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MTA ভাড়া, ক্রসিং চার্জ ও সম্পর্কিত নীতিগুলিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ

MTA তার ভাড়া, ক্রসিং চার্জ, এবং সম্পর্কিত নীতিগুলি পর্যালোচনার জন্য দ্বিবার্ষিক প্রক্রিয়া শুরুকরছে। 2010 সাল থেকে এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়াটি চালুহয়েছে। MTA ভাড়া, ক্রসিং চার্জ ও সম্পর্কিত নীতিগুলিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহের বিষয়ে শুনানিটি নিম্নলিখিত তারিখ ও সময়ে হবে।
COVID-19 অতিমারির কারণে, MTA এই শুনানিটি MTA’s 2020 ভাড়া ও টোল হেয়ারিং ওয়েবসাইট, new.mta.info/2020hearings -এ উপলব্ধ সরাসরিভাবে দেখানো সহ জুমে ভার্চুয়ালি আহ্বান জানাবে। জনসাধারণকে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে,
যা নিচে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং এখানে প্রযোজ্য হিসাবে রয়েছে Long Island Rail Road Company (LIRR), Metro-North Commuter Railroad Company (Metro-North), New York City Transit Authority (NYCT) এবং এটির সহযোগী সংস্থা, Manhattan and
Bronx Surface Transit Operating Authority (MaBSTOA), MTA Bus Company (MTA Bus) এবং Staten Island Rapid Transit Operating Authority (SIR)-এর ভাড়া এবং Triborough সেতুও টানেল কর্তৃপক্ষ (MTA সেতুও টানেল)-এর ক্রসিং চার্জসমূহ। প্রস্তাবিত
ভাড়াগুলি MTA-এর নতুন ভাড়াপ্রদানের পদ্ধতি OMNY-এর মাধ্যমে উপলব্ধ থাকতেও পারে। ভাড়া এবং টোল প্রস্তাবগুলি বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করার অনুমতি প্রদান করে; ভাড়া বৃদ্ধি বা ক্রসিং চার্জ নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণের তুলনায় কম হতে পারে। শুনানির পরে, জনসাধারণের মন্তব্য বিবেচনার
পরে, MTA ও এর অধিভুক্ত সংস্থাগুলির পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেবে যে কোন সম্ভাব্য ভাড়া এবং ক্রসিং চার্জ সমন্বয় ও নীতির পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করা উচিত।
স্থানের সীমাবদ্ধতা প্রতিটি প্রস্তাবিত ভাড়া, ক্রসিং চার্জ, বা নীতির, সংবাদপত্রে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই সকল সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে আরও জানতে, অনুগ্রহ করে new.mta.info/2020hearings -এ যান, MTA স্টেশন ও ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে পোস্ট করা তথ্যের
পরামর্শ নিন, বা (646) 252-6777 নম্বরে পাবলিক হেয়ারিং হটলাইনে কল করুন।

প্রস্তাবিত ভাড়া, ক্রসিং চার্জ ও নীতির পরিবর্তনসমূহ বিবেচনাধীন
LIRR এবং মেট্রো-নর্থ

শুনানির পরে নিচে তালিকাভুক্ত এক বা একাধিক প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:
NYCT, MaBSTOA, MTA বাস, SIR

সাবওয়ে (NYCT), লোকাল বাস (NYCT, MaBSTOA এবং MTA বাস) এবং SIR:
মূল সিঙ্গেল রাইড ভাড়া (সিঙ্গেল রাইড টিকিটের খরচ বর্তমানে $3.00 এবং ক্যাশ পেমেন্ট ও Pay-Per-Ride মেট্রোকার্ড®-এর জন্য $2.75):
•সিঙ্গেল রাইড টিকিটের বিকল্প বাতিল করা হবে অথবা সিঙ্গেল রাইড টিকিটের বর্তমান বিকল্প বজায় রাখা হবে।
•ক্যাশ পেমেন্ট, Pay-Per-Ride মেট্রোকার্ড এবং/অথবা সিঙ্গেল রাইড টিকিটের বিদ্যমান মূল ভাড়া বজায় রাখা হবে অথবা ক্যাশ পেমেন্ট এবং/অথবা Pay-Per-Ride মেট্রোকার্ডের
ক্ষেত্রে মূল ভাড়া 25¢ এবং/অথবা সিঙ্গেল রাইড টিকিটের ক্ষেত্রে মূল ভাড়া $1.00 পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
•সিঙ্গেল রাইড লোকাল বাসের ভাড়ার ক্ষেত্রে অন-বোর্ড ক্যাশ পেমেন্ট পরিহার করা হবে অথবা ক্যাশ পেমেন্টের বর্তমান বিকল্প বজায় রাখা হবে।

