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কোর্স এবং পরীক্ার 
প্রস্তুতির নিক ্্স শিো
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TLC চােলের শ�ক্ার ধিষয়িস্তু A

এই ননন দ্ে শিকাটি আপনানক TLC ড্াইভার লাইনেন্স পরীক্ার অন্তভ্দে ক্ত আনলাচ্য নেষয়গুনলা ে্ঝনে োহায্য করনে। এটিনে 
আপনার ক্াে এেং অধ্যয়ননর উপকরণগুনলা পনরপূণদেরুনপ বোঝাননা হনয়নে। এোড়াও আপনন ননজস্ব চাহহ্া অন্যায়ী মননর 
স্মৃনেনে মানহচত্র তেনর করনে New York City জন্ড় ঘ্নর ব্খনে চাইনে পানরন। 

মূলিব্দ এেং েংটক্প্তরূপ

হাইওনয়ে
হাইওনয়ে Hwy
টরিজ Brdg
এক্সপ্রেেওনয় Expwy
পাকদে ওনয় Pkwy
থ্রুওনয় Thwy

ন্ক ননন দ্ে িনা
উত্তর N
্টক্ণ S
পূেদে E
পটচিম W
উত্তর-পূেদে NE
উত্তর-পটচিম NW
্টক্ণ-পূেদে SE
্টক্ণ-পূেদে SW

এনভননউে এেং স্ট্রিিে
ফার্দে  1st, 21st, 31st...
বেনকন্ড 2nd, 22nd, 32nd...
থারদে  3rd, 33rd, 43rd...
বফাথদে ~ বিনথ 4th, 5th, 6th...
* ে্যনেক্রম 11, 12, 13 এগুনলা হনলা 11th, 
12th, 13th

রাস্া
বরার Rd
স্ট্রিি St
এনভননউ Ave
ে্নলভারদে  Blvd
বলন Ln

েনরা ও কাউন্টিেমূহ
Manhattan New York County
Brooklyn Kings County
Queens Queens County
Bronx Bronx County
Staten Island Richmond County

স্ানেমূহ
New York বর্ি NYS
New York City NYC
Manhattan MN
Queens QNS
Bronx BX
Staten Island SI
Brooklyn BK

এই ননন দ্ে শিকার িব্দনকাষগুনলা TLC পনরভাষার িব্দনকানষ পাওয়া যানে:

গাহড়
হল্্ বমনরললয়ন ি্যাক্ক্সক্যাে Taxi
ভাড়ায় চাললে গাহড় FHV
স্ট্রিি বহইল ললভানর SHL
হুইলনচয়ার রেনেিনযাগ্য গাহড় WAV

(Arabic) الَعَرِبيَّة

োংলা (Bengali)

中文 (Simplified Chinese)

English

русский (Russian)

Español (Spanish)

(Urdu) اُرُدو
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ভূনিো

TLC ড্াইভার লাইনেন্স পরীক্াটি চালকন্র জন্য একটি রেনয়াজনীয় লাইনেন্স রে্ানকারী ে্যেস্া এেং এটি আপনানক ভারায় ননরাপন্ 
গাহড় চালাননার জন্য রেস্তুে হনে োহায্য কনর। TLC ড্াইভার লাইনেন্স পরীক্ায় 80টি রেনশ্র একানধক উত্তর বথনক পেন্দ কনর উত্তর ন্নে 
হয়। পরীক্াটি েম্পন্ন করার জন্য আপনানক ্্ই ঘণ্া েময় ব্ওয়া হনে। পানির ব্ার 70% ( অথো 56টি রেনশ্র েনিক উত্তর ন্নে হনে)। 

পরীক্ায় এই নেষয়গুনলানে আপনার জ্ান যাচাই করনে:

1. েরকার

2. লাইনেন্স রে্ান

3. যানোহননর িেদে ােলল

4. যাত্রীর বখাঁজা

5. গ্াহক বেো এেং বেো রেে্যাখ্যান

6. অ্যানক্সটেেল হরেপ্যানচর ননয়মােলী

7. ভাড়ায় চালাননার েময় েনিক আচরণ

8. Vision Zero এেং ে্রক্ার ননয়মােলী
9. িাটস্েমূহ এেং ড্াইভানরর িাটস্র নেনিষ পরোগ্াম

10. New York City-এর নেনভন্ন অেস্ানগুলল

পরেেদে ী অধ্যায়গুললনে TLC েংক্রান্ত ননয়ম-কান্ন বলখা আনে।

অধ্যায় 80। এই ননয়মেমূহ হল্্ বমরাললয়ন, স্টগ্ন স্ট্রিি-বহইল ললভানর এেং FHV ো ভাড়ায় চাললে গাহড়র চালকন্র 
জন্য (এর অন্তভ্দে ক্ত হনলা ললভানর, ব্াক কার, লাক্সানর ললম্নজন)।

অধ্যায় 53: অ্যানক্সটেেল হরেপ্যানচর ননয়মােলী। হুইলনচয়ার অ্যানক্সেনযাগ্য যানোহন চালাননার বক্প্ত্র চালকনক কী 
করনে হনে ো এই ননয়নম ে্যাখ্যা করা হনয়নে।
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1. কটেট ও ফ্রফ্টর ররোনর রংস্া
New York City-এর ড্াইনভংনয়র আইন- কান্ন তেনর এেং বেগুনলা োস্োয়ন কনর এমন বর্ি ও টেটির েরকানর েংস্ােমূহ েম্পনকদে  
আপনন জান্ন। একজন TLC-লাইনেন্সধারী চালনকর রেনেটি েংস্ার েনগে পনরহচে হওয়া আেি্যক। 

রংস্ারিহূ
NYC ট্াক্সি ও ললিনুিি েনিিি (ফ্টএলফ্র) হনলা New York City-
এর বমনরললয়ন (হল্্) ি্যাক্ক্স ক্যাে, ভাড়ায় চাললে গাহড় (কনমউননটি-
নভনত্তক ললভানরজ, ব্াক কার, লাক্সানর ললম্নজনে), কনমউিার ভ্যান 
এেং প্যারা-ট্াননজি যানোহনেমূনহর লাইনেন্স রে্ান ও ননয়ন্ত্রনণর 
জন্য ্ায়েদ্ধ। 

নিউ ইয়ে্স  কটেট নিপাট্স কিন্ট অব কিাটর কভতহেল (DMV) New 
York বর্নির েকল চালকন্র নননরক্া এেং লাইনেন্স রে্াননর জন্য 
্ায়েদ্ধ। এই েংস্া চালকন্র লাইনেন্স রে্াননর জন্য রাস্ায় ে্যেহানরক 
পরীক্া এেং ললশখে পরীক্া পনরচালনা কনর থানক। বয বকউ NYC-বে 
ভাড়ায় গাহড় চালানে বগনল োনক TLC লাইনেনন্সর করার আনগ োর এই 
েংস্ার মারফৎ বিাফার লাইনেন্স ো বর্নির োইনরর েমমাননর লাইনেন্স 
থাকা রেনয়াজন। 

NYC অনির অব অ্ািনিনিস্ট্রেফ্টভ ট্ায়ালর অ্ান্ড তহয়ানরংর 
(OATH) হনলা ননউ ইয়কদে  টেটিনে বকািদে  পরোটেহরং, েমন জানর এেং 
বযনকাননা বেোমনরক আইন ভনগের নেরুনদ্ধ রুললং জানর করনে পানর 
এমন নননয়ানজে একটি টেটি েংস্া। বকাননা চালক েমন বপনল োনক 
OATH-এর োমনন হানজর হনে হয়। 

NYC নিপাট্স কিন্ট অব ট্ান্সকপাকট্স িি (DOT) হনলা টেটির রাস্াগুলল 
ননমদোণ এেং ে্ারনকর জন্য নননয়ানজে টেটি েংস্া। বকাথায় গাহড় চলনে, 
পানকদে ং হনে, বথনম থাকনে বেগুলল োরা ননধদোরণ কনর। 

কপাট্স  অথনরফ্ট অব নিউ ইয়ে্স  অ্ান্ড নিউ িাফ্র্স (PANYNJ) হনলা 
একটি উপ-রাষ্ট্রীয় েংস্া যারা New York বর্ি এেং New Jersey 
বর্নির আঞ্চললক পনরেহন ে্যেস্া ননয়ন্ত্রণ কনর থানক। োরা উভয় বর্নির 
টরিজ, িাননল, নেমান ও ন্ী েন্দরগুলল পনরচালনা কনর। PANYNJ 
TLC-লাইনেন্সধারী চালকন্র টিনকি ইে্্য করনে পানর।

NYC পলুলি নিপাট্স কিন্ট (NYPD) হনলা New York টেটির রোথনমক 
আইন রেনয়াগকারী েংস্া। টেটির মনধ্য ট্ানফক আইন ভগে হনল োরা 
জনরমানা জানর কনর। TLC ো ট্ানফক আইন ভগে করনল NYPD কেমৃদে ক 
TLC লাইনেন্সধারী চালকগণনক জনরমানা করা এেং টিনকি ব্ওয়া 
হনে পানর। 

কিস্টট্াপললটি ট্ান্সকপাট্স  অথনরফ্ট New York City হনলা অঞ্চনলর 
গণ পনরেহননর েেনচনয় েড় বযাগান ্াো। এই েংগিনটি োে, োেওনয়, 
Long Island বরল বরার, MetroNorth এেং Staten Island 
বরলওনয় পনরেহন ে্যেস্া ে্ারক কনর। MTA অনফোরগণ TLC-
লাইনেন্সধারী চালকন্র টিনকি ইে্্য করনে পানর। 
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2. লাইকরন্স প্র্াি

আপিার TLC লাইকরন্সফ্টর যকথাতচি অবস্া েীভাকব বিায় রাখকবি

 আপনার TLC লাইনেন্সটি হানরনয় বগনল, চ্নর হনল, পনরষ্ারভানে পড়ার মনো অেস্া না হনল ো নষ্ট হনয় বগনল কী করনেন

 কে েময় পযদেন্ত আপনার TLC লাইনেন্সটি েটক্রয় থাকনে

 কখন নোয়ননর জন্য ্াশখল করনে হনে

 আপনার লাইনেন্সটি েরখাস্ করা হনল কী করনেন

 (আনরা েনথ্যর জন্য TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত 80-10 ও 80-06 অধ্যায়গুলল পড়্ন)

TLC লাইকরন্স প্রি্াখ্াকির োরণ

 আপনানক অেি্যই জাননে হনে লাইনেন্স বপনে হনল বকান বযাগ্যোর রেনয়াজন

 TLC-লাইনেন্সধারী চালকগণ নে্ন লাইনেনন্সর আনে্ননর জন্য নক নক কারনণ নননষদ্ধ হয় বেগুলল আপনার অেি্যই 
জানা রেনয়াজন। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-08 অধ্যায়টি পড়্ন)

