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নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি  
(NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 

িাধারণ শুিানির নবজ্ঞনি এবং প্রস্তানবত নবনধতত মতামত দদয়ার িুত াগ 
 

আমরা র্ী প্রস্তাব রাখনি?  নিউ ইয়র্ক  নিটির িামানির্ পনরষেবা নবভাগ / মািব িম্পদ 
প্রশািি (Department of Social Services / Human Resources Administration, DSS/HRA) 
Access-A-Ride পযারাট্রািনিট নট্রপগুনি অন্তভভক ক্ত র্রষে োর Fair Fares র্মকিূনি নিয়ন্ত্রণর্ারী 
নবনি িংষশািি র্রার প্রস্তাব নদষয়ষে।  
 

শুিানি র্খি এবং দর্াথায় হতত চতেতি?  িামানির্ পনরষেবা নবভাগ / নিউ ইয়র্ক  নিটির মািব 
িম্পদ প্রশািি প্রস্তানবে নবনির িিয এর্টি িািারণ শুিানির আষয়ািি র্রষব। COVID-19 এর 
র্ারষণ, দরূবেী স্থাি থেষর্ WebEx এর মািযষম 3 রা দিতেম্বর 2020 তানরতখ ির্াে 11:00 টায় 
গণ শুিানি হতব। উপনস্থে োর্ষে ইচ্ছভর্ বযনক্তরা নিম্ননিনিে উপাষয় শুিানিষে থ াগদাি র্রষে পাষরি: 
 

• দ াি: 
 

646-992-2010 িম্বষর থ াি র্রুি 

িািষে িাওয়া হষি, অযাষেি থর্াড 129 778 6784 টিপভি 
 

• ইন্টারতিট নিনিও এবং অনিও: 
 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-

dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760 থদিভি  
  

িািষে িাওয়া হষি, নিিভি: 
 

নমটিং িম্বর:  129 778 6784 

পািওয়াডক :  FairFares  
 

আনম র্ীিাতব প্রস্তানবত নবনধর উপর নিতের মতামত রাখতত পানর?  এইভাষব প্রস্তানবে 
নবনিষে থ ষর্উ নিষির মে রািষে পারষবি: 
 

• ওতয়বিাইট।  NYC নিয়মনবনির ওষয়বিাইট http://rules.cityofnewyork.us এর মািযষম 
আপনি HRA থর্ মোমে িািাষে পাষরি। 

 

• ইতমে।  আপনি NYCRules@hra.nyc.gov ইষমি ঠির্ািায় মোমে িানিষয় ইষমি র্রষে 
পাষরি। অিভগ্রহ র্ষর নবেয় পংনক্তষে “Fair Fares” র্োটি নিিভি। 
 

• িার্ত াতগ।  আপনি নিষির ঠির্ািায় নিষির মোমে পাঠাষে পাষরি: 
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY 10007 

 
আপনি থ  Fair Fare নবনির উপষরই মোমে নদষয়ষেি ো অিভগ্রহ র্ষর স্পষ্ট র্রুি। 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
http://rules.cityofnewyork.us/
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•  যাক্স। আপনি আপিার মোমে িানিষয় 917-639-0413 িম্বষর  যাে র্রষে পাষরি। 
অিভগ্রহ র্ষর নবেয় পংনক্তষে "Fair Fares Rule" র্োটি নিিভি। 

 

• শুিানিতত বক্তবয দরতখ। আপনি 2 রা থিষেম্বষর অেবা োর আষগ 929-221-7220 
িম্বষর থ াি র্ষর অেবা NYCRules@hra.nyc.gov-থে ইষমি র্ষর শুিানিষে র্ো বিার 
িিয িাইি আপ র্রষে পাষরি। বক্তারা থ  ক্রষম িাম িনেভভ ক্ত র্ষরষেি থিই অিভ ায়ী 
োষদর বক্তবয থপশ র্রার িিয ডার্া হষব এবং োরা দভ' নমনিট প কন্ত বক্তবয রািার 
িভষ াগ পাষবি। 

 

মতামত েমা দদওয়ার র্ী দর্াতিা িময়িীমা আতি? মোমে িমা থদওয়ার থশে োনরি হি 
3রা থিষেম্বর, 2020। 
 

শুিানিতত অংশগ্রহণ র্রার েিয আমার িহায়তার প্রতয়ােি হতে র্ী হতব?  