মেট্রোকার্ড-এ ছাড় (বর্তমানে উপলব্ধ নয়):
•বর্তমান ছাড় না দেওয়া মূল ভাড়া বজায় রাখা হবে অথবা মেট্রোকার্ডের একটি হ্রাস ঘতা ভাড়া তৈরি করা হবে, যা নতুন মূল ভাড়া থেকে 7% পর্যন্ত ছাড় প্রতিফলিত করে, নতুন
মেট্রোকার্ড কেনার ক্ষেত্রে $6.00 পর্যন্ত কোনও প্রাথমিক ক্রয়মূল্যের পাশাপাশি কোনও নতুন মেট্রোকার্ড ("গ্রিন ফি") কেনার ক্ষেত্রে যেকোনও প্রযুকত
্ মূল্য।

আনলিমিটেড রাইড মেট্রোকার্ড:
•7-দিনের আনলিমিটেড রাইড, 30-দিনের আনলিমিটেড রাইড এবং 7-দিনের এক্সপ্রেস বাস প্লাস মেট্রোকার্ড বজায় রাখা হবে অথবা সময়-ভিত্তিক একটি বা একাধিক পাস পরিহার
করা হবে। যদি সময়-ভিত্তিক পাস পরিহার করা হয়, তাহলে অন্যান্য টিকিটের বিকল্পগুলি পরিহার করা হবে যেগুলির অন্তর্গত পরিহার করা সময়-ভিত্তিক পাস, তবে LIRR অ্যাটলান্টিক
টিকিট যুগম্ সাপ্তাহিক + 7-দিনের আনলিমিটেড রাইড টিকিট, ছাড় দেওয়া মেল অ্যান্ড রাইড যুগম্ মাসিক রেলরোড পাস + আনলিমিটেড মেট্রোকার্ড এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক ইউনিটিকিট
অন্তর্ভুকত
্ , তবে এগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়।
•ক্যাশ পেমেন্ট, Pay-Per-Ride মেট্রোকার্ড ও সিঙ্গেল রাইড টিকিটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভাড়া বাড়ানো হলে:
• কোনও 7-দিনের আনলিমিটেড রাইড মেট্রোকার্ড-এর মূল্য (বর্তমানে $33.00) $34.75 পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।
• কোনও 30-দিনের আনলিমিটেড রাইড মেট্রোকার্ড-এর মূল্য (বর্তমানে $127.00) $134.00 পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।
• কোনও 7-দিনের এক্সপ্রেস বাস প্লাস মেট্রোকার্ড-এর মূল্য (বর্তমানে $62.00) $65.50 পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।
•ক্যাশ পেমেন্ট, Pay-Per-Ride মেট্রোকার্ড ও সিঙ্গেল রাইড টিকিটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভাড়া বাড়ানো হলে:
• কোনও 7-দিনের আনলিমিটেড রাইড মেট্রোকার্ড-এর মূল্য (বর্তমানে $33.00) $36.00 পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।
• কোনও 30-দিনের আনলিমিটেড রাইড মেট্রোকার্ড-এর মূল্য (বর্তমানে $127.00) $139.00 পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।
• কোনও 7-দিনের এক্সপ্রেস বাস প্লাস মেট্রোকার্ড-এর মূল্য (বর্তমানে $62.00) $67.75 পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।

