্ুর্র্াজদত হর্য় যগ্র্ল কতজদন্ প মন্ত Fair Fares NYC-যত অংশগ্রহণ কোে িন্য আজর্ য াগ্য 
থাকর্বা? 

9. কখন্ আজর্ আর্াে Fair Fares NYC MetroCard পার্বা? 

10. আর্াে Fair Fares NYC অন্ুর্র্াজদত হর্য়জছল তর্ব আজর্ ডাকর্ ার্গ্ যিটি পাই জন্। আর্াে কী কো 
উজিত? 

11. আর্াে nyc.gov/accessfairfares ওর্য়বিাইটর্ত অিুজবধা হর্ে, কীভার্ব আজর্ িাহা য যপর্ত 

পাজে? 

12. Fair Fares NYC আর্বদন্পত্রটি পেূণ কের্ত আর্াে িাহার্ যে প্রর্য়ািন্। আর্ার্ক যক িাহা য কের্ত 

পার্েন্?  

13. আজর্ একটি িাধােণ যপাস্ট অজিি বর্ে জিঠি পাই। আজর্ কীভার্ব আর্াে Fair Fares MetroCard 

পার্বা? 

14. আজর্ কীভার্ব আর্াে জিঠি পাঠার্ন্াে ঠিকান্া আপর্ডট কেব? 

15. আর্াে Fair Fares NYC-এে আর্বদন্পত্রটি অস্বীকাে কো হর্য়র্ছ। আজর্ কীভার্ব আর্ো তথয যপর্ত 

পাজে? 
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 আর্বদর্ন্ে ন্জথপত্র কীভার্ব ির্া জদর্ত হর্ব এবং যিই িম্পজকম ত অন্যান্য প্রশ্নির্ূহ  

16. আর্াে বয়ি, NYC এে আবািন্ এবং আয়  ািাই কোে িন্য আর্াে যকান্ ন্জথপত্র প্রর্য়ািন্ হর্ব? 

17. আর্াে আর্বদর্ন্ে িন্য আজর্ কীভার্ব ন্জথপত্র ির্া যদব? 

18. আজর্ আর্াে ন্জথপত্রগুজল ির্া যদওয়াে যিষ্টা কর্েজছলার্, তর্ব যিটা কা মকে হয়জন্। আজর্ কীভার্ব 

িহায়তা যপর্ত পাজে? 

19. আপজন্ আর্াে ন্জথপত্র যপর্য়র্ছন্ জকন্া তা আজর্ কী কর্ে িান্ব? 

20. আর্াে ন্জথপত্র ির্া যদওয়াে কী যকার্ন্া ির্য়িীর্া আর্ছ? 

21. ির্য় র্র্তা আর্াে ন্জথপত্র ির্া ন্া জদর্ল কী হর্ব? 

আপন্াে Fair Fares NYC MetroCard এে বযবহাে  

22. আর্াে পজেবার্েে যকান্ও িদিয বা আর্াে বনু্ধ জক আর্াে Fair Fares NYC MetroCard বযবহাে 

কের্ত পার্েন্? 

23. আজর্ জক NYC-ে ির্স্ত িেকাজে পজেবহন্ বযবিায় আর্াে Fair Fares NYC MetroCard বযবহাে 

কের্ত পাজে? 

24. আজর্ জক একই ির্য় আর্াে Fair Fares NYC MetroCard-এ অথম এবং ির্য় যলাড কের্ত পাজে? 

25. আজর্ কীভার্ব আর্াে Fair Fares NYC-এ পনু্ন্মবীকেণ কোর্বা?  

26. আর্াে Fair Fares NYC MetroCardটিে যর্য়াদ 30 জদর্ন্ে র্র্ধয যশষ হওয়াে পজেজিজত আির্ল কী 
হর্ব? 

য াগ্যতা হাোর্ন্া  

27. আজর্ একটি জবজ্ঞজি যপর্য়জছ য  আজর্ আে য াগ্য ন্ই বর্ল আর্াে ন্জথভুক্তকেণ যশষ হর্ত ির্লর্ছ এবং 
আর্াে র্র্ন্ হয় এর্ক্ষর্ত্র যকার্ন্া ভুল হর্য়র্ছ। এই জবষর্য় আজর্ কাে ির্ে কথা বলর্ত পাজে? 

28. আর্াে য াগ্যতা জন্ধমােণ প মার্লািন্া কোে অন্ুর্োধ কের্ত আর্াে কতজদন্ লাগ্র্ব? 

29. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard-টি অপবযবহার্েে কাের্ণ অথবা প্রতােণার্ূলক কা মকলার্পে 

িন্য জন্জিয় কো হর্য়র্ছ বর্ল আজর্ জবজ্ঞজি যপর্ল কী হর্ব? 

কাডম  হাজের্য়  াওয়া বা িুজে হর্য়  াওয়া 

30. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard হাজের্য় যগ্র্ল বা িুজে হর্য় যগ্র্ল আর্ার্ক কী কের্ত হর্ব? 

31. আর্াে কাডম টি হাজের্য় যগ্র্ল বা িুজে হর্য় যগ্র্ল জেিার্েে িন্য আর্ার্ক কীভার্ব অন্ুর্োধ িান্ার্ত 

হর্ব? 

32. আজর্ কতবাে আর্াে হাোর্ন্া বা িুজে  াওয়া Fair Fares NYC MetroCard বদলার্ত পােব? 
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 কাডম টি ক্ষজতগ্রস্ত, কাি কের্ছ ন্া, অথবা MetroCard যভজেং যর্জশর্ন্ হাজের্য় যগ্র্ছ  

33. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard ক্ষজতগ্রস্ত অথবা কাি কের্ছ ন্া। আজর্ কী কেব? 

34. আর্াে Fair Fares NYC MetroCardটি একটি MetroCard যভজেং যর্জশর্ন্ হাজের্য় যগ্র্ছ। আজর্ কী 
কেব?  

পনু্ন্মবীকেণ  

35. কত ঘন্ আর্ার্ক আর্াে Fair Fares NYC এে ন্জথভুক্তকেণ পনু্োয় ন্তুন্ কর্ে কোর্ত হর্ব?  

36. কখন্ আর্াে পনু্ন্মবীকেণ কোর্ন্া প্রর্য়ািন্ তা জক আর্ায় িান্ার্ন্া হর্ব?  

37. আজর্ কীভার্ব আর্াে Fair Fares NYC এে ন্জথভুক্তকের্ণে পনু্ন্মবীকেণ কোর্বা?  

38. পনু্ন্মবীকেণ কোে জক যকার্ন্া ির্য়িীর্া আর্ছ?  

39. আজর্ পনু্বমবীকের্ণে ির্য়িীর্া ধর্ে োখর্ত ন্া পাের্ল কী হর্ব? 

40. আজর্ Fair Fares NYC-যত এখন্ও য াগ্য জকন্া তা আজর্ কীভার্ব িান্ব?  

41. আজর্ কীভার্ব আর্াে ঠিকান্া অথবা গ্ত বছর্ে পজেবজতম ত হওয়া অন্য যকান্ও তথয আপর্ডট 

কের্বা?  

42. আর্াে ন্তুন্ ঠিকান্া জন্উ ইয়কম  জিটির্ত ন্া থাকর্ল কী হর্ব? 

43. আর্াে পনু্ন্মবীকের্ণে আর্বদন্ ির্া যদওয়াে িন্য যকান্ ন্জথপত্র আর্ার্ক ির্া জদর্ত হর্ব?  

44. আজর্ কখন্ আর্াে Fair Fares NYC MetroCard পার্বা?  

