ট্যাক্সি এবং লিম াক্সিন কল শন প্র্যাকটট্স পরীক্ষা – বাংিা
ভূ গ োলবিদ্যো
1. আপলন একিন যাত্রীমক Brooklyn Bridge Park থেমক তু মিমেন এবং যাত্রী Metropolitan
Museum of Art এ থযমত চান। সাধারন অবস্থায় থসই গন্তমবয থযমত হমি সরাসলর রাস্তা
থকানটট্ লনমত হমব ?
a. Flatbush Avenue থেমক Gil Hodges Marine Parkway Bridge
b. Brooklyn Bridge থেমক Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive
c. Brooklyn -Queens Expressway (BQE) থেমক Verrazano Bridge
d. Brooklyn -Queens Expressway (BQE) থেমক Williamsburg Bridge
2. থকান ব্রীিটট্ Queens, Manhattan এবং Bronx থক সংযুক্ত কমর ?
a. The Robert F. Kennedy (RFK) Bridge
b. The Whitestone Bridge
c. The Manhattan Bridge
d. The Henry Hudson Bridge
3. Financial District থেমক Robert F. Kennedy (RFK) ব্রীি থকানলিমক?
a. উত্তর এবং পক্সি
b. উত্তর এবং পূব ব
c. িলক্ষণ এবং পক্সি
d. িলক্ষণ এবং পূব ব
4. Queens থেমক Long Island যাওয়ার িনয আপনামক থকান হাইওময় লনমত হমব ?
a. I-278, the Brooklyn-Queens Expressway (BQE)
b. The Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive
c. I-495, the Long Island Expressway (LIE)
d. I-87, The Major Deegan Expressway
5. Fort Tryon Park থকান থবামরামত অবলস্থত ?
a. Queens
b. Brooklyn
c. The Bronx
d. Manhattan

6. উপমরলিলিত যাপ থেমক ৩# পযট্ক/আকর্
ব
ণীয়
ব অবস্থানটট্ লচলিত করুন
a. Columbus Circle
b. The Empire State Building
c. The Jacob K. Javits Center
d. The Metropolitan Museum of Art
মোনবিত্র
7. Houston Street এর স ান্তরাি রাস্তা থকানটট্?
e. Canal Street
f. Lafayette Street
g. Allen Street
h. 6th Ave
টিএলবি (TLC)বনয়ম এিং প্রবিধোন
8. একিন টট্এিলস ড্রাইভারমক কতলিন অন্তর তাাঁর TLC িাইমসন্স নবায়ন করমত হমব?
a. প্র্লত বের
b. প্র্লত লতন বের

c. প্র্লত ১০ বের
d. প্র্লত ৫ বের
9. আপনার টট্এিলস িাইমসন্স হািনাগাি/ববধ রািার িনয কতলিন অন্তর ড্রাগ/ ািক
পরীক্ষা করমত হমব ?
a. প্র্লত বের একবার
b. শুধু াত্র একবার - আপনার আমবিমনর স য়
c. প্র্লত ৩ বেমর িাইমসন্স নবায়মনর স য়
d. টট্এিলস ড্রাইভারমির কিমনা ািক পরীক্ষা করমত হমব না
10. একিন টট্এিলস ড্রাইভার যাত্রী লনময় একটট্ সপ্তামহ কতক্ষন গাড়ী চািামত পামরন?
a. 30
b. 40
c. 45
d. 10
11. একিন টট্এিলস ড্রাইভার একটট্ সাধারণ গাড়ীমত কতিন প্র্াপ্তবয়স্ক বযাক্সক্তমক ভাড়ার
থপ্র্লক্ষমত বহন করমত পামর?
a. যতিন গাড়ীমত থনয়া যায়
b. লতন
c. চার
d. পাাঁচ
12. যাত্রার ধযপমে যাত্রীরা লক তার গন্তবযস্থি পলরবতবন করমত পামর?
a. যাত্রী থযমকামনা স য় তার গন্তবয বা ভ্র ণপে পলরবতবন করমত পামরন যলি তা
অলনরাপি না হয়
b. যাত্রী েযককালকা স য় তার গন্তমব বা ভ্র ণপে পনরবতলব করকত পাকলর যলন তা
অলনরালপ না হয় যাত্রী তার ভ্র ণপে পলরবতবন করমত পামরন লকন্তু গন্তবযস্থি
পলরবতবন করমত পারমবন না
c. যাত্রী তামির গন্তবয পলরবতবন করমত পামরন, লকন্তু ভ্র ণপে ড্রাইভার লনধারণ
ব
করমবন
13. একিন টট্এিলস ড্রাইভামরর নূনযত কত ভাংলত োকা আবশযক ?
a. $10
b. $100
c. $50
d. $20