এক্সপ্রেস বাস (NYCT ও MTA বাস)-এর ভাড়া:
•সিঙ্গেল রাইড এক্সপ্রেস বাসের বর্তমান ভাড়া (বর্তমানে $6.75) বজায় রাখা হবে অথবা সিঙ্গেল রাইড এক্সপ্রেস বাসের ভাড়া $7.25 পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

প্যারাট্রানজিট পরিষেবার ভাড়া (বর্তমানে $2.75):
•Pay-Per-Ride মেট্রোকার্ডের ক্ষেত্রে মূল সিঙ্গেল রাইড ভাড়া বাড়ানো হলে, New York City Access-A-Ride ওয়ান-ওয়ে ভাড়া 25¢ বাড়ানো হবে।

মেট্রোকার্ডের দাম:
•কোনও সাবওয়ে স্টেশন বা MTA কম্যুটার রেল স্টেশনে অথবা কোনও মেট্রোকার্ড ভেন্ডিং মেশিন ("গ্রিন ফি") থেকে কেনা নতুন মেট্রোকার্ডের বর্তমান দাম $1.00 বজায় রাখা
হবে অথবা $3.00 পর্যন্ত দাম বাড়ানো হবে।

ওয়াক-আপ হ্রাসপ্রাপ্ত ভাড়া:
•হ্রাসপ্রাপ্ত ভাড়াতে যাওয়ার জন্য টিকিট বুথ বা বাসে যোগ্য আরোহীদের শনাক্তকরণের বিকল্পটি পরিহার করা হবে (যেগুলির ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্ত ভাড়ার সুবিধা পেতে আরোহীদের
নিবন্ধিত হতে হবে) অথবা ওয়াক-আপ হ্রাসপ্রাপ্ত ভাড়া্র বিকল্প বজায় রাখা হবে।
ছাড়ের নীতি:
• বরিষ্ঠ ব্যক্তি/অক্ষম নাগরিক/প্যারাট্রানজিট জিরো ভাড়ার ছাড়ের নীতি (অন্যথায় উল্লিখিত হিসাব বাদে) অপরিবর্তিত রয়েছে এবং পরিবর্তিত হিসাবে প্রযোজ্য ভাড়ার সাথে সম্পর্কিত হবে।

MTA ব্রিজ ও টানেল
•E-ZPass New York গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র (NYCSC)-র গ্রাহকদের যথাযথভাবে মাউন্ট করা NYCSC E-ZPass ট্যাগ ব্যবহার করার সময় যাত্রী যানবাহনের জন্য $6.70
পর্যন্ত ক্রসিং চার্জ বাড়ানো হবে।
•মেল গ্রাহক, মোটরসাইকেল, বাস ও ট্রাকের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রসিং চার্জ অ-NYCSC E-ZPass ও টোলের পাশাপাশি NYCSC E-ZPass গ্রাহকদের উপরে প্রযোজ্য হবে, যখন
সেগুলির যথাযথভাবে মাউন্ট করা E-ZPass ট্যাগ ব্যবহার করা হবে না।
•দিনের বিভিন্ন সময় এবং/অথবা পূরব্ নির্ধারিত গ্রিডলক সতর্কতা দিবস (Gridlock Alert Days)-গুলিতে বিভিন্ন ক্রসিং চার্জ প্রযোজ্য হতে পারে।
•ব্রিজ ও টানেল-এর আবাসিক ছাড় ও কারপুল পরিকল্পনা ও MTA ছাড় সংক্রান্ত প্রোগ্রামগুলি প্রভাবিত হতে পারে।

