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প্রায়শই জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 
 

প্রকল্প িম্পরকে  তথ্য 
(Bengali) 

1. Fair Fares NYC কী? 

Fair Fares NYC হল কম আয় বিবিষ্ট বিউ ইয়কক িাসীদের তাদের পবরিহদির খরচ চালাদিায় সাহায্য করার 

জিয মময়র বিল মে ব্লাবসও, বসটি কাউবিল বিকার মকাদর জিসি এিং বসটি কাউবিদলর সেসযদের দ্বারা ততবর 

করা একটি বসটি প্রকল্প। Fair Fares NYC মমদরাকার্ক  িযিহার কদর, ময্াগ্য বিউ ইয়কক  বসটির িসিাসকারীরা 
তাদের ভাড়ার অদধকক খরদচ য্াত্রা কদরি। 
 

2. এই প্রকল্পটি কীভারব কাি করে? 

Fair Fares NYC আপিাদক 50% ছাদড় 7-বেদির িা 30-বেদির আিবলবমদের্ রাইর্ পাস বকিদত মেয় । 
 

আপবি য্বে Fair Fares NYC-র জিয ময্াগ্য হি, তাহদল বসটি আপিাদক একটি বিদিষ ভাড়ার Fair Fares 

NYC মমদরাকার্ক  (FFM) মেদি। আপবি ময্ FFM পাদিি তাদত মকািও অর্ক র্াকদি িা। আপিার FFM-এ মসটি 

পাওয়ার পদর পিাদক সময় িা মূলয ময্াগ্ করদত হদি । 
 

আপিার Fair Fares NYC মমদরাকাদর্ক  আপবি য্খি সময় ময্াগ্ করদিি, তখি আিবলবমদের্ সাপ্তাবহক িা 
মাবসক বিকদল্পর জিয আপিাদক িতক মাি মূদলযর অদধকক চাজক  করা হদি। 
 

আপবি য্খি মূলয ময্াগ্ করদিি, আপবি ময্ পবরমাণটি মিদছ মিদিি তা আপিার কাদর্ক  ময্াগ্ করদিি এিং 
োিকস্টাইল িতক মাি ভাড়ার অদধকক কােদি। এর অর্ক, আপবি য্বে আপিার FFM-এ $40.00 র্লার ময্াগ্ কদরি, 

আপিার FFM-এ আপিার কাদছ সমূ্পণক $40.00 র্াকদি, বকন্তু প্রবতিার আপবি য্খি কার্ক  মসায়াইপ করদিি 

আপিাদক িতক মাি ভাড়ার মাত্র অদধকক ভাড়া চাজক  করা হদি একটি একক য্াত্রার জিয। 
 

MTA মমদরাকার্ক  মভবডং মমবিদি এিং সািওদয় মস্টিি িুদর্ সময় ময্াগ্ করার জিয অর্িা আপিার FFM-এ মূলয 
ময্াগ্ করার জিয আপবি িগ্ে িযিহার করদত পাদরি, মর্বিে িা মেবর্ে কার্ক  িযিহার করদত পাদরি, অর্িা 
EBT কার্ক  িযিহার করদত পাদরি। িহর জদুড় সািওদয় মস্টিদি MTA মভবডং মমবিিগুবল রদয়দছ। 

 

 

 

কাো যযাগ্য? 

 

3. অংশগ্রহণ কোে িনয কাো যযাগ্য? 

Fair Fares NYC বিউ ইয়কক  বসটির িাবসন্দাদের জিয কদয়কটি পয্কাদয় চালু করা হদয়দছ । এই সমদয়, SNAP 

এিং/অর্িা িগ্ে সহায়তা (Cash Assistance) গ্রহণকারী NYC সমাজদসিা বিভাদগ্র (Department of 

Social Services) বিেযমাি বকছু ক্লাদয়ন্ট অংিগ্রহদণর জিয বিিকাবচত হদয়দছি। িরদত, বকছু CUNY বিক্ষার্ী, 
প্রিীণ বিক্ষার্ী এিং NYCHA আিাবসক য্াাঁরা প্রকদল্পর ময্াগ্যতার মাপেড পূরণ কদরদছি তাাঁরা প্রকদল্প অংি বিদত 

পারদিি। 
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4. আজি জক এই প্রকরল্প অংশগ্রহণ কোে িনয আরবদন কেরত পাজে? 