TLC লাইকরকন্সর িি্ িি্স াবলল

 েেদে মান পনরচয়পত্র থাকনে হনে
 বিাফার লাইনেন্স থাকনে হনে
 আপনার আগ্েনলর োপ ও েনে ন্নে হনে
 েেদে মান নিকানা এেং ই-বমইল থাকনে হনে
 19 েের ো োর বেশি েয়েী হনে হনে
 New York-এর নেনভন্ন অেস্াননর োনথ পনরহচে 

থাকনে হনে
 িারীনরক ও মানটেক স্বাস্্য কানজর জন্য উপয্ক্ত 

হনে হনে

 মা্কদ্রে্য ে্যেহার েংক্রান্ত পরীক্ায় উত্তীণদে হনে 
হনে (োৎেনরকভানে)

 আনে্ননর নফ ন্নে হনে
 আইনন নেজ্স্টপ্ত ো রেণালী বমনন চলনে হনে
 আনে্নপপ্ত্র বকাননা পনরেেদে ন করনে হনল TLC-বক 

জানানে হনে
 নননচর রেশিক্ণ েম্পন্ন করুন: 

 আত্মরক্ামূলক ড্াইনভং বকােদে
 TLC চালনকর শিক্া নভনত্তক বকােদে
 হুইলনচয়ার ে্যেহারকারী যাত্রীর েহায়োর রেশিক্ণ
 বযৌনকানজদে র জন্য মান্ষ পাচানরর 

েনচেনোমূলক রেশিক্ণ

  (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-04 
অধ্যায়টি পড়্ন)

 হল্্ বমরাললয়ন ি্যাক্ক্স, একটি স্টগ্ন স্ট্রিি-বহইল ললভানর 
ো FHV চালানে হনল আপনার আধ্ননক TLC ড্াইভার 
লাইনেন্স থাকনে হনে। 

 New York City-বে গাহড় চালানে হনল গাহড়র অেি্যই 
েনিক লাইনেন্স এেং লাইনেন্স বলেি থাকনে হনে। 
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3. যািবাহকির িি্স াবলল
TLC-লাইনেন্সধারী চালকগণ োর পেন্দ অন্যায়ী নেনভন্ন ইন্ডাস্ট্রিনে গাহড় চালানে পানরন। রেনেটি ইন্ডাস্ট্রি এেং গাহড়র পরেটণনভন্ 
গাহড়র নভেনর নভন্ন আইনিনমর রেনয়াজন হয়। গাহড়র এই আইন মূলে তেনর করা হনয়নে যানে যাত্রী ও চালক উভনয়র জন্য েকল 
গাহড় ননরাপ্, গ্হণনযাগ্য এেং পনরেন্ন রাখা হয় ।

TLC ইন্ডাল্রে এবং গাতির শ্রেফ্ণকভ্

হল্্ বমনরললয়ন ি্যাক্ক্সক্যাে স্ট্রিি বহইল ললভানর (SHL) যা (স্টগ্ন ি্যাক্ক্স, 
বোনরা ি্যাক্ক্স) নানম পনরহচে

ভাড়ায় চাললে গাহড় (FHV): ললভানর, ব্াক 
কার, লাক্সানর ললম্নজন

রেনে্যনকর DMV (পরেটণ A, B, C ো E) বিাফার লাইনেন্স এেং TLC চালনকর লাইনেন্স থাকনে হনে
ি্যাক্ক্সক্যাে গাহড়র লাইনেন্স বলেি SHL গাহড়র লাইনেন্স বলেি FHV লাইনেন্স বলেি

পনরচালিা ও িি্স

 আপনার গাহড়টির TLC আইননর োনথ োমঞ্জে্য রাখার ্ায়দ্ধো আপনার। নননচর ননয়মগুনলা েকল পরেটণর গাহড়র বক্প্ত্র 
রেনযাজ্য। TLC আপনানক এই আইনগুনলা েম্পনকদে  নজজ্াো করনে:

 গাহড়টি অকমদো অেস্ায় ্াঁড় করাননার উপনর TLC-এর ননয়ম আনে। আপনানক জাননে হনে আপনন কেক্ণ ধনর 
আপনার গাহড়টি অকমদো অেস্ায় ্াঁড় করানে পারনেন।

 কীভানে পনরহচনের রেমাণপত্র রে্িদেন করা রেনয়াজন।

 যাত্রীরা যানে োন্র আেনন েনে রাস্া, চালক, নমিার এেং পনরহচনের রেমাণপত্র স্পষ্ট ভানে ব্খনে পায়। 

 গাহড়নে বয েরঞ্জাম ে্যেহার করা যানে। অনন্নমান্ে েরঞ্জাম যাত্রী এেং চালক উভনয়র জন্য নেপজ্জনক। 

 TLC-এর গাহড়র নভেনর- োইনর নেজ্াপন, রেচারপত্র, বপার্ার এেং বযনকাননা স্ারক ে্যেহার েম্পনকদে ে ননয়ম আনে। 
বেগুনলা ে্যেহানরর জন্য অেি্যই TLC-এর অন্মনে নননে হনে। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-22 অধ্যায় পড়্ন)

ট্াক্সিে্াব ( কিিাললয়ি), ল্রেট কহইল ললভানরর (SHL) এবং ভািায় চাললি গাতি (FHV)-এর িি্ িি্স াবলল

 ি্যাক্ক্সক্যাে ও SHL গাহড়গুললনে অেি্যই কাযদেকরী বিকননালনজ টেনর্ম এেং বরি কারদে  থাকনে হনে।

 লাইনেন্স অেি্যই রে্শিদেে করনে হনে। 

 চালকন্রও অেি্যই NYC স্ট্রিি ম্যাপ অথো GPS হরভাইে থাকনে হনে।

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-23, 80-24 অধ্যায়গুলল পড়্ন)
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ট্াক্সি কটেকিালনি ফ্রকটেি

বিকননালনজ টেনর্নমর মনধ্য রনয়নে নমিার ও রুফলাইি SHL-গুলল এেং ি্যাক্ক্সক্যােগুললর যারা বরি বকারেমূহ ে্যেহার কনর।

 যন্ েরঞ্জাম বভনগে যায় োহনল আপনানক েমে্যার নরনপািদে  করনে হনে এেং গাহড় চালাননার আনগ এটি নিক করনে হনে।

 যাত্রীন্র ি্যাক্ক্সর নমিার বরি অন্যায়ী চাজদে  করা হয়। এখানন নেনভন্ন বরি বকার রনয়নে যা যাত্রীন্র গন্তে্য অন্যায়ী ননধদোনরে হয়। 

করট কোি 1 – র্্যান্ডারদে  টেটি বরি

করট কোি 2 – JFK Airport

করট কোি 3 – Newark Airport 

করট কোি 4 – Nassau ো Westchester-এ টেটির োইনরর বরি

করট কোি 5 – টেটির োইনর আনলাচনা োনপনক্ ফ্্যাি বরি 

  (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-25 
অধ্যায়টি পড়্ন)
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4. ড্াইতভং প্াকরিিার্স
যাত্রীক্র অিকুরাধ ও প্রবনৃতি

কীভানে যাত্রীন্র ে্নল বনওয়া যায় এই বেকিনটি ো কভার করনে। TLC-এর লাইনেন্সধারী চালকগণ অননক ভানে যাত্রীন্র ে্নল নননে 
পানরন। রেনেটি পরেটণর যানোহননর বকাথা বথনক যাত্রীন্র বোলার অন্মনে রনয়নে ো আপনানক অেি্যই জাননে হনে।

মূল িেদে ােলল:
 বহইল এক্সক্্িনানর বজান

 বহইল বজান

 পূেদে-ননধদোনরে শট্পেমূহ

 পূেদে-ননধদোনরে এক্সক্্িনানর বজান

 ি্যাক্ক্স র্্যান্ড

 নরললফ র্্যান্ড

* TLC পনরভাষার িব্দনকানষ উপনরর েকল িনব্দর েংজ্া ব্ওয়া আনে। 

TLC-লাইনেন্সধারী চালকগণ (ি্যাক্ক্সক্যাে, SHL,FHV এেং অন্যান্য চালকগণ) যাত্রীনক োন্র ভ্রমণ বিয়ার করার কথা উনলেখ 
করনেপানর না।

ট্াক্সিে্াব ( কিিাললয়ি)

 শুধ্ নেমান েন্দর, ি্যাক্ক্স র্্যানন্ডর কাোকাহে ো বযই এলাকায় ি্যাক্ক্সক্যাে চালাননা মানা এইগুনলা োড়া ি্যাক্ক্সক্যাে রাস্ায় হাে 
বননড় রাকা বযনকাননা যাত্রীনক ে্লনে পানর। 

ল্রেট কহইল ললভানর (SHL)

 বহইল এক্সক্্িনানর বজান এেং বহইল বজান আপনানক ননধদোরণ কনর ব্নে SHL বকাথা বথনক যাত্রী ে্লনে পারনে।  
New York City-এর বকাথায় বহইল বজান এেং এক্সক্্িনানর বজান আনে ো অেি্যই আপনানক জাননে হনে। 

নবিাি বন্দর এবং ট্াক্সি টে্ান্ড 

 নেমান েন্দনর ি্যাক্ক্সক্যাে, SHL এেং FHV-এর জন্য অনপক্া করার চত্বর রনয়নে। চালকগণ নেমান েন্দনর যাত্রী বোলার জন্য 
অনপক্া করনে অনপক্া করার চত্বর ে্যেহার করনে পারনেন। বপািদে  অথনরটি অে ননউ ইয়কদে  অ্যান্ড ননউ জাটেদের কমদেকেদে াগণ 
আপনানক অনপক্া করার চত্বর বকাথায় আনে ো োন্র অেস্াননর বযনকাননা পনরেেদে ন েম্পনকদে  আপনানক জানানেন। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-19 অধ্যায়টি পড়্ন)

NYC-এর বাইকর ড্াইতভং

 TLC চালকন্র NYC-এর োইনর ড্াইনভং করনে হনল োর ননয়ম এেং োরা বকান এলাকানে যাত্রী ওিা- নামা করানে পারনে ো 
জাননে হনে। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-21 অধ্যায়টি পড়্ন) 

চালকন্র বকান পরেটণর গাহড়নে কীভানে যাত্রী ে্লনে হয় ো জাননে হনে। চালনকরা যাত্রীন্র কানে কী নজজ্াো করনে পানর ো জাননে 
হনে। বকান চাজদে  য্ক্ত করা হনয়নে এেং ো বকন করা হনয়নে ো চালকন্র জাননে হনে।
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করট, চাি্স  এবং কপকিন্ট (শুধ ুট্াক্সির িি্)