মাসিক, সাপ্তাহিক ও টিকিটের অন্যান্য প্রকার
•মাসিক টিকিটের দাম 4.3% পর্যন্ত বাড়ানো হবে। সাপ্তাহিক টিকিটের দাম 5.9% পর্যন্ত বাড়ানো হবে। প্রতিটি টিকিটের অন্যান্য বিকল্পের (যার মধ্যে অন্তর্গত সিটি টিকিট ও
অ্যাটলান্টিক টিকিট, কিন্তুএগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়) উপরে 0% থেকে 11.2% পরিমাণ পর্যন্ত ভাড়া বাড়ানো হবে।, 6%-এরও বেশি বৃদ্ধি সহ ট্রিপ প্রতি $0.50-এর সর্বোচ্চ বৃদধ্ ি।
•বিকল্পভাবে, বোর্ড মাসিক টিকিটের দাম 4.3%, সাপ্তাহিক টিকিটের দাম 5.9% পর্যন্ত এবং অন্যান্য টিকিটের বিকল্পের যার মধ্যে অন্তর্গত সিটি টিকিট ও অ্যাটলান্টিক টিকিট,
কিন্তুএগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়) উপরে 0% থেকে 16.7% পরিমাণ পর্যন্ত ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে, কিন্তুপ্রত্যাহারযোগ্য পাইলট প্রোগ্রামগুলি অফার করা বা
ক্ষেত্র অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখে, যার মাধ্যমে টিকিটের কিছুবা সব ধরনের বিকল্পের উপরে ছাড় দেয়।
অন্যান্য ভাড়া ও নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব:
ু ্ত ভাড়া, পরিপূরক সেট-আপ, অন-বোর্ড ভাড়া ও রাইড এক্সটেনশন ভাড়াগুলি রাউন্ডিং-এর কারণে মূল ভাড়া বৃদধ্ ির থেকে বেশি পরিমাণে শতাংশের হিসাবে বৃদধ্ ি পেতে পারে।
•বিশেষ ছাড়যক
ন
•নতু Elmont Station-টি LIRR Zone 4 Station হিসাবে পরিগণিত হবে।

•বর্তমান মেল অ্যান্ড রাইড প্রোগ্রাম বিতরণ চ্যানেল বজায় রাখা হবে অথবা মোবাইল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেবলনাত্র মেল অ্যান্ড রাইড বিতরণ করা হবে।
•মাসিক যুগ্ম রেলরোড পাস + আনলিমিটেড মেট্রোকার্ড (2%)-এর ক্ষেত্রে বর্তমান মেল অ্যান্ড রাইড ছাড় বজায় রাখা হবে অথবা মাসিক যুগ্ম রেলরোড পাস + আনলিমিটেড
মেট্রোকার্ড পরিহার করা হবে।
ফ্ল্যাট ভাড়ার বিকল্প প্রস্তাব:

•বর্তমান ভাড়ার জোন কাঠামো বজায় রাখা হবে অথবে দুটি জোন (একটি হল New York City জোন যার অন্তর্গত Far Rockaway Station এবং আরেকটি হল সাবার্বান জোন,
যার অন্তর্গত Nassau, Suffolk, Westchester, Dutchess and Putnam Counties এবং Far Rockaway Station) এবং তিন রকমের ভাড়া (সিটি জোনের মধ্যে ভ্রমণ,
সাবার্বান জোন ও সিটি জোনের মধ্যে ভ্রমণ এবং কেবলমাত্র সাবার্বান জোনের মধ্যে ভ্রমণ)-এ জোন কাঠামোকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে না কোনও পিক
বা অফ-পিক সময়ে ভ্রমণের খরচের পার্থক্য ও মাসিক ছাড়। মেট্রো-নর্থের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটি Hudson ভাড়া ও জোন কাঠামোর পশ্চিম দিকে প্রযোজ্য হবে না। এই প্রস্তাবের
অধীনে, অন্যান্য ছাড় দেওয়া ভাড়া বজায় রাখা হবে এবং 10-ট্রিপ টিকিট সম্ভবত পরিহার করা হতে পারে।
• এই প্রস্তাবের অধীনে, LIRR টিকিটের দাম নিম্নলিখিত পরিমাণগুলি পর্যন্ত হবে:
•ওয়ান-ওয়ে টিকিটের দাম: সিটি জোনের মধ্যে $8.25; সাবার্বান-সিটি ট্রাভেলের ক্ষেত্রে $14.50 এবং সাবার্বান জোনের মধ্যে $7.25 পর্যন্ত হবে।
•মাসিক টিকিটের দাম: সিটি জোনের মধ্যে $182.00; সাবার্বান-সিটি ট্রাভেলের ক্ষেত্রে $318.00 এবং সাবার্বান জোনের মধ্যে $192.50 পর্যন্ত হবে।
•সাপ্তাহিক টিকিটের দাম: সিটি জোনের মধ্যে $58.25; সাবার্বান-সিটি ট্রাভেলের ক্ষেত্রে $101.75 এবং সাবার্বান জোনের মধ্যে $59.75 পর্যন্ত হবে।
• এই প্রস্তাবের অধীনে, মেট্রো-নর্থ টিকিটের দাম নিম্নলিখিত পরিমাণগুলি পর্যন্ত হবে:
•ওয়ান-ওয়ে টিকিটের দাম: সিটি জোনের মধ্যে $12.00; সাবার্বান-সিটি ট্রাভেলের ক্ষেত্রে $14.75 এবং সাবার্বান জোনের মধ্যে $8.00 পর্যন্ত হবে।
•মাসিক টিকিটের দাম: সিটি জোনের মধ্যে $262.00; সাবার্বান-সিটি ট্রাভেলের ক্ষেত্রে $329.00 এবং সাবার্বান জোনের মধ্যে $175.00 পর্যন্ত হবে।
•সাপ্তাহিক টিকিটের দাম: সিটি জোনের মধ্যে $83.75; সাবার্বান-সিটি ট্রাভেলের ক্ষেত্রে $105.25 এবং সাবার্বান জোনের মধ্যে $54.25 পর্যন্ত হবে।

ইউনিটিকিট (UniTicket) ও ওয়ান-ওয়ে সংযোজক ভাড়া:
•Hudson Rail Link-এর ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সংযোজক ভাড়া 50¢, Haverstraw-Ossining Ferry-এর ক্ষেত্রে 50¢ এবং Newburgh-Beacon Ferry-এর ক্ষেত্রে 25¢
পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
•Hudson Rail Link এবং Haverstraw-Ossining Ferry-এর ক্ষেত্রে মাসিক সংযোজক ভাড়া $1.75 এবং Newburgh-Beacon Ferry-এর ক্ষেত্রে 50¢ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

•স্থানীয় NYC বাস পরিষেবা (NYCT, MaBSTOA and MTA বাস)-এর ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সংযোজক ভাড়া 50¢ এবং মাসিক ভাড়া $2.50 পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
•Haverstraw-Ossining Ferry এবং Newburg-Beacon Ferry-এর ক্ষেত্রে ওয়ান-ওয়ে সংযোজক ভাড়া 25¢, Hudson Rail Link-এর ক্ষেত্রে ওয়ান-ওয়ে ভাড়া 25¢ এবং
বরিষ্ঠ ব্যক্তি/অক্ষম গ্রাহক/প্যারাট্রানজিট জিরো ফেয়ারের ক্ষেত্রে 15¢ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
•Nassau Inter-County Express (NICE) ইউনিটিকিট (UniTicket)-এর ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ভাড়া 75¢ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। NICE ইউনিটিকিট (UniTicket)-এর জন্য মাসিক
ভাড়া $3.00 পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
•যদি NYCT সময়-ভিত্তিক পাসগুলি পরিহার করা হয়, তাহলে প্রস্তাবটি হল সংশ্লিষ্ট মাসিক এবং/অথবা সাপ্তাহিক ইউনিটিকিট (UniTicket)-গুলি পরিহার করা হবে।