এই প্রকদল্পর িতক মাি পয্কাদয়র সময়, বসটি সরাসবর ময্াগ্য বিউ ইয়কক িাসীদের সদে ময্াগ্দয্াগ্ করদি। জািুয়ারী 
2020 এর শুরু মর্দক ময্াগ্য বিউ ইয়কক িাসীরা আদিেি করদত পারদি। 

 

5. আজি যযাগ্য জকনা তা আজি কীভারব িানরত পােব? 

য্বে আপবি ময্াগ্য হি তাহদল আপবি Fair Fares NYC মর্দক একটি পত্র পাদিি। আপবি য্বে HRA মকদসর 
িীষক হি তাহদল আপবি ময্াগ্য বকিা মেখার জিয nyc.gov/AccessHRA -এ ACCESS HRA-মত 
লগ্ইি করদত পাদরি। আপবি য্বে ময্াগ্য হি, আপবি একটি িতুি হলুে িযািার মেখদত পাদিি ACCESS 

HRA মহাম মপদজর উপদর। ACCESS HRA পষৃ্ঠায় আপবি প্রবতটি পাবরিাবরক সেদসযর ময্াগ্যতার বিবত মেখদত 

পাদিি Fair Fares NYC। 
 

6. আজি বতে িারন MTA অক্ষিতা বা জিজনয়ে জিিকাউন্ট যিররাকািে  প্রকরল্প অংশগ্রহণ কেজি। আজি জক 

এখনও Fair Fares NYC-এে িনয যযাগ্য? 

িা। য্বে আপবি MTA বর্সকাউন্ট ভাড়া প্রকদল্প র জিয ময্াগ্য হি িা তাদত অংিগ্রহণ কদরি তাহদল আপবি Fair 

Fares NYC-এর জিয ময্াগ্য িি। আপবি এই প্রকল্পগুবলর সম্বদে জািদত পাদরি 

http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm। 
 

7. আিাে অজভবািন অবস্থান জক এই প্রকরল্প আিাে অংশগ্রহণ কোে ক্ষিতারক প্রভাজবত কেরব? 

Fair Fares NYC আপিাদক আপিার বিবত সম্বদে বজজ্ঞাসা করদি িা িা অবভিাসদির বিবত সম্পদকক  মকািও 

তর্য িবর্ভুক্ত করদি িা। 

 

8. আজি আিাে যযাগ্যতা জস্থজতরত পজেবতে ন িম্বরে কীভারব িানরত পােব? 

আপিার পাবরিাবরক ACCESS HRA অযাকাউদন্ট পবরিাদরর প্রদতযদকর িতক মাি বিবত র্াকদি এিং তাদের 

বিবতর মকািও পবরিতক দির কারণ িলা র্াকদি। আপবি 311 এ কলও করদত পাদরি। 
 

 

 

আপনাে Fair Fares NYC যিররাকারিে ে িনয জনবজেত হওয়া এবং যিটি পাওয়া 
 

9. আজি যজদ যযাগ্য হই তাহরল জক করে আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  পারবা? 