র্্যান্ডারদে  টেটি বরি $2.50 রোথনমক চাজদে  + 50¢ রেনে 1/5 মাইল অথো ধীরগনের ট্ানফনকর জন্য ো যখন যানোহন েন্ধ 
থানক বেই েময় ো 50¢ রেনে 60 বেনকন্ড।

JFK (Manhattan বথনক) $52 ফ্াি ভাড়া + বিাল + 50¢ MTA োরচাজদে  + 30¢ ইম্্পভনমটি োরচাজদে  ( + ে্যস্ েমনয়র োরচাজদে )।

Newark
নমিানরর ভাড়া + $17.50 Newark োরচাজদে  + রাউন্ড শট্প বিাল + 30¢ ইম্্পভনমটি োরচাজদে ।

টেটির োইনর – Nassau
টেটির েীমা পযদেন্ত নমিার ভাড়া, এরপর গন্তে্য পযদেন্ত হবিগুণ নমিার ভাড়া + রাউন্ড শট্প বিাল + 50¢ MTA 
োরচাজদে  30¢ ইম্্পভনমটি োরচাজদে ।

যানজি

যানজনির োরচাজদে  হনলা:
ি্যাক্ক্সক্যানে বিয়ার না করা যাত্রার জন্য $2.50
ভাড়ায় চাললে গাহড় বযমন- ললম্নজন এেং স্ট্রিি- বহইল ললভানরজ (স্টগ্ন ি্যাক্ক্স)-এ বিয়ার না করা যাত্রার 
জন্য $2.75
ো
বযনকাননা গাহড়নে যাত্রা বিয়ার করনল ো $0.75
অ্যানক্সে-এ-রাইর ো বযনকাননা MTA হরেপ্যাচ ভ্রমনণ বকাননা োরচাজদে  লাগনে না।

রারচাি্স রিহূ

চালকনক রেনে্যক োরচানজদে র পনরমাণ কে ো জাননে হনে। আপনানক অেি্যই ে্যাখ্যা করনে হনে বয বকন ভাড়ার োনথ োরচাজদে  বযাগ 
করা হনয়নে। আপনানক অেি্যই েকল কর, নফ এেং োরচাজদে  েম্পনকদে  যাত্রীর েকল রেনশ্র উত্তর ন্নে হনে।

MTA োরচাজদে ইম্্পভনমটি 
োরচাজদে

ে্যস্ েমনয়র  
োরচাজদে

রানের  
োরচাজদে

Newark 
োরচাজদে

কখন?

NYC-বে ি্যাক্ক্সক্যাে ো 
SHL-এ েকল ভ্রমণ অথো 

নননচর কাউন্টি বথনক শুরু ো 
বিষ হওয়া বযনকাননা ভ্রমণ: 

Dutchess, Orange, 
Putnam, Rockland ো 

Suffolk

ি্যাক্ক্সক্যাে ো 
SHL-এ েকল 

ভ্রমণ

শুধ্ ে্টির ন্ন োড়া 
েপ্তানহ নেকাল 4িা বথনক 

রাে 8িা পযদেন্ত

রেনেন্ন রাে 
8িা বথনক 

েকাল 6িা পযদেন্ত 
ি্যাক্ক্সক্যাে ো 
SHL-এ েকল 

ভ্রমণ

ি্যাক্ক্সক্যাে 
ো SHL-এ 
Newark 

Airport-এ 
েকল ভ্রমণ

কে খরচ লাগনে? 50¢ 30¢ $1.00 (JFK-এর 
জন্য $4.50)

50¢ $17.50

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-17 অধ্যায়টি পড়্ন)
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5. গ্াহে করবা এবং করবা প্রি্াখ্াি
যাত্রীক্র প্রি্াখ্াি েরকল

একজন চালক যখন রাস্ায় হাে বননড় রাকা যাত্রীর অন্নরাধ ো পূনেদে চ্টক্ত থাকা েন্বেও যাত্রী পনরেহন না কনর েখন োনক বেো 
রেে্যাখ্যান েলা হনয় থানক। নননচর পনরহস্নেনে একজন চালক অেি্যই যাত্রী পনরেহন করনেন।

 বয েকল যাত্রীর োনথ ওয়াকার, ্্িার, হুইল বচয়ানরর মনো গনেিীল উপকরণ থানক। 

 বয েকল যাত্রীর োনথ বেো্ানকারী রোটণ থানক।

 বয েকল যাত্রীর োনথ একজন েহায়োকমদেী থানক। 

 ই-বহইল ো অ্যাপ-নভনত্তক বেো বথনক যাত্রার অন্নরাধ গ্হণ করার পর। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-20 অধ্যায়টি পড়্ন) 

যাত্রীক্র অিকুরাধ 

চালনকরা যাত্রীন্র ননন্াক্ত অন্নরাধেমূহ বমনন নননেন।

 গন্তে্যস্ল পনরেেদে ন

 মালপত্র গাহড়নে বলার করা

 রটে্ ব্ওয়া

 অহরও েহনীয় পযদোনয় রাখা

 এয়ার কহন্ডিননং/হহটিং েহনীয় পযদোনয় রাখা

 অন্নরাধ করনল লাইনেন্স ব্খাননা

 গনেিীল হওয়ার েস্তুগুলল নননয় েহায়ো করা 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-16 অধ্যায়টি পড়্ন)

যাত্রী এবং চালেক্র ররুক্া

 বেপনরায়া গাহড় চালাননা এমন এক পনরহস্নে যা অন্য বলাকনক নেপন্ বফনল ব্য় বযমন- দ্রুে গনেনে গাহড় চালাননা, 
েংনকে না মানা, োইনকর বলনন চালাননা ইে্যান্। 

 বনিাগ্স্ অেস্ায় গাহড় চালাননা – চালনকরা বনিাগ্স্ অেস্ায় কখননা ড্াইনভং করনে না। চালক যখন অ্যালনকাহল, 
ড্াগ ো বনিা দ্রে্য গ্হণ কনর থানক েখন বে বনিাগ্স্ অেস্ায় ড্াইনভং কনর থানক যার ফনল বে বযনকাননা পনরহস্নেনে 
েনিকভানে োড়া রে্ান করনে পানর না। 

 অেো্গ্স্ চালকনক রেনেহে – অেো্গ্স্ভানে ো ক্াটন্তকর অেস্ায় চালাননা হনল চালক আহে হনে পানর। ননয়নম 
েলা আনে বয TLC লাইনেন্সধারী চালকগণ 24 ঘণ্ায় 10 ঘণ্া এেং বকাননা ক্যানলন্ডার েপ্তানহ (বোমোর – রনেোর) 
60 ঘণ্ার বেশি যাত্রী পনরেহন করনে পারনেন না। 

 গাহড় চালাননা অেস্ায় বকাননা চালক বযনকাননা জরুনর রেনয়াজন োড়া ইনলকট্ননক হরভাইে বযমন- বেল বফান, ব্্-ি্থ 
ে্যেহার করনে পারনে না। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-14 অধ্যায়টি পড়্ন) 
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গাতি চালাকিার রিয় রাধারণ নবনধ

 গাহড়র ্রজা েন্ধ রাখা – চালনকরা োর পানির ্রজা েন্ধ রাখনে পারনে েনে যাত্রীরা না চাইনল োন্র পানির ্রজা েন্ধ 
করনে পারনে না।

 EZ পাে ননয়ম – ি্যাক্ক্সক্যাে এেং SHL-এর জন্য EZ পাে ্রকার। নকে্ FHV বকাম্পাননর জন্য গাহড় চালাননার বক্প্ত্র আপনার 
EZ পাে থাকা আেি্যক। 

 গাহড় ওভারনলার করা – চালক যাত্রীন্র মালামাল রাখার জন্য গাহড় পনরষ্ার রাখনেন এেং োন্র গাহড় ওভারনলার 
করনেন না। 

 োমননর আেননর ে্যেহার – যাত্রীরা োমননর আেনন েেনে পানর।

 বপনমটি – আপনানক US ক্যাি, পক্রহরি কারদে , বরনেি কারদে  এেং ই-বপনমটি গ্হণ করনে হনে। 

 ভাংনে ব্ওয়া – বকাননা যাত্রী আপনানক ক্যাি ন্নল োনক অেি্যই ভাংনে ন্নে হনে।

 বেশি ভাড়া ্ানে করা – বযনকাননা কারনণ আপনন যাত্রীর কাে বথনক বেশি ভাড়া ্ানে করনে পানরন না। 

 চালক এেং যাত্রী বকউ গাহড়নে ধূমপান করনে পারনে না।

 চালনকরা গাহড়নে বকাননা অস্ত্র রাখনে পারনেন না। 

 জরুনর না হনল চালনকরা হনদে োজানেন না।

 চালনকরা যাত্রীর কানে বকাননা দ্রে্য ো বেো নেক্রয় ো নেজ্াপন রে্ান করনে বচষ্টা করনে পানরন না।

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-15 অধ্যায়টি পড়্ন)

হানরকয় যাওয়া িালািাল

 চালনকরা োন্র গাহড় অেি্যই েলোশি কনর ব্খনেন যানে যাত্রীরা োন্র েকল নজননে োন্র োনথ নননয় যায়। এর ফনল 
বকাননা হানরনয় যাওয়া মালপত্র চালনকরা নফনরনয় ন্নে পারনে। 

 চালনকরা োন্র গাহড়নে হানরনয় যাওয়া মালপত্র বপনল বেগুনলা োরা োন্র টফ্ি, বেজ ো NYPD কেমৃদে পনক্র কানে জমা ন্নে। 
FHV চালকগণ হানরনয় যাওয়া মালপত্র োন্র বেনজ নননয় যানেন। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-18 অধ্যায়টি পড়্ন)
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6. অ্াকসিফ্রবল নিরপ্াচ 
অ্যানক্সটেেল হরেপ্যাচ এমন একটি কমদেেূহচ যার ফনল িারীনরকভানে অক্ম যাত্রীগণ হল্্ (ি্যাক্ক্স) এেং স্টগ্ন (SHL) গাহড় ে্যেহানরর 
ে্নযাগ বপনয় থানক। নমিানরর ভাড়া োড়াও চালকগণনক যাত্রীর গাহড়নে ওিার স্ান বথনক োনক োহননর ্ূরত্ব পযদেন্ত নননয় যাওয়ার জন্যও 
চালকগণনক উপয্ক্ত ভাড়া ব্ওয়া হয়। েেদে মান বরি জাননে নননচর োললকা ব্খ্ন।