শুিানিষে আপিার থদাভােীর পনরষেবা অেবা প্রনেবন্ধীষদর িিয নবষশে বযবস্থার প্রষয়ািি হষি ো 
আমাষদর অবশযই িািাষে হষব। আপনি NYCRules@HRA.nyc.gov-এ ইষমি র্ষরও আমাষদর 
িািাষে পাষরি। এোড়াও আপনি আমাষদরষর্ 929-221-7220 িম্বষর থ াি র্ষর িািাষে পাষরি। 
বযবস্থা র্রার প কাপ্ত িময় থপষে আষগ থেষর্ িািাষিার অিভষরাি র্রা হষচ্ছ। অিভগ্রহ র্ষর আমাষদর 
20 থশ অগাস্ট, 2020 োনরষির মষিয িািাি।  

 

প্রস্তানবত নবনধর উপর োিাতিা মতামত নর্ আনম প কাতোচিা র্রতত পানর? আপনি 
অিিাইষি http://rules.cityofnewyork.us/ ওষয়বিাইষট নগষয় প্রস্তানবে নবনির উপর িািাষিা 
মোমেগুনি প কাষিািিা র্রষে পাষরি। শুিানি হষয়  াওয়ার র্ষয়র্নদি পষরই, প্রস্তানবে নবনির 
নবেষয় অিিাইষি িমা থদওয়া িমস্ত মোমষের র্নপ, নিষি িািাষিা িমস্ত মোমষের র্নপ এবং মভষি 
িািাষিা মোমষের এর্ িারিংষেপ HRA এর ওষয়বিাইষট িমস্ত িিগষণর িিয উপিভয র্রা হষব।  

 

HRA-দর্ এই নবনধ ততনর র্রার অিুতমাদি দর্ নদতয়তি? নিটি িাটক াষরর িারা 603 এবং 1043, 
নিউ ইয়র্ক  থস্টষটর িংনবিাষির অিভষচ্ছদ VII এই প্রস্তানবে নবনি তেনর র্রার অিভমনে HRA-থর্ থদয়।  

 

আনম দর্াথায় HRA এর নিয়মাবেী দপতত পানর? HRA এর নিয়মাবিী নিউ ইয়র্ক  শহষরর 
নিয়মাবিীর 68 িং টাইষটষি রষয়ষে। 

 

HRA এর নিয়ামর্ আতোতচয র্ী প্রস্তানবত নবনধ নিে? HRA এর অনে িাম্প্রনের্ নিয়ামর্ 
আষিাষিয এই প্রস্তানবে নবনিটি রািা হয়নি।  

নবনধ ততনর র্রার প্রনিয়া দর্াি নিয়ম দ্বারা নিয়নিত? নবনি তেনর বা পনরবেক ি র্রার িমষয় 
HRA-থর্ অবশযই নিটি িাটক াষরর 1043 িারায় উনিনিে আবনশযর্ শেক  থমষি িিষে হষব। 
নবজ্ঞনপ্তটি নিটি িাটক াষরর িারা 1043-এর আবনশযর্ো অিভিাষর র্রা হষয়ষে। 

 

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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প্রস্তানবত নবনধর নিনি এবং উতেশয িম্পনর্ক ত নববনৃত 

 

Fair Fares NYC র্মকিূনি নিউ ইয়র্ক নিটির র্ম উপািক ি র্রা আবানির্ষদর িরর্ানর পনরবহষি 

50% োড় নদষয় োষদর  াোয়াষের িরি িামিাষে িাহা য র্ষর। গে বেষরর থশষের নদষর্ নিউ ইয়র্ক  

নিটির িামানির্ পনরষেবা নবভাগ (DSS/HRA) র্মকিূনিটি নবনভন্ন প কাষয় িািভ র্ষর এবং র্মকিূনিটির 