লগ্ ইি করুি ACCESS HRA-মত এখাদি www.nyc.gov/fairfares এই মপ্রাগ্রাদম বিিবেত হার জিয। মসো 
য্বে আপবি িা হি, অিুগ্রহ কদর তাদের বজদজ্ঞস করুি আপিার হদয় লগ্ ইি করদত। প্রবতটি ময্াগ্য িযবক্তদক 

অিিযই স্বাধীিভাদি প্রকদল্প অংিগ্রহণ করদত হদি এিং িযিহাদরর িতক ািলীর সাদর্ সম্মত হদত হদি। মকউ কাদরা 
পদক্ষ বিিেি করাদত পারদিি িা। এই প্রকদল্পর জিয অপ্ট করার পদর আপবি আপিার Fair Fares NYC 
মমদরাকার্ক  পাদিি র্াকদয্াদগ্। 
 

10. আিাে যকানও ACCESS HRA অযাকাউন্ট যনই, আজি জক তাও Fair Fares NYC-ে িনয িাইন 

আপ কেরত পাজে? 

হযাাঁ! আপিার বচঠিদত বক কদর একটি ACCESS HRA অযাকাউন্ট ততবর করদত হয় বিদেকি মেওয়া আদছ। 
 

11. আিাে িাইন আপ কেরত অিুজবধা হরে, জকভারব আজি িাহাযয যপরত পাজে? 

আপিার য্বে ACCESS HRA বিদয় প্রয্ুবক্তগ্ত সমসযা হয়, অিুগ্রহ কদর একটি ইদমল পাঠাি 

AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov মত। অর্িা 311 এ কল করুি সহায়তার জিয। 
 

 

http://www.nyc.gov/accesshra
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://www.nyc.gov/fairfares
http://www.nyc.gov/fairfares
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12. আজি Fair Fares NYC-ে িনয িাইন আপ করেজি, জকন্তু আজি আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  
িাকরযারগ্ পাইজন। আিাে জক কো উজিত? 

আপবি আপিার Fair Fares NYC মমদরাকার্ক  পাদিি এই প্রকদল্প সাইি আপ করার 2-3 সপ্তাহ পদর। আপিার 

সাইি আপ করার পদর য্বে 3 সপ্তাহ হদয় বগ্দয় র্াদক এিং আপবি আপিার Fair Fares NYC মমদরাকার্ক  িা 
মপদয় র্াদকি, অিুগ্রহ কদর 311 এ কল করুি। 
 

13. জকভারব আজি আিাে ঠিকানা আপরিট কেব? 

মকস মহর্দক তার ACCESS HRA অযাকাউদন্ট লগ্ ইি করদত হদি এিং তাদের ঠিকািা আপদর্ে করদত হদি। 
য্বে আপিার িগ্ে সহায়তা িা সবিদমন্টাল বিউবরিি অযাবসসেযািস মপ্রাগ্রাম আর সবেয় িা র্াদক, অিুগ্রহ কদর 

311 এ কল করুি। 
 

14. আজি Fair Fares NYC অবস্থারন যগ্জি জকন্তু কাযোলয় বে জিল। যক আিারক িাহাযয কেরত 

পােরব? 

অিুগ্রহ কদর 311 িম্বদর কল করুি। 

 

15. আজি একটি Fair Fares NYC যিররাকািে  িাই জকন্তু আিাে কজম্পউটাে বা প্রযজুি জনরয় কাি কেরত 

অিুজবধা হয়। আজি জকভারব িাইন আপ কেব? 

আপবি Fair Fares NYC অবিদস বগ্দয় অর্িা 311 এ মিাি কদর জািাদত পাদরি। 311 এ আপিাদক জািাদি 

আপিার জিয অিয মকাদিা বিকল্পসমূহ উপলব্ধ র্াকদি বকিা। 

 

 

আপনাে Fair Fares NYC যিররাকািে  বযবহাে কো 
 

16. আিাে পজেবারেে একিন িদিয বা আিাে বেু আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  বযবহাে 

কেরত পারেন জক? 