45. আর্াে পনু্ন্মবীকের্ণে আর্বদন্টি একবাে অন্ুর্র্াজদত হর্য় যগ্র্ল জক আজর্ আর্াে বতম র্ান্ Fair 

Fares NYC MetroCard বযবহাে িাজলর্য় য র্ত পাের্বা,  জদ ন্া তখন্ও প মন্ত আজর্ ন্তুন্ কাডম টি 

যপর্য় থাজক?  

যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া কাডম  

46. কখন্ আর্াে MetroCard এে যর্য়াদ যশষ হর্ে তা আজর্ কী কর্ে িান্ব?   

47. আজর্ জক যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া MetroCard-এ অথম থাকর্ল যিটি বযবহাে কের্ত পাজে?   

48. আজর্ কীভার্ব আর্াে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া FFNYC MetroCard এে র্র্ধয বাজক থাকা িার্েে যিেৎ 

িাওয়াে অন্ুর্োধ কের্ত পাজে?   

49. আর্াে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া Fair Fares NYC MetroCard যথর্ক িােগুজল জক হস্তান্তে কো য র্ত 

পার্ে?  

50. আজর্ জক যকান্ও জন্য়জর্ত MetroCard যথর্ক আর্াে Fair Fares MetroCard-এ িােগুজল হস্তান্তে 

কের্ত পাজে?  

51. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard এে যর্য়াদ খুব তাোতাজে যশষ হর্য় এর্ল জক MTA যভজেং 
যর্জশন্ তা জবজন্র্য় কোে িুর্ াগ্ যদর্ব, য র্ন্ যিগুজল জন্য়জর্ত MetroCards এে যক্ষর্ত্র জদর্য় থার্ক?  

52. আজর্ জক যস্টশন্ এর্ির্েে কার্ছ বযার্লন্স হস্তান্তর্েে িন্য যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া এবং ন্তুন্ উভয় Fair 

Fares NYC MetroCard-ই জন্র্য় য র্ত পাজে?  
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53. আর্ার্ক জক আর্াে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া Fair Fares NYC MetroCard যিেৎ জদর্ত হর্ব? 

54. আর্াে MetroCard-টিে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়াে ির্য় এর্ি যগ্র্ল জক আজর্ তার্ত িািাজহক বা র্াজিক 

আন্জলজর্র্টড পাি য াগ্ কের্ত পাজে?  
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 কর্মিূজিটি িম্পর্কম  

 

1. Fair Fares NYC কী?  

Fair Fares NYC হল কম আয় বিবিষ্ট বিউ ইয়কক  বিটির আিাবিকদের পবরিহি খরচ িহদি িাহায্য করার জিয 
মময়র Bill de Blasio, বিটি কাউবিল বিকার Corey Johnson এিং বিটি কাউবিদলর িেিযদের 

িবিবলতভাদি ততবর করা বিটির একটি কমকিূবচ। Fair Fares NYC এর ছাড় িযিহার কদর, বিউ ইয়কক  বিটির 

ময্াগ্য আিাবিকরা তাদের বিয়বমত ভাড়ার অদধকক খরদচ য্াত্রা কদরি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

2. Fair Fares NYC কীভার্ব কাি কর্ে? 

Fair Fares NYC আপিাদক িািওদয় এিং ময্াগ্য িাদির ভাড়ায় অথিা অযাদেি-এ-রাইদের ভাড়ায় 50% ছাড় 

মেওয়ার িযিস্থা কদর।   
 

িাবওর্য় ও বািগুজল 

আপিার Fair Fares NYC MetroCard বেদয়, আপবি অধকমূদলয িািওদয় এিং ময্াগ্য িািগুবলদত য্াতায়াত 

করদত পারদিি! মপ-পার রাইে (Pay-per-ride), িাপ্তাবহক আিবলবমদেে (weekly unlimited), এিং মাবিক 

আিবলবমদেে (monthly unlimited) এর বিকল্পগুবলর িিক'টি Fair Fares NYC এদত উপলব্ধ।  
 

আপবি য্বে Fair Fares NYC-এদত আদিেি কদর থাদকি এিং তার ময্াগ্য হি এিং িািওদয় ও িাদির ছাড় 

বিিকাচি কদরি, তাহদল বিটি আপিাদক একটি Fair Fares NYC MetroCard মেদি। আপবি ময্ Fair Fares 

NYC MetroCardটি পাদিি মিটির মদধয মকািও অথক িা িময় থাকদি িা। আপবি Fair Fares NYC 

MetroCard পাওয়ার পদর আপিাদক িময় িা অথক ময্াগ্ করদত হদি।  
 

আপিার Fair Fares NYC MetroCard-এ িময় ময্াগ্ করার িময়, িাপ্তাবহক িা মাবিক আিবলবমদেদের 

বিকল্পটিদত আপিাদক িতক মাি মূদলযর অদধকক মূলয ধায্ক করা হদি। 
 

আপিার অথক ময্াগ্ করার িময়, আপিার বিিকাচি করা অদথকর পবরমাণটি আপবি আপিার কাদেক  ময্াগ্ করদিি 

এিং মিটির মথদক িাদির ভাড়ার িদে অথিা িািওদয়র োিকস্টাইদল িতক মাি ভাড়ার অদধকক কাো হদি| এর অথক 
হদলা, আপিার Fair Fares NYC MetroCard-এ আপবি $10.00 ময্াগ্ করদল, আপিার Fair Fares NYC 

MetroCard-এ িমূ্পণক $10.00 থাকদি। প্রবতিার আপবি কােক  মিায়াইপ করার িময় একটি একক য্াত্রার জিয 
আপিার মথদক শুধুমাত্র িতক মাি ভাড়ার মাত্র অদধকক ভাড়া ধায্ক করা হদি। 
 

আপিার Fair Fares NYC MetroCard-এ িময় িা অথক ময্াগ্ করদত িািওদয় মস্টিি িুথগুবলদত িগ্ে এিং 
MTA মমদরাকােক  মভবডং মমবিদি িগ্ে, মেবিে কােক  িা মেবেে কােক  অথিা আপিার EBT কােক  িযিহার করদত 

পাদরি। বিটি জদুড় িািওদয় মস্টিিগুবলদত MTA মভবডং মমবিিগুবল ছবড়দয় আদছ। 
 

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 
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 অযার্েি-এ-োইড 

অযাদেি-এ-রাইে এর গ্রাহকরা মকাদিা Fair Fares NYC MetroCard িযিহার কদরি িা; তাদের ছাড় 

স্বয়ংবেয়ভাদি প্রদয্াজয হয়! 

 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 
 

 

কাো য াগ্য 
 

3. অংশগ্রহণ কোে িন্য কাো য াগ্য? 

বিউ ইয়কক  বিটির (NYC) আিাবিকরা Fair Fares NYC-এর ময্াগ্য হদত পাদরি য্বে: 
 

• তাদের িয়ি 18 মথদক 64 িছদরর মদধয হয় (এিং মিই বিবেকষ্ট িয়ি); 

• তারা Fair Fares NYC কমকিূবচর আদয়র বিদেক বিকা পূরণ কদর এমি মকাদিা একটি পবরিাদর থাদকি; 

• তারা বিউ ইয়দকক র িামাবজক পবরদেিা বিভাগ্/মািি িম্পে প্রিািি (Department of Social 

Services/Human Resources Administration, DSS/HRA) িা NYC এর অিয মকাদিা এদজবির মথদক 

িম্পূণক গ্াবড়ভাড়া িা পাি; এিং,  
• Fair Fares NYC এর িািওদয় ও িাদির ছাড় বিিকাচদির িময়, িতক মাদি অিয মকাদিা পবরিহি িযিস্থার ছাদড়র 

কমকিূবচদত অংিগ্রহণ করদত অথিা অংিগ্রহদণর জিয ময্াগ্য হদত পারদিি িা। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

4. আজর্ বতম র্ার্ন্ MTA এে প্রজতবন্ধী বা প্রবীণ ন্াগ্জেক ছার্েে MetroCard কর্মিূজির্ত অংশগ্রহণ 

কেজছ। আজর্ জক এখন্ও Fair Fares NYC-যত অংশগ্রহর্ণে য াগ্য? 