বযবস্থাপিায় এর্টি নিয়মনবনি রষয়ষে িানর র্ষর। 

 

DSS/HRA এিি Access-A-Ride পযারাট্রািনিট নট্রপগুনিষে নিউ ইয়র্ক  শহষরর পনরবহি র্েতক পষের িাষে 

িহষ ানগোয় Fair Fares এর োষড়র বযবস্থা র্রষব। থশে প কন্ত, এই গ্রীষের প্রেমনদষর্ র্ীভাষব Fair 

Fares NYC এর িিয আষবদি র্রষে হষব এবং র্ীভাষব োদষর DSS/HRA Fair Fares NYC এবং 

থমষট্রাপনিটি ট্রান্সষপাষটক শি র্েতক পষের Access-A-Ride অযার্াউন্টগুনি নিঙ্ক র্রষে হষব ো িানিষয় িমস্ত 

Access-A-Ride গ্রাহর্ষদর র্াষে এর্টি নিঠি পাঠাষিা হষয়নেি। এিিও প কন্ত, আিভমানির্ 700 Fair Fares 

গ্রাহর্ এই নিষঙ্কিটি িম্পূণক র্ষরষেি। েষব Access-A-Ride পযারাট্রািনিট এর গ্রাহর্ষদর বেক মাষি 

COVID-19 অনেমারীর িমস্ত র্ারষণ থর্াষিা ভাড়া িা ক র্রা হষচ্ছ িা, ভাড়া িংগ্রহ পভিরাষের পষর 

গ্রাহর্রা এই োষড়র িভষ াগটি নিষে পারষবি। 

 

বেক মাি Fair Fares এর নবনি অিভ ায়ী Fair Fares এর োড় উপিব্ধ হষব "NYCT-নিয়নন্ত্রে িাবওষয় 

এবং স্থািীয় বাষির িাইি এবং এমি অিযািয ট্রািনিষটর নবর্ল্পগুনিষে  া NYCT এর িষে আষিািিা 

র্ষর DSS/HRA পনরর্ল্পিা র্রষে পাষর।" েষব, Fair Fares-থর্ Access-A-Ride নট্রপগুনিষে 

িম্প্রিানরে র্রার িিয থর্াষিা নবনি  ো েভাষব প্রষয়ািিীয় িা হষিও, Access-A-Ride এর অন্তভভকু্ নক্ত 

প্রনে িষির উষেষশয DSS/HRA িংষশািিী নিয়মটির প্রস্তাব নদষয়ষে। 

 

উপরন্তু, প্রস্তানবে নবনিটি: 

(1) Access-A-Ride এর নট্রষপ MetroCards বযবহৃে হয় িা এবং ক্রষম ওয়াি থমষট্রা নিউ ইয়র্ক  

(OMNY) নিষস্টষমর িম্পূণকভাষব MetroCard-থর্ প্রনেস্থাপি র্রার িোবিা আষে নবেয়টিষর্ েভ ষি িষর 

আরও বগীয় থর াষরন্স নদষয় “Fair Fares MetroCard” এর থর াষরন্সগুনিষর্ “Fair Fares discount”-

থে প্রনেস্থাপি র্ষর, 

(2) "থ ডাষরি িামনগ্রর্ উপািক ি" এর ভ্রান্ত থর াষরন্সষর্ "িামনগ্রর্ উপািক ি"-এ পনরবেক ি র্ষর, এবং 

(3) এমি থর্াষিা শষের অপিারণ র্ষর  া নিয়মনবনিটিষে বযবহৃে িয়।  

 

িেভ ি উপর্রণটিষে আন্ডারিাইি থদওয়া হষয়ষে। মভষে থদওয়া পাঠয [বন্ধিীর মষিয আষে]। 
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নিয়মনবনধর পাঠ্য 

নিউ ইয়র্ক  শহষরর নিয়মাবিীর 68 িং নশষরািাষমর িারা 12 নিম্নরূষপ িংষশানিে: 

নবিাগ 1. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-01 ধারার উপনবিাগ (a) নিম্নরূতপ 

িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

(a) [“নিটি এষিনন্স” এর অেক হি নিউ ইয়র্ক শহষরর প্রশািনির্ থর্াষডর নশষরািাম 1 এর িারা 1-112(1) 

এর বণকিা অিভ ায়ী শহষরর এর্টি এষিনন্স।] “Access-A-Ride” এর অেক হি থিই বযনক্তষদর িিয নিউ ইয়র্ক  

শহষরর পনরবহি র্েতক পে (New York City Transit Authority) NYCT এর নিয়নন্ত্রে পযারাট্রািনিট র্মকিূনি 

 াষদর প্রনেবন্ধর্ো োষদর NYCT এর নিিকানরে-রুষটর বাি ও িাবওষয় বযবস্থায়  াত্রা প্রনেহে র্ষর। 

§ 2. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-01 ধারার উপনবিাগ (c) এবং (d) 

নিম্নরূতপ িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

(c) “Fair Fares NYC বযবহাষরর শেক াবিী” অেবা “বযবহাষরর শেক াবিী” বিষে থিই নিয়ম এবং শেক াবিী 

থবাঝায়  া নিউ ইয়র্ক শহষরর পনরবহি র্েতক পষের িষে DSS/HRA-এর িমষঝাোর স্মারর্নিনপ অিভিাষর 

[FFM] FF োড় গ্রহণ র্রার আষগ এর্িি আষবদির্ারী অবশযই স্বীর্ার র্রষে এবং িম্মে হষে বানিে 

োষর্ি। 

(d) “Fair Fares NYC [MetroCard] োড়” অেবা ["FFM"] "FF োড়" বিষে থবাঝায় [নবষশে MetroCard 

(অেবা MetroCard এর থর্াষিা উত্তরিূরী)  াষে এই অিযাষয়র তেনর র্রা র্মকিনূি অিভ ায়ী থ াগয বযনক্তষদর 

নিিকানরে পনরবহি নবর্ল্পগুনি োড় থদয়] নিিকানরে পনরবহষির নবর্ল্পগুনি থ াগয বযনক্তষদর িিয োড় থদয়। 

§ 3. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-02 ধারা নিম্নরূতপ িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

§ 12-02 িাধারণিাতব।  

[DSS/HRA, Fair Fares NYC পনরিািিা র্রষব এবং এই অিযায় অিভিাষর োর থ াগযো নিিকারণ র্রষব। 

অংশগ্রহণর্ারীরা NYCT-নিয়নন্ত্রে িমস্ত িাবওষয় এবং স্থািীয় বাি িাইিগুনিষে এবং NYCT-র িষে 

আষিািিা িাষপষে DSS/HRA দ্বারা মষিািীে অিয থর্াষিা পনরবহি নবর্ষল্প  াত্রার িময় Fair Fares NYC 

MetroCard বযবহার র্রষে পারষবি। অংশগ্রহণর্ারী অষিকর্ দাষম, প্রনে  াত্রায় থপষমন্ট (pay per ride),  

7-নদি অেবা 30-নদষির ভাড়া অেবা এই র্মকিূনির অিীষি ভনবেযষে DSS/HRA দ্বারা মষিািীে অিয 

থর্াষিা ভাড়ার িরষি টিনর্ট থর্িার িিয এই র্াডক টি বযবহার র্রষে পারষবি। এই র্মকিূনিটি অেক থ াগাষির 

উপিভযোর উপর নিভক রশীি।]  
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(a) DSS/HRA, Fair Fares NYC পনরিািিা র্রষব এবং এই অিযায় অিভিাষর োর থ াগযো নিিকারণ 

র্রষব। অংশগ্রহণর্ারীরা NYCT-নিয়নন্ত্রে িমস্ত িাবওষয় এবং স্থািীয় বাি িাইি, Access-A-Ride নট্রপ 

এবং NYCT-র িষে আষিািিা িাষপষে DSS/HRA দ্বারা মষিািীে অিয থর্াষিা পনরবহি নবর্ষল্প  াত্রার 

িময় Fair Fares NYC এর োড় বযবহার র্রষে পারষবি,  নদ িা অংশগ্রহণর্ারী ইনেমষিয এর্টি বা 