িা। এই কার্ক টি শুধুমাত্র আপিার িযবক্তগ্ত িযিহাদরর জিয। আপবি এই কার্ক টি কাউদক ভাড়ায় বেদত পারদিি িা 
িা কাউদক এই কার্ক টি বিবে করদত পারদিি িা। 

 

17. আজি জক আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  িিস্ত িবেিনীন পজেবহণ জিরেরি বযবহাে কেরত 

পােরবা? 

আপবি আপিার Fair Fares NYCমমদরাকার্ক  বিউ ইয়কক  বসটি সািওদয় এিং িাদস িযিহার করদত পাদরি। 
আপবি এটি MTA এক্সদপ্রস িাস (MTA Express Buses), লং আইলযাড মরলদরার্ (Long Island Railroad) 

িা মমদরা-িদর্ক (Metro-North) িযিহার করদত পারদিি। 

18. আজি জক আিাে Fair Fares NYC যিররাকারিে  িূলয এবং িিয় দটুিই যলাি কেরত পাজে জক একই 

িিরয়? 

হযাাঁ, আপবি আপিার Fair Fares NYC মমদরাকাদর্ক  মূলয এিং সময় েটুিই মলার্ করদত পাদরি একই সমদয়। িাস 

মিয়ারিক্স িা সািওদয় োিকস্টাইল আদগ্ সীমাহীি য্াত্রাগুবল আদগ্ িযিহার করদি। 7-বেি িা 30-বেদির সীমাহীি 

য্াত্রার সময়কাল মিষ হদয় মগ্দল, িাস মিয়ারিক্স িা সািওদয় োিকস্টাইল অদধকক-ভাড়া কােদত শুরু করদি য্বে 

আপিার কাদর্ক  মূলয র্াদক। 
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আপনাে Fair Fares NYC MetroCard বযবহাে কো (অবযাহত) 
 

19. জক হরব যজদ আজি একটি জবজ্ঞজি পাই যয আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  জনজিয় কো হরয়রি 

অপবযবহারেে কােরণ অথ্বা প্রতােণািূলক কাযেকলারপে িনয? 

ময্ সি গ্রাহকদের কার্ক  বিবিয় করা হদয়দছ অপিযিহাদরর কারদণ অর্িা প্রতারণামলূক কায্ককলাদপর জিয তাদের 

Fair Fares NYC-র ময্াগ্যতা হারািার ঝুাঁ বক র্াদক। প্রর্ম অপিযিহার িা প্রতারণাপূণক বেয়কলাদপর পর 
আপিার Fair Fares NYC MetroCard বিবিয় করা হদি এিং আপবি 60 বেদির জিয Fair Fares 

প্রকদল্পর ময্াগ্যতা হারাদিি। বদ্বতীয় অপিযিহার িা প্রতারণাপূণক বেয়কলাদপর পর আপিার Fair Fares 

NYC MetroCard বিবিয় করা হদি এিং আপবি এই প্রকদল্প অংিগ্রহণ করার মক্ষদত্র িায়ী ভাদি 
অদয্াগ্য হদয় য্াদিি। আপবি আপিার Fair Fares NYC মমদরাকাদর্ক র িযিহাদরর জিয োয়ী এিং আপিাদক 

অিিযই হারাদিা িা চুবর য্াওয়া কাদর্ক র অবিলদম্ব বরদপােক  করা উবচত ময্াগ্যতা হারাদিা এড়ািার জিয।  
 

কািে  হাজেরয় যাওয়া বা িুজে হরয় যাওয়া 
 

20. আিাে জক কো উজিত যজদ আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  হাজেরয় যায় বা িুজে যায়? 

কার্ক  হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়ার িযাপাদর বরদপােক  করার জিয 311 িম্বদর কল করুি। এই তর্যটি NYC 

রািবজদে (NYC Transit, NYCT) পাঠাদিা হয়, য্া MTA-এর একটি অংি। NYCT কার্ক টি িাবতল কদর মেদি।  

 

আপবি একটি িতুি কার্ক  পাদিি র্াকদয্াদগ্ কার্ক টি হারাদিা িা চুবর মগ্দছ বরদপােক  করার 2-3 সপ্তাহ পদর। 
 

21. আিাে কািে  হাজেরয় যগ্রল বা িুজে যগ্রল কীভারব জেফারেে অনুরোধ কেব? 