আপবি MTA ভাড়া ছাদড়র অিয মকাদিা কমকিূবচদত অংিগ্রহণ করদল িা অংিগ্রহদণর ময্াগ্য হদল, Fair Fares 

NYC এর িািওদয় ও িাদির ছাড় পাওয়ার ময্াগ্য হদিি িা। আপবি 

http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm-এদত এই কমকিূবচগুবল িম্বদে আরও জািদত পাদরি। আপবি Fair 

Fares NYC ময্াগ্যতার মািেণ্ড পূরণ করদল, আপবি অযাদেি-এ-রাইে ভাড়াগুবলর উপর Fair Fares NYC 

ছাড় পাওয়ার জিয ময্াগ্য হদত পাদরি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

5. আর্াে অজভবািন্ জিজত জক এই Fair Fares NYC-যত আর্াে অংশগ্রহণ কোে ক্ষর্তার্ক প্রভাজবত 

কের্ব? 

 Fair Fares NYC আপিাদক আপিার অবভিািি বস্থবত িম্বদে বজজ্ঞািা করদি িা িা এই বস্থবত িম্পদকক  মকািও 

তথয িবথভুক্ত করদি িা। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
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 আপন্াে Fair Fares NYC এে ছার্েে আর্বদন্ এবং তাে প্রাজি 

 

6. আজর্ কীভার্ব Fair Fares NYC এে িন্য আর্বদন্ কের্ত পাজে? 

 িমস্ত NYC আিাবিকরা একটি Fair Fares NYC ছাদড়র আদিেি করদত পাদরি। আরও জািদত ও আদিেি 

করদত nyc.gov/accessfairfares মেখুি।  
 

আপিাদক আপিার বিম্নবলবখত বিেয়গুবল িম্বদে িযবক্তগ্ত তথয প্রোি করদত িলা হদত পাদর: 

• পবরচয়; 

• আিাি; এিং 
• আয়।  

 

 আপিাদক বকছু মেদত্র িহায়ক িবথপত্রও জমা বেদত হদত পাদর। প্রদয়াজি হদত পাদর এমি িবথপদত্রর একটি তাবলকা 
মেখদত অিুগ্রহ কদর nyc.gov/fairfares মেখুি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

7. আর্াে আর্বদন্ অন্ুর্র্াজদত হর্য়র্ছ জকন্া তা আজর্ কীভার্ব িান্র্ত পােব?  

একিার আপিার আদিেি জমা মেওয়া হদয় মগ্দল এিং িমস্ত িবথপত্র আপদলাে করা হদয় মগ্দল, আপিার আদিেিটি 

পয্কাদলাচিার জিয অিুগ্রহ কদর 30 বেি পয্কন্ত অদপো করুি। আপিার আদিেদির বস্থবত মেখার জিয আপবি 

আপিার nyc.gov/accessfairfares এর অযাকাউন্টটিদত লগ্ ইি করদত পাদরি। আপিার আদিেিপত্রটি 

একিার পয্কাদলাবচত হদয় মগ্দল আপবি োকদয্াদগ্ একটি বিজ্ঞবপ্ত পাদিি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

8. একবাে অন্ুর্র্াজদত হর্য় যগ্র্ল কতজদন্ প মন্ত Fair Fares NYC-যত অংশগ্রহণ কোে িন্য আজর্ য াগ্য 
থাকর্বা?  

আপিার আদিেিটি অিদুমাবেত হওয়ার তাবরখটি মথদক এক িছদরর জিয আপবি ময্াগ্য থাকদিি, তদি মিদেদত্র য্তেণ 
পয্কন্ত আপবি ময্াগ্যতার মািেণ্ড পূরণ করদিি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

9. কখন্ আজর্ আর্াে Fair Fares NYC MetroCard পার্বা? 

একিার আপিার আদিেিটি অিুদমাবেত হদয় মগ্দল, আপিার Fair Fares NYC MetroCardটি োকদয্াদগ্ 

মাবকক ি য্কু্তরাদের োকবিভাগ্ীয় পবরদেিার মাধযদম িরিরাদহর জিয অিগু্রহ কদর 2 মথদক 3 িপ্তাহ িময় বেি। 
আপবি য্বে অযাদেি-এ রাইে এর ছাড় বিিকাচি কদর থাদকি তাহদল, আপবি মকাদিা MetroCard পাদিি িা। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/fair-fares-nyc.page
http://www.nyc.gov/fairfares
http://www.nyc.gov/accessfairfares
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10. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard অন্ুর্র্াজদত হর্য়জছল তর্ব আজর্ ডাকর্ ার্গ্ যিটি পাই জন্। 

আর্াে কী কো উজিত? 

আপিাদক অিুদমাবেত করার পদর য্বে 3 িপ্তাহ মপবরদয় বগ্দয় থাদক এিং আপবি তাও আপিার Fair Fares NYC 

MetroCard িা মপদয় থাদকি, তাহদল অিুগ্রহ কদর 311 িম্বদর ম াি করুি অথিা অযাদেি HRA-মত বরদপােক  
কদর জািাি ময্ আপবি কখিই আপিার কােক টি পািবি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

11. আর্াে nyc.gov/accessfairfares ওর্য়বিাইটর্ত অিুজবধা হর্ে, কীভার্ব আজর্ িাহা য যপর্ত পাজে? 

আপিার nyc.gov/accessfairfares বিদয় মকাদিা প্রয্বুক্তগ্ত িমিযা থাকদল িহায়তার জিয অিগু্রহ কদর 

AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov মত ইদমল করুি অথিা 311 িম্বদর ম াি করুি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

12. Fair Fares NYC আর্বদন্পত্রটি পেূণ কের্ত আর্াে িাহার্ যে প্রর্য়ািন্। আর্ার্ক যক িাহা য 
কের্ত পার্েন্?  

Fair Fares NYC এর মকন্দ্রগুবলর মকাদিা একটিদত য্াি এিং মিখাদি Fair Fares NYC এর কমী আপিাদক 

আপিার আদিেিটি বিদয় িহায়তা করদি। Fair Fares NYC এর মকন্দ্রগুবলর একটি তাবলকা মপদত 

www.nyc.gov/fairfares মেখুি এিং ‘আমাদের িদে ময্াগ্াদয্াগ্ করুি’-এ বিক করুি। আদরা তদথযর জিয 
আপবি 311 িম্বদরও ম াি করদত পাদরি। 

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

13. আজর্ একটি িাধােণ যপাস্ট অজিি বর্ে জিঠি পাই। আজর্ কীভার্ব আর্াে Fair Fares MetroCard 

পার্বা?  