এর্ানির্ পনরবহষির থর্াষিা িদতশ োড় থপষয় োষর্ি, থিষেষত্র োরা থর্বিমাত্র থিই এর্টি বা এর্ানির্ 

িরষির পনরবহষি োড় বযবহার র্রষে পারষবি  ার িিয োরা থর্াষিা িদতশ োড় পাি নি। 

(b) NYCT এর দ্বারা নিিকানরে বযবস্থায় ভাড়া প্রদাির্ারী Access-A-Ride এর বযবহারর্ারী বযেীে, 

অংশগ্রহণর্ারী অষিকর্ দাষম, প্রনে  াত্রায় থপষমন্ট (pay per ride), 7-নদি অেবা 30-নদষির ভাড়া অেবা 

এই র্মকিূনির অিীষি ভনবেযষে DSS/HRA দ্বারা মষিািীে অিয থর্াষিা ভাড়ার িরষি টিনর্ট থর্িার িিয 

র্াডক টির োড় বযবহার র্রষে পারষবি। 

(c) এই র্মকিূনিটি অেক থ াগাষির উপিভযোর উপর নিভক রশীি।  

§ 4. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-03 ধারার উপনবিাগ (a) নিম্নরূতপ 

িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

 (a) থর্াষিা Fair Fares [NYC MetroCard] োড় পাওয়ার থ াগয হষে থগষি এর্িি আষবদির্ারীষর্ অবশযই: 

(1) র্মকিনূির তেনর র্রা  রমযাট এবং পদ্ধনেষে িহায়র্ িনেপত্র িষমে এর্টি িম্পূণক র্রা আষবদিপত্র 

িমা নদষে হষব;  

(2) DSS/HRA এর স্মারর্নিনপ অিভ ায়ী Fair Fares NYC বযবহাষরর শেক াবিী স্বাের র্ষর নিউ 

ইয়র্ক  শহষরর পনরবহি র্েতক পষের (New York City Transit Authority) র্াষে িমা নদষে হষব; এবং 

(3) নিষি থদওয়া থ াগযোর শেক গুষিা পূরণ র্রষে হষব: 

(A) আষবদির্ারীষর্ অবশযই নিউ ইয়র্ক  শহষরর এর্িি আবানির্ হষে হষব; 

(B) আষবদির্ারীর বয়ি 18 থেষর্ 64 বেষরর মষিয হষে হষব; 

(C) আষবদির্ারীর [থ ডাষরি] থমাট আয় FPL-এর 100 শোংশ অনেক্রম র্রষব িা; 

(D) এই িিষদর িারা 12-02(a) থে প্রদত্ত অিভ ায়ী িা োর্ষি [এই] এই আষবদির্ারী 

বেক মাষি DSS/HRA, NYCT অেবা অিয থর্াষিা িংস্থা বা র্মকিূনি থেষর্ থর্াষিা িদতশ 

োড় বা িভনবিার থ াগয হষে পারষবি িা;  

(E) বেক মাষি এই অিযাষয়র িারা 12-05(b) এর অিীষি আষবদির্ারী র্মকিূনি থেষর্ স্থনগে 

বা স্থায়ীভাষব বানেি হষে পারষবি িা; 
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§ 5. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-04 ধারার উপনবিাগ (b) এবং (c) 

নিম্নরূতপ িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

(b) র্মকিনূি  নদ এই নিদ্ধাষন্ত উপিীে হয় থ  থর্াষিা অংশগ্রহণর্ারী আর এই অিযাষয়র 12-03(a)(3) 

িারায় বনণকে আবনশযর্ শেক পূরণ র্রষেি িা, অেবা র্ারাদণ্ড বা অিয থর্াষিা প্রানেষ্ঠানির্ র্ারষণ আর 

[র্াডক টি] FF োড় 30 নদি বা োর থবনশ িমষয়র িিয বযবহার র্রষে পারষেি িা, থিষেষত্র র্মকিূনি 

োষদর নিদ্ধান্ত িানিষয় এবং র্ষব থেষর্ [FFM] FF োড় নিনিয় র্রা হষব থিই োনরিটি নদষয় 