েমস্ লপক-আপ অেস্াননর জন্য হরেপ্যাচ নফ এর োললকা
েেদোনধক ্ূরত্ব (মাইল) হরেপ্যাচ নফ

0.5 পযদেন্ত $15

0.5 – 1 $20

1 – 1.5 $25

1.5 – 2 $30

2 এর বেশি $35

 
চালকন্রনক অন্যান্য বযেকল নফ রে্ান করা হয়

যাত্রীর বনা-বিা নফ হরেপ্যাচ নফ লোে $10

যাত্রী োনেলকরনণর নফ মাইনাে $5 এর উপনর নফ
রেনয়াজনীয় বিাল EZ-Pass বরনির উপনর বযাগ করা নফ

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 53-09 অধযেোয়টি পড়ুি)

যাত্রার প্রফ্রিয়া

 চালকন্র অেি্যই অ্যানক্সটেেল হরেপ্যাচ যাত্রার অফার গ্হণ করনে হনে এেং যাত্রাটি গ্হণ করার পর এটি োনেল করনে 
পারনেন না। অ্যানক্সটেেল হরেপ্যাচ রেে্যাখ্যান করা হনলা পনরনষো রেে্যাখ্যান করার অন্রূপ। যখন োরা অ্যানক্সটেেল 
হরেপ্যাচ যাত্রী ওিাননার গন্তনে্য যানে েখন োরা অন্য বকাননা যাত্রীনক ওিানে পারনে না। 

 চালকগণ যাত্রীন্রনক েহায়ো করনে এেং োন্র মালপত্র গাহড়নে ওিানে োহায্য করনে। চালকগণ নেনভন্ন ধরননর 
গনেিীল হরভাইে েম্পনকদে  েনচেন থাকনেন।

 বয েকল যাত্রী 6টি ে্রক্া ্রি্যাপেহ হুইল বচয়ার ে্যেহার করনেন, চালকগণ বেই েকল যাত্রীন্র একি্ বেশি যত্ন নননেন। 
যখন চালকগণ যাত্রীন্র বেঁনধ ননরাপত্তা েজায় রাখনেন বেই েমনয় োন্রনক যাত্রীন্র োনথ কথা েলা রেনয়াজন। 

 যাত্রী গাহড়নে ভালভানে ও ননরাপন্ েোর পনর চালকন্র নমিার চাল্ করনে হনে। চালকগণ আনগ নমিার চাল্ করনে 
পারনেন না। 

 অ্যানক্সটেেল হরেপ্যাচ যাত্রীনক ওিাননা এেং নামাননার জন্য বনা পানকদে ং, বনা র্্যাহন্ডং, বনা র্লপং ননয়মগুনলা পযদোনলাচনা 
করুন। অ্যানক্সটেেল হরেপ্যাচ যাত্রীনক অেি্যই েহন করনে হনে এেং বে বযখানন নামনে চায় বেখানন নানমনয় ন্নে হনে। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 53-06, 53-07, 53-08 এবং 53-10 অধ্যায়গুলল পড়্ন)

িাফ্তি এবং ত্রুফ্ট

 অ্যানক্সটেেল হরেপ্যাচ যাত্রা রেে্যাখ্যান করা হনলা পনরনষো রেে্যাখ্যান করার অন্রূপ। 

 যাত্রী গাহড়নে ভালভানে ও ননরাপন্ েোর আনগ নমিার চাল্ করা হনলা অনেনরক্ত ভাড়া আ্ায়।

 গাহড়র বকাননা যন্ত্র নেকল হনল চালকগণ অেি্যই WAV বক জানানে। যন্ত্রটি বমরামে করা না হনল চালক গাহড় 
চালানে পারনে না। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 53-02, 53-06 অধ্যায়গুলল পড়্ন)

https://accessibledispatch.org/driver/
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7. ভািায় চালাকিার রিয় রনিে আচরণ
চালনকরা জনগণনক বেো ব্ন যখন োরা যাত্রী নননয় ো যাত্রী োড়া TLC লাইনেন্সধারী গাহড় চালান। 

লাইকরন্সনবহীি োয্সেলাপ

 চালকন্র েনিক TLC লাইনেন্স থাকনে হনে এেং ভাড়ায় চালানে চাইনল TLC লাইনেন্স ে্যেহার করনে হনে। TLC 
লাইনেন্স োড়া ভাড়ায় চালাননা ো লাইনেন্সনেহীন পনরেহন চালাননা হনলা অবেধ টক্রয়াকলাপ। 

 চালকন্রনক TLC লাইনেন্স হালনাগা্ রাখনে হনে। লাইনেনন্সর বময়া্ বিষ হনয় বগনল লাইনেন্স হালনাগা্ না কনর 
পনরেহন চালাননা হনলা অবেধ টক্রয়াকলাপ এেং এর জন্য চালকন্রনক িাটস্ বপনে হনে। 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-11 অধ্যায়টি পড়্ন)

রনিে আচরণ

 চালকন্র েকল আইন বমনন চলনে হনে এেং আইন রেনয়াগকারী েংস্া বযমন NYPD, TLC অনফোর, ননউ ইয়কদে  ও ননউ 
জাটেদের েন্দর কেমৃদে পনক্র কানজ েহায়ো করনে হনে। 

 চালকন্র নননচর চালকন্র নননচর অপরাধমূলক কাযদেকলাপ বথনক অেি্যই নেরে থাকনে হনে:

 ঘ্ষ বনওয়া অবেধ এেং এর জন্য গুরুের ্ণ্ড রনয়নে। ঘ্ষ এর মানন হনলা আইন রেনয়াগকারী েংস্া ো TLC 
অনফোরন্রনক বকাননা মূল্যমাননর নকে্ ব্ওয়া ো োন্র কাে বথনক নকে্ গ্হণ করা।

 চালকগণ কখননা েম্প্, িাকা চ্নর করনে না ো অনেনরক্ত ভাড়া আ্ায় করনে না কারণ চ্নর ও রেোরণা 
করা অবেধ। 

 ভীনে রে্িদেন, হয়রানন এেং অপে্যেহার করার মানন হনলা বকাননা ে্যটক্ত েম্পনকদে  এমন বকাননা মন্তে্য এেং/ ো 
কমদেকাণ্ড করা যা বিারা োনক ভয় ব্খাননা ো অপমান করা হয়। 

 বযৌন হয়রানন করার মানন হনলা এমন বকাননা মন্তে্য ো কমদেকাণ্ড করা যা বকাননা ে্যটক্তর কানে বযৌন ে্যেহার েনল 
মনন হয়। চালকগণ বকাননা যাত্রীর বচহারা নননয় মন্তে্য করনে পারনে না।

 বযৌন েংস্পিদে এর মানন-হনলা এমন বকাননা েংস্পিদে যা বকাননা ে্যটক্তর কানে বযৌন েনল মনন হয়। এনক্প্ত্র 
চালকন্র লাইনেন্স োধ্যোমূলকভানে স্শগে করা হনে।

 চালকগণ বযৌন পাচানর োহায্য করনে োন্র গাহড় ে্যেহার করনে পারনেন না। বযৌন পাচার একটি অপরাধ। 

 িানররীক িটক্তর ে্যেহার করা ো িানররীক িটক্ত বিারা ভীনে রে্িদেন করা 

 রেশিটক্ে েহায়ক রোণীন্র নেপনথ পনরচাললে করা 

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-12 অধ্যায়টি পড়্ন)
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8. Vision Zero এবং ররুক্া
িকুখািখুখ রংঘর্স প্রতিকরাধকযাগ্

New York City Vision Zero কমদে পনরকল্পনা হনলা একটি বেি আইন এেং ননয়ম, বযটি ননরাপন্ গাহড় চালাননানক উৎোহহে কনর, 
যানে বকাননা ট্্যানফক েংক্রান্ত েংঘষদে আর না হয় বে নেষয়নক ননটচিে কনর। Vision Zero চালকন্রনক নেনভন্ন ভানে রেভানেে কনর। 

চালেগণ
 বর্ি আইন অন্যায়ী TLC লাইনেন্সধারী েকল চালকন্র টেিনেল্ট পনরধান োধ্যোমূলক।
 গাহড় চালাননার েময় চালকগণ বমাোইল বফান, হ্ান্ডে-টরি হরভাইে, ব্্ি্থ ো ইনলপ্ট্াননক হরভাইে ে্যেহার করনে 

পারনে না।
 বযনকাননা জরুনর যানোহননর বক্প্ত্র চালকগণ রাস্ার এক পানি েনর যানেন।

গতিরীিা
 রোণঘােী ্্ঘদেিনাগুললর রেধান কারণ হনলা বজার বেনগ গাহড় চালাননা।
 NYC-বে গনেেীমা হনলা 25 মাইল রেনে ঘণ্ায় (mph), যেক্ণ পযদেন্ত অন্য বকাননা ননন দ্ে ি না ব্ওয়া বথনক।
 25 (mph) মাইল রেনে ঘণ্ায় গনের বকাননা গাহড়র েনগে বকাননা পথচারী ধাক্া বখনল োর বয ক্নে হয় 30 মাইল রেনে 

ঘণ্ায় (MPH) গনের গাহড়র োনথ ধাক্া বখনল োর মমৃে্্যর েম্ভেনা হবিগুণ হনয় থানক।
 New York বর্নির হাইওনয়নে গনেেীমা হনলা রেনে ঘণ্ায় 55 মাইল, যেক্ণ পযদেন্ত অন্য বকাননা ননন দ্ে ি না ব্ওয়া থানক।

গাতি চালাকিা
 আপনানক েেদে্া পথচারীনক আনগ যাোর ে্নযাগ ন্নে হনে,
 োঁক বনওয়ার েময় ক্রেওয়ানক চালকন্র বিারা পথচারীনক ধাক্া ব্ওয়ার কারনণ 4 জননর মনধ্য 1 জন (িেকরা 25 ভাগ) 

পথচারীর মমৃে্্য ঘনি থানক ও গুরুেরভানে আহে হয়।
 বকাননা পথচারীর মমৃে্্য ঘিাননার ো গুরুের আহে করার েম্ভােনা রানন্নকর োঁকগুললর ে্লনায় োম ন্নকর োঁকগুললনে 

আরও নেন গুণ বেশি।
 লাল আনলা জ্বলনল NYC-বে রান ন্নক োঁক বনওয়া নননষধ, যেক্ণ পযদেন্ত অন্য বকাননা ননন দ্ে ি না ব্ওয়া বথনক।
 আপনন শুধ্মাত্র েখনই ইউ-িানদে (U-Turn) নননে পানরন বযখানন রাস্ায় আইনেভানে এটি করার জন্য হচহ্ন ব্ওয়া আনে।

রাইকেল আকরাহী
 োইক বলন ো োইক েনক্স গাহড় চালাননা নননষধ।
 আপনার ও োইনকল আনরাহীর মনধ্য চারন্নক অন্তে 3 ফ্ি জায়গা বেনড় ন্ন। বকাননা গেদে  এড়ানে ো হিাৎ খ্নল যাওয়া 