আপিার হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়া কাদর্ক র িযাপাদর জািাদিার জিয 311 িম্বদর কল করার পর 
511 িম্বদর কল কদর হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়া কাদর্ক র জিয বরিাড অিুদরাধ করার জিয 
আপিাদক অিিযই NYCT -এর সদে ময্াগ্াদয্াগ্ করদত হদি, এটি MTA -এর একটি অংি এিং বিউ 
ইয়কক  বসটির িয়। এটি কাদর্ক র অিবিষ্ট বেদির জিয বরিাড প্রবেয়া আরম্ভ করদি। 

 

মর্বিে, মেবর্ে, িা EBT কার্ক  বেদয় মকিা একটি 30-বেি সীমাহীি Fair Fares NYC MetroCards অর্ক 
মিরদতর জিয ময্াগ্য। অর্ক মিরদতর জিয ময্াগ্য হওয়ার উদেদিয 30-বেদির অসীবমত য্াত্রা মময়াদের সমাবপ্তর 

আদগ্ আপিাদক অিিযই NYCT-মত কল করদত হদি।  

 

7-বেি সীমাহীি িা মপ-পার-রাইর্ Fair Fares NYC MetroCards হাবরদয় িা চুবর য্াওয়ার মক্ষদত্র NYCT অর্ক 
মিরত মেয় না।  
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(পরেে পাতায় যান) 

কািে  হাজেরয় যাওয়া বা িুজে হরয় যাওয়া (অবযাহত) 
 

NYCT কার্ক  অযাকাউন্ট পয্কাদলাচিা কদর এিং আপবি ময্ তাবরদখ তাদের সদে ময্াগ্াদয্াগ্ কদরি মসই তাবরখ 

মর্দক অর্ক মিরদতর গ্ণিা করা হয়। কাদর্ক  য্বে অিযিহৃত বেি র্াদক, তাহদল অিবিষ্ট সমূ্পণক বেদির NYCT 

আপিার মেবর্ে িা EBT কাদর্ক  একটি মেবর্ে জাবর করদি। বকছু বকছু মক্ষদত্র, আপবি য্বে মর্বিে কার্ক  বেদয় 

মপদমন্ট কদর র্াদকি, Fair Fares NYC প্রকদল্পর কাদছ র্াকা ঠিকািায় NYCT অর্ক মিরদতর পবরমাদণর একটি 

মচক র্াকদয্াদগ্ পাঠাদি। য্বে আপবি এক িছদরর মদধয আদগ্ কখিও েইু িা তার মিবি িার NYCT-মক 

MetroCards হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়ার িযাপাদর জাবিদয় র্াদকি তাহদল আপবি অর্ক মিরত পাদিি 

িা। বদ্বতীয় িার মক্লইম প্রবেয়া করার জিয অর্ক মিরদতর অর্ক মর্দক $5 প্রিাসবিক বি কাো হদি। 

 

হাবরদয় য্াওয়া িা চুবর হদয় য্াওয়া কাদর্ক র িযাপাদর জািাদিার জিয আপবি NYCT-এর সদে 
ময্াগ্াদয্াগ্ করার 2-3 সপ্তাহ পর Fair Fares NYC আপিাদক একটি িতুি কার্ক  র্াকদয্াদগ্ পাঠাদি। 
বরদপােক  করা কার্ক টি য্তক্ষণ িা NYCT িাবতল করদছ ততক্ষণ আপবি একটি িতুি কার্ক  পাদিি িা। 

 

22. আজি কতবাে আিাে হাোরনা বা িুজে যাওয়া Fair Fares NYC যিররাকািে  প্রজতস্থাপন কেরত 

পােরবা? 

