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Jamaica Ave. এবং  
Archer Ave. বাসপথ পাইলট 

প্রকল্পগুলল

Restart

Restart

ট্ানলিট ও ট্াক অগ্ালিকার
October 2021 সালে, Jamaica Ave. থেলে Sutphin Blvd. 
168th St. উভয় দিলের এেটি বাসপে হলয় উঠলব। Archer Ave. 
ও 150th St.থেলে 160th St. পর্যন্ত পবূ্যদিলে বাসওলয় হলয় উঠলব। 
উভয় বাসপলেই এে বছলরর পাইেট প্রেলপের জন্য দিজাইন েরা 
হলয়লছ: 

• Jamaica Ave. থে 14 টি বাস রুলটর জন্য এবং Archer Ave 
থে 19 টি বাস রুলটর জন্য, বালসর গদে এবং দনভ্য রলরাগ্যো বদৃধি 
েরুন ।

• Jamaica Ave. েদরলিার বরাবর ট্াে চোচে এবং থিদেভাদর  
উন্নে েরুন

নতুন Jamaica Ave. এবং Archer Ave. 
বাসপথ লবলি

আরও িাননু: 
nyc.gov/busprojects এখানন

এক লিনন 24 ঘন্া / এক সপ্ানে 7 লিন

 শুধমুটোত্র বটোস, ট্টোক এবং জরুরর যটোনবটোহন Jamaica Ave. এর 
মটোধ্যকম Sutphin Blvd. এবং 168th St. এর উভয় রিকক ভ্রমণ 
েরলে পালর । শুধমুাত্র বাস, ট্াে এবং জরুদর রানবাহন Jamaica 
Ave. এর মাধ্যলম 153th St. এবং 160th St. এর পবূ্যদিলের মালে 
ভ্রমণ েরলে পালর।

 শুধমুটোত্র Jamaica Ave. শে, অন্যটোন্য সমস্ত গটোরি কটোব্ব রিকয় শযকে 
পারলেও সামলন দগলয় বাসপে িানদিলে ঘলুর অবশ্যই বন্ধ েলর দিলে 
হলব। 153rd St. -এ পবূ্য দিলের বাাে বাি দিলয় বাসপলে সমস্ত বাা 
দিলের বাাে সীমাবধি। Archer Ave. এ থোলনা স্ানীয় প্রলবশাদধোর 
থনই।

যটোত্ররীবটোহরী যটোনবটোহন শেটোলটো এবং নটোমটোকনটো  সমস্ত Jamaica Ave. জলুে 
হলে পালর এবং সাধারণে প্রদেটি ব্ললে প্রলবলশর অনমুদেও থিওয়া হয়।

প্টোয়েই রজজ্টোরসে প্শ্টোবলরী
যাত্রীবােরী যানবােন লক  Jamaica Ave. তত অননু�ালিত? বাসপথ?
হা ্যা, সব রানবাহন Jamaica Ave. এ প্রলবলশর অনমুদে পায়। থবদশরভাগ 
ব্ললে থোোে অ্যালসেলসর জন্য বাসপে আলছ, দেন্তু পরবেতী িানদিলে 
ঘরুলে হলব। 

যাত্রীবােরী যানবােন লক Archer Ave.তত অননু�ালিত? বাসপথ?
জ্যামাইো এদভদনউলয়র দবপরীলে, রাত্রীবাহী রানবাহন এবং ট্ােগুদেলে 
আচ্য ার এদভদনউলে 153rd St. এবং 160th St. এর মলধ্য পবূ্যদিলে রাওয়ার 
অনুমদে থিয় না। থোন পাদে্য ং বা থোদিং এর অ্যালসেস  পবূ্য দিলের 150th 
St. এবং 160th St. এর মলধ্য েেলব না।

153rd St. ছাডা বাা লিনক তঘারা লনলিদ্ধ তকন?  
বাা দিলে থঘারার দনলেধাজ্া বাস এবং থোোে অ্যালসেস ট্াদিেলে 
রানবাহলনর থপছলন আটলে রাখা থেলে দবরে রালখ। এই দবদধদনলেধগুদে 
পেচারীলির দনরাপত্ালে উন্নে েলর োরণ বাা দিলে থঘারাগুদে 
পেচারীলির আঘাে োগার উচ্চ হালরর সালে সংরকু্ত। Jamaica Ave. থে 
ইদেমলধ্য অসংখ্য বাা দিলে থঘারার দনলেধাজ্া রলয়লছ। 153rd St. এেটি 
বাা দিলে থঘারার অনুমদে আলছ োরণ এটিলে এেটি দনলবদিে টান্য থেন 
আলছ।

তকাথায় আ�ানক না�াননা বা ততালা েনত পানর?
Jamaica Ave. এর পদচিম দিলে 147th Pl. এবং Sutphin Blvd. এর 
মলধ্য ছাো, Jamaica Ave. জলুে থোো এবং নামালনা অনলুমাদিে। Archer 
Ave. এর পদচিম দিলে থোো এবং নামালনা অনলুমাদিে। Parsons Blvd., 
153rd St., এবং Sutphin Blvd এ পদচিম দিলের সাবওলয় অ্যালসেস 
রক্ষণালবক্ষণ েরা হলব। গাদের চােেলির দনম্নদেদখে ট্াদিে আইন থমলন 
চেলে হলব।

তকান গালডগুনলানক ট্াক বনল লবনবচনা করা েয়?
িটুির থবশী অক্ষিণ্ড োো থর থোনও রান অেবা ছটি বা োর থবদশ চাো 
োো রানলে ট্াে বলে ধরা হয়।

বাসপথ লকভানব প্রনয়াগ করা েয়?
NYPD ট্াদিে এলজন্টলির মাধ্যলম দবদধদনলেধ প্রলয়াগ েরা হয় রারা 
সেে্য ো এবং সমন জাদর েরলে পালর। স্বয়ংদরিয় ে্যালমরাগুদে থশে পর্যন্ত 
এই িাংশনটি গ্রহণ েরলব। বাস থেলনর দনয়ম েঙ্ঘলনর েরলে $ 50 - $ 250 
জদরমানা হয়।

করীভানব রাস্ার প্রান্ত ব্যবোনরর লবলি বলবৎ করা েয়?
NYPD ট্াদিে এলজন্টগুদে বেপ্রলয়াগ সামোলব।

করীভানব এই প্রনিক্ট পয্যনবক্ষণ এবং �লূ্যায়ন করা েনব?
বাস পারিরলমন্স, দনরাপত্া, পাদে্য ং, ট্াদিে, ট্াে সম্পদে্য ে থিটা সংগ্রহ 
েরা হলব ও দনয়দমেভালব দরলপাট্য েরা হলব।
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শুধুমটোত্র বটোস এবং ট্টোক

প্কবকের অনমুরে

অননুকমটোরিে যটোনবটোহন 
শবর হকে হকব

বাটো রিকক শ�টোরটোর অনমুরে

মন�ো�ীত কমমউটোর ভ্ো� স্টপ:

Archer Ave এর 153rd St. উত্তর।
Archer Ave. এর 158th St. দক্ষিণ
Archer Ave এর 160th St. উত্তর।

পরূ্ব ক্দক = EB   পক্চিম ক্দক = WB
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