েমে�াপিলটন �া�েপােট� শন অথির�ট েমে�া-নথ �েরইলেরাড
েপন ে�শন অ�াে�স �কে�র জন� পিরেবশগত মূল�ায়ন এবং খসড়া
ধারা 4(f) মূল�ায়েনর জন� ভাচ��য়াল জনসভা ও উপলভ�তার িব�ি�
আমরা আনে�র সােথ আপনােক েমে�াপিলটন �া�েপােট� শন অথির�ট ( MTA) েমে�া-নথ � েরইলেরাড
েপন ে�শন অ�াে�স �কে�র জন� পিরেবশগত মূল�ায়ন ( EA) এবং খসড়া ধারা 4( f) মূল�ায়ন
পযােলাচনার
�
জন� আম�ণ জানা��।
MTA েপন ে�শন িনউইয়ক� অিভমুখী ও বিহমুখী
� েমে�া-নথ �যা�ীবাহী েরল পিরেষবার সূচনা করার জন�
েপন ে�শন অ�াে�স �কে�র ��াব করেছ। পূব � ��স এর হা�স পেয়�, পাক�েচ�ার/ভ�ান েন�,
মিরস পাক� এবং েকা-অপ িস�টেত চার�ট নত� ন ADA-�েবশেযাগ� েমে�া-নথ � ে�শন িনিমত� হেব। এই
চার�ট নত� ন যা�ীবাহী েরল ে�শন এবং েরলপেথর অবকাঠােমােত উে�খেযাগ� উ�িতর সােথ সােথ েপন
ে�শন অ�াে�স �ানীয় অথনীিতেক
�
চা�া করেব এবং কম পিরেষবাযু� অ�েল �েবশেযাগ�তা বৃ��
কের আ�িলক �িতভােক আকৃ� করেব। এ�ট Amtrak (অ�াম��াক)-এর েহল েগট লাইন�টেক ভাল
েমরামেতর অব�ায় িনেয় আসেব এবং ই�ারিস�ট যা�ীেদর জন� িনভ�রেযাগ�তা এবং যথাসমেয় ে�ন
চলাচেলর উ�িত ঘটােব। আমােদর যা�ীেদর জন� িনভ�রেযাগ�তা উ�ত কের এবং ন�ায�ভােব �ান�জট
িবক��েলােক স�সািরত কের, আমরা আমােদর আ�িলক পিরবহন ব�ব�ার �পা�র ঘটা��।
EA এবং খসড়া ধারা 4( f) মূল�ায়ন ��ত করা হেয়েছ 1969 সােলর জাতীয় পিরেবশ নীিত আইন
(National Environmental Policy Act, NEPA); েফডারাল �ান�জট অ�াডিমিনে�শন (Federal Transit
Administration, FTA) এবং FHWA-এর পিরেবশগত �ভাব এবং সংি�� কাযপ�িত
�
(23 C.F.R. পাট�
771); 6 NYCRR পাট� 617 SEQRA-এর আবশ�কতা; NEPA (40 C.F.R. 1500) বা�বায়নকারী CEQ
িবিধমালা; 1966 সােলর NHPA-এর ধারা 106; 1966 সােলর মািক�ন DOT আইেনর ধারা 4( f); কাযিনব
� াহী
�
আেদশ 12898, এবং অন�ান� �েযাজ� েফডারাল িনয়ম ও িবিধ-িবধান অনুসাের। MTA হল ��ািবত
�ক��টর �নসর। FTA হল েনতৃ�কারী েফডােরল এেজ��।
�ক��টর ওেয়বসাইেট (PennStationAccess.info) EA এবং খসড়া ধারা 4( f) মূল�ায়ন পাওয়া যােব। পুেরা
EA এর ��াশ �াইভ এবং/অথবা কাযিনব
� াহী
� সারসংে�েপর কাগেজর কিপ ( ইংের�জ বা ��ািনশ)
অনুেরাধ সােপে� িবনামূেল� পাওয়া যােব। EA-র হাড� কিপ (��াশ �াইেভ পিরিশ� সহ)
PSAOutreach@mtacd.org এ ইেমল কের েকনার জন� উপলভ� আেছ।
EA-র হাড� কিপ�েলা েকবলমা� িন�িলিখত �ান�েলােত অ�াপেয়�েম� েনওয়ার মাধ�েম
জনসাধারেণর পিরদশেনর
�
জন� উপলভ� আেছ। 718-560-3268 ন�ের কল কের অ�াপেয়�েমে�র
জন� অনুেরাধ করা েযেত পাের।
Bronx Jewish Community Council (��স জুইশ কিমউিন�ট কাউ��ল)
2157 Holland Ave
Bronx, NY 10467
Morris Park Community Association (মিরস পাক� কিমউিন�ট অ�ােসািসেয়শন )
1824 Bronxdale Ave
Bronx, NY 10462