অংশগ্রহণর্ারীষর্ এর্টি নবজ্ঞনপ্ত থদষব। 

(c) থর্াষিা বযনক্তর প্রেম অেবা থর্াষিা পশ্চাদিভিারী বেষরর পষর র্মকিনূিষে পভিরায় িনেভভ নক্তর িিয, 

অেবা এই অিভষচ্ছষদর উপনবভাগ (b) অিভ ায়ী র্ারও [র্াডক ] োড় নিনিয় হষয়  াওয়ার পষর, থিই বযনক্তষর্ 

অবশযই এর্িি িেভ ি আষবদির্ারীর মষোই এর্ই থ াগযোর আবনশযর্ শেক পূরণ র্রষে হষব। 

§ 6. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-05 ধারার উপনবিাগ (a) এবং (b) 

নিম্নরূতপ িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

(a) থর্বিমাত্র থ  বযনক্তষর্ [FFM] FF োড় ইিভয র্রা হষয়ষে এবং NYCT এর িষে িমষঝাোয় 

DSS/HRA এর স্মারর্নিনপ অিভ ায়ী Fair Fares NYC বযবহাষরর শেক াবিী অিভ ায়ী র্রা হষয়ষে থিই 

অংশগ্রহণর্ারীই এটি বযবহার র্রষে পারষবি।  

(b) থর্াষিা অংশগ্রহণর্ারী [FFM] FF োড় অপবযবহার র্রষি অেবা অিযায় িভনবিা গ্রহণ র্রষি, বা 

র্মকিূনির িষে প্রোরণা র্রষি, [থ মি বযবহার র্রার িিয অিয বযনক্তষর্ র্াডক  থদওয়া] োষদর িিয 

নিিকানরে Fair Fares এর োড় অিয বযনক্তষর্ বযবহার র্রষে থদওয়া অেবা র্মকিনূির র্াষে ইচ্ছার্ত েভাষব 

ভভ ি েেয প্রদাি র্রার মষো ঘটিা  ার মষিয িীনমে িা হষিও এর মষিয অন্তভভক ক্ত রষয়ষে, থিষেষত্র 

নিম্ননিনিে শানস্ত হষব:  

(1) প্রেম অপরাষির িিয, অংশগ্রহণর্ারীষর্ র্মকিনূি থেষর্ 60 নদষির িিয স্থনগোষদশ থদওয়া 

হষব। থিই বযনক্ত 60-নদষির স্থনগোষদষশর পষর এবং র্মকিূনির প্রনেনষ্ঠে  ষমক প্রেযয়ি র্ষর স্বাের 

র্রার পষর পভিরায় আষবদি র্রষে পারষবি। 

(2) নদ্বেীয় অপরাষির িিয, অংশগ্রহণর্ারীষর্ স্থায়ীভাষব র্মকিূনিষে বানহর র্ষর থদওয়া হষব। 
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§ 7. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-06 ধারার উপনবিাগ (a) নিম্নরূতপ 

িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

(a) এই অিযাষয়র 12-03 অেবা 12-04 অিভষচ্ছষদর অিীষি োর্া থর্াষিা পনরনস্থনেষে [FFM] Fair Fares 

োষড়র িিয থর্াষিা বযনক্ত অষ াগয হষব নবষবনিে হষি, অেবা [র্াডক ] োড় অপবযবহার র্ষরষে নর্ংবা অিযায় 

িভনবিা গ্রহণ র্ষরষে বষি নিিকানরে হষি অেবা র্মকিূনির িষে থর্াষিা প্রোরণা র্রষি, োরা নিদ্ধান্ত 

িািাষিার োনরি থেষর্ 14 নদষির মষিয র্মকিূনির তেনর র্রা  মক এবং পদ্ধনেষে প কাষিািিার অিভষরাি 

িমা নদষয় নিদ্ধান্তটির প্রশািনির্ প কাষিািিা র্রার অিভষরাি র্রষে পাষরি। 

§ 8. নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 12-08 ধারার উপনবিাগ (a) নিম্নরূতপ 

িংতশাধি র্রা হতয়তি: 