গাহড়র ্রজার োনথ বমাকানেলা করনে োইনকল আনরাহীন্র অনেনরক্ত জায়গার ্রকার হয়।
 োইনকল বলন বথনক কােদেোইনর যাওয়ার পূনেদে েংনকে ন্ন।
 ব্্ নমক্ক্সং বজান এেং ি্যানরাে হচহ্ন নেশিষ্ট পনথ ধীর গনেনে চল্ন।

যাত্রীগণ
 গাহড় বথনক যাত্রীন্র নামার আনগ োন্রনক োইনকল আনরাহীন্র লক্্য করার নেষনয় মনন কনরনয় ন্ন।
 যাত্রীরা গাহড় বথনক শুধ্মাত্র কােদেোইনি নামনে পানর, রাস্ার মানঝ নয়।

বার
 যখন োে বলন ে্যেহৃে হয় েখন বেখানন বকাননা ড্াইনভং, পানকদে ং ো ্াঁড় করাননা যায় না।

 যখন একটি ্্ল োে থানম এেং শিশুন্র পার হনয় বযনে ব্ওয়ার জন্য োর ফ্াশিং লাইিটি জ্বালায় েখন আপনার অেি্যই 
গাহড় থামাননা উহচে।
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9. িাফ্তিরিহূ এবং নবকির ড্াইভাকরর িাফ্তির শ্প্রাগ্াি
TLC- লাইনেন্সধারী চালকগনণর আইন এেং TLC ননয়ম বমনন চলা আেি্যক। এগুনলা বমনন চলনে ে্যথদে হনল জনরমানা, োমনয়ক েরখাস্ 
ো আপনার TLC লাইনেন্স (রেে্যাহার) োনেল হনে পানর

নননচর নেনধ লঙ্ঘননর জন্য োধ্যোমূলক িাটস্ হহনেনে জনরমানা পাওয়া বথনক লাইনেন্স োনেল পযদেন্ত বযনকাননা নকে্ হনে পানর।

 যাত্রীন্র বথনক বেশি ভাড়া বনওয়া

 অকারনণ যাত্রীন্র েহন না করা

 যাত্রীন্র েগেী, পনরচারক ো েহায়োকমদেী থাকার কারনণ 
বেশি ভাড়া বনওয়া

 যাত্রীন্র োনথ েহননযাগ্য হরভাইে আনে েনল োন্র েহন 
না করা

 যাত্রীন্র গ্হণ করার আনগ োন্র গন্তে্য জাননে চাওয়া

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-02 অধ্যায়টি পড়্ন)

ড্াইভাকরর িাফ্তির শ্প্রাগ্াি
গুরুের চালকন্র কাযদেক্রম (Critical Driver’s Program) এেং অনেরে ননয়ম ভগেকারী চালকন্র কাযদেক্রম (Persistent Violators of 
Driver’s Rules Program)-এর পাথদেক্য েম্পনকদে  চালকগণনক জাননে হনে।

গুরুির চালেক্র োয্সরিি 

 ট্ানফক আইন ভনগের জন্য DMV লাইনেনন্সর বক্প্ত্র পনয়টি অজদে ন করা। 

অনবরি নিয়ি ভঙ্গোরী চালেক্র োয্সরিি 

 TLC আপনার TLC লাইনেন্স এেং DMV লাইনেন্স বথনক অনজদে ে পনয়টি পযদেনেক্ণ কনর থানক

 15-মানের মনধ্য 6 ো োর বেশি পনয়টি বপনল লাইনেন্স োমনয়কভানে েরখাস্ করা হয়।

 15 মানের মনধ্য 10 ো োর বেশি পনয়টি বপনল োর লাইনেন্স োনেল হয়।

 যন্ োন্র লাইনেনন্স অনজদে ে পনয়টি কমাননার জনন্য চালকগণ গাহড় রেনেরক্ামূলক চালনা (DDC) পালন করনে পানরন

 (TLC নিয়ম সম্পর ক্ি ত আর�ো তর্যে� জিযে 80-27 অধ্যায়টি পড়্ন)
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েহায়ক ললংকেমূহ: 

NYC Vision Zero ওনয়েোইি
আপনার পনরোর এখানন োে কনর এমন বভনে গাহড় চালান নভহরও
আনগ ে্রক্া: বপিা্ার চালকগনণর জন্য Vision Zero নভহরও
বযৌনকানজদে র জন্য মান্ষ পাচানরর রেনেনরানধ েনচেনোমূলক – নভহরও
অ্যানক্সটেেল হরেপ্যানচর পনরচায়ক নভহরও
পনরনষো রেে্যাখ্যান করা আইন নেরুদ্ধ! 
TLC এয়ারনপািদে  হাট্লং PSA

TLC অন্নমান্ে Behind The Wheel Providers (ম্যাপ)
নেটক্প্ত অেস্ায় গাহড় চালাননা/েহননযাগ্য হ্ান্ড টরি হরভাইে নননয় চালাননার বকােদে েম্পনকদে ে েথ্য এেং পনরচালনাকারী

অন্িীলনমূলক পরীক্া:
(Arabic) الَعَرِبيَّة

োংলা (Bengali)

中文 (Simplified Chinese)

English

русский (Russian)

Español (Spanish)

(Urdu) اُرُدو

TLC পনরভাষার িব্দনকাষ: িব্দনকানষ পনরভাষাগুনলা পাওয়া যানে
(Arabic) الَعَرِبيَّة

োংলা (Bengali)

中文 (Simplified Chinese)

English

русский (Russian)

Español (Spanish)

(Urdu) اُرُدو

https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www.youtube.com/watch?v=OAnSw3nzj0U
https://www.youtube.com/watch?v=VDNq2P6-kIY
https://accessibledispatch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NwNhZOEJRXY
https://www.youtube.com/watch?v=TVgs8TPMVGg
https://data.cityofnewyork.us/Transportation/TLC-Authorized-Behind-The-Wheel-Provider-Map-/4rix-z2af/data
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Manhattan
একজন েফল চালক হওয়ার একটি গুরুত্বপূণদে অংি হনলা কীভানে একজন যাত্রীর গন্তে্যস্ল খঁ্নজ বের করনে হয় ো জানা। এমননক 
যন্ আপনন GPS ো অন্যান্য বননভনগিন হরভাইে ে্যেহার কনরন োহনলও আপনার New York City-এর স্ট্রিি এেং আনিপানির 
এলাকাগুললর নেষনয় অননক েথ্য জানার রেনয়াজন আনে। আপনানক নন্ললশখে টেটির বভৌনগাললক অেস্াননর োনথ পনরহচে হনে হনে।
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10. কভৌকগাললে অবস্াি

এতভনিউরিহূ

এনভননউেমূহ আপিাউননক রাউনিাউননর 
োনথ য্ক্ত কনর। পটচিনম ড্াইভ করনে থাকনল 
ব্খা যানে এনভননউনয়র েংখ্যা োড়নে। 

 উত্তনর ভ্রমণ: 1st, 3rd, Madison, 
6th, 8th এেং 10th এনভননউ। 

 ্টক্নণ ভ্রমণ: 2nd, Lexington, 5th, 
7th, 9th এেং 11th এনভননউ।

 Park Avenue উত্তর এেং ্টক্নণ 
চনল নগনে।

নেনিষভানে 14th, 59th এেং 110th 
streets-এ এনে অননক এনভননউনয়র নাম 
পনরেেদে ন হনয় বগনে। 
উ্াহরণ হহনেনে:

 6th এনভননউ যা Avenue of the 
Americas হহনেনে পনরহচে এেং 
োরপনর Central Park-এর উপনর 
হনয়নে Malcolm X Boulevard।

 14th Street-এর পনর Hudson 
Street হনয়নে 9th Avenue North।

ম্যানহািন ননউ ইয়কদে  টেটির একটি বপৌর এলাকা। এই বপৌর এলাকাটি ননউ 
ইয়কদে  বর্নির একটি ননউ ইয়কদে  কাউন্টি।

এই র্াহর গাইনরর 28 ও 29 নম্বর পমৃষ্ায় Manhattan-এর েকল টরিজ ও 
িাননল েম্পনকদে  জানা যানে। 
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েড়কগুনলা পূেদে এেং পটচিমনক য্ক্ত কনরনে। 
উত্তনর ড্াইভ করনে থাকনল ব্খা যানে রাস্ার 
েংখ্যা োড়নে 
বেিীরভাগ স্ট্রিি শুধ্মাত্র একই ন্নক অগ্ের হনয়নে। 

 োধারণে, ম্যানহািনন বজাড় েংখ্যায় উনলেশখে 
েড়কগুনলা পূেদে ন্নক অগ্ের হনয়নে। নেনজাড় 
েংখ্যায় উনলেশখে েড়কগুনলা পটচিম ন্নক 
অগ্ের হনয়নে।

 রেধান েংনযাগ েড়ক (ক্রে স্ট্রিি)গুলল বযমন 
14th, 23rd, 34th, 42nd, এেং 57th পূনেদে 
এেং পটচিনম অগ্ের হনয়নে।

নমরিাউন ম্যানহািন -এ, পঞ্চম এনভননউ হল পূেদে 
এেং পটচিম ন্নকর মনধ্য নেভাজনকারী লাইন। 
 14th St এ শুরু হনয় রিরওনয় রাউন িাউন 
ম্যানহািননক পূেদে এেং পটচিম পানশ্দে নেভক্ত কনরনে। 

কভৌকগাললে অবস্াি
Manhattan

রংকযাগ রিে (রির ল্রেট)

রিে
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িখূ্ হাইওকয়রিহূ

কভৌকগাললে অবস্াি
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Route 9A, West Side 

Highway,  

Joe DiMaggio  

Highway

Route 9A, যা জনলরেয়ভানে West 
Side Highway (Joe DiMaggio 

Highway) নানম পনরহচে, বেটি Hudson 
River-এর পািাপাশি অগ্ের হনয়নে।
Exit 1 – FDR Drive North 
(Battery Park Underpass)
Exit 2 – Hugh Carey Tunnel to 
Brooklyn
Exit 3 – Canal Street /  
Holland Tunnel
Exit 4 – 10th Avenue 
Northbound
Exit 5 – West 30th Street / 
Lincoln Tunnel
Exit 6 – West 40th Street / 
West 42nd Street / Lincoln 
Tunnel
Exit 7 – West 56th Street /  
West 57th Street
Exit 8 – West 59th Street / 
Passenger Ship Terminal
Exit 9 – West 72nd Street / 
Riverside Boulevard
Exit 10 – West 79th Street / 
Boat Basin
Exit 11 – West 95th Street / 
West 96th Street
Exit 12 – West 125th Street
Exit 13 – West 158th Street
Exit 14 – I-95 / U.S. 1 / U.S. 9 / 
West 178th Street /
George Washington Bridge / 
Cross Bronx Expressway

