ASP
নতু ন বছরের দিন*

বিকল্প সাইড পার্কিংয়ের নিয়মাবলী
2017 সাসপেনশন ক্যালেন্ডার

1লা জানুয়ারি, রবিবার

নতু ন বছরের প্রথম দিন (পালিত)* 2রা জানুয়ারি, স�োমবার
Martin Luther King, Jr.’s Birthday

16ই জানুয়ারি, স�োম

Asian Lunar New Year

28শে জানুয়ারি, শনি

Lincoln’s Birthday (পালিত)
Washington’s Birthday (Pres. Day)

13ই ফেব্রুয়ারি, স�োম

Ash Wednesday

1লা মার্চ , স�োম

Purim

12ই মার্চ , রবি

Passover (1ম/2য় দিন)
Holy Thursday

11-12ই এপ্রিল, মঙ্গল-বুধ

20শে ফেব্রুয়ারি, স�োম

13ই এপ্রিল, বৃহস্পতি

Holy Thursday (অর্থোডক্স)
Good Friday

13ই এপ্রিল, বৃহস্পতি

Good Friday (অর্থোডক্স)

14ই এপ্রিল, শুক্র

Passover (7ম/8ম দিন)
Solemnity of the Ascension
মেম�োরিয়াল দিন*

17-18ই এপ্রিল, স�োম-মঙ্গল

14ই এপ্রিল, শুক্র

তথ্য
তু ষারপাত, ঝ�োড়�ো বা শৈত্যময় আবহাওয়া বা অন্যান্য ধরনের জরুরি
পরিস্থিতিতে সময়ে সময়ে বিকল্প সাইড পার্ক িংয়ের নিয়মাবলী বাতিল করে
দেওয়া হতে পারে। আর�ো জানতে অনুগ্রহ করে হয় আমাদের ওয়েবসাইট
nyc.gov/dot দেখুন অথবা 311 ডায়াল করুন।
TTY বধির হলে বা শ্রবণশক্তি দুর্বল হলে
(212) 504-4115 ডায়াল করুন।

আপনার কি জানা আছে?
নামের মধ্যে তার কী অর্থ লুকিয়ে আছে? আপনি কি এইসব পার্ক িং চিহ্নের
অর্থের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে জানেন?
ন�ো স্টপিং ন�োং স্ট্যান্ডিং ন�ো পার্কিং

আমি কি যাত্রীদের নামাতে বা
তু লতে থামতে পারি?

না

হ্যাঁ

হ্যাঁ

25শে মে, বৃহস্পতি
29শে মে, স�োম

আমি ক�োন�ো প্যাকেজ বা মালপত্র
তু লতে বা নামাতে কার্বসাইডে
থামতে পারি?

না

না

হ্যাঁ

Shavuot (2 দিন)

31শে মে-1লা জুন, বুধ-বৃহস্পতি

Idul-Fitr (Eid Al-Fitr)
স্বাধীনতা দিবস*

25-27শে জুন, রবি-মঙ্গল
4ঠা জুলাই, মঙ্গল

অপেক্ষা করার অনুমতি কি আছে? না

না

না

Feast of the Assumption

15ই অগাস্ট, মঙ্গল

Idul-Adha (Eid Al-Adha)

1-3রা সেপ্টেবর, Fri-রবি

শ্রমিক দিবস*

4ঠা সেপ্টেবর, স�োম

Rosh Hashanah

21-22শে সেপ্টেবর, বৃহস্পতি-শুক্র

Yom Kippur

30শে সেপ্টেবর, শনি

Succoth (2 দিন)
Columbus Day

5-6ই অক্টোবর, বৃহস্পতি-শুক্র
9ই অক্টোবর, স�োম

Shemini Atzereth

12ই অক্টোবর, বৃহস্পতি

Simchas Torah

13ই অক্টোবর, শুক্র

Diwali

19শে অক্টোবর, বৃহস্পতি

All Saints Day

1লা নভেম্বর, বুধ

Election Day

7ই নভেম্বর, মঙ্গল

Veterans Day (পালিত)
Veterans Day
থ্যাঙ্কসগিভিং ডে*

10ই নভেম্বর, শুক্র

Immaculate Conception

8ই ডিসেম্বর, শুক্র

বড়দিন*

25শে ডিসেম্বর, স�োম

11ই নভেম্বর, শনি
23শে নভেম্বর, বৃহস্পতি

1959 সালে স্টেটের গাড়ি ও ট্র্যাফিক আইন অনুসারে NYC জুড়ে একটি
ট�ো অ্যাওয়ে জ�োন নির্দি ষ্ট করা হয়। অর্থাৎ, বেআইনি ভাবে পার্ক করে
রাখা বা পরিচালনা করা যেক�োন�ো গাড়ি বা রেজিস্ট্রেশন অনুপস্থিত থাকলে
বা তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বা তদন্তের স্টিকার লাগান�ো থাকলে সেই
গাড়িকে টেনে বাজেয়াপ্ত করা গাড়ির রাখার স্থানে নিয়ে আসা হতে পারে।
আইনত প্রধান ছু টির দিনগুলিতে, সপ্তাহের সাত দিনই স্টপিং, স্ট্যান্ডিং
এবং পার্ক িং নিয়মগুলি (উদাহরণস্বরূপ “ন�ো স্ট্যান্ডিং এনিটাইম”) চালু
রয়েছে এমন জায়গাগুলি ছাড়া অন্যত্র গাড়ি থামান�োর, দাঁড় করিয়ে
রাখার এবং পার্ক করে রাখার অনুমতি রয়েছে। সেই মত�ো, আইনত প্রধান
ছু টির দিনগুলিতে পার্ক িং মিটার চালু থাকবে না।
অবস্থান, উদ্দেশ্য বা সময়সীমা নির্বিশেষে স্ট্রিট ক্লিনিং ডে সমেত অন্যান্য
সব দিনেই প্যাসেঞ্জার গাড়ির ডাবল পার্ক িং বেআইনি।
ক�োন�ো ফায়ার হাইড্রান্টের উভয় দিকের 15 ফু টের ভিতরে পার্ক করা
বেআইনি। হাইড্রান্ট অবস্থানগুলির পেন্ট করা কার্ব আপনি ক�োথায় পার্ক
করতে পারবেন তা সূচিত করে না।
চালকসহ বেআইনিভাবে পার্ক করা ক�োন�ো গাড়ি এবং চালকবিহীন পার্ক
করা ক�োন�ো গাড়ি - একই ধরনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এবং যানজটের
কারণ হয়ে দেখা দেয়। দায়িত্বের সঙ্গে আইনত ভাবে পার্ক করুন।

*আইনত প্রধান ছু টির দিন

এই নথির অনুবাদ করা সংস্করণগুলি 311 এ য�োগায�োগ করে
বা nyc.gov/dot বা nyc.gov/dot/asprules -এ পাবেন