আমরা আপিার হাবরদয় িা চুবর য্াওয়া Fair Fares NYC মমদরাকার্ক  প্রবত কযাদলডার িদষক একিার প্রবতিাপি 

করদত পারদিা। 
 

আপিার Fair Fares MetroCard হাবরদয় মগ্দল িা চুবর মগ্দল আপবি অর্ক মিরত িা িতুি কার্ক  পাদিি বকিা তা মদি 

রাখদত এই চােক টি িযিহার করুি। 

 

FAIR FARES NYC- অথ্ে যফেরতে প্রজিয়া 

FAIR FARES 
METROCARD  নগ্দ যিজিট/যিজবট/EBT কািে  বদল 

যপ-পাে োইি 
NYCT প্রবরিাড 
করদি িা। 

NYCT প্রতযাপকণ করদি িা। 
মকিল একিার (কযাদলডার 
িছদরর মদধয) - আপবি 2টি 
উপাদয়র মদধয একটির সাহাদয্য 
পবরিবতক ত কার্ক  মপদত পাদরি:  

‒ র্াকদয্াদগ্র মাধযদম 2-3 
সপ্তাদহর মদধয;  

অথ্বা  

‒ এটি হাবরদয় য্াওয়ার িা চুবর 
হওয়ার আপিার বরদপােক  করার 

তাবরদখর পর মর্দক ময্ মকািও 5 
টি িযিসাবয়ক বেদির মদধয ময্ 
মকািও Fair Fares NYC িদল 

7- জদন 
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT প্রতযাপকণ 
করদি িা। 

NYCT প্রতযাপকণ করদি িা। 

30- জদন 
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT প্রতযাপকণ 
করদি িা। 

NYCT িযাদলি মপ্রাদেকিি 
মপ্রাগ্রাম (Balance Protection 

Program, BPP) মেবর্ে, 
মর্বিে িা EBT বেদয় মকিা 
30 বেদির FFM জিয, অর্ক 

মিরত মেদি 
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আিাে Fair Fares NYC যিররাকািে  ক্ষজতগ্রস্ত হরল বা  
কাি কো বে করে জদরল আজি কী কেব? 

 

23. আপনাে Fair Fares NYC যিররাকািে  কাি কেরি না। আজি জক কেব? 

িযায্য ভাড়া NYC-র অবিদস য্াি একটি Fair Fares NYC মমদরাকার্ক  জমা বেদত য্া ক্ষবতগ্রি িা কাজ করদছ 

িা। য্খি আপবি আপিার ক্ষবতগ্রস্ত কার্ক  মিরত মেদিি, Fair Fares NYC আপিাদক একটি িতুি কার্ক  মেদি। 

 

বরিাড পাওয়ার জিয আপিাদক মকািও পেদক্ষপ বিদত হদি িা। মিরত মেওয়ার অর্করাবি বিধকারণ করার জিয 
NYCT একটি পয্কদিক্ষণ করদি, য্বে র্াদক। 

 

আপবি য্বে একটি বরিাড পািার ময্াগ্য হি এিং আপিার পািটি মেবর্ে িা EBT কার্ক  বেদয় বকদি র্াদকি 

তাহদল NYCT আপিার মেবর্ে িা EBT কাদর্ক  একটি মেবর্ে জাবর করদি। আপবি য্বে িগ্ে িা মর্বিে কার্ক  
বেদয় অর্ক প্রোি কদর র্াদকি, NYCT বরিাদডর পবরমাদির একটি মচক র্াকদয্াদগ্ পাঠাদিি আপিার মসই 
ঠিকািায় য্া িযায্য ভাড়া NYC প্রকদল্পর কাদছ। 

 

 

য্বে আপিার মকািও অবতবরক্ত প্রশ্ন র্াদক, অিুগ্রহ কদর কল করুি  