িুরোর কারদণ, আমরা মকাদিা Fair Fares NYC MetroCard মকাদিা িাধারণ মপাস্ট অব ি িদে পাঠাদত 

পারদিা িা। আপিার আদিেিপত্রটি অিুদমাবেত হদয় মগ্দল এিং আপবি মকাদিা িাধারণ মপাস্ট অব ি িে িযিহার 

করদল, আপিার Fair Fares NYC MetroCard িংগ্রহ করার জিয অিুগ্রহ কদর 'আদিেদির জিয ময্াগ্াদয্াগ্ 

করুি' পৃষ্ঠায় তাবলকাভুক্ত Fair Fares NYC এর মকন্দ্রগুবলর মকাদিা একটিদত য্াি।  
 

Fair Fares NYC এে যকন্দ্রির্ূহ 

যিার্বাে – শুক্রবাে, িকাল 8টা যথর্ক িন্ধযা 7টা (ছুটিে জদন্গুজলর্ত বন্ধ) 

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 

14. আজর্ কীভার্ব আর্াে জিঠি পাঠার্ন্াে ঠিকান্া আপর্ডট কেব? 

আপিার ঠিকািা আপদেে করদত অিুগ্রহ কদর nyc.gov/accessfairfares মেখুি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

http://www.nyc.gov/fairfares
https://www1.nyc.gov/site/fairfares/contact-us/contact-us.page
https://www1.nyc.gov/site/fairfares/contact-us/contact-us.page
https://www1.nyc.gov/site/fairfares/contact-us/contact-us.page
https://www1.nyc.gov/site/fairfares/contact-us/contact-us.page
http://nyc.gov/accessfairfares
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15. আর্াে Fair Fares NYC-এে আর্বদন্পত্রটি অস্বীকাে কো হর্য়র্ছ। আজর্ কীভার্ব আর্ো তথয 
যপর্ত পাজে? 

আপবি কমকিূবচটির ময্াগ্যতার মািেণ্ড পূরণ িা করদল আপিার আদিেিটি প্রতযাখযাি করা হদত পাদর। আদিেি 

অস্বীকাদরর কারণ জািদত আপবি www.nyc.gov/accessfairfares মেখদত পাদরি। আপবি ময্ বিজ্ঞবপ্তটি 

মপদয়দছি তাদত আপবি Fair Fares NYC এর জিয মকি ময্াগ্য িি মিটি িযাখযা করা আদছ। আমরা মকাদিা ভুল 

কদরবছ িদল আপিার মদি হদল, আপিার আদিেিটি পয্কাদলাচিা কদর মেখার অিুদরাধ জািাদত অিুগ্রহ কদর Fair 

Fares NYC এর মকাদিা অব দি মেখা করুি অথিা 311 িম্বদর ম াি করুি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

আর্বদর্ন্ে ন্জথপত্র কীভার্ব ির্া জদর্ত হর্ব এবং যিই িম্পজকম ত অন্যান্য প্রশ্নির্ূহ 

 

16. আর্াে বয়ি, NYC এে আবািন্ এবং আয়  ািাই কোে িন্য আর্াে যকান্ ন্জথপত্র প্রর্য়ািন্ হর্ব? 

অিুগ্রহ কদর Fair Fares NYC িুপাবরিকৃত িবথর তাবলকা (Fair Fares NYC Suggested Document 

List)-এর কথা উদেখ করুি। 
   

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

17. আর্াে আর্বদর্ন্ে িন্য আজর্ কীভার্ব ন্জথপত্র ির্া যদব? 

Fair Fares NYC এর জিয আপিার িবথপত্র আপদলাে করদত ACCESS HRA মমািাইল অযাপটি িযিহার 

করুি। এই ACCESS HRA অযাপটি োউিদলাে করদত nyc.gov/ffdocs-মত য্াি, আপিার অযাকাউদন্ট লগ্ 

ইি করুি এিং আপিার িবথপত্র জমা বেি। মমািাইল অযাপটি িযিহার করদত িা পারদল, আপবি Fair Fares 

NYC এর মকািও মকদন্দ্র এদি বিদজর িবথপত্র আপদলাে করার জিয িহায়তা মপদত পাদরি।  
   

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

18. আজর্ আর্াে ন্জথপত্রগুজল ির্া যদওয়াে যিষ্টা কর্েজছলার্, তর্ব যিটা কা মকে হয়জন্। আজর্ কীভার্ব 

িহায়তা যপর্ত পাজে? 

আপিার অযাকাউন্ট মথদক লগ্ আউে কদর তারপর আিার লগ্ ইি করার মচষ্টা করুি। িবথপত্রগুবল প্রেিকদির 

জিয 15 বমবিে মদতা িময় লাগ্দত পাদর। আপিার এখিও িমিযা হদল, আপবি Fair Fares NYC এর মকািও 

মকদন্দ্র এদি বিদজর িবথপত্র আপদলাে করার জিয িহায়তা মপদত পাদরি। 
   

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

19. আপজন্ আর্াে ন্জথপত্র যপর্য়র্ছন্ জকন্া তা আজর্ কী কর্ে িান্ব? 

আর কী িবথ এখিও প্রদয়াজি এিং জমা মেওয়ার িময়িীমা মেখার জিয nyc.gov/accessfairfares-মত বগ্দয় 

পুিরায় আপিার অযাকাউদন্ট লগ্ইি করুি। 
   

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

http://www.nyc.gov/accessfairfares
https://www1.nyc.gov/assets/fairfares/downloads/pdf/FF-14-E.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fairfares/downloads/pdf/FF-14-E.pdf
http://www.nyc.gov/ffdocs
http://nyc.gov/accessfairfares
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20. আর্াে ন্জথপত্র ির্া যদওয়াে কী যকার্ন্া ির্য়িীর্া আর্ছ? 

আপিার আদিেি জমা মেওয়ার পদর বিদজর িবথপত্র জমা মেওয়ার জিয আপিার কাদছ 10 বেি িময় থাদক। 
আপিার আদিেদির বস্থবত জািদত এিং বিদজর িবথপত্র জমা মেওয়ার জিয আর কতো িময় আদছ তা মেখদত 

nyc.gov/accessfairfares-মত বগ্দয় আপিার অযাকাউদন্ট লগ্ ইি করুি। 
   

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

21. ির্য় র্র্তা আর্াে ন্জথপত্র ির্া ন্া জদর্ল কী হর্ব? 

আমরা িময় মদতা আপিার িবথপত্র িা মপদল, আপিাদক একটি িতুি আদিেি জমা বেদত হদি। 
   

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

আপন্াে Fair Fares NYC MetroCard এে বযবহাে 

 

22. আর্াে পজেবার্েে যকান্ও িদিয বা আর্াে বনু্ধ জক আর্াে Fair Fares NYC MetroCard বযবহাে 

কের্ত পার্েন্? 

িা। আপিার Fair Fares NYC MetroCard শুধুর্াত্র আপিার িযবক্তগ্ত িযিহাদরর জিয প্রেত্ত। আপবি 

আপিার Fair Fares NYC MetroCard পবরিাদরর মকািও িেিয িা িেুদের িদে ভাগ্ করদত পারদিি িা। 
আপবি এই কােক টি কাউদক বিবে করদত িা কারও িদে মিায়াইপ কদর বিবে করদত পারদিি িা। আপবি কােক টি 

কাউদক ধার বেদত পারদিি িা। এই আইি লঙ্ঘি করদল তা কােক টির অপিযিহার িা প্রতারণা বহিাদি বিদিবচত 

হদি এিং পবরণবতদত 60-বেদির জিয আপিার Fair Fares NYC MetroCard স্থবগ্ত করা হদি। আপবি এই 
বিয়মটি বিতীয়িার লঙ্ঘি করদল, আপিাদক স্থায়ীভাদি Fair Fares NYC কমকিূবচ মথদক বিবেদ্ধ করা হদি।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

23. আজর্ জক NYC-ে ির্স্ত িেকাজে পজেবহন্ বযবিায় আর্াে Fair Fares NYC MetroCard বযবহাে 

কের্ত পাজে?  

