New York City Covid-19 পািকর্ং পারিমেটর সুিবধা
পারিম ট সহ েকাথ ায় আিম পাকর্ করেত পাির ?
•
•
•
•
•

চাজর্ ছাড়া েয েকােনা িমটার থাকা পােকর্ র �ান (যা�ী বা কমর্ািশয়াল)।
েয েকােনা “No Parking” �ান।
রা�া পির�ার করার িবিধ িনেদর্ িশত েয েকােনা িচ� (ঝাঁটার িচ�)।
শধুমা� েমিডেকল ডা�ার (MD) ে�ট লাগােনা গািড়গিলর পািকর্ ং করার জায়গা

“Truck Loading Only” িনধর্ািরত েয েকােনা �ান

বয্িত�ম: অনু�হ কের এইসব িচ� মন িদেয় পড়ুন কারণ পারিমট ধারকরা েকবলমা� �াক পাকর্ কের এমন িদন ও সমেয়
পাকর্ করেত পাের। উদাহরণ�রপ যিদ, িচে� বলা থােক েয “Truck Loading Only 10am-3pm” পারিমট ধারকরা েকবল
েসই সমেয় পাকর্ করেত পারেব।

পারিম ট থ াকেলও েকাথ ায় আিম পাকর্ করেত পারব না ?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

অয্া�ুেল� এবং অয্া�ুেলেটর জনয্ িনধর্ািরত �ান।
সীিমত সমেয়র (েযমন “No Standing between 4-7 PM”) No Stopping Zone (গািড় থামােনা যােব না এমন �ান),
No Standing Zone (েকােনা সময় গািড় দাঁড় করােনা যােব না এমন �ান), School Days Zone (�ু েলর এলাকা, গািড়
দাঁড় করােনা যােব না), No Standing Zones (গািড় দাঁড় করােনা যােব না এমন �ান) অথবা Hotel Loading Zone
(েহােটেলর েলািডং েজান)।
ফায়ার েজান, বা� �প, টয্াি� �য্া�, �াইভওেয়, পথচারী পারাপার বা ফু টপাথ।
বাস েলন (িচ� অনুসাের যখন সি�য় থােক) অথবা বাইসাইেকল েলন।
ফায়ার হাই�য্াে�র 15 ফু েটর মেধয্।
িডে�াময্াট (DPL), িনউ ইয়কর্ ে�স (NYP) বা েয েকােনা সরকাির সং�া সহ অনুেমািদত েভিহেকেলর বয্বহােরর জনয্
িনধর্ািরত েয েকােনা �ান।
Garment District 6th এবং 8th Avenues এর মেধয্ West 35th েথেক West 41st Streets পযর্� �াক েলািডং
এলাকা �সডাউন ি�ট িহসােব িচি�ত করা।
পািকর্ ং পারিমট ধারকেদর ৈ�মািসক পািকর্ ংেয়র জনয্ িনধর্ািরত NYCDOT িমউিনিসপয্াল পািকর্ ং এলাকাগেলা।
েসইসব এলাকা েযখােন NYPD এবং/অথবা েময়েরর িমিডয়া ও পিরেবশ অিফস িফ� বা TV শেটর জনয্ পািকর্ ং সংর�ণ
কের েরেখেছ।
েসই সব রা�া েযগিল NYPD কুচকায়াজ, রা�ার েমলা ও অনুরপ অনু�ােনর জনয্ ব� কের েরেখেছ।
গািড় েশয়ার েভিহেকেলর জনয্ সংরি�ত �ানগেলােত।
আপিন েকােনা �ািফক েলেন ডাবল পাকর্ বা অবর� করেত পারেবন না।

��বয্: আপনার পারিমট েকবলমা� িচিকৎসার কােজর উে�েশয্ বয্বহার করা যােব। এিট েকবলমা� পারিমেট তািলকাভু �
েভিহেকেল �দশর্ন করা হেত পাের।
যিদ আপিন আপনার পারিমট অনুেমািদত �ােন পাকর্ করার জনয্ পািকর্ ং সমন পান, তাহেল কীভােব আপনার �া� িটিকেটর জনয্
�িতেরাধ করেবন তার িনেদর্ শনা অনু�হ কের অনুসরণ করন।
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