The Franklin Delano 
Roosevelt (FDR) Drive* East 

River-এর পািাপাশি অগ্ের হনয়নে।
Exit 1 – South Street / 
Battery Park / Staten Island 
Ferry
Exit 2 – Brooklyn Bridge / 
Manhattan Civic Center
Exit 3 – South Street – 
Manhattan Bridge
Exit 4 – Grand Street – 
Williamsburg Bridge
Exit 5 – Houston Street
Exit 6 – স্ায়ীভানে েন্ধ
Exit 7 – East 20th / 
East 23rd Streets
Exit 8 – East 34th Street / 
I-495 / Queens Midtown 
Tunnel
Exit 9 – East 42nd Street
Exit 10 – East 49th Street
Exit 11 – East 53rd Street
Exit 12 – East 61st Street / 
Ed Koch Queensboro 
Bridge
Exit 13 – East 71st Street / 
East 79th Street
Exit 14 – East 96th Street
Exit 15 – East 106th Street
Exit 16 – East 116th Street
Exit 17 – I-278 / Robert F. 
Kennedy (RFK) Bridge / 
Bruckner Expressway / 
Grand Central Parkway 
(GCP)
Exit 18 – Willis Avenue 
Bridge to I-87 North 
(Major Deegan Expressway)

Franklin Delano 
Roosevelt Drive 

(FDR) 

* 120th Street-এ শগনয় এই 
নাম Harlem River Drive-এ 
পনরেনেদে ে হয়। 

Route 9A,  
West Side Highway,  

Joe DiMaggio Highway

 Franklin Delano 
Roosevelt Drive 

(FDR) 
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পাকদে েমূহ
1. Bowling Green
2. City Hall Park
3. Sara D. Roosevelt Park
4. East River Park
5. Tompkins Square Park
6. Stuyvesant Square
7. Washington Square Park
8. Union Square Park
9. Madison Square Park
10. The High Line
11. Bryant Park
12. South Point Park
13. Central Park
14. Lighthouse Park
15. Carl Schurz Park
16. Riverside Park
17. Wards Island Park
18. Morningside Park
19. Thomas Jefferson Park 
20. Randall’s Island Park
21. Marcus Garvey Park
22. St. Nicholas Park
23. Harlem River Park
24. Highbridge Park
25. Fort Washington Park
26. Fort Tryon Park
27. Inwood Hill Park

পাে্স রিহূ

কভৌকগাললে অবস্াি
Manhattan
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 রাধারণ আগ্কহর অবস্ািগুলল ট্ািনি ট হাবরিহূ 
ট্াননজি হােেমূহ 

1. Staten Island Ferry Terminal – Broadway-এ Water Street
2. East River Ferry (Wall St – Pier 11) – South St-এ 

Gouverneur Ln
3. Brookfield Place/ Battery Park City Ferry
4. Fulton Center – Fulton St-এ Broadway
5. Downtown PATH Station (World Trade Center) – 

Vesey St-এ Greenwich St
6. Union Square – Broadway-এ E 14th St
7. East River Ferry (E 39th St) – E 39th St-এ FDR Dr
8. Midtown PATH Station – W 33rd St-এ Herald Square, 

6th Ave
9. New York Penn Station – 7th Ave এেং 8th Ave-এর মনধ্য 

34th Street
10. Port Authority Bus Terminal – W 42nd St-এ 8th Ave
11. Grand Central Terminal – E 42nd St-এ Park Ave
12. Manhattan Cruise Terminal – W 48th St-এ 711 12th Ave
13. Roosevelt Island Tramway – E 59th & 2nd Ave
14. Roosevelt Island Ferry Terminal – E Main St
15. 125th St Metro North Station – E 125th St-এ Park Ave
16. George Washington Bridge Bus Terminal –  

W 179th St-এ Broadway
17. Union Square – 11 Madison Avenue

ম্খ্য আগ্নহর অেস্ানগুলল 
1. Apollo Theatre – 253 W 125th St -এ, Frederick Douglass 

Blvd এেং Adam Clayton Powell Jr. Blvd-এর মনধ্য
2. Metropolitan Museum of Art – 1000 Fifth Ave, E 82nd St-এ 
3. American Museum of Natural History – Central park West 

& 79th St
4. Lincoln Center – 10 Lincoln Center Plz, W 62nd St এেং W 

65th St-এর মনধ্য Columbus Ave-বে
5. Carnegie Hall – 881 7th Ave, W 56th St এেং  

West 57th St-এর মনধ্য
6. Intrepid Air, Sea এেং Space Museum – Pier 86-এ, 12th Ave 

এেং W 46th St-এ 
7. Times Square – 42nd St-এ বযখানন Broadway এেং 7th Ave 

নমললে হয়
8. NYC Public Library – 5th Ave-বে E 42nd St-এ
9. Jacob K. Javits Center – 655 W 34th St, 11th Ave-বে 
10. Empire State Building – 350 Fifth Ave, W 34th St-এ 
11. Madison Square Garden – 4 Pennsylvania Pz, W 34th St-এ
12. Whitney Museum in West Village – 99 Gansevoort St, 

Washington St-এ 
13. 9/11 Memorial and Museum – 180 Greenwich St
14. Radio City Music Hall – 1260 6th Ave
15. The Flatiron Building – 175 5th Ave

কভৌকগাললে অবস্াি
Manhattan
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ললকিন্ড
আগ্নহর অেস্ানগুলল

ট্াননজি হােেমূহ

পাকদে েমূহ

ম্খ্য হাইওনয়েমূহ 

ম্খ্য রাস্ােমূহ 

পানন
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কভৌকগাললে অবস্াি

ম্খ্য হাইওনয়েমূহ 
Major Deegan Expressway / I-87 – Robert F. Kennedy Brdg বথনক Yonkers, NY েংয্ক্ত কনর
Cross-Bronx Expressway – George Washington Brdg বথনক Hutchinson River Pkwy েংয্ক্ত কনর
Sheridan Expressway / I-895 – Bruckner Expwy বথনক Cross Bronx Expwy েংয্ক্ত কনর
Hutchinson River Parkway – Whitestone Brdg বথনক Westchester County, NY েংয্ক্ত কনর
New England Thruway / I-95 – Westchester County, NY বথনক Cross Bronx Expwy েংয্ক্ত কনর
Bronx River Parkway – Bruckner Expwy বথনক Westchester County, NY েংয্ক্ত কনর
Mosholu Parkway – Major Deegan Expwy বথনক Southern Blvd েংয্ক্ত কনর
Bruckner Expressway / I-278 – Triborough Brdg বথনক New England Thwy েংয্ক্ত কনর

ম্খ্য স্ট্রিিেমূহ 
Grand Concourse – E 138th St বথনক Mosholu Pkwy েংয্ক্ত কনর
Pelham Parkway – Bronx River Pkwy বথনক Pelham Bay Pkwy েংয্ক্ত কনর
Broadway – Spuyten Buyvil Creek বথনক Yonkers, NY েংয্ক্ত কনর
Boston Road – E 174th St এেং Hoe Ave বথনক New Rochelle, NY েংয্ক্ত কনর
Westchester Avenue – Third Ave ও E 149th St বথনক Bruckner Expwy েংয্ক্ত কনর
East Tremont Avenue – Grand Concourse বথনক Schurz Avenue েংয্ক্ত কনর
East Gun Hill Road – Jerome Ave বথনক Hutchinson River Pkwy েংয্ক্ত কনর
White Plains Road – Boston Rd বথনক Bronx River Ave েংয্ক্ত কনর

ট্াননজি হােেমূহ 
1. The Hub – Third Ave, E 149th St-এ 
2. Yankee Stadium – 1 E 161st, River Ave-বে
3. NYC Ferry Pier Soundview
4. Fordham Road – Fordham Rd, Jerome Ave-বে

আগ্নহর ম্খ্য অেস্ানগুলল
1. Mott Haven Historic District – 333 E 139th St
2. Lincoln Medical Center 234 E 149th St
3. Bronx Terminal Market – 610 Exterior St
4. Bronx Supreme Court – 851 Grand Concourse 
5. Concourse Plaza – 200 E 161st St
6. The Bronx Museum of Arts – 1040 Grand Concourse
7. Yankee Stadium – 1 E 161st St, River Ave-বে 
8. Bronx Community College – 2155 University Ave
9. Bronx Zoo – 2300 Southern Blvd, Bronx Park South-এ
10. Arthur Avenue – E 184th St এেং E 188th St-এর মনধ্য
11. New York Botanical Garden – 2900 Southern Blvd, East Fordham Rd-এ 
12. Wave Hill – W 249th St, Independence Ave-বে
13. Orchard Beach – Inside Pelham Bay Park

পাকদে েমূহ
1. Pelham Bay Park
2. Van Cortlandt Park
3. Bronx Park
4. Crotona Park
5. Claremont Park
6. Soundview Park
7. Franz Sigel Park
8. St. Mary Park

Bronx

Bronx হনলা New York City-এর একটি েনরা। এোড়াও েনরাটি হনলা New York বর্নির Bronx County।

এই র্াহর গাইনরর 28 ও 29 নম্বর পমৃষ্ায় Bronx-এর েকল টরিজ ও িাননল েম্পনকদে  জানা যানে। 
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কভৌকগাললে অবস্াি
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কভৌকগাললে অবস্াি
Brooklyn

ম্খ্য হাইওনয়েমূহ 
Belt Parkway – I-278 split বথনক Nassau County, NY পযদেন্ত েংয্ক্ত কনর
Brooklyn Queens Expressway (BQE) / Gowanus Expwy / I-278 – Verrazzano-Narrows Bridge বথনক Long 
Island Expressway (LIE) / I-495 পযদেন্ত েংয্ক্ত কনর
Gowanus Expressway – Belt Parkway বথনক Hugh L. Carey Tunnel েংয্ক্ত কনর
Prospect Expressway – BQE বথনক Ocean Pkwy New England Thruway / I-95 – Westchester County, NY 
বথনক Cross Bronx Expwy েংয্ক্ত কনর

ম্খ্য স্ট্রিিেমূহ 
Atlantic Avenue – Brooklyn Bridge Park বথনক Van Wyck Expwy েংয্ক্ত কনর
Broadway – Kent Ave বথনক Broadway Junction েংয্ক্ত কনর
Eastern Parkway – Grand Army Plz বথনক Bushwick Ave েংয্ক্ত কনর
Flatbush Avenue – Manhattan Bridge বথনক Marine Parkway Bridge েংয্ক্ত কনর
Fourth Avenue – Atlantic Ave বথনক 59th St েংয্ক্ত কনর
Kings Highway – Bay Parkway বথনক Rockaway Parkway েংয্ক্ত কনর
Utica Avenue – Fulton St বথনক Flatbush Ave েংয্ক্ত কনর
Ocean Parkway – Church Ave বথনক Coney Island Boardwalk েংয্ক্ত কনর
Linden Avenue – Flatbush Ave বথনক the Belt Pkwy েংয্ক্ত কনর