আপবি আপিার Fair Fares NYC MetroCard বিউ ইয়কক  বিটির িািওদয় এিং ময্াগ্য িািগুবলদত িযিহার 

করদত পাদরি। আপবি এটি MTA এেদপ্রি এর িািগুবলদত, লং আইলযাড মরলদরাে, PATH, এয়ারদরি 

(AirTrain) িা মমদরা-িদথক িযিহার করদত পারদিি ন্া। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 

http://nyc.gov/accessfairfares
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24. আজর্ জক একই ির্য় আর্াে Fair Fares NYC MetroCard-এ অথম এবং ির্য় যলাড কের্ত পাজে? 

হযাাঁ। আপবি আপিার Fair Fares NYC MetroCard-এ অথক এিং িময় েটুিই একই িদে মলাে করদত পাদরি। 
িাি ম য়ার িে িা িািওদয় োিকস্টাইল প্রথদম আিবলবমদেে য্াত্রাগুবলর মময়াে িযিহার করদি। একিার িাপ্তাবহক 

িা মাবিক আিবলবমদেে য্াত্রার মময়াে মিে হদয় মগ্দল, িাি ম য়ার িে িা িািওদয় োিকস্টাইল অদধকক-ভাড়া 
কােদত শুরু করদি য্বে আপিার কাদেক  অথক থাদক। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

25. আজর্ কীভার্ব আর্াে Fair Fares NYC-এ পনু্ন্মবীকেণ কোর্বা? 

আপিার Fair Fares NYC এর িবথভুবক্ত পুিিকিীকরদণর জিয nyc.gov/accessfairfares-মত লগ্ ইি 

করুি।   
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

26. আর্াে Fair Fares NYC MetroCardটিে যর্য়াদ 30 জদর্ন্ে র্র্ধয যশষ হওয়াে পজেজিজত আির্ল 

কী হর্ব? 

আপিার Fair Fares NYC MetroCard এর বপছি বেদক মময়াে মিে হওয়ার তাবরখটি মেখুি।  
আপিার Fair Fares NYC MetroCardটির মময়াে 30 বেদির মদধয মিে হদল:  

• আপবি মপ-পার-রাইে (pay-per-rides) এিং িাপ্তাবহক আিবলবমদেে য্াত্রার জিয অথক ময্াগ্ করদত পাদরি। 
• আপবি মকাদিা িাপ্তাবহক আিবলবমদেে য্াতায়াদতর ভাড়া বকিদত পারদিি িা য্বে আপিার কােক টির মময়াে 7 বেদির 

মদধয মিে হয়। 
• আপবি মকাদিা মাবিক আিবলবমদেে য্াতায়াদতর ভাড়া বকিদত পারদিি িা।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

য াগ্যতা হাোর্ন্া 
 

27. আজর্ আে য াগ্য ন্া থাকাে কাের্ণ আর্াে ন্জথভুক্তকেণ যশষ হর্ত ির্লর্ছ বর্ল আজর্ একটি 

জবজ্ঞজি যপর্য়জছ এবং আর্াে র্র্ন্ হয় এর্ক্ষর্ত্র যকার্ন্া ভুল হর্য়র্ছ। এই জবষর্য় আজর্ কাে ির্ে কথা 
বলর্ত পাজে? 

আপবি আর কমকিবূচর ময্াগ্যতার মািেণ্ড পূরণ িা করদল, এটির ময্াগ্যতা হারাদত পাদরি। আপিার ময্াগ্যতা 
হারাদিার কারণ জািদত আপবি www.nyc.gov/accessfairfares মেখদত পাদরি। আপবি ময্ বিজ্ঞবপ্তটি 

মপদয়দছি তাদত আপবি Fair Fares NYC এর জিয মকি ময্াগ্য িি মিটি িযাখযা করা আদছ এিং কদি আপিার 

ছাদড়র মময়াে মিে হদি মিই তাবরখটি মেওয়া আদছ। আমরা মকাদিা ভুল কদরবছ িদল আপিার মদি হদল, আপিার 

আদিেিটি পয্কাদলাচিা কদর মেখার অিুদরাধ জািাদত অিগু্রহ কদর Fair Fares NYC এর মকাদিা অব দি মেখা 
করুি অথিা 311 িম্বদর ম াি করুি।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

http://www.nyc.gov/accessfairfares
http://www.nyc.gov/accessfairfares
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28. আর্াে য াগ্যতা জন্ধমােণ প মার্লািন্া কোে অন্ুর্োধ কের্ত আর্াে কতজদন্ লাগ্র্ব?  

আপিার িবথভুক্তকরণ িমাপ্ত হদত চদলদছ জাবিদয় পাঠাদিা বিজ্ঞবপ্তটি আপিার পাওয়ার 14 বেদির মদধয আপিাদক 

অিুদরাধ করদত হদি। আপিার মথদক আমরা মকাদিা িক্তিয িা শুিদল, আপিার ছাদড়র মময়াে আপিার 

বিজ্ঞবপ্তদত বিবেকষ্ট বিধকাবরত তাবরদখ মিে হদয় য্াদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

29. আর্াে Fair Fares NYC এে ছাে অপবযবহার্েে কাের্ণ অথবা প্রতােণার্ূলক কা মকলার্পে 

কাের্ণ জন্জিয় হর্য়  ার্ব বর্ল আজর্ জবজ্ঞজি যপর্ল কী হর্ব? 

অপিযিহার িা প্রতারণামূলক কায্ককলাদপর প্রথম উোহরদণ, আপিার Fair Fares NYC এর ছাদড় স্থবগ্তাদেি 

মেওয়া হদি। আপিার কাদছ মকাদিা Fair Fares NYC MetroCard থাকদল, মিটি বিবিয় হদয় য্াদি। আপবি 

Fair Fares NYC এর ময্াগ্যতা হারাদিি এিং আপবি 60 বেদির জিয Fair Fares NYC-মত অংিগ্রহণ করদত 

পারদিি িা। োে বেি অবতেম হওয়ার পদর আপিাদক পুিরায় আদিেি করদত হদি এিং পুিরায় Fair Fares 

NYC এর ছাড় পাওয়ার জিয আপিাদক ময্াগ্য প্রমাণ করদত হদি। বিতীয়িার অপিযিহার িা প্রতারণামূলক 

কায্ককলাদপর পর এই কমকিবূচদত অংিগ্রহণ করার মেদত্র আপবি স্থায়ীভাদি অদয্াগ্য িদল বিদিবচত হদিি এিং 
আপিার কাদছ মকাদিা Fair Fares NYC MetroCard থাকদল মিটি বিবিয় হদয় য্াদি। আপিার মকাদিা প্রশ্ন 

থাকদল 311 িম্বদর ম াি করদত পাদরি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

কাডম  হাজের্য়  াওয়া বা িুজে হর্য়  াওয়া 
 

30. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard হাজের্য় যগ্র্ল বা িুজে হর্য় যগ্র্ল আর্ার্ক কী কের্ত হর্ব? 

nyc.gov/accessfairfares -মত বগ্দয় আপিার অযাকাউদন্ট লগ্ ইি কদর এিং ‘হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর য্াওয়া 
FFNYC MetroCard িম্বদে বরদপােক  করুি’ অংদি বিক করুি। আপিার হাবরদয় য্াওয়া অথিা চুবর হদয় 

য্াওয়ার কাদেক র িযাপাদর বরদপােক  করদত বিদি মেওয়া বিদেক বিকা অিুিরণ করুি। হাবরদয় য্াওয়া অথিা চুবর 

য্াওয়া কাদেক র বরদপােক  করদত আপবি 311 িম্বদর ম ািও করদত পাদরি। এই তথয NYC রািবজদে (NYC 

Transit, NYCT) পাঠাদিা হয়। NYCT কােক টি িাবতল কদর মেদি। আপবি এখিও Fair Fares NYC-এর 

ময্াগ্য থাকায় হারাদিা িা চুবর হওয়ার বরদপােক  করার 2-3 িপ্তাহ পদর আপবি একটি িতুি Fair Fares NYC 

MetroCard োকদয্াদগ্ পাদিি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

http://nyc.gov/accessfairfares


 

 

FF-4 (B) 09/172020 (page 13 of 19)  
(E) 09/02/2020 LLF 
 

Fair Fares New York City 

     
 
 

31. আর্াে কাডম টি হাজের্য় যগ্র্ল বা িুজে হর্য় যগ্র্ল জেিার্েে িন্য আর্ার্ক কীভার্ব অন্ুর্োধ 

িান্ার্ত হর্ব? 