ভার্চযু ়াল গণ শুনানি

ভার্চুয়াল গণ শুনানির জন্য নিবন্ধন
ভার্চুয়াল গণ শুনানি-এ কথা বলার জন্য নিবন্ধ করতে, অনুগ্রহ করে new.mta.info/2020hearings -এ অনলাইন নিবন্ধন করুন বা (646) 252-6777 নম্বরে পাবলিক হেয়ারিং হটলাইনে কল করুন। টেলিফোন এজেন্টরা প্রতিদিন 6 a.m. থেকে 10 p.m. পর্যন্ত (সমস্ত সময় প্রাচ্যের ভিত্তিতে) উপলব্ধ। প্রতিটি ভার্চুয়াল গণ শুনানির জন্য নিবন্ধন 23
নভেম্বর, 2020-তে 10 a.m.-এ শুরুহবে এবং নির্ধারিত শুনানির আগের দিন 5 p.m.-এ বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত মন্তব্যগুলি অনুলিপি করা হবে এবং এই শুনানির স্থায়ী রেকর্ডের অংশ গঠন করা হবে।
ভার্চুয়াল গণ শুনানিতে যোগদান করা
কথা বলার জন্য যদি আপনি নিবন্ধিত হন, তাহলে আপনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অনলাইন বা ফোনের মাধ্যমে নির্ধারিত শুনানির সময়ে জুম ওয়েবিনারে যুকত
্ হতে পারেন:
অনলাইন জুমে জয়েন করুন: জুম মিটিং অনলাইন অ্যাক্সেস করতে:
https://mta-info.zoom.us/j/84115931743 -এ যান (আপনি zoom.us/join -এ গিয়েও ওয়েবিনার আইডি 841 1593 1743 এন্টার করতে পারেন)
ফোনের মাধ্যমে জুমে জয়েন করুন: ফোনের মাধ্যমে জুম মিটিং অ্যাক্সেস করতে অনুগ্রহ করে +1 877 853-5247 -এ (টোল-ফ্রি) কল করুন। তারপরে, ওয়েবিনার আইডি 841 1593 1743 এন্টার করুন, তারপরে পাউন্ড (#) সাইনটি দিন।
ভিউ- কেবল অনলাইন: কেবলমাত্র শুনানি দেখতে ইচ্ছুক জনসাধারণের সদস্যরা ইভেন্টটিতে সরাসরিভাবে new.mta.info/2020hearings -এ অ্যাক্সেস করতে পারে।
ভার্চুয়াল গণ শুনানি ফরম্যাট
ভার্চুয়াল গণ শুনানিতে কথা বলার জন্য আপনাকে অবশ্যই পূর্ব-নিবন্ধ করতে হবে। প্রতিটি বক্তার ক্ষেত্রে মৌখিক মন্তব্যটি দুই (2) মিনিটের জন্য সীমাবদ্ধ। শুনানি তিন ঘণ্টার জন্য নির্ধারিত, কিন্তুপ্রতিটি গণ শুনানি জনসা্ধারণের বক্তার মন্তব্য নির্ধারিত করতে 240 মিনিট (4 ঘণ্টা) পর্যন্ত নিবন্ধভুক্তদের গ্রহণ করবে। শুনানির সময়নির্ধারিত
সময়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে (নির্ধারিত মন্তব্যের 240 মিনিট) যে সকল বক্তারা, যারা এর আগে কথা বলেননি তাদের অপর একটি 2020 ভাড়া এবং টোল ভার্চুয়াল গণ শুনানিতে কথা বলতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর সঙ্গে, সমস্ত শুনানিতে, যে সকল বক্তারা, যারা এর আগে কথা বলেননি তাদের অপর একটি 2020 ভাড়া এবং টোল ভার্চুয়াল গণ শুনানিতে
কথা বলতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
শুনানির সময়MTA বিষয়বিশেষজ্ঞরাও বিবেচনাধীন প্রস্তাবগুলির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপলব্ধ থাকবেন। শুনানির সময় প্রশ্নগুলি জমা করতে, আপনাকে অবশ্যই জুম অনলাইন প্লয্ াটফর্মের মাধ্যমে জয়েন করতে হবে। আপনি নিচে তালিকাভুকত
্ পদ্ধতিতে অন্য যে কোনও সময়প্রশ্ন জমা করতে পারেন ("মন্তব্য
করার বা তথ্যের জন্য অনুরোধ করার অতিরিক্ত উপায়"-টি দেখুন)।
ভার্চুয়াল গণ শুনানি তারিখ ও সময়, নিবন্ধনের সময়সীমা
মঙ্গলবার, 12/1/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 11/30/2020 5 p.m.-এ
শুনানির শুরু5:30 p.m.-এ