ট্াননজি হােেমূহ 
1. Broadway Junction – 2399 Fulton St
2. Coney Island – Stillwell Ave
3. Atlantic Terminal – Barclays Center
4. Borough Hall – Court St
5. Brooklyn Cruise Terminal – 72 Bowne St
6. NYC Ferry Pier Coney Island
7. NYC Ferry Pier Bay Ridge
8. NYC Ferry Pier Sunset Park
9. NYC Ferry Pier Red Hook
10. NYC Ferry Pier Atlantic Avenue Brooklyn 

Bridge Park – Pier 6
11. NYC Ferry Pier Brooklyn Bridge Park – 

Pier 1
12. NYC Ferry Pier Dumbo
13. NYC Ferry Pier South Williamsburg
14. NYC Ferry Pier North Williamsburg
15. NYC Ferry Pier Greenpoint

আগ্নহর ম্খ্য অেস্ানগুলল 
1. Brooklyn’s Aquarium – 602 Surf Ave
2. Coney Island – Brooklyn, NY
3. Brooklyn Academy of Music – 30 Lafayette Ave
4. Barclays Center – 620 Atlantic Ave
5. Brooklyn Public Library – 10 Grand Army Plaza
6. Brooklyn Museum – 200 Eastern Pkwy
7. Brooklyn Botanic Garden – 990 Washington Ave
8. Music Hall Williamsburg – 66 N 6th St
9. Knitting Factory – 361 Metropolitan Ave
10. Museum of Food and Drink – 62 Bayard St
11. Brooklyn Children’s Museum – 145 Brooklyn Ave
12. Weeksville Heritage Center – 158 Buffalo Ave
13. King’s Theatre – 1027 Flatbush Ave 

পাকদে েমূহ
1. McCarren Park
2. Brooklyn Bridge Park
3. Ft. Greene Park
4. Prospect Park
5. Marine Park
6. Manhattan Beach Park
7. Sunset Park

Brooklyn হনলা New York City-এর একটি েনরা। এোড়াও েনরাটি হনলা New York বর্নির Kings County।

এই র্াহর গাইনরর 28 ও 29 নম্বর পমৃষ্ায় Brooklyn-এর েকল টরিজ ও িাননল েম্পনকদে  জানা যানে। 
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Queens
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Queens
কভৌকগাললে অবস্াি

ম্খ্য হাইওনয়েমূহ
Clearview Expressway – Whitestone Bridge বথনক Belt Pkwy েংয্ক্ত কনর
Cross Island Parkway – Throgs Neck Bridge বথনক GCP েংয্ক্ত কনর
Grand Central Parkway (GCP) – Robert F. Kennedy (RFK) Bridge বথনক Nassau County, NY েংয্ক্ত কনর
Jackie Robinson Parkway – I-678 এেং GCP বথনক Broadway Jct, Brooklyn েংয্ক্ত কনর
Long Island Expressway (LIE) / I-495 – Queens-Midtown Tunnel বথনক Nassau County, NY েংয্ক্ত কনর
Van Wyck Expressway / I-678 – Whitestone Expwy বথনক John F. Kennedy Airport (JFK) েংয্ক্ত কনর
Whitestone Expressway – Grand Central Pkwy বথনক the Whitestone Brdg েংয্ক্ত কনর

ম্খ্য স্ট্রিিেমূহ
Francis Lewis Boulevard – Hook Creek Blvd বথনক Cross Island Pkwy েংয্ক্ত কনর
Metropolitan Avenue – Williamsburg, Brooklyn বথনক Jamaica Ave েংয্ক্ত কনর
Northern Boulevard – Queens Plz বথনক Nassau County, NY েংয্ক্ত কনর
Queens Boulevard – Queens Plz বথনক Hillside Ave েংয্ক্ত কনর
Woodhaven Boulevard – Queens Blvd বথনক Rockaway Blvd েংয্ক্ত কনর
Hillside Avenue – Myrtle Avenue বথনক the Jericho Turnpike েংয্ক্ত কনর
Roosevelt Avenue – Queens Blvd বথনক Northern Blvd েংয্ক্ত কনর
Guy R Brewer Boulevard – Jamaica Ave বথনক Rockaway Blvd েংয্ক্ত কনর

ট্াননজি হােেমূহ 
1. Jamaica Center
2. Roosevelt Avenue – Jackson Heights
3. NYC Ferry Pier Rockaway
4. NYC Ferry Pier Astoria
5. Court Square 
6. NYC Ferry Pier Long Island City
7. NYC Ferry Pier Hunters Point South

ম্খ্য স্ট্রিিেমূহ
1. MoMA PS 1 – 22-25 Jackson Ave, 46th Ave-বে
2. Mt. Sinai Queens – 25-10 30th Ave
3. Museum of Moving Image – 36-01 35th Ave
4. NYC Health + Hospitals – 79-01 Broadway
5. Queens Center Mall – 90-05 Queens Blvd, 59th Ave-বে
6. Louis Armstrong House Museum – 34-56 107th St, 37th Ave-বে
7. Citi Field – 123-01 Roosevelt Ave, 126th St-এ
8. Arthur Ashe Stadium – 124-02 Roosevelt Ave, Meridian Rd-এ
9. Queens Museum – Meridian Raod, Flushing Meadows Park New York City Building
10. Queens Botanical Garden – 43-50 Main St, Elder Ave-বে

পাকদে েমূহ
1. Astoria Park
2. Highland Park
3. Forest Park
4. Flushing Meadows – Corona Park
5. Kissena Park
6. Cunningham Park
7. Alley Pond Park 

নেমানেন্দর
JFK – John F Kennedy International Airport
LGA – LaGuardia Airport

Queens হনলা New York City-এর একটি েনরা। এোড়াও েনরাটি হনলা New York বর্নির Queens County।

এই র্াহর গাইনরর 28 ও 29 নম্বর পমৃষ্ায় Queens-এর েকল টরিজ ও িাননল েম্পনকদে  জানা যানে। 
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Staten Island
কভৌকগাললে অবস্াি

ম্খ্য হাইওনয়েমূহ
West Shore Expressway – Korean War Veterans Memorial Hwy বথনক Staten Island Expy েংয্ক্ত কনর
Korean War Veterans Memorial Highway – Outerbridge Brdg বথনক Drumgoole Rd West েংয্ক্ত কনর
Dr. Martin Luther King Jr. Expressway – Staten Island Expy বথনক the Bayonne Brdg েংয্ক্ত কনর
Staten Island Expressway – Geothals Brdg বথনক Verrazzano-Narrows Brdg েংয্ক্ত কনর

 ম্খ্য স্ট্রিিেমূহ
Richmond Avenue – Hylan Blvd বথনক Forest Ave েংয্ক্ত কনর
Victory Boulevard – West Shore Hwy বথনক Bay St েংয্ক্ত কনর
Forest Avenue – Victory Blvd বথনক Staten Island Expy েংয্ক্ত কনর
Clove Road – Staten Island Expy বথনক Richmond Terrace েংয্ক্ত কনর
Hylan Boulevard – Craig Ave বথনক Bay St েংয্ক্ত কনর
Bay Street – Richmond Terrace বথনক New York Ave েংয্ক্ত কনর
Father Capodanno Boulevard – Lily Pond Ave বথনক Lincoln Ave েংয্ক্ত কনর
Amboy Road – Richmond Rd বথনক Craig Ave েংয্ক্ত কনর
Richmond Road – Arthur Kill Rd বথনক Clove Rd েংয্ক্ত কনর

ট্াননজি হােেমূহ 
1. Saint George Ferry Terminal / Staten Island Railroad Station
2. Eltingville Transit Center

আগ্নহর ম্খ্য অেস্ানগুলল 
1. Staten Island Mall – 2655 Richmond Ave
2. Richmond University Medical Center – 355 Bard Ave
3. Staten Island University Hospital (North Campus) – 475 Seaview Ave
4. North Shore Esplanade – 300 Richmond Terrace
5. Staten Island Yankee’s Stadium – 75 Richmond Terrace
6. Empire Outlets – 155 Richmond Terrace
7. Richmond County Supreme Courthouse – 26 Central Ave 
8. National Lighthouse Museum – 200 The Promenade at Lighthouse Pt
9. Staten Island Zoo – 614 Broadway

পাকদে েমূহ
1. Silver Lake Park
2. Clove Lake Park
3. Fresh Kills Park
4. Franklin D. Roosevelt 

Boardwalk and Beach
5. La Tourette Park
6. Brookfield Park
7. Great Kills Park

Staten Island হনলা New York City-এর একটি েনরা। এোড়াও েনরাটি হনলা New York বর্নির Richmond County।

এই র্াহর গাইনরর 28 ও 29 নম্বর পমৃষ্ায় Staten Island-এর েকল টরিজ ও িাননল েম্পনকদে  জানা যানে। 