আপিার হাবরদয় য্াওয়া অথিা চুবর য্াওয়া কাদেক র বরদপােক  করার জিয nyc.gov/accessfairfares-মত বগ্দয় 

আপিার অযাকাউদন্ট লগ্ ইি করার পদর অথিা 311 িম্বদর ম াি করার পদর NYC রািবজদের (NYCT) 511 

িম্বদর ম াি করুি মকাদিা মেবিে, মেবেে, িা EBT কােক  বেদয় মকিা 30-বেদির আিবলবমদেে Fair Fares 

NYC MetroCards বর াদডর জিয অিুদরাধ করদত। কাদেক  মকাদিা অিবিষ্ট বেি থাকদল এটি তার জিয বর াড 

প্রবেয়া আরম্ভ করদি।   
 

NYCT বিম্নবলবখতগুবলর জিয মকািও বর াড প্রোি কর্ে ন্া:  

• িগ্ে অদথক মকিা মকাদিা Fair Fares NYC MetroCard, এিং 
• হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়া 7-বেদির আিবলবমদেে িা মপ-পার-রাইে Fair Fares NYC MetroCard। 
 

শুধুমাত্র মকাদিা মেবিে, মেবেে, িা EBT কােক  বেদয় মকিা 30-বেদির আিবলবমদেে Fair Fares NYC 

MetroCards বর াদডর ময্াগ্য। অথক ম রদতর পয্কাদলাচিার জিয ময্াগ্য হদত 30-বেদির আিবলবমদেে য্াত্রা 
মময়াদের মিে হওয়ার আদগ্ আপিাদক অিিযই NYCT-এর 511 িম্বদর ম াি করদত হদি।  
 

NYCT কােক  অযাকাউন্ট পয্কাদলাচিা কদর এিং আপবি আপিার হারাদিা িা চুবর হওয়া কাদেক র জিয ময্ তাবরদখ 

তাদের 511 িম্বদর ম াি কদরবছদলি মিই তাবরখ মথদক বর াদডর গ্ণিা কদর। কাদেক  মকাদিা অিযিহৃত বেি 

থাকদল, অিবিষ্ট িমূ্পণক বেিগুবলর NYCT আপিার মেবেে িা EBT কাদেক  একটি মেবেে ইিুয করদি। বকছু 

পবরবস্থবতদত, আপবি মেবিে কােক  বেদয় মপদমন্ট কদর থাকদল, Fair Fares NYC কমকিূবচর কাদছ থাকা আপিার 

ঠিকািায় NYCT বর াদড অথকরাবির একটি মচক োকদয্াদগ্ পাঠিদয় মেদি। আপবি একটি পঞ্জীিদেকর মদধয 
NYCT-এর কাদছ অতীদত েইু িা তদতাবধকিার MetroCards হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়ার বরদপােক  কদর 

থাকদল, আপবি মকাদিা বর াড পাদিি িা। বিতীয়িার োবি প্রবেয়াকরণ করা হদল বর াদডর অথক মথদক 

প্রিািবিক মূলয স্বরূপ $5 কাো হদি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 
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32. আজর্ কতবাে আর্াে হাোর্ন্া বা িুজে  াওয়া Fair Fares NYC MetroCard বদলার্ত পােব? 

আপবি আপিার হাবরদয় িা চুবর য্াওয়া Fair Fares NYC MetroCardটি প্রবত পঞ্জীিদেক একিার িেলাদত 

পারদিি। 
 

আপিার Fair Fares NYC MetroCard হাবরদয় মগ্দল িা চুবর মগ্দল আপবি বর াড িা িতুি কােক  পাদিি বকিা 
তা মদি রাখদত এই চােক টি িযিহার করুি। 

Fair Fares NYC- হাোর্ন্া বা িুজে হওয়া কাডম গুজলে জেিাে প্রজক্রয়া 

 FAIR FARES 
METROCARD  

ন্গ্দ অথম যক্রজডট/যডজবট/EBT কাডম  বদল 

যপ-পাে োইড 

মকাদিা িগ্ে অদথক 
Fair Fares NYC 
MetroCard এর 
জিয অথক পবরদিাধ 
করা হদল NYCT 
তার বর াড ইিুয 
করদি িা। 

 

NYCT বর াড করদি িা 

 

প্রবত পঞ্জীিদেক মকিলমাত্র 

একিার।  

আপবি 2টি উপাদয়র মদধয 
একটির িাহাদয্য প্রবতস্থাবপত 

কােক টি মপদত পাদরি: 

‒ োকদয্াদগ্ 2-3 িপ্তাদহর 

মদধয; 

অথবা 

‒ এটি হাবরদয় য্াওয়ার িা চুবর 

হওয়ার আপিার বরদপােক  করার 

তাবরদখর পর মথদক ময্ মকািও 

5টি কায্ক বেিদির মদধয ময্ 

মকািও Fair Fares NYC 

মকদন্দ্র। 

7- জদর্ন্ে 
আন্জলজর্র্টড 
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT বর াড করদি িা 

30- জদর্ন্ে 
আন্জলজর্র্টড 
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT িযাদলি মপ্রাদেকিি 
মপ্রাগ্রাম (Balance 
Protection Program, 
BPP) মেবেে, মেবিে িা 
EBT বেদয় মকিা 30 বেদির 
Fair Fares 
MetroCardগুবলর জিয 
অিুদমাবেত বর াড মেদি 

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 
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 কাডম টি ক্ষজতগ্রস্ত, কাি কের্ছ ন্া, অথবা MetroCard যভজেং যর্জশর্ন্ হাজের্য় যগ্র্ছ 

 

33. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard ক্ষজতগ্রস্ত অথবা কাি কের্ছ ন্া। আজর্ কী কেব? 