সোমবার, 12/7/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/6/2020 5 p.m.-এ
শুনানির শুরু5:30 p.m.-এ

সোমবার, 12/14/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/13/2020 5 p.m.-এ
শুনানির শুরু5:30 p.m.-এ

বৃহস্পতিবার, 12/3/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/2/2020 5 p.m.-এ
শুনানির শুরু10 a.m.-এ

বুধবার, 12/9/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/8/2020 5 p.m.-এ
শুনানির শুরু5:30 p.m.-এ

সোমবার, 12/21/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/20/2020 5 p.m.-এ
শুনানির শুরু10 a.m.-এ

ভার্চয়ু াল স্যাটেলাইট শুনানি

ভার্চুয়াল স্যাটেলাইট শুনানি ফরম্যাট
জনসাধারণের সদস্যরা নিচে তালিকাভুক্ত তারিখ এবং সময়গল
ু িতে ভার্চযু ়াল স্যাটেলাইট শুনানিতে মন্তব্য প্রদান করতে নিবন্ধভুক্ত করতে পারেন। ভার্চুয়াল স্যাটেলাইট শুনানিতে সমস্ত মন্তব্যগুলি অনুলিপি করা হবে এবং এই শুনানির স্থায়ী রেকর্ডের অংশ গঠন করা হবে, কিন্তুসেখানে কোনও প্রশ্নোত্তরের পর্ব হবে না। অনুগ্রহ করে লক্ষয্ করুন
যে প্রতিটি ব্যক্তির রেকর্ড করা স্যাটেলাইট শুনানির মন্তব্যের জন্য দুই মিনিটের সময়সীমা রয়েছে।
ভার্চুয়াল স্যাটেলাইট শুনানির জন্য নিবন্ধন
ভার্চুয়াল স্যাটেলাইট শুনানিতে কথা বলার জন্য আপনাকে অবশ্যই পূর্ব-নিবন্ধ করতে হবে। স্যাটেলাইট শুনানিতে কথা বলার জন্য নিবন্ধ করতে, অনুগর্ হ করে new.mta.info/2020hearings -এ অনলাইন নিবন্ধন করুন বা (646) 252-6777 নম্বরে পাবলিক হেয়া্রিং হটলাইনে কল করুন। টেলিফোন এজেন্টরা প্রতিদিন 6 a.m. থেকে 10 p.m. পর্যন্ত উপলব্ধ।
প্রতিটি ভার্চুয়ার স্যাটেলাইট শুনানির জন্য নিবন্ধন 23 নভেম্বর, 2020-তে 10 a.m.-এ শুরুহবে এবং নির্ধারিত শুনানির আগের দিন 5 p.m.-এ বন্ধ হয়ে যাবে।
ভার্চুয়াল স্যাটেলাইট শুনানিতে যোগদান করা
কথা বলার জন্য যদি আপনি নিবন্ধিত হন, তাহলে আপনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অনলাইন বা ফোনের মাধ্যমে নির্ধারিত শুনানির সময়ে জুম ওয়েবিনারে যুকত
্ হতে পারেন:
অনলাইন জুমে জয়েন করুন: জুম মিটিং অনলাইন অ্যাক্সেস করতে: https://mta-info.zoom.us/j/84115931743 -এ যান (আপনি zoom.us/join -এ গিয়েও ওয়েবিনার আইডি 841 1593 1743 এন্টার করতে পারেন)
ফোনের মাধ্যমে জুমে জয়েন করুন: ফোনের মাধ্যমে জুম মিটিং অ্যাক্সেস করতে অনুগ্রহ করে +1-877-853-5247 -এ (টোল-ফ্রি) কল করুন। তারপরে, ওয়েবিনার আইডি 841 1593 1743 এন্টার করুন, তারপরে পাউন্ড (#) সাইনটি দিন।
ভার্চুয়াল স্যাটেলাইট শুনা্নির তারিখ ও সময়, নিবন্ধনের সময়সীমা
বুধবার, 12/2/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/1/2020 5 p.m.-এ
সময়: 5:30 – 8:30 p.m.