িলিখত ম�ব�েক �াগত জানােনা হেব এবং ডাকেযােগ ( নীেচ সরবরাহকৃত �ঠকানা), ইেমইেলর মাধ�েম
(PSAOutreach@mtacd.org) অথবা উপের উি�িখত �কে�র ওেয়বসাইেটর মাধ�েম জমা েদওয়া েযেত
পাের। ম�ব��েলা অবশ�ই জুলাই 3 , 2021 তািরেখর মেধ� গৃহীত হেত হেব।
িলিখত ম�ব� ডাকেযােগ পাঠান:
MTA Government & Community Relations
Re: Penn Station Access EA
2 Broadway, D17.140
New York, NY 10004
জনসভায় েযাগ েদওয়ার জন� িনেদ�শাবলী
�ক��টর জন� EA এবং খসড়া ধারা 4(f) মূল�ায়ন স�িক�ত ম�ব� �হেণর জন� MTA এক�ট জনসভার
আেয়াজন করেছ। COVID-19 অিতমারী এবং জনসমাগেমর উপর িবিধিনেষেধর কারেণ (কাযিনব
� াহী
�
আেদশ 202.94 ) Zoom ওেয়িবনার ব�বহার কের ভাচ��য়াল সভা িহসােব জনসভা�ট পিরচািলত হেব।
জনসভায় েমৗিখক ম�ব� গৃহীত হেব। ��ািনশ অনুবাদ, CART ক�াপশিনং এবং অ�ােমিরকান সাইন
ল�া�ু েয়জ পিরেষবা পাওয়া যােব। যিদ অিতির� েকােনা ভাষা সহায়তা বা েকােনা �া�দ�িবধােনর
�েয়াজন হয়, তেব জনসভার কমপে� িতন কাযিদবস
�
পূেব � PSAOutreach@mtacd.org-এ বা সকাল
6টা েথেক রাত 10টার মেধ� পাবিলক িম�টং হটলাইেন 646-252-6777 ন�ের কল কের অনুেরাধ জমা
িদন। Si necesita una traducción, por favor comuníquese con PSAOutreach@mtacd.org o 646252-6777.
সভার তািরখ এবং সময়: জুন 15, 2021 , স��া 6:00 – 8:00 টা।
সভা স�িক�ত তথ�:

Zoom ওেয়িবনার িলংক:
https://mta.zoom.us/j/86180485626
ওেয়িবনার আইিড: 861 8048 5626

ডায়াল-ইন তথ�:
+1 877 853 5247 িম�টং আইিড: 861 8048 5626

ব�া িনব�েনর িল�:
https://mta-nyc.custhelp.com/app/hearings/register/h_id/64
ব�া িনব�েনর েশষ সময়: জুন 15, 2021 , স��া 6:30 টা
ভাচ��য়াল জনসভায় কথা বলার জন� িনব�ন করেত উপেরর িল��ট অনুসরণ ক�ন বা সকাল 6টা েথেক
রাত 10টার মেধ� পাবিলক িম�টং হটলাইেন 646-252-6777 ন�ের কল ক�ন। েমৗিখক ম�েব�র জন�
সময়সীমা হল দুই িমিনট। আপিন েমৗিখক সা�� উপ�াপন করেত পােরন বা ��ািবত �ক� স�িক�ত
েমৗিখক সাে��র পিরবেত� বা এর স�ূরক িহসােব িলিখত িববৃিত জমা িদেত পােরন।
অংশ�হণ স�িক�ত সহায়তার জন� অনু�হ কের পাবিলক িম�টং হটলাইেন 646-252-6777 ন�ের
সরাসির �� ক�ন।