মকাদিা েবতগ্রস্ত িা অকায্ককর Fair Fares NYC MetroCard চালু করদত মকাদিা Fair Fares NYC মকদন্দ্র 

য্াি। আপবি আপিার কােক টি ম রৎ বেদল, Fair Fares NYC আপিাদক একটি িতুি কােক  মেদি। আপিার 

প্রবতস্থাবপত কােক টিদত মকািও অথক থাকদি িা।  
 

বর াড পাওয়ার জিয আপিাদক মকািও পেদেপ বিদত হদি িা। বর াদডর অথকরাবি বিধকারণ করার জিয NYCT 

একটি পয্কাদলাচিা করদি, য্বে তা থাদক।  
 

আপবি য্বে মকাদিা বর াড পািার ময্াগ্য হি এিং আপিার পািটি মেবেে িা EBT কােক  বেদয় বকদি থাদকি, 

তাহদল NYCT আপিার মেবেে িা EBT কাদেক  একটি মেবেে ইিুয করদি। আপবি িগ্ে অদথক িা মেবিে কাদেক  
অথক প্রোি কদর থাকদল, Fair Fares NYC কমকিূবচর কাদছ থাকা আপিার ঠিকািায় NYCT বর াদডর অদথকর 

পবরমাদণর একটি মচক োকদয্াদগ্ পাঠাদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

34. আর্াে Fair Fares NYC MetroCardটি একটি MetroCard যভজেং যর্জশর্ন্ হাজের্য় যগ্র্ছ। আজর্ 

কী কেব? 

nyc.gov/accessfairfares -মত বগ্দয় আপিার অযাকাউদন্ট লগ্ ইি করুি এিং ‘হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর য্াওয়া 
FFNYC MetroCard িম্বদে বরদপােক  করুি’ অংদি বিক করুি। আপিার MetroCardটির কী হদয়দছ তা 
আমাদের জািাদত 'মমবিদি হাবরদয় মগ্দছ' বিকল্পটি বিিকাচি করুি। আপিার কাদছ MetroCard মভবডং মমবিদির 

িম্বরটি থাকদল, অিুগ্রহ কদর আমাদের িলুি। মমবিদি হাবরদয় য্াওয়া কাদেক র বরদপােক  করদত আপবি 311 িম্বদর 

ম ািও করদত পাদরি। এই তথয NYC রািবজদে (NYC Transit, NYCT) পাঠাদিা হয়। NYCT কােক টি িাবতল 

কদর মেদি। আপবি এখিও Fair Fares NYC-এর জিয ময্াগ্য থাকায় হারাদিা িা চুবর হওয়ার বরদপােক  করার 2-

3 িপ্তাহ পদর আপবি একটি িতুি Fair Fares NYC MetroCard োকদয্াদগ্ পাদিি। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 

পনু্ন্মবীকেণ 

 

35. কত ঘন্ আর্ার্ক আর্াে Fair Fares NYC এে ন্জথভুক্তকেণ পনু্োয় ন্তুন্ কর্ে কোর্ত হর্ব? 

আপিাদক আপিার Fair Fares NYC এর বিিেিটি িছদর একিার পুিিকিীকরণ করাদত হদি। পিুিকিীকরণ 

করা Fair Fares NYC ছাড় মপদত আপিাদক িতুি কদর পুিিকিীকরদণর িময় মিটির ময্াগ্য হদত হদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 
 
 
 

http://nyc.gov/accessfairfares
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36. কখন্ আর্াে পনু্ন্মবীকেণ কোর্ন্া প্রর্য়ািন্ তা জক আর্ায় িান্ার্ন্া হর্ব? 

হযাাঁ। য্খি পুিিকিীকরদণর িময় আিদি তখি আমরা Fair Fares NYC-মত আপিার মেওয়া োকদয্াদগ্ বচঠি 

পাঠািার ঠিকািায় আপিাদক একটি বিজ্ঞবপ্ত োকদয্াদগ্ পাঠাদিা। আপদেে এিং িময়িীমাগুবলর জিয ময্দকািও 

িময় আপবি আপিার Fair Fares NYC এর মহাম মপদজ িজর রাখদত পাদরি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

37. আজর্ কীভার্ব আর্াে Fair Fares NYC এে ন্জথভুক্তকের্ণে পনু্ন্মবীকেণ কোর্বা? 

অিলাইদি পুিিকিীকরণ করাদত nyc.gov/fairfares মেখিু। আপিাদক তখিও অিিয আপিার Fair Fares 

NYC কমকিূবচর বিিেি পুিিকিীকরণ করাদত Fair Fares NYC এর ময্াগ্যতার আিবিযক িতক  পূরণ করদত হদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

38. পনু্ন্মবীকেণ কোে জক যকার্ন্া ির্য়িীর্া আর্ছ? 

হযাাঁ, পুিিকিীকরদণর বিজ্ঞবপ্তদত পুিিকিীকরদণর জিয আপিার িময়িীমা িলা থাকদি। আপবি িময়িীমার মদধয 
পুিিকিীকরণ িা করাদল, আপবি িতুি আদিেি জমা বেদত পাদরি। আপিার বিিেি িম্বেীয় তদথযর জিয 
আপিার Fair Fares NYC এর মহাম মপজ মেখুি।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

39. আজর্ পনু্বমবীকের্ণে ির্য়িীর্া ধর্ে োখর্ত ন্া পাের্ল কী হর্ব? 

আপবি আপিার পুিিকিীকরদণর িময়িীমা ধদর রাখদত িা পরাদল, আপিাদক িতুি আদিেি জমা বেদত হদি। 
 লস্বরূপ, আপিার িতুি MetroCard িতক মািটির মময়াে উত্তীণক হওয়ার পদর এদি উপবস্থত হদত পাদর অথিা 
আপিার অযাদেি-এ-রাইে এর ছাদড় একটি বিরবত পড়দত পাদর।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

40. আজর্ Fair Fares NYC-যত এখন্ও য াগ্য জকন্া তা আজর্ কীভার্ব িান্ব? 

আপিার ময্াগ্যতা মেখদত nyc.gov/fairfares-মত য্াি। আপিাদক তখিও অিিয আপিার Fair Fares NYC 

কমকিূবচর বিিেি পুিিকিীকরণ করাদত Fair Fares NYC এর ময্াগ্যতার আিবিযক িতক  পূরণ করদত হদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

41. আজর্ কীভার্ব আর্াে ঠিকান্া অথবা গ্ত বছর্ে পজেবজতম ত হওয়া অন্য যকান্ও তথয আপর্ডট 

কের্বা? 

আপবি ময্দকািও িময় অিলাইদি আপিার অযাকাউদন্ট বগ্দয় আপিার ঠিকািা আপদেে করদত পাদরি। আপবি 

আপিার পুিিকিীকরদণর আদিেি nyc.gov/fairfares-মত জমা মেওয়ার িময় আপিার মপ্রা াইদলর অিযািয তথয 
আপদেে করদত পাদরি।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

http://nyc.gov/fairfares
http://nyc.gov/fairfares
http://nyc.gov/fairfares
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42. আর্াে ন্তুন্ ঠিকান্া জন্উ ইয়কম  জিটির্ত ন্া থাকর্ল কী হর্ব? 

মকিলমাত্র বিউ ইয়কক  বিটির আিাবিকরা Fair Fares NYC-এর ময্াগ্য। 
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

43. আর্াে পনু্ন্মবীকের্ণে আর্বদন্ ির্া যদওয়াে িন্য যকান্ ন্জথপত্র আর্ার্ক ির্া জদর্ত হর্ব? 

অিুগ্রহ কদর Fair Fares NYC ওদয়িিাইে-এ থাকা আিিযক িবথপদত্রর তাবলকার উদেখ করুি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

44. আজর্ কখন্ আর্াে Fair Fares NYC MetroCard পার্বা? 

আপবি িময় মদতা পুিিকিীকরণ করাদল এিং তখিও ময্াগ্য থাকদল, আপিার পুদরাদিা FFNYC MetroCard এর 

মময়াে উত্তীণক হওয়ার আদগ্ আপবি একটি িতুি Fair Fares NYC MetroCard পাদিি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

45. আর্াে পনু্ন্মবীকের্ণে আর্বদন্টি একবাে অন্ুর্র্াজদত হর্য় যগ্র্ল জক আজর্ আর্াে বতম র্ান্ Fair 

Fares NYC MetroCard বযবহাে িাজলর্য় য র্ত পাের্বা,  জদ ন্া তখন্ও প মন্ত আজর্ ন্তুন্ কাডম টি 

যপর্য় থাজক? 