(a) থর্াষিা িরষির পনরবহষির িিয োড় িহিের র্রষে  ে দীঘক িমষয়র িিয র্মকিূনিটি থর্াষিা র্াডক  

বযবহার র্ষর, েেই [এই] এই র্মকিূনি NYCT এর িষে িমষঝাোয় DSS/HRA এর স্মারর্নিনপ অিভিাষর 

বযবহাষরর শেক াবিী অিভ ায়ী এর্িি বযনক্তষর্ এর্টি র্যাষিন্ডার বেষর র্'টি র্াডক  প্রনেস্থাপি র্রষব থিই 

িংিযা িীনমে র্রার অনির্ার িংরেণ র্ষর। 

  



Bengali 
 

 

NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

প্রতযয়ি / নবতেষণ  

িিতদর ধারা 1043(d) অিিুাতর 

 

নবনধর নশতরািাম: Fair Fares র্মকিূনচর িংতশাধি 

দর াতরন্স িম্বর: HRA-27 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এতেনন্স: মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources Administration) 

 

আনম প্রেযানয়ে র্রনে থ  নিউ ইয়র্ক  নিটি িাটক াষরর 1043(d) িারার প্রষয়ািি অিভিাষর এই অন ি 
র্েতক পে উপষর উষিনিে প্রস্তানবে আইি নবষেেণ র্ষরষে এবং উপষর উনিনিে প্রস্তানবে আইিটি: 

 

(i) স্বেন্ত্রভাষব নিয়নন্ত্রে র্নমউনিটি বা র্নমউনিটিগুনির িিয থবািগময এবং িরি ভাোয় নিনিে; 

 

(ii) বনণকে নবনির উষেশয অিক ষির িাষে িামঞ্জিয থরষি স্বেন্ত্র র্নমউনিটি বা র্নমউনিটিগুনিষে 
অিভবনেক োর িরি র্মায়; এবং 

 

(iii) প্রনের্াষরর িময়িীমা থদয় িা র্ারণ এটি থর্াষিা িঙ্ঘি প্রনেপাদি র্ষর িা, িঙ্ঘষির 
িংষশািি অেবা িঙ্ঘষির িিয থ  শানস্ত বযবস্থা আষে ো িংষশািি র্ষর িা। 

 

   /s/ Francisco X. Navarro                   21 থশ িভিাই, 2020  

থময়ষরর অপাষরশি িংনেষ্ট অন ি       োনরি 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

িিদ §1043(d) অিু ায়ী 

প্রতযয়ি 

 

নবনধর নশতরািাম: Fair Fares র্মকিূনির িংষশািি 

দর াতরন্স িম্বর: 2020 RG 066 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এতেনন্স: মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources Administration) 

 

  আনম প্রেযয়ি র্রনে থ , এই অন ি উপষর বনণকে প্রস্তানবে নবনি নিউ ইয়র্ক  
নিটির িিষদর িারা 1043(d) এর প্রষয়ািি অিভ ায়ী প কাষিািিা র্ষরষে এবং উপষর বনণকে 
প্রস্তানবে নবনি: 
 

(i) আইষির প্রনবিািগুনি অিভষমাদষির উষেশয িািষি িিড়া র্রা হষয়ষে; 

(ii) অিয থর্াষিা প্রষ ািয নিয়মনবনির নবষরািী িয়; 

(iii)  েদরূ িেব বাস্তবিম্মে ও উপ ভক্ত, এর্ান্তভাষব বনণকে উষেশয অিক ষি 
িংনেপ্তভাষব প্রণীে; এবং 

(iv)  েদরূ িেব বাস্তবিম্মে ও উপ ভক্ত, এমি থর্াষিা নভনত্ত ও উষেষশয 
নবেয় িম্বনিে  া নবনি ও নবনির দ্বারা আষরানপে িানহদার িভস্পষ্ট 
বযািযা প্রদাি র্ষর। 

 

/s/ STEVEN L. GOULDEN োনরি: 19 থশ িভিাই, 2020 

 ভারপ্রাপ্ত র্ষপকাষরশি র্াউষন্সি  
  

 
 