14. একিন ড্রাইভারমক JFK, LaGuardia, অেবা Newark Airports এর টিপ/যাত্রা থশর্ করার পর
লক করা আবশযক?
a. গালড়টট্মক পলরষ্কার করার িনয কার ওয়াশ এ লনময় যাওয়া
b. ল ট্ারমক লরমসট্ করা যামত ড্রাইভার আরও টিপ থপমত পামরন
c. যাত্রী থকামনা সম্পলত্ত থেমি থগমে লকনা তা গাড়ীর লপেমনর বযবহৃত িাঙ্ক পরীক্ষা
করা
d. ট্াল নামির
ব
আগ নকারী প্র্মবশদ্বারগুমিামত যামবন এবং যাত্রী িুি
াঁ মবন
15. হিুি এবং সবুি ট্যাক্সিস ূহ হমিা এ ন গাড়ী যাহা
a. লব ানবন্দমরর ট্যাক্সি িাইন থেমক যাত্রী উঠামত পামর
b. ই -থহইি এলিমকশন দ্বারা যাত্রী উঠামত পামর
c. লিসপযাচ এলিমকশন দ্বারা যাত্রী উঠামত পামর
d. থবস কততক
ব লিসপযাচ দ্বারা যাত্রী উঠামত পামর
16. একিন হুইিমচয়ার যাত্রী আপনার গাড়ীমক িাক লিমিা। যাত্রীটট্র সমে একিন সহযাত্রী
আমে। এ তাবস্থায় আপনার লক করা উলচত ?
a. যাত্রীর সহযাত্রীমক বিুন তার িনয লনিস্ব ট্যাক্সি িাকমত
b. হুইিমচয়ার যাত্রী এবং তার সহযাত্রী িুিনমকই বহন করমবন। লকন্তু সহমযাগীমক
লপেমনর আসমন বসমত হমব।
c. িুিনমকই প্র্তযািান করুন
d. হুইিমচয়ার আমরাহী যাত্রী এবং তার সহযাত্রী উভয়মকই বহন করুন। সহযাত্রী
থযিামন ইচ্ছা থসিামন বসমত পারমবন।
17. গাড়ী লনক্সিয় করা ামন লক?
a. আপনার গালড়র ইক্সিন চািু অবস্থায় পাকব কমর থরমিমেন
b. আপলন আপনার গালড় অমনক স য় ধমর পাকব কমর থরমিমেন
c. আপলন অববধভামব পাকব কমর থরমিমেন
d. আপলন অল্প স ময়র িনয গালড় পাকব কমর থরমিমেন
18. আপনামক অবশযই সকি যাত্রীমক বহন করমবন, লনম্নলিলিত বযালতক্র োড়া
a. থিমি মন হমচ্ছ তারা যানহাট্মনর বাইমর যামব
b. থিমি মন হমচ্ছ তারা ভামিা বিলশশ থিমবন না
c. আপলন তামির িীবন আচরণ পেন্দ করমিন না
d. তারা আপনার লনরাপত্তার িনয হু লকস্বরূপ

19. এমিলসবি লিসপযাচ এ ন একটট্ কাযক্র
ব
যা;
a. হুমইকচয়ার যাত্রী যারা থহুল এবং সবুি হুমইকচয়ার এলকনসমব থট্ালন বযবহার
কররন ড্রাইভারমরর সামক তামরর সংকযাগ স্তালপ করা
b. সব টট্এিলস ড্রাইভারমির লব ানবন্দর লিসপযাচ সালভবমস প্র্মবশালধকার থিয়
c. একিন হুইিমচয়ার যাত্রীমক গাড়ীমত উঠমত সাহামযযর িনয অলতলরক্ত েী চািব
করার অনু লত থিয়
d. হিুি এবং সবুি হুইিমচয়ার এমিলসবি ট্যাক্সি চািকমির িনয বযাপারটট্ ঐক্সচ্ছক
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