হযাাঁ। আপবি আপিার িতক মাি Fair Fares NYC MetroCard-টির মময়াে উত্তীণক িা হওয়া পয্কন্ত মিটির িযিহার 

চাবলদয় ময্দত পারদিি। এই কােক টির বপছি বেদক মময়াে মিে হওয়ার তাবরখটি পাদিি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 

যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া কাডম  
 

46. কখন্ আর্াে MetroCard এে যর্য়াদ যশষ হর্ে তা আজর্ কী কর্ে িান্ব? 

এই কােক টির বপছি বেদকর উপদরর অংদি মময়াে মিে হওয়ার তাবরখটি মেওয়া থাদক।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

47. আজর্ জক যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া MetroCard-এ অথম থাকর্ল যিটি বযবহাে কের্ত পাজে? 

িা, মময়াে উত্তীণক হদয় মগ্দল MetroCard কাজ করদি িা। আপিার কাদেক  িগ্ে অথক ভরার আদগ্ মময়াে মিে 

হওয়ার তাবরখটি মেদখ বিদত ভুলদিি িা। কাদেক  মকাদিা িগ্ে অথক মথদক মগ্দল আপিাদক বর াদডর অিুদরাধ 

করদত হদি, তাই আদগ্ মথদক পবরকল্পিা করুি এিং মকিলমাত্র মিইেুকুই ময্াগ্ করুি য্া আপবি মময়াে মিে 

হওয়ার তাবরদখর আদগ্ খরচ করদত পারদিি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 
 
 
 

 

https://www1.nyc.gov/assets/fairfares/downloads/pdf/FF-14-E.pdf
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48. আজর্ কীভার্ব আর্াে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া FFNYC MetroCard এে র্র্ধয বাজক থাকা িার্েে 

যিেৎ িাওয়াে অন্ুর্োধ কের্ত পাজে? 

আপিার কােক টির মময়াে উত্তীণক হওয়ার পদর মিটিদত িগ্ে অথক থাকদল, আপবি মিটি ময্দকািও Fair Fares 

NYC মকদন্দ্র বিদয় আিদত পাদরি। NYC রািবজে (NYC Transit, NYCT)-মক অিিযই DSS-এর মথদক 

মময়াে উত্তীণক হওয়ার ে'ুিছদরর মদধয MetroCard গ্রহণ করদত হদি, ময্ মময়াদের তাবরখটি আপিার 

MetroCard এর বপছিবেদক ছাপাদিা বছল। আমরা NYCT-মক জািাদিা ময্ আমাদের কাদছ আপিার কােক টি 

আদছ এিং তারপর তারা বর াদডর পবরমাণ বিধকারণ করদি, য্বে থাদক। অিুগ্রহ কদর NYCT-এর কাদছ আপিার 

MetroCard ম রৎ পাঠাদিি িা/োকদয্াদগ্ পাঠাদিি িা। এটি করদল আপিার বর াদডর প্রবেয়ায় মেবর হদয় 

য্াদি। আপবি য্বে মকাদিা বর াড পািার ময্াগ্য হি এিং আপিার পািটি মেবেে িা EBT কােক  বেদয় বকদি 

থাদকি, তাহদল NYCT আপিার মেবেে িা EBT কাদেক  একটি মেবেে ইিুয করদি। আপবি িগ্ে অদথক িা মেবিে 
কাদেক  অথক প্রোি কদর থাকদল, Fair Fares NYC কমকিূবচর কাদছ থাকা আপিার ঠিকািায় NYCT বর াদডর 

অদথকর পবরমাদণর একটি মচক োকদয্াদগ্ পাঠাদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

49. আর্াে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া Fair Fares NYC MetroCard যথর্ক িােগুজল জক আর্াে প্রজতিাজপত 

MetroCard-এ হস্তান্তে কো য র্ত পার্ে? 

িা। আপিার িতক মাি Fair Fares NYC MetroCard মথদক  াডগুবল আপিার িতুি কাদেক  হস্তান্তর করা য্াদি 

িা। আপিাদক অিিযই আপিার কােক টি Fair Fares NYC এর মকািও মকদন্দ্র ম রৎ বেদত হদি এিং বর াদডর 

জিয অিুদরাধ করদত হদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

50. আজর্ জক যকান্ও জন্য়জর্ত MetroCard যথর্ক আর্াে Fair Fares MetroCard-এ িােগুজল হস্তান্তে 

কের্ত পাজে? 

িা, মকািও বিয়বমত MetroCard মথদক একটি Fair Fares NYC MetroCard-এ  াডগুবল হস্তান্তর করা 
িম্ভি িয়।  

 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
51. আর্াে Fair Fares NYC MetroCard এে যর্য়াদ খুব তাোতাজে যশষ হর্য় এর্ল জক MTA যভজেং 

যর্জশন্ বা যস্টশন্ বথু তা জবজন্র্য় কোে িরু্ াগ্ যদর্ব, য র্ন্ যিগুজল জন্য়জর্ত MetroCards এে যক্ষর্ত্র 

জদর্য় থার্ক? 

িা, Fair Fares NYC MetroCards বিদিে কদর আপিার জিয বিধকাবরত এিং শুধমুাত্র Fair Fares NYC 

কমকিূবচ এটি ইিুয করদত পাদর।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 
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52. আজর্ জক যস্টশন্ এর্ির্েে কার্ছ বযার্লন্স হস্তান্তর্েে িন্য যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া এবং ন্তুন্ উভয় Fair 

Fares NYC MetroCard-ই জন্র্য় য র্ত পাজে? 

িা। মস্টিি এদজন্টরা FFNYC এর জিয  াডগুবল হস্তান্তর করদত পাদরি িা।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

53. আর্ার্ক জক আর্াে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়া Fair Fares NYC MetroCard যিেৎ জদর্ত হর্ব? 

িা, আপিার বর াড প্রদয়াজি হদলই শুধুমাত্র আপিাদক Fair Fares NYC এর মকাদিা মকদন্দ্র MetroCardটি 

ম রৎ বেদত হদি। বর াদডর জিয মকাদিা অিুদরাধ কােক টির মময়াে উত্তীণক হওয়ার 2 িছদরর মদধয করদত হদি।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 

54. আর্াে MetroCard-টিে যর্য়াদ উত্তীণম হওয়াে ির্য় এর্ি যগ্র্ল জক আজর্ তার্ত িািাজহক বা র্াজিক 

আন্জলজর্র্টড পাি য াগ্ কের্ত পাজে? 

আপিার MetroCard টির মময়াে আগ্ামী 30 বেদির মদধয মিে হদয় আিদল, MTA মভবডং মমবিি অথিা মস্টিি 

িুথ আপিার কাদেক  মকািও মাবিক আিবলবমদেে পাি আপিাদক ময্াগ্ করদত মেদি িা। আপিার MetroCardটির 

মময়াে আগ্ামী 7 বেদির মদধয মিে হদয় আিদল, MTA মভবডং মমবিি অথিা মস্টিি িুথ আপিার কাদেক  মকািও 

িাপ্তাবহক আিবলবমদেে পাি আপিাদক ময্াগ্ করদত মেদি িা।  
 

উপর্ে জির্ে  ান্ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fair Fares NYC কর্মিূজি িম্পর্কম  আপন্াে যকান্ও প্রশ্ন থাকর্ল অন্ুগ্রহ কর্ে 311 ন্ম্বর্ে যিান্ করুন্। 

Fair Fares NYC কর্মিূজি িম্পর্কম  আেও তর্থযে িন্য আপজন্ nyc.gov/fairfares -এও যদখর্ত পার্েন্। 

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/fair-fares-nyc.page