282020 সালে সংল�াধিত
TLC চােলের শ�ক্া

Atlantic Ocean

H
ud

so
n 

Ri
ve

r

Ea
st

 R
iv

er

East River

Long Island Sound

N
ew

ar
k 

Ba
y

Lower Hudson Bay

Kill V
an Kull

Ar
th

ur
 K

ill

Westchester

Long Island

N
ew

 J
er

se
y

JFK

EWR

LGA

2
3

19

2625

18

87

9

10

24

11

12

15

13

17

30

1

20

22

28

23

21

4

5

6

16

14

29

27

# নাম িরন সংল�াগস্থে শ�ষপ্ান্ত
1 Outerbridge Crossing টিোল Arthur Kill Staten Island – New Jersey

2 Goethals Bridge টিোল Arthur Kill Staten Island – New Jersey

3 Bayonne Bridge টিোল Kill Van Kull Staten Island – New Jersey

4 Verrazzano-Narrows 
Bridge

টিোল New York Harbor Brooklyn – Staten Island

5 Marine Parkway 
Bridge

টিোল Rockaway Inlet Brooklyn – Rockaways, 
Queens

6 Cross Bay Veterans 
Memorial Bridge

টিোল Jamaica Bay Broad Channel – 
Rockaways, Queens

7 Hugh M. Carey Tunnel টিোল New York Harbor Manhattan – Brooklyn

8 Brooklyn Bridge টরি East River Manhattan – Brooklyn

9 Manhattan Bridge টরি East River Manhattan – Brooklyn

10 Williamsburg Bridge টরি Hudson River Manhattan – Brooklyn

11 Holland Tunnel টিোল Hudson River Manhattan – New Jersey

12 Lincoln Tunnel টিোল Hudson River Manhattan – New Jersey

13 Queens-Midtown 
Tunnel

টিোল East River Manhattan – Queens

14 Pulaski Bridge টরি Newtown Creek Brooklyn – Queens

15 Ed Koch Queensboro 
Bridge

টরি East River Manhattan – Queens

16 36th Avenue Bridge টরি East River Manhattan – Queens

17 Robert F. Kennedy 
Bridge (আরে রিল 
Triboro Bridge)

টিোল East River Manhattan – Queens – 
Bronx

18 Willis Ave Bridge টরি Harlem River Manhattan – Bronx 

19 Third Ave Bridge টরি Harlem River Manhattan – Bronx

20 Madison Ave Bridge টরি Harlem River Manhattan – Bronx

21 145th Street Bridge টরি Harlem River Manhattan – Bronx

22 Macombs Dam Bridge টরি Harlem River Manhattan – Bronx

23 Alexander Hamilton 
Bridge

টরি Harlem River Manhattan – Bronx

24 George Washington 
Bridge

টিোল Hudson River Manhattan – New Jersey

25 Washington Bridge টরি Harlem River Manhattan – Bronx

26 University Heights 
Bridge

টরি Harlem River Manhattan – Bronx

27 Broadway Bridge টরি Spuyten-Duyvil Creek Manhattan – Bronx

28 Henry Hudson Bridge টিোল Spuyten-Duyvil Creek Manhattan – Bronx

29 Whitestone Bridge টিোল Long Island Sound Queens – Bronx

30 Throgs Neck Bridge টিোল Long Island Sound Queens – Bronx

িখু্ ি্ীর রংকযাগস্লগুকলা এবং নবিািবন্দরগুললর অবস্াি
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িখু্ ি্ীর রংকযাগস্লগুকলা এবং নবিািবন্দরগুললর অবস্াি
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চালকগণ নেমান েন্দনর যাোয়ানের অননক যাত্রী পানেন। বকান নেমান েন্দর বথনক যাত্রী ে্লনে পারনে এেং বেই নেমান েন্দনর নক নক 
ননয়ম রনয়নে ো চালকগণনক অেি্যই জাননে হনে। রেনেটি নেমান েন্দর বকাথায় অেহস্ে এেং বেগুনলানে বপৌেঁাননার ে্নেধাজনক রাস্া 
জানা থাকনল চালকগণ যাত্রীন্র ভানলা বেো ন্নে পারনেন। 

LaGuardia Airport – LGA
LaGuardia Airport – Grand Central Parkway.

 Marine Air Terminal-এর জন্য Exit 5, Central Terminal-এর জন্য Exit 7 ে্যেহার করুন।

নবিািবন্দর

LGA

LaGuardia Airport 
(LGA)-এর িানমদেনালেমূহ

িানমদেনাল A 
িানমদেনাল B
িানমদেনাল C 
িানমদেনাল D 

LaGuardia Airport (LGA)-এ যাোয়ানে র্্যান্ডারদে  ভাড়ােহ োরচাজদে  বনওয়া হনয় থানক। 

ননমদোণ কাজ চলাকালীন চালকন্র গাহড় রাখার চত্বনরর অেস্াননর পনরেেদে ন হনে পানর। 
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John F. Kennedy International Airport – JFK 

John F. Kennedy International Airport – Belt Parkway, Nassau Expressway, Van Wyck Expressway। 
 Van Wyck Expressway-এর বিষ অেনধ চাললনয় যান। Belt Parkway-বে Exit 19 ে্যেহার করুন।

Jamaica Bay

1
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5
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8

John F. Kennedy 
International Airport 
(JFK)-এর িানমদেনালেমূহ

িানমদেনাল 1 
িানমদেনাল 2
িানমদেনাল 4
িানমদেনাল 5 
িানমদেনাল 7 
িানমদেনাল 8 

JFK

Manhattan এেং John F. Kennedy Airport (JFK) -এ উভয় ন্নক যাোয়ানের জন্য:

 $52 – ফ্াি ভাড়ােহ োরচাজদে  ও বিাল। 
 অন-ন্রিন বরনির বমনেজ অেি্যই পড়নে হনে “Rate #2 – JFK Airport.” 
John F. Kennedy Airport (JFK) এেং Brooklyn, Queens, Staten Island এেং Bronx-এ ভ্রমনণর ভাড়া র্্যান্ডারদে  নমিানর 
ননধদোনরে হয়।

Taxi/FHV রাখার চত্বরগুলল
JFK Airport-এ ি্যাক্ক্স রাখার বকন্দীয় স্ান
JFK FHV চত্বর
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Newark Liberty International Airport
Newark Liberty International Airport – Holland Tunnel ো Lincoln Tunnel-এর মাধ্যনম Interstate 95

 Exit 13A ো 14 ে্যেহার করুন

CCC

B

A

Newark Liberty 
International Airport (EWR)-এর 

িানমদেনালেমূহ
িানমদেনাল A 
িানমদেনাল B 
িানমদেনাল C

EWR

Newark Airport (EWR)-এর ভ্রমণ:
 োধারণ নমিার অন্যায়ী ভাড়ােহ োরচাজদে
 অনেনরক্ত 17.50 Newark োরচাজদে ।
 EWR-এ যাোয়ানে অনেনরক্ত েখশিি ও বিাল (যাত্রীন্র ননকি বথনক চালকন্র নরিানদে বিাল আ্ায় করা হয়।)
 অন-ন্রিন বরনির বমনেজ অেি্যই পড়নে হনে “Rate #3 – Newark Airport.” 
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কভৌকগাললে অবস্াকির িিিুা প্রশ্াবলী
আপনানক বভৌনগাললক অেস্ান েংক্রান্ত অংনির েকল েথ্য জাননে হনে। এক স্ান বথনক অন্য স্ানন কীভানে বযনে হনে। আপনানক ন্ক, 
েনরা, রেনেনেশি স্ান, রাস্া এেং মানহচত্র ো েনেনে যা ব্খা যায় ো ব্নখ বকাথায় আনেন এেং বকান স্ানন যানেন ো িনাক্ত করনে 
েক্ম হনে হনে। 

পরীক্ার রেনশ্ এই েে নেষয় নননয় নজজ্াো করা হনে: ম্খ্য েড়কেমূহ, হাইওনয়েমূহ, ল্যান্ডমাকদে েমূহ, িাননলেমূহ, বেে্েমূহ এেং 
নানা অেস্ানেমূহ।

 একটি ক্রটেং িনাক্ত করুন।  
উ্াহরণ রেশ্ 1: উপনরর েনেনে, ক্রটেং #4-এর নাম কী।

A. Lincoln Tunnel B. Williamsburg Bridge C. Holland Tunnel D. Brooklyn-Battery Tunnel 

 আগ্নহর স্ানগুনলার অেস্ান িনাক্ত করুন।
উ্াহরণ রেশ্ 2: Silver Lake Park বকান েনরানে অেহস্ে? 

A. Manhattan B. Queens C. Bronx D. Staten Island

উ্াহরণ রেশ্ 3: Empire State Building বকাথায় অেহস্ে? 
A. Columbus Circle B. 34th Street and Broadway C. 34th Street and 5th Avenue D. Union Square

উ্াহরণ রেশ্ 4: World Trade Center বকাথায় অেহস্ে? 
A. Lower Manhattan B. Midtown C. Uptown D. Harlem

 পনয়টি A বথনক পনয়টি B-বে বযনে আপনানক বকান ন্ক ন্নয় বযনে হনে ো িনাক্ত করুন।
উ্াহরণ রেশ্ 5: Columbus Circle বথনক United Nations-এ বযনে হনল আপনানক অেি্যই বকান ন্নক বযনে হনে? 

A. North and West B. South and East C. North and East D. South and West 

ম্যানপর মনধ্য স্ানগুনলা বকাথায় অেহস্ে শুধ্মাত্র বেটি জানাই যনথষ্ট নয়। আপনার যাত্রীর অন্নরাধ অন্যায়ী গন্তে্য স্ানগুনলানে যাওয়ার 
জন্য আপনানক বেরা পথগুনলা জাননে হনে। “বেরা” মানন হনলা নেনভন্ন স্ানন যাওয়ার জন্য েে বথনক েরােনর পথ। আপনানক নননচর এই 
রেশ্গুনলার জোে ব্ওয়ার জন্য রেস্তুে থাকনে হনে:

 ল্যান্ডমাকদে  এেং রেধান স্ট্রিিগুললর মনধ্য ধানপ-ধানপ যাত্রাপনথর নেেরণ। 
উ্াহরণ রেশ্ 6: নননচর বকানটি Jacob K. Javits Center বথনক MET Cloisters - এ যাওয়ার েেনচনয় েরােনর পথ? 

A. South on 9A B. East on 34th Street C. West on 34th Street D. North on 9A

 ্্ইটি স্াননর মধ্য ন্নয় বযনে বকান ক্রটেংটি েেনচনয় উত্তম? 
উ্াহরণ রেশ্ 7: আপনন Broadway এেং Chambers Street-এ আনেন। আপনার যাত্রী Brooklyn-এ বযনে চান। 

A. Manhattan Bridge B. Williamsburg Bridge C. Holland Tunnel D. Brooklyn Bridge 

স্ানীয় বলানকরা এেং ভ্রমণাথদেীগণ রোয়িই ল্যান্ডমাকদে , আকষদেণীয় স্ান, িলপং এনরয়া, নমউনজয়াম এেং এয়ারনপািদে েমূনহ বযনে চায়। আপনানক 
এই েমস্ স্ানগুলল িনাক্ত করনে হনে এেং জাননে হনে বেগুনলা বকাথায় অেহস্ে।
আপনানক েম্ভেে ননন্াক্ত স্ানগুনলার নেষনয় রেশ্ নজজ্াো করা হনে বযমন:
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 Empire State Building – Manhattan-এ 34th Street আর Fifth Avenue-বে
 LaGuardia (LGA) Airport – Grand Central Parkway-এর কাোকাহে , Queens-এ 
 Kennedy (JFK) Airport – Van Wyck Expressway -এর বিনষ, Queens-এ
 9/11 Memorial – Manhattan-এ West Street আর Liberty Street-এ
 Penn Station – Manhattan-এ Seventh Avenue আর West 32nd Street-এ
 Grand Central Terminal – Manhattan-এ Park Avenue আর East 42nd Street-এ
 Times Square – বযখানন Seventh Avenue এেং Broadway নমললে হনয়নে 42nd Street বথনক 47th Street, 

Manhattan-এ 

উত্তর েংনকে
1. উত্তর: Brooklyn-ে্যািানর
2. উত্তর: Staten Island
3. উত্তর: 34th and Broadway
4. উত্তর: Lower Manhattan
5. উত্তর: South and East
6. উত্তর: North on 9A
7. উত্তর: Brooklyn Bridge
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