ASP

বিকল্প সাইড পার্কিংয়ের নিয়মাবলী
2022 সাসপেনশন ক্যালেন্ডার

New Year’s Day*

1 জানুয়ারী, শনিবার

Three Kings’ Day

তথ্য

6 জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার

Martin Luther King, Jr.’s Birthday

17 জানুয়ারি, স�োমবার

Lunar New Year’s Eve

31 জানুয়ারি, স�োমবার

বিকল্প পার্শ্বে পার্ক িংয়ের প্রবিধানগুলি তু ষারপাত, ঝড়�ো আবহাওয়া অথবা
অন্যান্য আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সময়ে সময়ে স্থগিত থাকতে পারে।
আর�ো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট nyc.gov/dot-এ
যান বা 311 নম্বরে ফ�োন করুন।

Lunar New Year

1 ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার

Lincoln’s Birthday

12 ফেব্রুয়ারী, শনিবার

Washington’s Birthday (Pres. Day)

ফেব্রুয়ারী 21, স�োমবার

Ash Wednesday

2 মার্চ , বুধবার

আপনি কি জানতেন?

Purim

17 মার্চ , বৃহস্পতিবার

Holy Thursday

14 এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

নামে কী আসে যায়? এইসব পার্ক িংয়ের চিহ্নগুলির অর্থে র মধ্যে যে পার্থক্য
রয়েছে তা কি আপনি জানেন?

Good Friday

15 এপ্রিল, শুক্রবার

Passover

16 আগস্ট, শনিবার

Holy Thursday (অর্থোডক্স)

21 এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

Passover (7ম/8ম দিন)

এপ্রিল 22-23, শুক্র-শনি

Good Friday (অর্থোডক্স)
Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)

22 এপ্রিল, শুক্রবার

Solemnity of the Ascension

26 মে, বৃহস্পতিবার

Memorial Day*

30 মে, স�োমবার

Shavuot

6 জুন, স�োমবার

Juneteenth (নিরীক্ষিত)
Independence Day*

20 জুন, স�োমবার

Idul-Adha (Eid Al-Adha)

9-11 জুলাই, শনিবার-স�োমবার

Feast of the Assumption

15 আগস্ট, স�োমবার

Labor Day*

5 সেপ্টম্বর, স�োমবার

Rosh Hashanah

26-27 সেপ্টেম্বর, স�োম-মঙ্গল

Yom Kippur

5ই অক্টোবর, বুধবার

Columbus Day

10 অক্টোবার, স�োমবার

Succoth (2 দিন)
Shemini Atzereth

অক্টোবর 10-11, স�োম-মঙ্গল

Simchas Torah

18 অক্টোবর, মঙ্গলবার

Diwali

24 অক্টোবর, স�োমবার

All Saints’ Day

1 নভেম্বর, মঙ্গলবার

Election Day

8 নভেম্বর, মঙ্গলবার

Veterans Day

11 নভেম্বর, শুক্রবার

Thanksgiving Day*

24 নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

Immaculate Conception

8 ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার

Christmas Day (ন ির ীক্ ষিত)*

26 ডিসেম্বর, স�োমবার

2-4 মে, স�োম-বুধ

4 জুলাই, স�োমবার

17 অক্টোবর, স�োমবার

TTY বধির বা শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন, ফ�োন করুন
(212) 504-4115.

(NO STOPPING) (NO STANDING) (NO PARKING)
থামাবেন না দা ঁড়াবেন না
পার্ক িং করবেন না
আমি কি যাত্রী ওঠান�ো
বা নামান�োর জন্য
দা ঁড়াতে পারব?

না

হ্যাঁ

হ্যাঁ

আমি কি প্যাকেজ ল�োড
বা আনল�োড করতে বা
না
কার্বসাইডে ব্যবসায়িক
কারণে থামতে পারব?

না

হ্যাঁ

অপেক্ষা করার কি
অনুমতি রয়েছে?

না

না

না

1959 সালে স্টেটের যান ও ট্রাফিক আইনের (Vehicle & Traffic law)
অধীনে সমস্ত NYC-এর ট�ো অ্যাওয়ে জ�োন পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর
অর্থ বেআইনিভাবে পার্ক বা পরিচালিত ক�োন�ো যান বা যে যানের নিবন্ধন
নম্বর বা নিরীক্ষণের স্টিকার নেই বা মেয়াদউত্তীর্ণ সেটি টেনে নিয়ে যাওয়া
হতে পারে।
প্রধান আইনী ছু টির দিনগুল�োতে, থামান�ো, দা ঁড় করান�ো পার্ক িং করার
অনুমতি রয়েছে তবে যে স্থানগুল�োতে থামান�ো, দা ঁড় করান�ো এবং পার্ক িং
বিধিগুল�ো সপ্তাহের সাত দিনই কার্যকর থাকে যেমন, "No Standing
Anytime(কখনও দা ঁড়াবেন না)" সেখানে এটি প্রয�োজ্য হবে না। এটি
অনুসারে, পার্ক িংয়ের মিটারগুল�ো প্রধান আইনী ছু টির দিনগুল�োতে কার্যকর
থাকবে না।
স্থান, উদ্দেশ্য বা সময়কাল নির্বিশেষে রাস্তা পরিষ্কারের দিনগুলি সহ
যাত্রীবাহী যানের ডাবল পার্ক িং সব সময়ই বেআইনি।
ফায়ার হাইড্রেন্টের উভয় দিকের 15 ফুটের মধ্যে পার্ক করা বেআইনি।
হাইড্রেন্টের অবস্থানগুল�োতে রঙ করা কার্বগুল�ো আপনি ক�োথায় পার্ক
করতে পারেন তা সূচিত করে না।
একটি অধিগৃহীত, বেআইনিভাবে যান পার্ক করার ফলে অধিগ্রহণ না থাকা
ক�োন�ো যানের মত�ো একই নিরাপত্তা জনিত সমস্যা বা যানজট সৃষ্টি করে।
দায়িত্বশীল হন এবং আইন মেনে পার্ক করুন

*প্রধান আইনী ছু টি

311 -এ য�োগায�োগ করে অথবা nyc.gov/dot বা nyc.gov/dot/asprules-এ গিয়ে এই
ডকুমেন্টের অনূদিত সংস্করণটি পাওয়া যাবে

