
ASP বিকল্প সাইডে পাবককিিংডের বিেমািলী 
2023 সাসপেনশন ক্্যাপেন্ার

বিউ ইোস কি ডে * 1 জািুোর ী, রবি
বিউ ইোস কি ডে (পাবলত)* 2 জািুোর ী, ডসাম
থ্রী কক্ংস ডে 6 জানুয়ার রী, শুক্র
Martin Luther King, Jr.’র জন্মকিন 16 জানুয়ার রী, ডসাম
েুনার কনউ ইয়াস ্স ইভ 21 জানুয়ার রী, শকন
েুনার কনউ ইয়ার 22 জানুয়ার রী, রকি
Lincoln’র জন্মকিন (োকেত) 13 ডেব্রুয়াকর, ডসাম
Washington’র জন্মকিন (Pres. Day) 20 ডেব্রুয়াকর, ডসাম
অ্্যাশ ওপয়েপনসপে 22 ডেব্রুয়াকর, িুধ
েুকরম 7 মার্্স, মঙ্গে
োসওভার 6-7 একরিে, িৃহস্পকত-শুক্র
েূণ্্য িৃহস্পকতিার 6 একরিে, িৃহস্পকত
েূণ্্য শুক্রিার 7 একরিে, শুক্র
কনস্ারেি ্স (7ম/8ম কিন) 12-13 একরিে, িুধ-িৃহস্পকত
েূণ্্য িৃহস্পকতিার (অ্প্ ্সােক্স) 13 একরিে, িৃহস্পকত
েূণ্্য শুক্রিার (অ্প্ ্সােক্স) 14 একরিে, শুক্র
ঈি-উে-কেতর (ঈি আে-কেতর) 21-23 একরিে, শুক্র-রকি
ডসাপেমকনটি অ্ে ি্য অ্্যাপসনশন 18 ডম, িৃহস্পকত
শাভুৎ(2 কিন) 26-27 ডম, শুক্র-শকন
ডমডমাবরোল ডে* 29 ডম, ডসাম
জুনটিন্থ 19 জুন, ডসাম
ঈিুে - আযহা (ঈি উে - আযহা) 28-30 জুন, িুধ-শুক্র
স্াধ ীিতা বিিস* 4 জুলাই, মঙ্গল
কেস্ট অ্ে ি্য অ্্যাসাম্পশন 15 আগস্ট, মঙ্গে
শ্রম বিিস* 4 ডসডটেম্বর, ডসাম
ডরাশ হাসান্া 16-17 ডসপটেম্বর, শকন-রকি
ইয়ম কক্ে্েুর 25 ডসপটেম্বর, ডসাম

সুপ্কা্ (2 কিন)
30 ডসপটেম্বর – 1 অ্প্টাির,  
শকন-রকি

ডশকমকন আৎপজপর্ 7 অ্প্টাির, শকন
কশমক্াস ডতাঢ়া 8 অ্প্টাির, রকি
Columbus ডে 9 অ্প্টাির, ডসাম
অ্ে ডসন্টস ডে 1 নপভম্বর, িুধ
কনি ্সার্ন কিিস 7 নপভম্বর, মঙ্গে
ডভপিরান্স ডে (উিযাকেত) 10 নপভম্বর, শুক্র
ডভপিরান্স Day 11 নপভম্বর, শকন
িরীোিকে 12 নপভম্বর, রকি
থ্্যাঙ্কস বিবিিং ডে* 23 িডিম্বর, িৃহস্পবত
ইমাকু্্যপেি ক্নপসেশন 8 কেপসম্বর, শুক্র
িড়বিি* 25 বেডসম্বর, ডসাম

তথ্্য
কিক্ল্প সাইপে োকক্্সংপয়র রিকিধানগুকে তুষারোত, ঝপ�া আিহাওয়া 
অ্্িা অ্ন্যান্য আেৎক্ােরীন েকরকথিকতর জন্য সমপয় সময় 
থিকগত ্াক্পত োপর। আপরা তপ্্যর জন্য অ্নুগ্রহ ক্পর আমাপির 
ওপয়িসাইি nyc.gov/dot-এ যান িা 311 নম্বপর ডোন ক্রুন।

TTY িকধর িা শ্রিণ্শক্তি হাকরপয়পেন যারা তারা (212) 504-4115-এ 
ডোন ক্রুন।

আপবি বক জািডতি?