মঙ্গলবার, 12/8/2020
নিবন্ধনের সময়সীমা: 11/23/2020 10 a.m.-এ – 12/7/2020 5 p.m.-এ
সময়: 10 a.m. – 1 p.m.

মন্তব্য করার বা তথ্যের জন্য অনুরোধ করার অতিরিক্ত উপায়
মন্তব্য জমা করার জন্য বা অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, আপনি আমাদের সঙ্গে new.mta.info/2020hearings -এ যোগাযোগ করতে পারেন, (646) 252 6777-এ পাবলিক হেয়ারিং হটলাইনে কল করতে পারেন, বা MTA Government & Community Relations-এ চিঠি পাঠাতে পারেন, এই বিষয়ে: ভাড়া & ক্রসিং চার্জ ভার্চুয়াল গণ শুনানি, 2 Broadway,
New York, NY 10004. টেলিফোন এজেন্টরা প্রতিদিন 6 a.m. থেকে 10 p.m. পর্যন্ত উপলব্ধ।

অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং ভাষা সহায়তা পরিষেবা
ভার্চয়ু াল গণ স্যাটেলাইট শুনানিতে, CART ক্যাপশনিং এবং American সাইনের ভাষার পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে।
জনসাধারণের যে সকল সদস্য বধির বা কানে কম শোনেন তাঁরা তাদের পছন্দসই রিলে পরিষেবা বা বিনামূল্যে 711 রিলে পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপরে একজন এজেন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য (646) 252-6777 -এ পাবলিক হেয়ারিং হটলাইনে যুক্ত থাকতে বলে।
জনসাধারণের যে সকল সদস্য অন্ধ বা চোখে কম দেখেন, তাঁরা 14 ডিসেম্বর, 2020 তারিখে বা তার আগে new.mta.info/2020hearings -এ অনলাইনে অনুরোধ করে বা (646) 252-6777 -এ পাবলিক হেয়ারিং হটলাইনে কল করে থাকার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
জনসাধারণের যে সকল সদস্য কম্পিউটার বা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারেন না, তাঁরা প্রতিটি শুনানি +1-877-853-5247 (টোল ফ্রি) নম্বরে জুম মিটিং-এ কল করে শুনতে পারেন। তারপরে, ওয়েবিনার আইডি 841 1593 1743 এন্টার করুন, তারপরে পাউন্ড (#) সাইনটি দিন।
যদি ভাষা সহায়তাকারী বা অন্যান্য থাকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত যেকোনও একটি উপায়ে নির্ধারিত তারিখে শুনানি হওয়ার অন্তত তিনটি কার্যদিবস আগে একটি অনুরোধ জমা করুন: new.mta.info/2020hearings -এ অনলাইনে, (646) 252-6777 নম্বরে পাবলিক হেয়ারিং হটলাইনে কল করে, বা MTA Government & Community Relations-এ একটি চিঠি
পাঠিয়ে, এই বিষয়ে: ভাড়া & ক্রসিং চার্জ ভার্চুয়াল গণ শুনানি, 2 Broadway, New York, NY 10004. যারা সময়মতো ভাষা সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন তাদের জন্য MTA শুনানির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অনুবাদকৃত তথ্য সরবরাহ করবে এবং ইংরাজী ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায়প্রাপ্ত জনসাধারণের যে কোনও মন্তব্য অনুবাদ করা হয়েছে, শুনানির প্রতিলিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং MTA
বোর্ডের জন্য সংক্ষিপ্তসার করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

www.mta.info