নাপম ক্রী আপস যায়? এইসি োকক্্সংপয়র কর্হ্নগুকের অ্প্ ্সর মপধ্য 
ডয ো্ ্সক্্য রপয়পে তা কক্ আেকন জাপনন?

্ামাপিন 
না

িা�ঁাপিন 
না

োকক্্সং 
ক্রপিন না

আকম কক্ যাত্রী ওঠাপনা িা 
নামাপনার জন্য িা�ঁাপত োরি?

না হ্যা ঁ হ্যা ঁ

আকম কক্ ে্যাপক্জ ডোে 
িা আনপোে ক্রপত িা 
ক্াি ্সসাইপে ি্যিসাকয়ক্ ক্ারপণ্ 
্ামপত োরি?

না না হ্যা ঁ

অ্পেক্া ক্রার কক্ অ্নুমকত 
রপয়পে?

না না না

1959 সাপে ডস্টপির গাক� ও ট্াকেক্ আইপনর (Vehicle & Traffic 
law) অ্ধরীপন সমস্ NYC-এর ডিা অ্্যাওপয় ডজান েকরক্ল্পনা ক্রা 
হপয়কেে। এর অ্্ ্স ডিআইকনভাপি োক্্স িা েকরর্াকেত ডক্াপনা 
যান িা ডয যাপনর কনিন্ধন নম্বর িা কনররীক্পণ্র কস্টক্ার ডনই িা 
ডময়ািউত্রীণ্ ্স ডসটি ডিপন কনপয় যাওয়া হপত োপর।

প্রধাি আইিী ছুটির বিিগুডলাডত, ্ামাপনা, িা�ঁ ক্রাপনা 
োকক্্সং ক্রার অ্নমুকত রপয়পে তডি ডয থিানগুপোপত ্ামাপনা, িা�ঁ 
ক্রাপনা এিং োকক্্সং কিকধগুপো সপ্াপহর সাত কিনই ক্ায ্সক্র ্াপক্ 
ডযমন, "No Standing Anytime (ক্খনও িা�ঁাপিন না)" ডসখাপন 
এটি রিপযাজ্য হপি না। এটি অ্নুসাপর, োকক্্সংপয়র কমিারগুপো 
রিধান আইনরী েুটির কিনগুপোপত ক্ায ্সক্র ্াক্পি না।

থিান, উপদেশ্য িা সময়ক্াে কনকি ্সপশপষ রাস্া েকরষ্াপরর কিনগুকে 
সহ যাত্রীিাহরী যাপনর োিে োকক্্সং সি সময়ই ডিআইকন।

োয়ার হাইপরেপন্টর উভয় কিপক্র 15 েুপির মপধ্য োক্্স ক্রা 
ডিআইকন। হাইপরেপন্টর অ্িথিানগুপোপত রঙ ক্রা ক্াি ্সগুপো 
আেকন ডক্া্ায় োক্্স ক্রপত োপরন তাসূকর্ত ক্পর িা।

এক্টি অ্কধগহৃরীত, ডিআইকনভাপি যান োক্্স ক্রার েপে অ্কধগ্রহণ্ 
না ্াক্া ডক্াপনা গাক�র মত এক্ই কনরােত্া জকনত সমস্যা িা 
যানজি সটৃটি ক্পর। িাকয়ত্বশরীে হন এিং আইন ডমপন োক্্স ক্রুন।

*প্রধাি আইিী ছুটি

311-এ ডযাগাপযাগ ক্পর অ্্িা nyc.gov/dot িা nyc.gov/dot/asprules-এ কগপয় 

এই েকু্পমপন্টর অ্নূকিত সংস্করণ্টি োওয়া যাপি


